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 اتفــاقيـــة

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 الجمهورية التونسيةوحكومة 

 ع التهرب الضريبيمنلولتجنب االزدواج الضريبي 

 على الدخل في شأن الضرائب

 

 الجمهورية التونسيةوحكومة إن حكومة المملكة العربية السعودية  

 ،في شأن الضرائب على الدخلولمنع التهرب الضريبي منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي  رغبة  

 تفقتا على ما يلي:إقد 

 األولىمادة ال

 لهم االتفاقيةاألشخاص الذين تشم

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

 الثانيةمادة ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

أو اإلدارية  كل دولة متعاقدة أو أقســــامها ةصــــل متطبق هذه االتفاقية على ضــــرائب الدخل المفروضــــة ل -1

 النظر عن طريقة فرضها. صرفسلطاتها الم لية ب

 هاأو على عناصــــر الدخل بما في وضــــة على إجمالي الدخلرالضــــرائب المف جميعمن الضــــرائب على الدخل  دتع -2

 .ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة من خلصالت منالناتجة  مكاسبالضرائب على ال

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

 لمملكة العربية السعودية:إلى ا بالنسبة أ(



 

 

 .الزكاة -

 .ز الطبيعياضريبة استثمار الغ هاضريبة الدخل بما في -

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

 :الجمهورية التونسية إلى بالنسبة ب(

 .الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين -

 الضريبة على الشركات. -

 ."(التونسية ر إليها فيما بعد بـ "الضريبة)يشا

ها أي من الدولتين ضرتفالتي مماثلة أو مشابهة في جوهرها  يبةاالتفاقية أيضا  على أي ضرهذه  أحكامتطبق  -4

ـــــرائب ال الية أو بدال   ،بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقيةالمتعاقدتين  ـــــافة إلى الض ـــــلطة نها. ومإض تبلغ كل س

 الضريبية. تهاالتي أدخلت على أنظم الجوهريةبالتغييرات السلطة األخرى ن المتعاقدتين الدولتيمختصة في 

 الثالثةمادة ال

 عامة اتتعريف

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

المناطق المملكة العربية الســـعودية ويشـــمل ذلك إقليم يعني مصـــطلا "المملكة العربية الســـعودية"   (أ

 رهــاميــاههــا وقــا  ب  على المملكــة العربيــة الســــــعوديــةالتي تمــار  الواقعــة خــارج الميــاه اإلقليميــة 

 .الدولي لقانونلطبقا   السيادة والوالية حقوق موارد الطبيعيةالو ةتربالوالطبقات الواقعة ت ت 

لتراب القاري والجزر التراب والفضاءات الب رية التي تمار  عليها تونس سيادتها )اتونس"  "يعني مصطلا( ب

األخرى  الب ريةالذي يشــرف عليها( وكذلك الفضــاءات والمياه الداخلية والب ر اإلقليمي والفضــاء الجوي 

 التي تمار  فيها واليتها طبقا للقانون الدولي.

ــــــــــ( ـــــعودية أو"دولة متعاقدة"  اتتعني عبار جـ الجمهورية  و "الدولة المتعاقدة األخرى" المملكة العربية الس

 .النص سياق هيقتضي ب سب ماالتونسية 



 

 

بما في ذلك الدولة  خر من األشــــخاصآ كيانشــــركة أو أي أو أي فرد، أي مصــــطلا "شــــخص"  شــــملي د(

 .مؤسسات الم ليةالسلطات والأقسامها اإلدارية أو و

 معنوية ذو صفةكيان يعامل على أنه شخص  أيأو  معنوية ذي صفةيعني مصطلا "شركة" أي شخص   هـ(

 .راض الضريبةألغ

تعني ت و( بار قدة األخرى" على التوالي  اع عا لة المت لدو قدة" و "مشــــــرو  تابع ل عا لة مت لدو "مشــــــرو  تابع 

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

ابع لدولة متعاقدة يوجد تتعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بســـــفينة أو طائرة يتولى تشـــــغيلها مشـــــرو   (ز

ـــفينة أو الطائرة فق   ،إدارته الفعلي في دولة متعاقدةمركز  ـــغيل الس ما عدا ال االت التي يتم فيها تش

 بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة األخرى.

 يعني مصطلا "مواطن":( حـ

 أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. (1

جمعية تســتمد ذلك الوضــع من األنظمة النافذة في دولة  أو أشــخاصأو شــركة  معنويأي شــخص  (2

 متعاقدة.

 يعني مصطلا "السلطة المختصة": ط(

 .وزير المالية أو ممثله المفوض وزارة المالية ويمثلها ،لمملكة العربية السعوديةإلى ابالنسبة  (1

 لك.لجمهورية التونسية : وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذاإلى بالنسبة  (2

لم يرد له تعريف مصــــــطلا  عبارة أواالتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي هذه تطبيق  عند -2

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

ة يالضــــــريب لألنظمةطبقا   يرجا أي معنىو ،االتفاقيةهذه الضــــــرائب التي تطبق عليها فيما يتعلق بالدولة 

 للمصطلا وفقا  لألنظمة األخرى لتلك الدولة. للعبارة أو بقة لتلك الدولة على أي معنى معطىالمط

 الرابعةمادة ال

 مـمقيـال



 

 

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

م ل مكان تأســـيســـه أو أو إقامته أو نه ســـك ها بســـببم تلك الدولة للضـــريبة فياأي شـــخص يخضـــع وفقا  لنظ )أ(

اإلدارية أو من أقســــــامها  ا  تشــــــمل أيضــــــا  تلك الدولة أو أيكما . خر ذي طبيعة مماثلةآإدارته أو أي معيار 

 سلطاتها الم لية.

