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 اتفــاقيـــة

 المملكة العربية السعودية حكومةبين 

  جمهورية قبرصحكومة و

 لتجنب االزدواج الضريبي

 ولمنع التهرب الضريبيفي شأن الضرائب على الدخل 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اتفــاقيـــة

 المملكة العربية السعودية حكومةبين 

  جمهورية قبرصحكومة و

 لتجنب االزدواج الضريبي 

 ولمنع التهرب الضريبيفي شأن الضرائب على الدخل  

 

 

رغبًة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج جمهورية قبرص حكومة و المملكة العربية السعودية حكومةإن 

 :يأتي ما على اتفقتا الضريبي، قدمنع التهرب لو على الدخل الضريبي في شأن الضرائب

 

 

 األولىالمادة 

 تشملهم االتفاقيةاألشخاص الذين 

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

 

 الثانية المادة 

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

الســياةــية أو أقســامها أو تطبق هذه االتفاقية على ضــرائب الدخل المفروضــة لم ــلدة كل دولة متعاقد   -1

 ةلطاتها المدلية ب رف النظر عن طريقة فرضها.أو اإلدارية 



 

 

أو على عناصــــر الدخل بما فيها  تعد من الضــــرائب على الدخل جميع الضــــرائب المفروضــــة على إجمالي الدخل -2

 ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة. الت رف فيالضرائب على المكاةب الناتجة من 

 

 -هذه االتفاقية بشكل خاص هي: الضرائب الدالية التي تطبق عليها -3

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: أ(

 الزكا . -

 ضريبة الدخل بما فيها ضريبة اةتثمار الغاز الطبيعي. -

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

 جمهورية قبرص: بالنسبة إلى  ب(

 ضريبة الدخل. -

 .شركاتالدخل ضريبة  -

 دفاع عن الجمهورية.لالخاصة لالمساهمة  -

 .األرباح الرأةماليةضريبة  -

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

تطبق أحكام هذه االتفاقية أيضـــًا على أر ضـــريبة مما لة أو مشـــابهة في جوهرها تفرضـــها أر من الدولتين  -4

المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقية، إضـــــافة إلى الضـــــرائب الدالية أو بداًل منها. وتبل  كل ةـــــلطة 

 أنظمتها الضريبية.في  بأر تغييٍر جوهرر أدخلاألخرى مخت ة في الدولتين المتعاقدتين السلطة 

 

 الثالثةالمادة 

 تعريفات عامة



 

 

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

 أيضــــاً  يشــــملالذر و الســــعوديةيم المملكة العربية يعني م ــــطلل "المملكة العربية الســــعودية" إقل أ( 

المناطق الواقعة خارج المياه اإلقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بدرها 

حقوق الســـياد  والوالية بمقتضـــى نظامها والقانون  الطبيعيةومواردها والطبقات الواقعة تدت التربة 

 الدولي.

 

شـــمل اإلقليم الوطني, , يلجغرافيا وعند اةـــتخداما بالمعنى ،جمهورية قبرصقبرص" يعني م ـــطلل "  ب(

المنطقة  في ذلك المنطقة المتاخمة و اأر منطقة خارج البدر اإلقليمي, بم وكذلكالبدر اإلقليمي و

 وفقاً وأو التي يمكن تدديدها بموجب قوانين قبرص   االقت ــــــادية الخال ــــــة والجرف القارر, والمددد

 أو قضائية. ةةيادي اً للقانون الدولي, كمنطقة تمارس عليها قبرص حقوق

جمهورية تعني عبارتا "دولة متعاقد " و "الدولة المتعاقد  األخرى" المملكة العربية الســــــعودية أو  جـ(

 النص. ةياقبدسب ما يقتضيا  قبرص

و أر كيان آخر من األشـــــخاص بما في ذلك الدولة و أر شـــــركة يشـــــمل م ـــــطلل "شـــــخص" أر فرد،  د(

 المدلية.أو ةلطاتها اإلدارية السياةية أو وأقسامها 

كيان يعامل على أنا شخص ذو صفة اعتبارية  أريعني م طلل "شركة" أر شخص ذر صفة اعتبارية أو  هـ(

 ألغراض الضريبة.

تعني عبارتا "مشــــــروع تابع لدولة متعاقد " و "مشــــــروع تابع للدولة المتعاقد  األخرى" على التوالي  و(

 الدولة المتعاقد  األخرى. في ومشروعًا يباشره مقيمدولة متعاقد  بمشروعًا يباشره مقيم 

تعني عبار  "نقل دولي" أر نقل بســفينة أو طائر  يتولى تشــغيلها مشــروع يوجد مركز إدارتا الفعلي في  ز(

الســــــفينة أو الطائر  بين أماكن تقع داخل الدولة ُتشــــــغل فيها الداالت التي دولة متعاقد ، ما عدا 

 .فقط المتعاقد  األخرى

 يعني م طلل "مواطن": حـ(



 

 

 أر فرد حائز على جنسية دولة متعاقد . -1

تســتمد ذلك الوضــع من األنظمة النافذ   أو جمعيةأشــخاص أو شــركة ذر صــفة اعتباريا أر شــخص  -2

 في دولة متعاقد .

 

 

 

 يعني م طلل "السلطة المخت ة": ط(

 مثلها وزير المالية أو ممثلا المفوض.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزار  المالية وي -1

 .وزير المالية أو ممثلا المفوض قبرصبالنسبة إلى  -2

م ـــــطلل لم يرد لا تعري   عبار  أوفإن أر  ،عند تطبيق هذه االتفاقية في أر وقت من قبل دولة متعاقد  -2

فيها، وما لم يقتض ةـــــياق النص خالف ذلك، يكون لا المعنى نفســـــا في ذلك الوقت بموجب نظام تلك 

الضــــــرائب التي تطبق عليها هذه االتفاقية، ويرجل أر معنى طبقًا ل نظمة يتعلق ب فيماالمتعاقد  الدولة 

للم ــــــطلل وفقًا ل نظمة األخرى لتلك  ر  أوللعباالضــــــريبية المطبقة لتلك الدولة على أر معنى معطي 

 .المتعاقد  الدولة

 

 الرابعة المادة 

 الـمقيـم

 ألغراض هذه االتفاقية تعني عبار  "مقيم في دولة متعاقد ": -1

أ( أر شخص يخضع وفقًا لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب ةكنا أو إقامتا أو مكان تأةيسا أو مدل إدارتا 

اإلدارية أو  والســـياةـــية أ أيضـــًا تلك الدولة أو أيًا من أقســـامها تشـــملومما لة. أو أر معيار آخر ذر طبيعة 

 ةلطاتها المدلية.