 أو غير خاضع للضريبة من الضرائب معفىسواء كان دولة متعاقدة نظمة وفقا  ألمؤسس  معنوي)ب( أي شخص 

 إما:ائم ومستمر فيها قوتلك الدولة ب

 .مماثلآخر تعليمي أو علمي أو أي غرض  أو يخير أو لغرض ديني (1

 مماثلة.أخرى  منافعأو  يةمعاشات تقاعد وفيرأو لت (2

 .هاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فق  بالدخل من مصادر فياأي شخص خهذه العبارة شمل تال  لكن

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

 عندئذ يت دد كاآلتي:

ــكن دائم االتي يتوالمتعاقدة مقيما  فق  في الدولة  ديع أ(  ــكن دائم في كلتا اتو فإن ،هابفر له س فر له س

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

 .("ال يوية"واالقتصادية أوثق )مركز المصالا 

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

 .التي فيها سكنه المعتادالمتعاقدة في الدولة  فق مقيما   ديعف، المتعاقدتين في أي من الدولتين

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

 .التي يكون مواطنا  فيهاالمتعاقدة مقيما  فق  في الدولة 

فتســــــوي الســــــلطتان  ،أو لم يكن مواطنا  في أي منهماالمتعاقدتين إذا كان مواطنا  في كلتا الدولتين  د(

 .الموضو  باالتفاق المشتركدولتين المتعاقدتين ال ان فيتالمختص

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

 إدارته الفعلي. ها مركزفي وجدفي الدولة التي يفق  مقيما   دالمتعاقدتين فإنه يع



 

 

 الخامسةمادة ال

 المنشأة الدائمة

شاط ألغر -1 شأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خالله مزاولة ن اض هذه االتفاقية، تعني عبارة "المن

.  المشرو  كليا  أو جزئيا 

 :ةخاص صفةتشمل عبارة "المنشأة الدائمة" ب -2

 ؛إدارةركز م (أ

 ؛فر ( ب

 ؛كتبم (جـ

 ؛مصنع (د

 ؛ورشة (هـ

 الموارد الطبيعية.م جر أو أي مكان آخر الستخراج أو منجم  (و

3- :  تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا 

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

 أشهر. ستة لىتزيد ع تلك األعمال مدةهذا الموقع أو المشرو  أو  مثل

ارية من قبل مشــــــرو  من خالل مووفين أو عاملين آخرين ســــــتشــــــالخدمات االتوفير خدمات بما فيها ( ب

أو  نفســــه لمشــــرو ل) األعمال من هذا النو تســــتمر  بشــــرط أنلكن هذا الغرض، للمشــــرو  ايووفهم 

مدة أشهر خالل أي ستة  لىتزيد في مجموعها ع مددأو  مدةالدولة المتعاقدة ل في( به مشرو  مرتب ل

. اثني عشر  شهرا 

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

 لمشرو ؛ا التي يملكهاالسلع أو البضائع  و عرضأاستخدام التسهيالت فق  لغرض تخزين  أ(

 ؛فق  لمشرو  لغرض التخزين أو العرضا التي يملكهااالحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع ( ب



 

 

 لغرض المعالجة من قبل مشرو  آخر؛فق   لمشرو التي يملكها اع أو البضائع االحتفاظ بمخزون من السل( جـ

 االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فق  لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشرو ؛ (د

 .للمشرو  طبيعة ت ضيرية أو مساعدة يذآخر  نشاطأي القيام باالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فق  لغرض   هـ(

ــطةمقر ثابت للعمل فق  ألي مزيج من االحتفاظ ب (و ـــــــإلى )   المذكورة في الفقرات الفرعية )أ(  األنش ( هـ

 .مساعدةت ضيرية أو طبيعة  لهمزيج ال هذاناتج عن الالثابت للعمل  قرللمشرط أن يكون النشاط الكلي ب

كام الفقرتين ) الرغم منعلى  -5 مادة ( 2( و )1أح هذه ال ي خالف - شــــــخص كانإذا من  ل المتمتع بوضــــــع الوك

لدولة المتعاقدة ل تابعفي دولة متعاقدة نيابة عن مشــــرو   يعمل -(6مســــتقل والذي تنطبق عليه الفقرة )

ــرو   اذهإن ف األخرى، ــأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال  فيما يتعلق ب لديه يعتبر أنالمش ة أيمنش

 لشخص:إذا كان هذا ا ،الشخص للمشرو  ذلك ايقوم به أعمال

 هذهكن تما لم  ،لديه صـــالحية ويمارســـها بشـــكل معتاد في تلك الدولة إلبرام العقود باســـم المشـــرو  أ(

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

 حكام تلك الفقرة.أ بمقتضىالثابت للعمل منشأة دائمة  هذا المقرمن جعل تال ثابت للعمل  مقر

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

 نيابة عن المشرو .السلع أو البضائع بشكل منتظم للغير  منها يوفرالتي البضائع  وأ

تلك مزاولته للعمل في  بسببألخرى منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة ا ةمتعاقد ةدولمشرو  ل يعد أنال  -6

ــار أو وكيل عام بالعمولة أو فق  األخرى  الدولة ــمس ــتقل أيعن طريق س ــع مس ــرط أن ب ،وكيل آخر ذي وض ش

 .يعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملهم

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

ـــأة دائمة أو  ،المتعاقدة األخرى ـــواء من خالل منش فإن ذلك ( غيرهاأو تزاول عمال  في تلك الدولة األخرى )س

 ركتين منشأة دائمة للشركة األخرى.ال يجعل أيا  من الشالواقع في حد ذاته 

 السادسةمادة ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 



 

 

لة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل من الزراعة الدخل الذي ي صـــل عليه مقيم في دو -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 قدة  امظنلوف عا لة المت لدو ها ا جد ب التي تو

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

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

الممتلكات غير المنقولة وال قوق في المدفوعات وحق االنتفا  ب ،العام المتعلقة بملكية األراضـــــيالنظام 

ســتغالل أو ال ق في اســتغالل الترســبات المعدنية والمصــادر والموارد الطبيعية االالمتغيرة أو الثابتة مقابل 