 

 

أو غير مؤةــو وفقًا ألنظمة دولة متعاقد  ومعفى بشــكل عام من الضــرائب ذر صــفة اعتبارية ( أر شــخص ب

 الدولة وقائم ومستمر فيها إما: تلكخاضع للضريبة في 

 .مما للغرض ديني أو خيرر أو تعليمي أو علمي أو أر غرض آخر  -

 أخرى مما لة للموظفين. منافعأو لتوفير معاشات تقاعدية أو   -

أر شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من م ادر في لكن ال تشمل هذه العبار  

 تلك الدولة.

 

 

( من هذه الماد  مقيمًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضــــــعا 1عندما يكون فرد وفقًا ألحكام الفقر  ) -2

 عندئذ يتددد كاآلتي:

ةــكن دائم بها، فإن توافر لا ةــكن دائم في كلتا  يعد مقيمًا فقط في الدولة المتعاقد  التي يتوافر لا أ( 

الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيمًا فقط في الدولة المتعاقد  التي تكون فيها عالقاتا الشــــــخ ــــــية 

 واالقت ادية أو ق )مركز الم الل "الديوية"(.

يتوافر لا ةـــكن دائم إذا لم يكن ممكنًا تدديد الدولة المتعاقد  التي فيها مركز م ـــالدا الديوية أو لم  ب(

 في الدولة المتعاقد  التي فيها ةكنا المعتاد. فقطفي أر من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيمًا 

إذا كان لا ةــــــكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن لا ةــــــكن معتاد في أر منهما، يعد  جـ(

 ا.مقيمًا فقط في الدولة المتعاقد  التي يكون مواطنًا فيه

إذا كان مواطنًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنًا في أر منهما، تســــــور الســــــلطتان  د(

 المخت تان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع باالتفاق المشترك.

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

 قدتين فإنا يعد مقيمًا فقط في الدولة التي فيها مركز إدارتا الفعلي.المتعا



 

 

 

 الخامسة المادة 

 المنشأة الدائمة

شأ  الدائمة" المقر الثابت للعمل الذر يتم من خاللا مزاولة نشاط  -1 ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبار  "المن

 المشروع كليًا أو جزئيًا.

 ة" ب فة خاصة:تشمل عبار  "المنشأ  الدائم -2

 .إدار مركز  أ(

 فرع. ب(

 مكتب. جـ(

 .م نع د(

 ورشة. هـ(

 أر مكان آخر الةتخراج الموارد الطبيعية. و(

 تشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" أيضًا: -3

هذا الموقع أو  مثلموقع بناء أو إنشــاء، أو مشــروع تجميع أو تركيب متعلقة بها، لكن بشــرط أن يســتمر  أ(

 أشهر. 6المشروع أو تلك األعمال مد  تزيد على 

توفير خدمات بما فيها الخدمات االةــــــتشــــــارية من قبل مشــــــروع من خالل موظفين أو عاملين آخرين  ب(

يوظفهم المشــــروع لهذا الغرض، لكن بشــــرط أن تســــتمر األعمال من هذا النوع )للمشــــروع نفســــا أو 

أشــــهر خالل أر مد  ا ني عشــــر  6لمد  أو مدد تزيد في مجموعها على لمشــــروع مرتبط با( في الدولة 

 شهرًا.

 على الرغم من األحكام السابقة في هذه الماد ، ال تشمل عبار  "المنشأ  الدائمة": -4



 

 

 ؛فقط المشروع التي يملكهاالسلع أو البضائع  أو تسليم اةتخدام التسهيالت لغرض تخزين أو عرض أ(

 ؛أو التسليم المشروع لغرض التخزين أو العرض التي يملكهامن السلع أو البضائع االحتفاظ بمخزون  ب(

فقط لغرض المعالجة من قبل مشـــروع  التي يملكها المشـــروعاالحتفاظ بمخزون من الســـلع أو البضـــائع  جـ(

 آخر؛

 شراء ةلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛ألجل االحتفاظ بمقر  ابت للعمل فقط  د(

 بأر نشاط آخر ذر طبيعة تدضيرية أو مساعد  للمشروع. القيام ألجلحتفاظ بمقر  ابت للعمل فقط اال هـ(

، إلى )هـــ( )أ(من المذكور  في الفقرات الفرعية  األنشطةاالحتفاظ بمقر  ابت للعمل فقط ألر مزيج من  و(

 المزيج لا طبيعة تدضيرية أو مساعد . هذامن بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج 

 

بيع الســــلع أو البضــــائع المملوكة للمشــــروع والمعروضــــة في ةــــوق أو معرض مؤقت بعد إغالق هذا  ز(

 السوق أو المعرض.

خالف الوكيل المتمتع بوضــــــع  - إذا كان شــــــخص ،( من هذه الماد 2( و )1على الرغم من أحكام الفقرتين ) -5

 تابعفي دولة متعاقد  نيابة عن مشــــــروع  يعمل -من هذه الماد   (6مســــــتقل والذر تنطبق عليا الفقر  )

أن لديا منشأ  دائمة في الدولة المتعاقد  المذكور  أواًل يعد ، فإن هذا المشروع للدولة المتعاقد  األخرى

 للمشروع، إذا كان هذا الشخص:ذلك الشخص  يقوم بابأر عمل فيما يتعلق 

 هذهلديا صـــالحية ويمارةـــها بشـــكل معتاد في تلك الدولة إلبرام العقود باةـــم المشـــروع، ما لم تكن  أ(

( من هذه الماد  والتي إذا تمت مباشــــرتها من خالل 4في الفقر  ) الوارد األعمال مق ــــور  على تلك 

  . أحكام تلك الفقر بمقتضىل منشأ  دائمة الثابت للعمهذا المقر  ابت للعمل ال تجعل من  مقر

هذه ال الحية لكنا يدتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكور  أواًل بمخزون من السلع  مثلأو ليو لديا  ب(

 أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.

ال يعد أن لمشروع دولة متعاقد  منشأ  دائمة في الدولة المتعاقد  األخرى بسبب مزاولتا للعمل في تلك  -6

وكيل آخر ذر وضــع مســتقل، بشــرط أن  أرفقط عن طريق ةــمســار أو وكيل عام بالعمولة أو  األخرىالدولة 



 

 

 يعمل مثل هؤالء األشخاص باألةلوب المعتاد لعملهم.

دولة متعاقد  تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة  إن كون شركة مقيمة في -7

فإن ذلك  ،المتعاقد  األخرى، أو تزاول عماًل في تلك الدولة األخرى )ةــواء من خالل منشــأ  دائمة أو غيرها(

 الواقع في حد ذاتا ال يجعل أيًا من الشركتين منشأ  دائمة للشركة األخرى.

 

 

 السادسة المادة 

 غير المنقولة الممتلكاتالدخل من 

الدخل الذر يد ـــل عليا مقيم في دولة متعاقد  من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل من الزراعة  -1

يجوز إخضـاعا للضـريبة في تلك الدولة المتعاقد  ، ائنة في الدولة المتعاقد  األخرىأو اةـتغالل الغابات( الك

 األخرى.

ــة المتعــاقــد   -2 ــدول ــة" المعنى الوارد لهــا وفقــًا لنظــام ال ــار  "الممتلكــات غير المنقول  فيهــاالتي يكون لعب

الممتلكات المعنية. وعلى أر حال، فإن العبار  تشــــــتمل على الملكية الملدقة بالممتلكات غير المنقولة 

 شـــــأنهافي دقوق التي تطبق والثرو  الديوانية والمعدات المســـــتخدمة في الزراعة واةـــــتغالل الغابات وال

أحكــام النظــام العــام المتعلقــة بملكيــة األراضــــــي، وحق االنتفــاع بــالممتلكــات غير المنقولــة والدقوق في 

المدفوعات المتغير  أو الثابتة مقابل االةــــــتغالل أو الدق في اةــــــتغالل الترةــــــبات المعدنية والم ــــــادر 

 والطائرات من الممتلكات غير المنقولة. والقوارب والموارد الطبيعية األخرى، وال تعد السفن

( من هذه الماد  على الدخل الناتج من اةــــــتخدام الممتلكات غير المنقولة ب ــــــور  1تطبق أحكام الفقر  ) -3

 أو تأجيرها، أو اةتغاللها بأر شكل آخر. مباشر 

على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشــــــروع،  من هذه الماد ( 3( و )1تطبق أيضــــــًا أحكام الفقرتين ) -4

 وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخ ية مستقلة.

 



 

 

 السابعة المادة 

 أرباح األعمال

لدولة متعاقد  للضـــريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشـــر المشـــروع  تابعتخضـــع األرباح العائد  لمشـــروع  -1

الدولة المتعاقد  األخرى عن طريق منشأ  دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطًا كالمذكور آنفًا، نشاطًا في 

ينسب فإنا يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقد  األخرى، ولكن بالقدر الذر يمكن أن 

 .إلى تلك المنشأ  الدائمة

، عندما يباشـــر مشـــروع تابع لدولة متعاقد  نشـــاطًا في الدولة ( من هذه الماد 3مع مراعا  أحكام الفقر  ) -2

كل دولة متعاقد  أرباح تلك المنشـــأ  الدائمة  تدددالمتعاقد  األخرى عن طريق منشـــأ  دائمة قائمة فيها، 

يباشر األنشطة نفسها أو أنشطة  مستقالً منفردًا و لو كان مشروعًا على أةاس األرباح التي يتوقع تدقيقها 

في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل ب فة مستقلة تمامًا مع المشروع الذر يمثل  مشابهة

 منشأ  دائمة لا.

عند تدديد أرباح منشــأ  دائمة يســمل بخ ــم الم ــروفات المتكبد  ألغراض أعمال المنشــأ  الدائمة بما في  -3

في الدولة التي فيها المنشــأ  الدائمة أو ذلك الم ــروفات التنفيذية واإلدارية العمومية، ةــواًء تم تكبدها 

إن وجد، )خالف ما ُدفع  إلى أر مبل  مدفوعالخ ــــم بالنســــبة في أر مكان آخر. ولكن ال يســــمل بمثل ذلك 

مقابل اةــــترداد النفقات الفعلية( من قبل المنشــــأ  الدائمة للمكتب الرئيو للمشــــروع أو ألر من مكاتبا 

أو  االختراعمدفوعات مما لة أخرى مقابل اةـــــتخدام حقوق براءات  األخرى على شـــــكل إتاوات أو رةـــــوم أو

مقابل اإلدار  أو )فيما عدا حالة المشــروع  أومددد  خدمات حقوق أخرى أو على شــكل عموالت مقابل أداء 

الم رفي( على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المنشأ  الدائمة. وبالمثل 

ال يؤخذ في االعتبار عند تدديد أرباح المنشأ  الدائمة المبال  )خالف ما دفع مقابل اةترداد النفقات الفعلية( 

ل من  قبل تلك المنشــــأ  الدائمة على حســــاب المكتب الرئيو للمشــــروع أو أرا من مكاتبا األخرى التي ُتدمَّ

أو حقوق  االختراععلى شـــــكل إتاوات أو رةـــــوم أو مدفوعات مما لة أخرى مقابل اةـــــتخدام حقوق براءات 

روع مقابل اإلدار ، أو )فيما عدا حالة المشــــــ أومددد  خدمات أخرى، أو على شــــــكل عموالت مقابل أداء 

الم رفي( على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المكتب الرئيو للمشروع 

 أو أرا من مكاتبا األخرى.



 

 

 

 

من ت ــدير بضــائع إلى الدولة  دولة متعاقد مشــروع أرباح األعمال التي يدققها  فإنأر حكم آخر، بالرغم من   -4

للضــــريبة في تلك الدولة المتعاقد  األخرى. وإذا اشــــتملت عقود الت ــــدير على المتعاقد  األخرى ال تخضــــع 

من مثل  ةالمكتســب األرباح فإن  ،من خالل منشــأ  دائمة أنشــطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقد  األخرى

 تلك األنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقد  األخرى.