 الممتلكات غير المنقولة. منوالطائرات  بواخروالالسفن وال تعد  ،األخرى

لدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة بصــــــورة ( من هذه المادة على ا1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 أو استغاللها بأي شكل آخر. ،أو تأجيرها مباشرة

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

 ية مستقلة.الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخص

 السابعةمادة ال

 أرباح األعمال

ـــرو   -1 ـــع األربال العائدة لمش ـــريبة في تلك الدولة فق  تابعتخض ـــرو  ،لدولة متعاقدة للض ـــر المش  ما لم يباش

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

ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب  ،بة على أربال المشرو  في الدولة المتعاقدة األخرىيجوز فرض الضري فإنه

شأة الدائمة)أ( إلى  ضائع في تلك الدولة األخرى )ب( مبيعات  تلك المن سلع أو الب أو من  يةمن نفس النوعلل

رى تتم مزاولتها في المنشأة الدائمة أو )جـــــــ( نشاطات أعمال أختبا  من خالل تلك  التيتلك ل ةماثلم يةنوع

 .المنشأة الدائمة تلكزاولها تلتلك التي  ةمماثل يةأو من نوع يةتلك الدولة األخرى من نفس النوع

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

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

سا  األربال التي  شروعا  كان  لويتوقع ت قيقها على أ ستقال  م شطة م شر األن سهايبا شابهة أو  نف شطة م أن

سها في الظروف  شابهةنف ستقلة تماما  ويتعامل  ،أو في وروف م صفة م شرو  الذي يب شأة  مثلمع الم من

 دائمة له.



 

 

أربال منشــأة دائمة يســما بخصــم المصــروفات المتكبدة ألغراض أعمال المنشــأة الدائمة بما في  عند ت ديد  -3

ذلك المصــــــروفات التنفيذية واإلدارية العمومية، ســــــواء  تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشــــــأة 

ـــــبة ألية مبالغ مدفوع ـــــم بالنس ـــــما بمثل ذلك الخص ة، إن وجدت، الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن ال يس

)خالف ما ُدفع مقابل اســترداد النفقات الفعلية( من قبل المنشــأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشــرو  أو ألي 

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

عينة أو مقابل اإلدارة أو )فيما عدا حالة اإلخترا  أو حقوق أخرى أو على شــــكل عموالت مقابل أداء خدمات م

المشـــــرو  المصـــــرفي( على شـــــكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضـــــة إلى المنشـــــأة 

الدائمة. وبالمثل ال يؤخذ في االعتبار عند ت ديد أربال المنشــأة الدائمة المبالغ )خالف ما دفع مقابل اســترداد 

شرو  أو أيٍّ من النفقات الفعلية( التي ُت م   ساب المكتب الرئيس للم شأة الدائمة على ح ل من قبل تلك المن

مكاتبه األخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات اإلخترا  

حا عدا  ما  بل اإلدارة، أو )في قا نة أو م مات معي خد بل أداء  قا كل عموالت م لة أو حقوق أخرى، أو على شــــــ

ضة إلى المكتب الرئيس  شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقر صرفي( على  شرو  الم الم

 للمشرو  أو أيٍّ من مكاتبه األخرى.

من تصدير في إحدى الدولتين المتعاقدتين بالرغم من األحكام األخرى فإن أربال األعمال التي ي ققها مشرو    -4

وإذا اشتملت عقود  .دة األخرى ال تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرىبضائع إلى الدولة المتعاق

الدخل المكتسب الدولة المتعاقدة األخرى فإن في  من خالل منشأة دائمة مار تأخرى  ةنشطأعلى التصدير 

 خضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى.ييجوز أن  األنشطةتلك  من مثل

 

شتمل األعند -5 صل في مواد أخرى عولجت ربال على بنود للدخل ما ت شكل منف فإن أحكام  ،هذه االتفاقيةفي ب

 تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 الثامنةمادة ال

 والجوي النقل البحري

فق  في الدولة المتعاقدة التي  للضريبةفي النقل الدولي أو طائرات ن تشغيل سفن متخضع األربال الناتجة  -1

 اإلدارة الفعلي للمشرو . مركزفيها  وجدي

في الدولة المتعاقدة واقعا   دب ري يقع على متن ســـفينة فإنه يعنقل إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشـــرو   -2

في الدولة المتعاقدة فيعد واقعا   ،الموطن هذاوإن لم يوجد مثل  ،التي يقع فيها ميناء موطن الســــــفينة



 

 

 .ةم فيها مشغل السفينقيالتي ي

ضا  على األربال الناتجة من هذه المادة ( 1تطبق أحكام الفقرة ) -3 شترك أو مأي شاركة في ات اد أو عمل م ن الم

 وكالة تشغيل دولية.

 التاسعةمادة ال

 المشروعات المشتركة

 :عندما  -1

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

 .ماله المتعاقدة األخرى أو في السيطرة عليه أو في رأ 

مال  أو في رأ  ىأو في السيطرة عليشارك نفس األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة  أو ب(

 األخرى.متعاقدة الدولة لمشرو  تابع لوفي مشرو  تابع لدولة متعاقدة 

التجارية أو  عالقتهماب ما يتعلقالمشـــروعين في إذا وضـــعت أو فرضـــت شـــروط بين ،وفي أي من ال التين 

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

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

 شرو  وإخضاعها للضريبة تبعا  لذلك.أربال هذا الم ضمن إدراجهايجوز  ،الشروط

ـــرو  تابع لها  -2 ـــمن أربال مش ـــريبة وفقا  لذلك -إذا أدرجت دولة متعاقدة ض ـــعتها للض ـــرو  تابع  – وأخض أربال مش

لة  لدو لك ا بة في ت ــــــاعها للضــــــري قدة األخرى تم إخض عا لة المت لدو قدةل عا نتو ،األخرى المت هذه األربال  كا

للدولة المذكورة أوال  لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها   قق للمشرو  التابعتتسالمدرجة 

ــتقلة ــاريع مس ــريبة  - عندئذ –على الدولة األخرى ف ،التي تكون بين مش ــب على مبلغ الض إجراء التعديل المناس

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

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

 العاشرةمادة ال

 أرباح األسهم



 

 

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

 متعاقدة األخرى.األخرى للضريبة في تلك الدولة ال

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

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

قيمة أربال  يمن إجمال (% 5) بالمائةخمســــــة  ب أال تتجاوزيجفإن الضــــــريبة المفروضــــــة  ،المتعاقدة األخرى

 ال تؤثر هذه الفقرة على خضو  الشركة للضريبة فيما يختص باألربال التي تدفع منها أربال األسهم. األسهم.

ــهم -3 ــهم أو أس ــتخدمة في هذه المادة الدخل من األس ــهم" كما هي مس "االنتفا " أو  تعني عبارة "أربال األس

 -ن وال تمثل مطالبات دي التي  -التعدين أو أسهم المؤسسين أو ال قوق األخرى أو أسهم  نتفا "حقوق "اال

خرى التي تخضـــع لنفس المعاملة الضـــريبية األ المشـــاركةكذلك الدخل من حقوق و ،المشـــاركة في األربال أو

 .لألربال الشركة الموزعةفيها  ةقيمالمدخل من األسهم بموجب أنظمة الدولة مثل ال

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

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

شأة دائمة  ستقلة من قاعدة ثابتة يؤدي في تلك الدولة كان أو  ،فيها موجودةمن صية م شخ األخرى خدمات 

ــــهم التي دفع ،فيها ــــأة  توكانت ملكية األس ــــهم مرتبطة فعليا  بهذه المنش ــــببها أربال األس أو الدائمة بس

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( 14( أو المادة )7المادة ) أحكامطبق نالقاعدة الثابتة. في مثل هذه ال الة ت

ال يجوز أن تفرض فقيمة في دولة متعاقدة أرباحا  أو دخال  من الدولة المتعاقدة األخرى، إذا حققت شــــــركة م -5

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

سهم مرتبطة إلى مقيم في تلك الدولة األخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع ب سببها أربال األ

  أربال اضــــــخإ يجوز لها كما ال .في تلك الدولة األخرى موجودةارتباطا  فعليا  بمنشــــــأة دائمة أو قاعدة ثابتة 

شركة  ضريبة غير الموزعة ال سهم المدفوعة أو األربال غير الموزعة  كانتحتى لو لل كليا  أو جزئيا   مثلتأربال األ

 في تلك الدولة األخرى. ا  ناشئ أو دخال   ا  رباحأ

 الحادية عشرمادة ال

 الدخل من مطالبات الدين

يجوز أن يخضــع الدخل من مطالبات الدين الناشــ  في دولة متعاقدة ومدفو  لمقيم في الدولة المتعاقدة  -1

 األخرى للضريبة في تلك الدولة األخرى.



 

 

يبة في الدولة المتعاقدة التي ينشـأ فيها مع ذلك، يجوز أن يخضـع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضـرو -2

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

 :الضريبة المفروضةتتجاوز هذه  فيجب أالالدولة المتعاقدة األخرى، 

ـــبة   -أ ـــف اثناننس ـــات  من مطالبات الدينمن إجمالي مبلغ الدخل  (% 2.5) بالمائة ونص ـــس ـــبة للمؤس بالنس

 .المصرفية

 .ل االت األخرىفي ا%( من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين  5خمسة بالمائة )نسبة  -ب

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

وبشكل خاص الدخل  ،أربال المدين أم البوسواء لها ال ق في المشاركة  ،نو  سواء تم تأمينها برهن أم ال أي

ات وســندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة بمثل الســندو ،الســندات المالية ال كوميةمن 

الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخال  من  دال تعوهذه الســــــندات المالية أو الســــــندات أو ســــــندات الديون. 

 دين ألغراض هذه المادة.الالبات مط

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

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

شأة دائمة  ستقلة  يؤدي في تلك الدولة كانأو  ،فيها دةموجوالدين من خالل من صية م شخ األخرى خدمات 

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 طةمن م هذه  مرتب يا  ب فعل

من هذه ( 14( أو المادة )7طبق أحكام المادة )نال الة ت تلكالمنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل 

 وفقا  لل الة. التفاقيةا

شئا  في دولة متعاقدة  ديع -5 شخص الدافع الدخل من مطالبات الدين نا في تلك الدولة.  ا  مقيمعندما يكون ال

ــخص الذي يدفع ذلك  ومع ذلك ــواء كان  - من مطالبات الدينالدخل إذا كان الش ــخص س مقيما  في هذا الش

ـــــأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية في دولة متعاقدة من يملك – دولة متعاقدة أم ال ـــــ ش  الناش

ــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة هذهت مل ذلك الدخل تو ،من مطالبات الدين المدفو الدخل  عنها  ،المنش

 فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.توجد الدخل ناش  في الدولة التي  د هذاعندئذ يع

ســــــبب عالقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو ب ،ن مطالبات الدينعندما يكون مبلغ الدخل م -6

المبلغ الذي كان ســــــيتم  يزيد على، الدخل هذا دفع عنهيي 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 خاضــعا  للضــريبة و ،فق  على المبلغ المذكور أخيرا  

 األحكام األخرى لهذه االتفاقية. مراعاة وجوبكل دولة متعاقدة مع  ةنظمألطبقا  



 

 

 الثانية عشرمادة ال

 اإلتاوات

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

 في تلك الدولة األخرى.