الت ــــــنيع والتجار  واألعمال  منرباح المتدققة األن االقت ــــــار على ذلك، تشــــــمل عبار  "أرباح األعمال" دو -5

مثل هذه العبار  الدخل الم رفية )البنكية(، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات. وال تشمل 

 .ب فتا موظفًا أو ب فة مستقلةةواء يؤديها فرد التي  شخ يةالخدمات أداء المن 

ألرباح على بنود للدخل عولجت بشــكل منف ــل في مواد أخرى في هذه االتفاقية، فإن أحكام عندما تشــتمل ا -6

 تلك المواد لن تتأ ر بأحكام هذه الماد .

 

 المادة الثامنة 

 النقل البحري والجوي

في النقل الدولي للضــريبة فقط في الدولة المتعاقد  أو طائرات تخضــع األرباح المتدققة من تشــغيل ةــفن  -1

 يوجد فيها مركز اإلدار  الفعلي للمشروع.التي 

 تشمل عبار  "األرباح المتدققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات" : -2

األرباح المتدققة من تأجير ةـــــفينة أو طائر  مســـــتخدمة في النقل الدولي على أةـــــاس كلي )وقت أو  أ(

 رحلة(.

النقل الدولي على أةــاس تأجير الســفينة أو األرباح المتدققة من تأجير ةــفينة أو طائر  مســتخدمة في  ب(

 الطائر  دون طاقم أو وقود أو تسهيالت أخرى.

 



 

 

 

 األرباح المتدققة من اةتخدام أو تأجير الداويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي جـ(

  انوية بالنسبة للدخل من التشغيل الدولي لسفينة أو طائر . التي تكون

ركز اإلدار  الفعلي لمشـــروع نقل بدرر يقع على متن ةـــفينة فإنا يعد واقعًا في الدولة المتعاقد  إذا كان م -3

التي يوجد فيها ميناء موطن الســــــفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعًا في الدولة المتعاقد  

 التي يقيم فيها مشغل السفينة.

لى األرباح المتدققة من المشاركة في اتداد أو عمل مشترك ( من هذه الماد  أيضًا ع1تطبق أحكام الفقر  ) -4

 أو وكالة تشغيل دولية.

 

 التاسعة المادة 

 المشروعات المشتركة

 عندما: -1

مشروع تابع للدولة المتعاقد  إدار  في يشارك مشروع تابع لدولة متعاقد  ب ور  مباشر  أو غير مباشر   أ(

 .أو في رأةمالا عليااألخرى أو في السيطر  

األشـــخاص أنفســـهم ب ـــور  مباشـــر  أو غير مباشـــر  في إدار  مشـــروع تابع لدولة متعاقد  أو يشـــارك  ب(

 ا.مماله يأو في رأةيهما، ل، أو السيطر  عشروع في الدولة المتعاقد  األخرىوم

لتجارية أو وفي أر من الدالتين، إذا وضـــــعت أو فرضـــــت شـــــروط بين المشـــــروعين فيما يتعلق بعالقتهما ا 

من الممكن أن  كانربل أر مســـتقلين عن بعضـــهما، فإن المالية تختل  عن تلك التي تكون بين مشـــروعين 

من المشـــروعين لو لم تكن هذه الشـــروط قائمة، ولكنا لم يدققا بســـبب وجود هذه الشـــروط، أر  يدققا

 يجوز إدراجا ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعًا لذلك.

أرباح مشــروع تابع  –وأخضــعتها للضــريبة وفقًا لذلك-إذا أدرجت دولة متعاقد  ضــمن أرباح مشــروع تابع لها  -2

األخرى، وكانت هذه األرباح  المتعاقد للدولة المتعاقد  األخرى تم إخضــــــاعها للضــــــريبة في تلك الدولة 

هي الشـــروط ين المشـــروعين المدرجة ةـــتتدقق للمشـــروع التابع للدولة المذكور  أواًل لو كانت الشـــروط ب



 

 

إجراء التعديل المناةـــب على مبل   -عندئذ–بين مشـــاريع مســـتقلة، فعلى الدولة األخرى  التي تكوننفســـها 

دديد مثل هذا التعديل يتعين مراعا  لتو .المتعاقد  الدولةاألرباح في تلك  تلكالضــــــريبة المفروض على 

ن المخت ــتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى األحكام األخرى لهذه االتفاقية، وتتشــاور الســلطتا

 دعت الضرور  لذلك.

 

 العاشرةالمادة 

 أرباح األسهم

شركة مقيمة في دولة متعاقد  إلى مقيم في الدولة المتعاقد   -1 يجوز أن تخضع أرباح األةهم التي تدفعها 

 األخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  األخرى.

في الدولة المتعاقد  التي تقيم فيها الشــركة الدافعة  للضــريبةاالرباح تلك جوز أيضــًا أن تخضــع ومع ذلك، ي -2

ل ربــاح ووفقــًا ألنظمــة تلــك الــدولــة. ولكن إذا كــان المــالــك المنتفع بــأربــاح األةــــــهم مقيمــًا في الــدولــة 

من إجمالي قيمة أرباح  %(5) بالمائة  خمســــــةتتجاوز المتعاقد  األخرى، فإن الضــــــريبة المفروضــــــة يجب أال 

 األةهم. 

ألرباح األةــــهم   الدافعةالدولة المتعاقد  التي تقيم فيها الشــــركة تعفى  ,بالرغم من أحكام الجملة أعاله

المدفوعة من تلك الشــركة الى شــركة )خالف شــركات األشــخاص( والمقيمة في من الضــريبة أرباح األةــهم 

مال  % من رأس 25و غير مباشـــــر  على األقل ب ـــــور  مباشـــــر  أخرى متى كانت تملك الدولة المتعاقد  األ

 الشركة الدافعة ألرباح األةهم تلك.

تعني عبار  "أرباح األةــهم" كما هي مســتخدمة في هذه الماد  الدخل من األةــهم أو أةــهم "االنتفاع" أو  -3

 -ال تمثل مطالبات ديون التي  -حقوق "االنتفاع" أو أةهم التعدين أو أةهم المؤةسين أو الدقوق األخرى 

مثل نفسها الضريبية للمعاملة األخرى التي تخضع  المشاركةشاركة في األرباح، وكذلك الدخل من حقوق الُم 

 من األةهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة ل رباح. الدخل

المنتفع بأرباح األةــــــهم مقيمًا في دولة  ( من هذه الماد  إذا كان المالك2( و )1ال تنطبق أحكام الفقرتين ) -4

متعاقد  ويزاول عماًل في الدولة المتعاقد  األخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة ألرباح األةهم من خالل 



 

 

منشأ  دائمة موجود  فيها، أو كان يؤدر في تلك الدولة األخرى خدمات شخ ية مستقلة من قاعد   ابتة 

لتي دفعت بســــببها أرباح األةــــهم مرتبطة فعليًا بهذه المنشــــأ  الدائمة أو فيها، وكانت ملكية األةــــهم ا

من هذه  (الرابعة عشــــــر ( أو الماد  )الســــــابعةتنطبق أحكام الماد  ) القاعد  الثابتة. في مثل هذه الدالة

 وفقًا للدالة. االتفاقية

إذا حققت شــــــركة مقيمة في دولة متعاقد  أرباحًا أو دخاًل من الدولة المتعاقد  األخرى، فال يجوز أن تفرض  -5

تلك الدولة األخرى أر ضريبة على أرباح األةهم التي تدفعها الشركة إال بقدر ما يدفع من أرباح األةهم هذه 

كية التي تدفع بسببها أرباح األةهم مرتبطة إلى مقيم في تلك الدولة األخرى أو بالقدر الذر تكون فيا المل

ارتباطًا فعليًا بمنشــــــأ  دائمة أو قاعد   ابتة موجود  في تلك الدولة األخرى. كما ال يجوز لها إخضــــــاع أرباح 

 حتى لو كانت أرباح األةهم المدفوعة أو األرباحرباح الشركة غير الموزعة على أالشركة غير الموزعة للضريبة 

 مثل كليًا أو جزئيًا أرباحًا أو دخاًل ناشئًا في تلك الدولة األخرى.غير الموزعة ت

 

 الحادية عشرة المادة 

 الدخل من مطالبات الدين

المالك المنتفع من هذا  وه مقيممدفوع إلى الالدخل من مطالبات الدين الناشــــــو في دولة متعاقد  و -1

 .فقط األخرىالمتعاقد  للضريبة في تلك الدولة يخضع  ،في الدولة المتعاقد  األخرىالدخل 

تعني عبار  "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مســـــتخدمة في هذه الماد  الدخل من مطالبات الدين من  -2

أر نوع ةواء تم تأمينها برهن عقارر أم ال وةواء لها الدق في المشاركة بأرباح المدين أم ال، وبشكل خاص 

ة الدكومية، والسندات وةندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة الدخل من السندات المالي

تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخر  دخاًل من  وال الديون.أو السندات أو ةندات  بمثل هذه السندات المالية

 مطالبات الدين ألغراض هذه الماد .

إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيمًا في  من هذه الماد  (1)  ال تنطبق أحكام الفقر -3

دولة متعاقد ، ويزاول عماًل في الدولة المتعاقد  األخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خالل 

منشــــأ  دائمة موجود  فيها، أو يؤدر في تلك الدولة األخرى خدمات شــــخ ــــية مســــتقلة من قاعد   ابتة 

نت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعليًا بمثل هذه المنشــــــأ  الدائمة أو فيها، وكا

من هذه  (الرابعة عشـــــر ( أو الماد  )الســـــابعة)القاعد  الثابتة. وفي مثل هذه الدالة، تنطبق أحكام الماد  



 

 

 وفقًا للدالة. االتفاقية

قة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو يكون مبل  الدخل من مطالبات الدين، بســــــبب عالعندما  -4

بينهما معًا وشــــــخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذر يدفع عنا هذا الدخل، يزيد على المبل  الذر كان ةــــــيتم 

االتفاق عليا بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقة، فإن أحكام هذه الماد  تنطبق 

ر أخيرًا، وفي مثل هذه الدالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضــعًا للضــريبة فقط على المبل  المذكو

 طبقًا لنظام كل دولة متعاقد ، مع وجوب مراعا  األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

 

 الثانية عشرةالمادة 

 اإلتاوات

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

 في تلك الدولة األخرى.

ومع ذلك، يجوز أن تخضـــع تلك اإلتاوات أيضـــًا للضـــريبة في الدولة المتعاقد  التي تنشـــأ فيها وفقًا ألنظمة  -2

 تلك الدولة المتعاقد ، لكن إذا كان المالك المنتفع من اإلتاوات مقيمًا في الدولة المتعاقد  األخرى، فإن

 :ضريبة المفروضة يجب أال تزيد عنال

%( من إجمالي مبل  تلك اإلتاوات التي تدفع مقابل اةــــتخدام أو الدق في 5خمســــة في المائة ) -

 .عدات صناعية أو تجارية أو علميةاةتخدام م

 .األخرى الداالت%( من إجمالي مبل  تلك اإلتاوات في جميع 8في المائة )  مانية -

المدفوعات من أر نوع التي يتم تســـــلمها  -كما هو مســـــتخدم في هذه الماد -يعني م ـــــطلل "إتاوات"  -3

بما في األدبية أو الفنية أو العلمية  لحقوق النشــر الخاصــة باألعما (اةــتعمالفي دق الأو )مقابل اةــتعمال 

أو عالمة تجارية،  اختراعأر براء   ذلك األفالم السينمائية، أو أفالم أو أشرطة البث اإلذاعي أو التليفزيوني أو

 (اةــــتعمالفي دق الأو )أو ت ــــميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة ةــــرية، أو مقابل اةــــتعمال 

متعلقة بخبرات صــناعية او تجارية  و مقابل معلومات" المعرفة الفنية"أ معدات صــناعية، أو تجارية أو علمية.

  او علمية.