ـــأ فيها و -2 ـــريبة في الدولة المتعاقدة التي تنش ـــا  للض ـــع تلك اإلتاوات أيض ة فقا  ألنظمومع ذلك، يجوز أن تخض

فإن مقيما  في الدولة المتعاقدة األخرى، ات اإلتاومن لكن إذا كان المالك المنتفع تلك الدولة المتعاقدة، 

 من المبلغ اإلجمالي لإلتاوات. (% 5) بالمائة خمسةعن زيد ت يجب أالالضريبة المفروضة 

لمها ســـــتالمدفوعات من أي نو  التي يتم  -في هذه المادةمســـــتخدم  كما هو-يعني مصـــــطلا "إتاوات"  -3

بي أو فني أو علمي بما في ذلك األفالم الســينمائية، عمل أد نشــرمقابل اســتعمال أو حق اســتعمال أي حق 

خترا  أو عالمة تجارية، أو تصــميم أو نموذج، أو إأو أفالم أو أشــرطة البا اإلذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة 

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

 التجارية أو العلمية. أو ،متعلقة بالتجارب الصناعيةالمعلومات الل مقابأو 

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

ــأةويزاول متعاقدة،  ــأت فيها هذه اإلتاوات من خالل منش دائمة  عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي نش

ـــتقلة من خالل قاعدة ثابتة فيها يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودة ـــية مس ـــخص  ،األخرى خدمات ش

ـــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة هذهفعليا  ب ةمرتبط اتتدفع عنها اإلتاو تيوكان ال ق أو الملكية ال في  ،المنش

 وفقا  لل الة.تفاقية من هذه اال( 14( أو )7أحكام المادة )طبق نال الة ت هذهمثل 

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

مقيما  في دولة متعاقدة أم ال، يملك في دولة متعاقدة منشـــأة دائمة أو إلتاوات، ســـواء كان الذي يدفع ا

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

تة  ثاب عبءال مل  تاواتهذه  دفع تت  عد  ،اإل ها ت ند لة التي تع لدو ــــــأت في ا قد نش تاوات  جدهذه اإل فيها  و

 المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

ـــــة بين الجهة الدافعة والمالك ا - يكون مبلغ اإلتاوات عندما -6 ـــــبب عالقة خاص معا  وبين هما لمنتفع أو بينبس

ستخدام - شخص آخر المبلغ الذي 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

ـــــعا  و. تنطبق فق  على المبلغ 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 عشرمادة ال

 األرباح الرأسمالية

بال -1 قمتال األر قدة ل ة ق عا لة مت لمن مقيم في دو كات غير منقو ية ممتل قل ملك فة في  ،ةن ما هي معر ك

للضــــــريبة في تلك يجوز أن تخضــــــع  ،في الدولة المتعاقدة األخرى الواقعةو ،االتفاقيةمن هذه  (6المادة )

 الدولة األخرى.

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

قدة في عا لة مت لدو تابع  قدة األخرى أو  مشــــــرو   عا لة المت لدو جة ا 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 األربال من نقل ملكية في ش هذه المنش

 األخرى.المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة  يجوز أن تخضع ،و مثل هذه القاعدة الثابتةالمشرو ( أ

و من نقل ملكية ممتلكات منقولة أ ،عمل في النقل الدوليتاألربال الناتجة من نقل ملكية سـفن أو طائرات  -3

ــفن  ــغيل مثل هذه الس ــع  ،الطائرات وأمتعلقة بتش ــريبة فق  في الدولة المتعاقدةتخض فيها  يوجدالتي  للض

 للمشرو . مركز اإلدارة الفعلي

ل حصـــــة في رأ  مال شـــــركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن  -4 األربال الناتجة من نقل ملكية أســـــهم تمثة

 تخضع للضريبة في تلك الدولة. 

فق  في الدولة للضــريبة تخضــع تلك المشــار إليها في الفقرات الســابقة  غيراألربال الناتجة من نقل أي ملكية  - 5

 م فيها ناقل الملكية.يالمتعاقدة التي يق

 الرابعة عشرمادة ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

ذات طبيعة  أخرىالدخل الذي يكتســــــبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشــــــطة  -1

ستقلة  ضع م ضريبة فق  في تلك الدولة فيما عدا يخ ضع  حيا يجوز أن التالية، أي من ال االتلل هذا مثل يخ

 ريبة في الدولة المتعاقدة األخرى:الدخل أيضا  للض

ــفة منتظمة في الدولة المتعاقدة األخرى اإذا كانت لديه قاعدة ثابتة متو أ( ــطته، في ألفرة له بص داء أنش

ــريبة في الدولة المتعاقدة األخرى،  ،تلك ال الة ــع الدخل للض ــبي يالذولكن فق  بالقدر يجوز أن يخض  نس

 إلى تلك القاعدة الثابتة.



 

 

شخص كان إذا  ب( صل  مددلأو  لمدةفي الدولة المتعاقدة األخرى موجودا  ال  نعفي مجموعها أو تزيد إلى ت

فإن  ،ال الة تلكفي  .الســنة المالية المعنيةأي مدة إثني عشــر شــهرا  تبدأ أو تنتهي في يوما  في  (183)

يجوز أن يخضــــع للضــــريبة في  ،المؤداة في تلك الدولة األخرى تهن أنشــــطمفق  مقدار الدخل المت قق 

 .الدولة األخرى

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

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

 وأطباء األسنان والم اسبون. ،والمعماريون

 الخامسة عشرمادة ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

فإن الرواتب واألجور والمكافآت من هذه االتفاقية  (21) ( و20) ( و19) ( و18) ( و16)مع مراعاة أحكام المواد  -1

في فق  تخضــــع للضــــريبة  -علق بوويفة فيما يت -التي يكتســــبها مقيم في دولة متعاقدة األخرى المماثلة 

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

 في تلك الدولة األخرى.للضريبة المكتسبة ت آيجوز أن تخضع مثل هذه المكاف األخرى

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

في الدولة المذكورة فق  تخضــــع للضــــريبة  ،في الدولة المتعاقدة األخرىتم مزاولتها يفيما يتعلق بوويفة 

 :في ال الة التاليةأوال  

أي في يوما   (183) ال تتجاوز في مجموعها مددللمدة أو األخرى  في الدولة موجودا  المســــــتفيد  إذا كان أ(

 .السنة المالية المعنيةمدة إثني عشر شهرا  تبدأ أو تنتهي في 

 أو نيابة عنه. صاحب عمل غير مقيم في الدولة األخرىمدفوعة 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 الدولة يملكها ص

 األخرى.