( من هذه الماد  إذا كان المالك المنتفع من اإلتاوات، مقيمًا في دولة 2( و )1ال تنطبق أحكام الفقرتين ) -4

متعاقد ، ويزاول عماًل في الدولة المتعاقد  األخرى التي نشــأت فيها هذه اإلتاوات من خالل منشــأ  دائمة 



 

 

تقلة من خالل قاعد   ابتة فيها، موجود  فيها، أو كان يؤدر في تلك الدولة األخرى خدمات شـــخ ـــية مســـ

وكان الدق أو الملكية التي تدفع عنها اإلتاوات مرتبطة فعليًا بهذه المنشــــــأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة، 

وفقًا  من هذه االتفاقية (الرابعة عشــــــر ( أو الماد  )الســــــابعةتنطبق أحكام الماد  )في مثل هذه الدالة و

 للدالة.

في دولة متعاقد  إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشــــخص تعد اإلتاوات قد نشــــأت  -5

الذر يدفع اإلتاوات، ةــواء كان مقيمًا في دولة متعاقد  أم ال، يملك في دولة متعاقد  منشــأ  دائمة أو 

القاعد  بها االلتزامات التي تدفع عنها تلك اإلتاوات، وكانت تلك المنشــــــأ  الدائمة أو مرتبطة  ابتة قاعد  

 التي فيهاالمتعاقد  الثابتة تتدمل عبء دفع هذه اإلتاوات، عندها تعد هذه اإلتاوات قد نشــأت في الدولة 

 المنشأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة.

بســـــبب عالقة خاصـــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معًا وبين -يكون مبل  اإلتاوات  عندما -6

باالةتخدام أو الدق أو المعلومات التي يدفع مقاباًل لها، يزيد على المبل  الذر كان  فيما يتعلق -شخص آخر

فإن أحكام هذه الماد   ،ةــــــيتم االتفاق عليا بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقة

فوعات يظل خاضــــعًا تنطبق فقط على المبل  المذكور أخيرًا. وفي مثل هذه الدالة، فإن الجزء الزائد من المد

 للضريبة طبقًا لنظام كل دولة متعاقد ، مع وجوب مراعا  األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

 

 الثالثة عشرة المادة 

 األرباح الرأسمالية

باح  -1 قد  من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، مقيم ل المتدققةاألر عا ماد  المذكور  في دولة مت في ال

( من هذه االتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقد  األخرى، يجوز أن تخضــــع للضــــريبة في تلك الســــادةــــة)

 .األخرىالمتعاقد  الدولة 

األرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشــكل جزءًا من الممتلكات التجارية لمنشــأ  دائمة يمتلكها  -2

األخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة مشــــــروع تابع لدولة متعاقد  في الدولة المتعاقد  

ء خدمات شخ ية داألمتعلقة بقاعد   ابتة متوافر  لمقيم من دولة متعاقد  في الدولة المتعاقد  األخرى 

مستقلة بما في ذلك األرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأ  الدائمة )بمفردها أو مع كامل المشروع( أو 

 بتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  األخرى.مثل هذه القاعد  الثا



 

 

األرباح الناتجة من نقل ملكية ةـفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة  -3

متعلقة بتشــغيل مثل هذه الســفن أو الطائرات، تخضــع للضــريبة فقط في الدولة المتعاقد  التي فيها مركز 

   الفعلي للمشروع.اإلدار

 

 

 - مقيمة في دولة متعاقد  مال شــــركة سفي رأ رئيســــيةح ــــا  منةــــهم األرباح الناتجة من نقل ملكية أ -4

 يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  األخرى. -ف الشركات المدرجة في ةوق األةهمخال

 12ويعد الشخص مالكًا لد ة رئيسية عندما تكون مساهمتا في رأس مال الشركة في أر وقت خالل مد  

 % من رأس مال الشركة.25لتاريخ الت رف ال تقل عن شهر ةابقة 

تخضـع للضـريبة  من هذه الماد السـابقة األرباح الناتجة من نقل أر ملكية غير تلك المشـار إليها في الفقرات  -5

 الدولة المتعاقد  التي يقيم فيها ناقل الملكية.فقط في 

 

 الرابعة عشرة المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

ذات طبيعة  أخرىفي دولة متعاقد  فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشـــطة  مقيمفرد يكتســـبا الدخل الذر  -1

حيث يجوز أن يخضــع مثل هذا  ،اآلتيةالداالت مســتقلة يخضــع للضــريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أر من 

 الدخل أيضًا للضريبة في الدولة المتعاقد  األخرى:

إذا كانت لديا قاعد   ابتة متوافر  لا ب ــفة منتظمة في الدولة المتعاقد  األخرى ألداء أنشــطتا، في  أ(

ينســب  تلك الدالة، يجوز أن يخضــع الدخل للضــريبة في الدولة المتعاقد  األخرى، ولكن فقط بالقدر الذر

 إلى تلك القاعد  الثابتة.

إذا كان الشخص موجودًا في الدولة المتعاقد  األخرى لمد  أو لمدد ت ل إلى أو تزيد في مجموعها عن  ب(

في تلك الدالة، فإن  ؛عشــر شــهرًا تبدأ أو تنتهي في الســنة المالية المعنية ا ني( يومًا في أر مد  183)



 

 

في تلك الدولة األخرى، يجوز أن يخضــــع للضــــريبة في  المؤداهمقدار الدخل المتدقق فقط من أنشــــطتا 

 الدولة األخرى.

 

 

تشــمل عبار  "الخدمات المهنية" بوجا خاص األنشــطة المســتقلة في المجاالت العلمية أو األدبية أو الفنية  -2

والمهندةــــــون أو التربوية أو التعليمية وكذلك األنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها األطباء والمدامون 

 والمعماريون، وأطباء األةنان والمداةبون.