ت المكتسبة فيما يتعلق بوويفة تمار  على آالمكاف فإنلرغم من األحكام السابقة في هذه المادة، اعلى  -3

ــــفينة أو طائرة  ــــع  في النقل الدولي تعملمتن س ــــريبةتخض فيها  يوجدفي الدولة المتعاقدة التي  فق  للض

 مركز اإلدارة الفعلي للمشرو .

 السادسة عشرمادة ال



 

 

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

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

يجوز إخضــــاعها  ،شــــركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرىل أو مراقبة أو هيئة مماثلة إدارةمجلس  فيعضــــوا  

 للضريبة في تلك الدولة األخرى.

 السابعة عشرمادة ال

 نون والرياضيوالفنان

مادتين على  -1 كام ال هذه  (15) و (14)الرغم من أح يةمن  فاق لذي  ،االت خل ا لد بهفإن ا لة  يكتســــــ مقيم في دو

من  - أو التليفزيون أو بصـفته موسـيقيا  أو رياضـيا   اإلذاعةالمسـرل أو السـينما أو في بصـفته فنانا   -متعاقدة 

 يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة األخرى. أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة األخرى

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

من هذه  (15) ( و14) ( و7)الرغم من أحكام المواد على فإن ذلك الدخل و ،الرياضــي نفســه ولكن لشــخص آخر

لتلك  فيها مزاولة الفنان أو الرياضــــــي تللضــــــريبة في الدولة المتعاقدة التي تميجوز إخضــــــاعه اإلتفاقية 

 .األنشطة

ــبه  -3 ــطة الدخل الذي يكتس ــهامقيم في دولة متعاقدة من أنش وفقا  لما  ،في الدولة المتعاقدة األخرى يمارس

كانت إذا ة األخرى في تلك الدولة المتعاقدمن الضــــــريبة يعفى ( من هذه المادة 2( و )1في الفقرتين ) ورد

من الدولة المتعاقدة عامة بأموال  يأساسبشكل أو كليا  الدولة المتعاقدة األخرى مدعومة تلك الزيارة إلى 

مذكورة  ــــــامها  أوال  أوال حد أقس ية أو أواإلدارية أ ية أو  متت ســــــلطتها الم ل قاف ية ث فاق قا  الت فاق وف بين ات

 حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

 منة عشرالثامادة ال

 معاشات التقاعد

األخرى فإن معاشات التقاعد والمكافآت  ،من هذه االتفاقية( 19المادة ) ( من2الفقرة ) مع مراعاة أحكام

 .فق  تخضع للضريبة في تلك الدولة ،سابقة خدمةالتي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل  المشابهة



 

 

 التاسعة عشرمادة ال

 الخدمات الحكومية

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

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

 .فق  تلك الدولة خضع للضريبة فيالسلطة ت

تخضــــــع للضــــــريبة في الدولة المشــــــابهة ور والمكافآت األخرى هذه الرواتب واألج مثلفإن مع ذلك و ب(

قدة األخرى  عا يت إذا فق  المت لة أد لدو لك ا ما  في ت كان الفرد مقي لة األخرى و لدو لك ا مات في ت خد ال

 :كذلكو

 .يهامواطنأحد  (1

 الخدمات. تأديةلم يصبا مقيما  في تلك الدولة فق  لغرض أو  (2

أو اإلدارية دولة متعاقدة أو أحد أقســـامها  ،من قبل، أو من أموال توفرها دفعهيتم  يأي معاش تقاعد أ(  -2

سم فرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو لسلطتها الم لية  ضريبة في  ةسلطالأو الق ضع لل يخ

 .فق  تلك الدولة

كان الفرد إذا فق   مع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضــــــع للضــــــريبة في الدولة المتعاقدة األخرىو ب(

 في تلك الدولة األخرى. مواطنا  ومقيما  

 والمكافآت األخرى ،على الرواتب واألجورمن هذه االتفاقية  (18) ( و17و ) (16) ( و15)طبق أحكام المواد نت -3

بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد ومرتبطة بخدمات تم تأديتها  فيما يتعلقومعاشــــات التقاعد  ،المشــــابهة

 أو سلطتها الم لية.دارية اإلأقسامها 

 عشرونالمادة ال

 الطالب

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

قدة عا قدة األخرى -مت عا لة المت لدو ما  في ا مذكورة أوال   ،مقي لة ال لدو جد في ا مه أو فق  ويتوا لغرض تعلي



 

 

ال تخضــــع للضــــريبة في تلك الدولة  فوعات التي تكون لغرض معيشــــته أو تعليمه أو تدريبههذه المدتدريبه، 

 هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.مثل بشرط أن تكون 

)أو كان( مباشـــرة قبل زيارة دولة -المدفوعات التي يتســـلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون  -2

قدة عا ما  في  -مت قدة األخرى ومقي عا لة المت لدو لذي ا مذكورة أوال  ا قدة ال عا لة المت لدو جد في ا فق  يتوا

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

 ضرورية ألغراض المعيشة. أن تكونال تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى، بشرط 

 واحدة والعشرونالمادة ال

 والباحثون المدّرسون

كا      حا يكون مدرة لمها تالتي يســــــفآت الم كان) - أو با لة  - (أو  لدو ته ل بل دعو قدة ق عا لة مت ما  في دو مقي

بمثل هذه األنشـــطة ال تخضــع  علقيت والمســـتلمة فيماأب اث، عمل غرض التعليم أو أو زيارتها بالمتعاقدة األخرى 

 .المتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة



 

 

 الثانية والعشرونمادة ال

 الدخل اآلخر

هذه االتفاقية تخضع للضريبة في  منناولها المواد السابقة دخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتالبنود  -1

 .أينما كان منشؤها تلك الدولة فق 

م ددة المن الممتلكات غير المنقولة  خالف الدخلب -دخل العلى من هذه المادة ( 1طبق أحكام الفقرة )نال ت -2

في دولة متعاقدة  مقيما  الدخل  ذلكمســــــتلم  كانإذا  - من هذه االتفاقية (6( من المادة )2في الفقرة )

ــــــأة دائمة ويمار   فيها، أو يؤدي في تلك الدولة  توجدعمال  في الدولة المتعاقدة األخرى من خالل منش

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

ط خل مرتب لد ثل  ةا تة. في م ثاب عدة ال قا مة أو ال لدائ ــــــأة ا هذه المنش ثل  يا  بم لة هذهفعل كام  ،ال ا تطبق أح

 وفقا  لل الة. من هذه االتفاقية( 14المادة ) وأ( 7المادة )

 الثالثة والعشرونمادة ال

 ضريبيإزالة االزدواج ال أساليب

 للضــريبة -وفقا  ألحكام هذه االتفاقية -أن يخضــع  يجوزيخضــع أو إذا اكتســب مقيم في دولة متعاقدة دخال   -1

 الدخل من الضريبة. هذا مثل تعفيالدولة المذكورة أوال   فإن ،في الدولة المتعاقدة األخرى

أحكام نظام جباية خل بما يالضــــريبي أســــاليب إزالة االزدواج في  ليسلمملكة العربية الســــعودية ا في حالة  -2

 لمواطنين السعوديين.بالنسبة ل الزكاة

 الرابعة والعشرونمادة ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

أو ســـوف تؤدي بالنســـبة له  ،تؤديأو كلتيهما  المتعاقدتينشـــخص أن إجراءات إحدى الدولتين ل عندما يتبين -1

ـــريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفا ـــوص  -يمكنه  ،قيةإلى فرض ض ـــائل المعالجة المنص ـــرف النظر عن وس بص

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

ـــعار باإلجراء الذي أدى إلى والمتعاقدة التي يقيم فيها.  ـــنوات من أول إش ـــية خالل ثالث س ينبغي عرض القض



 

 

 أحكام هذه االتفاقية.بما يخالف ضريبة الفرض 

صة يتعين -2 سلطة المخت ،لها أن االعتراض  اإذا بد ،على ال سهاوإذا لم تكن هي  مبررا  صل إلى  نف قادرة على التو

ـــي ـــعى  ،حل مرض ـــويةجاهدة لأن تس ـــية تس ـــة بالدولة  عن القض ـــلطة المختص طريق االتفاق المتبادل مع الس

صل وينفذ أي هذه االتفاقية.  أحكامتخالف التي  ضريبةالالمتعاقدة األخرى بهدف تجنب فرض  اتفاق يتم التو

 .للدولتين المتعاقدتينالم لية  األنظمةم من أي حدود زمنية واردة في غإليه بالر

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

 زالةإلبتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية. ويجوز أيضا  أن تتشاورا معا   ا  تعلقمنشأ يأو شك  ةتذليل أي صعوبإلى 

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

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

 السابقة.الفقرات 

سلط يجوز -5 صت الل سلوب أن تقررا متبادل  اتفاقبفي الدولتين المتعاقدتين  ةالمخت سباأل لتطبيق هذه  المنا

الدولة  كي ي صــلوا فيمتعاقدة الدولة الفي خضــع لها المقيمون يالمتطلبات التي  خاصــةبصــفة واالتفاقية 

 في هذه االتفاقية.المنصوص عليه الضريبي أو اإلعفاء خلي التاألخرى على 

 الخامسة والعشرونادة مال

 تبادل المعلومات

القنوات المعلومات الضـــرورية عن طريق في الدولتين المتعاقدتين تبادل  ينتيتعين على الســـلطتين المختصـــ -1

ـــية  ـــواء  الدبلوماس  لدولتين المتعاقدتين المتعلقةلاألنظمة الم لية لتنفيذ لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية أو س

ـــــرائب التي تغطيها  ـــــريبة  ما دام ،هذه االتفاقيةبالض ويتم أحكام هذه االتفاقية.  يخالفال تلك أن فرض الض

بادل  مات هذهت مادة ) المعلو بال يد  ية1دون التق فاق هذه االت مو. ( من  مل أي معلو عا لة  ةت لدو ها ا قا تتل

ظمتها عليها وفقا  ألن صــــــل تالتي المعلومات  التي تعامل بها طريقةالالمتعاقدة على أنها ســــــرية بنفس 

لألشخاص أو السلطات )بما في ذلك الم اكم واألجهزة اإلدارية( المعنيين إال الكشف عنها ال يجوز و ،الم لية

ــــيل أو التنفيذ أو إقامة   بالرب ــــرائب التي تغطيها هذه عتراضاال ت ديدوى أو ادعالأو الت ص  فيما يتعلق بالض

ــتخدموال          .االتفاقية ــ يس ــخاص أو الس ويجوز  ،لهذه األغراض فق إال المعلومات  تلكلطات هؤالء األش

 م كمة عامة أو في أحكام قضائية.داوالت المعلومات في مهذه لهم كشف 



 

 

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

رســــــات اإلدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة لممااوتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة  أ(

 األخرى.