 

 الخامسة عشرةالمادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

( و )الواحد  العشــرينو) (التاةــعة عشــر ( و )الثامنة عشــر ( و )الســادةــة عشــر )مع مراعا  أحكام المواد  -1

فإن الرواتب واألجور والمكافآت المما لة األخرى التي يكتســــــبها مقيم في  من هذه االتفاقية( نوالعشــــــري

تخضــع للضــريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة  -فيما يتعلق بوظيفة  -دولة متعاقد  

 المتعاقد  األخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقد  األخرى يجوز أن تخضــــــع مثل هذه المكافآت

 األخرى. المتعاقد  المكتسبة للضريبة في تلك الدولة

، فإن المكافآت التي يكتســــــبها مقيم في دولة متعاقد  الماد ( من هذه 1الفقر  )على الرغم من أحكام  -2

فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقد  األخرى، تخضــــع للضــــريبة فقط في الدولة المذكور  

 :اآلتيةأواًل في الدالة 

( يومًا 183األخرى لمد  أو لمدد ال تتجاوز في مجموعها )المســــــتفيد موجودًا في الدولة أن يكون  أ(

 عشر شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. ا نيفي أر مد  

 وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة األخرى أو نيابة عنا. ب(

تكون المكافآت قد تدملتها منشـــــأ  دائمة أو قاعد   ابتة يملكها صـــــاحب العمل في الدولة  أالا و جـ(



 

 

 .األخرىالمتعاقد  

 

 

السابقة في هذه الماد ، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على على الرغم من األحكام  -3

جوز أن تخضـــع ، يمشـــروع تابع لدولة متعاقد من قبل في النقل الدولي يتم تشـــغيلها متن ةـــفينة أو طائر  

 التي يوجد فيها مركز اإلدار  الفعلي للشركة.  الدولة المتعاقدفي فقط للضريبة 

 

 السادسة عشرةالمادة 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

والمدفوعات المما لة األخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقد  ب فتا  أتعاب أعضاء مجلو اإلدار 

عضوًا في مجلو إدار  شركة مقيمة في الدولة المتعاقد  األخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة 

 األخرى.المتعاقد  

 

 السابعة عشرةالمادة 

 نيالرياضياألشخاص ن ويالفنانأتعاب 

الدخل الذر  ، فإناالتفاقية هذهمن ( الخامســــــة عشــــــر ( و )الرابعة عشــــــر )المادتين  على الرغم من أحكام -1

ب ــفتا فنانًا في المســرح أو الســينما أو اإلذاعة أو التليفزيون أو ب ــفتا -مقيم في دولة متعاقد   يكتســبا

يجوز إخضاعا للضريبة  ،من أنشطتا الشخ ية التي يمارةها في الدولة المتعاقد  األخرى -موةيقيًا أو رياضياً 

 األخرى. المتعاقد في تلك الدولة 

عندما يستدق دخل يتعلق بأنشطة شخ ية زاولها فنان أو رياضي ب فتا تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو  -2

( الرابعة عشر ) و (السابعة)الرياضي نفسا ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد 



 

 

يجوز إخضــاعا للضــريبة في الدولة المتعاقد  التي تمت فيها مزاولة  االتفاقيةمن هذه  (عشــر  الخامســةو )

 الفنان أو الرياضي لتلك األنشطة.

 

الدخل الذر يكتســبا مقيم في دولة متعاقد  من أنشــطة يمارةــها في الدولة المتعاقد  األخرى، وفقًا لما  -3

عفى من الضــــــريبة في تلك الدولة المتعاقد  األخرى إذا كانت ( من هذه الماد  ي2( و )1ورد في الفقرتين )

الزيار  إلى تلك الدولة المتعاقد  األخرى مدعومة كليًا أو بشكل أةاةي بأموال عامة من الدولة المتعاقد  

تها المدلية أو تتم وفقًا التفاقية  قافية أو اتفاق بين االمذكور  أواًل أو أحد أقســــــامها اإلدارية أو ةــــــلط

 ومتي الدولتين المتعاقدتين.حك

 

 الثامنة عشرة المادة 

 معاشات التقاعد

من هذه االتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت ( التاةعة عشر )( من الماد  2مع مراعا  أحكام الفقر  )

 ، تخضع للضريبة في تلك الدولةةابقة خدمةاألخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقد  مقابل 

 فقط. المتعاقد 

 

 التاسعة عشرةالمادة 

 الخدمات الحكومية

التي تدفعها دولة متعاقد  أو  -خالف معاش التقاعد  -الرواتب واألجور والمكافآت األخرى المشــــــابهة  أ(  -1

لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو تها المدلية ااإلدارية أو ةــلطالســياةــية أو أحد أقســامها 

 .فقطالمتعاقد  و السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة القسم أ

هذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى المشــــــابهة تخضــــــع للضــــــريبة في الدولة  مثلومع ذلك فإن  ب(

المتعاقد  األخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة األخرى وكان الفرد مقيمًا في تلك الدولة 



 

 

 :وكذلك

 أحد مواطنيها. (1

 أو لم ي بل مقيمًا في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات. (2

الســياةــية  دولة متعاقد  أو أحد أقســامها - أو من أموال توفرها -أر معاش تقاعد يتم دفعا من قبل أ(  -2

يخضع تها المدلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة ااإلدارية أو ةلط أو

 في تلك الدولة فقط. للضريبة

للضريبة في الدولة المتعاقد  األخرى فقط إذا كان الفرد مواطنًا  خضعتالتقاعد  اتمعاشومع ذلك فإن  ب(

 ومقيمًا في تلك الدولة األخرى.

من هذه  (الثامنة عشــر ( و )الســابعة عشــر ( و )الســادةــة عشــر ( و )الخامســة عشــر )تنطبق أحكام المواد  -3

أديت لرواتب واألجور، والمكافآت األخرى المشــابهة، ومعاشــات التقاعد فيما يتعلق بخدمات االتفاقية على ا

 تها المدلية.ااإلدارية أو ةلط السياةية أو تزاولا دولة متعاقد  أو أحد أقسامها ومرتبطة بعمل

 

 العشرونالمادة 

 الطالب

مدفوعات  -1 لب أو متدرب مهني أو حرفي يكون ال يار  دولة -التي يتســــــلمها طا كان( مباشــــــر  قبل ز )أو 

قد  عا قد  األخرى،  -مت عا لدولة المت مًا في ا لدولة المذكور  أواًل فقط لغرض تعليما أو ويوجد مقي في ا

دولة معيشــــــتا أو تعليما أو تدريبا ال تخضــــــع للضــــــريبة في تلك اللتدريبا، هذه المدفوعات التي تكون 

 بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من م ادر خارج تلك الدولة.المتعاقد  

)أو كان( مباشـــــر  قبل زيار  دولة -المدفوعات التي يتســـــلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي الذر يكون  -2

لدو -متعاقد  لذر يتواجد في ا لدولة المتعاقد  األخرى وا    أواًل فقطلة المتعاقد  المذكورمقيمًا في ا

في تلك الدولة المتعاقد  األخرى، ال  مؤداهتعليما أو تدريبا، والتي تمثل مكافأ  فيما يتعلق بخدمات ل

تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية 



 

 

 ألغراض المعيشة.