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

 أو في الدولة المتعاقدة األخرى.الدولة 

األســـرار التجارية أو  أو ناعةالصـــ وأاألعمال  وأتعلق بالتجارة يمعلومات من شـــأنها كشـــف أي ســـر تقديم  جـ(

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

 السادسة والعشرونمادة ال

 أحكام خاصة

تكتسبه حكومة دولة متعاقدة )بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة الذي يعفى الدخل   

ية كة العرب نك المركزي التونســــــي  الســــــعودية و إلى الممل بة الب يةإلى بالنســــــ و  هيئاتوال الجمهورية التونســــــ

ـــركات  ـــات والش ـــس ـــريبة  ،المتعاقدة األخرىالدولة  في المملوكة بالكامل للدولة(المؤس الدولة  تلك فيمن الض

 .المتعاقدة األخرى

 السابعة والعشرونمادة ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصــــلية بموجب القواعد العامة للقانون  وأألعضــــاء البعثات الدبلوماســــية  الممنوحة الضــــريبيةاالمتيازات       

 .تتأثر بهذه االتفاقية لن الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة



 

 

 الثامنة والعشرونمادة ال

 أحكام متنوعة

منع التهرب الضريبي ب دولة متعاقدة المتعلقة النافذة فيفي هذه االتفاقية ما يؤثر على تطبيق األحكام  ليس -1

 .أو التجنب الضريبي

ــــة  فيما ليس في هذه االتفاقية ما يؤثر على تطبيق النظام الداخلي لدولة متعاقدة -2 ــــريبة المفروض يتعلق بالض

خل المت قق من نشاط التأمين.  على الدة

 التاسعة والعشرونمادة ال

 النفاذ

باســــــتكمال اإلجراءات عن طريق القنوات الدبلوماســــــية ولة المتعاقدة األخرى كل دولة متعاقدة الد بلغت -1

اليوم األول من  مننافذة هذه االتفاقية  تصــــــباو. حيز النفاذ هذه االتفاقيةوفقا  لنظامها لدخول  الالزمة

 األخير. تلقى اإلخطارفيه  تمالذي تالي للشهر الشهر الثاني ال

 :ذةناف أحكام هذه االتفاقية تصبا -2

 شــهراألول من اليوم المبالغ المدفوعة في أو بعد  المنبع، على منلضــرائب المســتقطعة با فيما يتعلق أ(

 .ذانفحيز الاالتفاقية  هذه دخولتاريخ الذي يلي يناير 

ضرائب  ب( ضريبيةاألخرى فيما يتعلق بال سنوات ال الذي يناير  شهردأ في أو بعد اليوم األول من التي تب عن ال

 تاريخ الذي تصبا فيه االتفاقية نافذة.لا يلي

 الثالثونمادة ال

 اإلنهاء

االتفاقية إنهاء يجوز ألي من الدولتين المتعاقدتين وغير م ددة  لمدةتظل هذه االتفاقية نافذة المفعول  -1

في موعد ال للدولة المتعاقدة األخرى بطلب اإلنهاء خطي  إشــــــعار بتقديموات الدبلوماســــــية نالق من خالل

فيها االتفاقية الســنة التي أصــب ت بعد خمس ســنوات مرور تبدأ بعد أي ســنة ميالدية  فييونيو  30عدى يت

 .نافذة

 :تتوقف عن التطبيق االتفاقيةفإن  الة مثل هذه الفي  -2

بعد نهاية الســـنة الميالدية التي على المبالغ المدفوعة  ،المنبع منقطعة لضـــرائب المســـتاب ما يتعلقفي أ(

 .إشعار إنهاء االتفاقيةقديم تم فيها ت



 

 

ضـــرائب األخرى عن الســـنوات الضـــريبية التي تبدأ بعد نهاية الســـنة الميالدية التي تم فيها الب ما يتعلقفي ب(

 .إشعار إنهاء االتفاقيةتقديم 

 

 .هذه االتفاقية ، المفوضان حسب األصول، بتوقيعن أدناهاقام الموقع لذلكإثباتا       

 

 العربية باللغة نمن نســــــختين أصــــــليتي م2010ه يولي 8الموافق هــــــــــــ 1431رجب  26بتاريخ  تونسحررت في      

 .متساويتين في ال جية

  



 

 

 بروتوكـــــول

 

الجمهورية التونسية حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة التوقيع على االتفاقية المبرمة بين عند 

ب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، اتفق الموقعان أدناه على اعتبار  لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرة

 النصوص التالية جزء ال يتجزأ من االتفاقية المذكورة: 

 لى المادة الرابعة: (  إضافة إ1

 للضريبة ةشخصيبصفتهم التشمل عبارة مقيم شركات األشخاص وما شابهها التي يخضع فيها الشركاء 

  الشركة. في أربال عن حصصهم

 ( إضافة إلى المادة السابعة :2

أ/ تعتبر حصة الشخص المقيم في دولة متعاقدة في شركة أشخاص مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى 

أة دائمة، وتخضع األربال المت ققة له من هذه الشركة للضريبة في هذه الدولة األخرى وفقا ألحكام هذه منش

 المادة. 

ب/ تشمل عبارة "أربال األعمال" دون االقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة واألعمال 

مات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة المصرفية )البنكية(، والتأمين، وعمليات النقل ، وتوفير الخد

والملموسة. وال تشمل مثل هذه العبارة الدخل المت قق من خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته مووفا  أو يؤديها 

 بصفة مستقلة.

( ليس في هذه االتفاقية ما يؤثر على حقوق الدولتين المتعاقدتين والتزاماتهما بمقتضى االتفاقية 3

مملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية بشأن تجنب االزدواج الضريبي بتبادل اإلعفاء من الموقعة بين ال

 م.  1988أكتوبر  9هــ  الموافق 1409صفر  28الضرائب والرسوم على نشاطات مؤسسات المالحة الجوية بتاريخ 

 

     

 



 

 

 .بروتوكـولذا الإثباتا  لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب األصول، بتوقيع ه 

 

من نسختين أصليتين باللغة العربية متساويتين  م2010يوليه  8هـــ الموافق 1431رجب  26بتاريخ  تونسحرر في      

 في ال جية.

  

 