 الواحدة والعشرونالمادة 

 باحثونالمعلمون وال

مقيمًا في دولة متعاقد  قبل دعوتا للدولة  -)أو كان(-معلم أو باحث يكون يتسلمها المكافآت التي 

يتعلق بمثل هذه األنشطة ال تخضع  فيماوالمتسلمة ، المتعاقد  األخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبداث

 ع ةنوات.أربللضريبة في تلك الدولة المتعاقد  األخرى لمد  ال تتجاوز 

 

 الثانية والعشرون المادة

 الدخل اآلخر

بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقد  التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه االتفاقية تخضع للضريبة في  -1

 تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

الممتلكات غير المنقولة المددد  بخالف الدخل من -( من هذه الماد  على الدخل 1ال تنطبق أحكام الفقر  ) -2

إذا كان مســــــتلم ذلك الدخل مقيمًا في دولة  -من هذه االتفاقية( الســــــادةــــــة) ( من الماد 2في الفقر  )

متعاقد  ويمارس عماًل في الدولة المتعاقد  األخرى من خالل منشــأ  دائمة فيها، أو يؤدر في تلك الدولة 

تة فيها، ويكون الدق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها األخرى خدمات شـــــخ ـــــية مســـــتقلة من قاعد   اب

في مثل هذه الدالة، تطبق أحكام والدخل مرتبطة فعليًا بمثل هذه المنشــــــأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة. 

 وفقًا للدالة. من هذه االتفاقية (الرابعة عشر ( أو الماد  )السابعة)الماد  

 

 

 

 



 

 

 

 

 الثالثة والعشرونالمادة 

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

خضع للضريبة أن ي -االتفاقية          فقًا ألحكام هذه و -يجوز دخاًل عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقد   -1

بالخ م من الضريبة على دخل ذلك المقيم فإن الدولة المذكور  أواًل تسمل  في الدولة المتعاقد  األخرى،

 لمدفوعة في تلك الدولة األخرى. ا ضريبةلمبل  الساويًا مبلغًا م

ضريبة المدتسبة قبل الخ م الومع ذلك فإن مثل هذا الخ م يجب أن ال يتجاوز مقدار ذلك الجزء من 

 يبة في الدولة المتعاقد  األخرى.والمنسوب إلى الدخل الذر يجوز أن يخضع للضر

حكام نظام جباية الضــــريبي ما يخل بأفي حالة المملكة العربية الســــعودية ليو في أةــــاليب إزالة االزدواج  -2

 .الزكا 

 

 الرابعة والعشرون المادة

 إجراءات االتفاق المتبادل

أو كلتيهما تؤدر، أو ةـــوف تؤدر بالنســـبة لا  المتعاقدتينعندما يتبين لشـــخص أن إجراءات إحدى الدولتين  -1

ب ــرف النظر عن وةــائل المعالجة المن ــوص -     إلى فرض ضــريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية، يمكنا

لدولتين تابعة للدولة  -عليها في األنظمة المدلية لتلك ا أن يعرض قضــــــيتا على الســــــلطة المخت ــــــة ال

المتعاقد  التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضـــية خالل  الث ةـــنوات من أول إشـــعار باإلجراء الذر أدى إلى 

 ة.أحكام هذه االتفاقي تخال فرض ضريبة 

ســها قادر  على التوصــل ، وإذا لم تكن هي نفمســو  المخت ــة، إذا بدا لها أن االعتراضيتعين على الســلطة  -2

الدولة في فاق المتبادل مع الســـلطة المخت ـــة تســـوية القضـــية عن طريق االتالســـعي إلى ، إلى حل مرٍض 

قد  األخرى  عا جل المت هذه االتفمن أ خال  أحكام  بة التي ت فاق يتم تجنب فرض الضــــــري فذ أر ات اقية. وين

 حدود زمنية وارد  في األنظمة المدلية للدولتين المتعاقدتين. التوصل إليا بالرغم من أر



 

 

يتعين على الســلطتين المخت ــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تســعيا عن طريق االتفاق المتبادل فيما بينها  -3

تطبيق هذه االتفاقية. ويجوز أيضًا أن تتشاورا معًا إلزالة  إلى تذليل أر صعوبة أو شك ينشأ متعلقًا بتفسير أو

 االزدواج الضريبي في الداالت التي لم ترد في هذه االتفاقية.

 حولالتوصــل إلى اتفاق  من أجل, ببعضــهمايجوز للســلطتين المخت ــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تت ــال  -4

 السابقة.الفقرات 

الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا األةلوب المناةب لتطبيق هذه يجوز للسلطات المخت ة في  -5

االتفاقية وب ــفة خاصــة المتطلبات التي يخضــع لها المقيمون في الدولة المتعاقد  كي يد ــلوا في الدولة 

 أو اإلعفاء الضريبي المن وص عليا في هذه االتفاقية. التخفيضاألخرى على 

 

 والعشرونالخامسة المادة 

 تبادل المعلومات

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

النظام الداخلي بشــأن الضــرائب من كل نوع أو صــفة مفروضــة؛ نيابة عن  -أو تنفيذ –االتفاقية أو إلدار  هذه 

و تبادل , االتفاقيةهذه الدولتين المتعاقدتين أو ةـــلطاتهما المدلية، مادام أن تلك الضـــرائب ال تتعارض مع 

 .المعلومات غير مقيد بالمادتين )األولى( و )الثانية( من هذه االتفاقية

( من هذه الماد  على أنها ةرية بالطريقة 1تتلقاها الدولة المتعاقد ، بموجب الفقر  )تعامل أر معلومة  -1

نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تد ل عليها وفقًا ألنظمة تلك الدولة، وال يجوز الكش  عنها إال 

أو  د يل أو التنفيذين بالربط أو التل شخاص أو السلطات )بما في ذلك المداكم واألجهز  اإلدارية( المعني

( من هذه الماد  أو 1بالضرائب المشار إليها في الفقر  ) االعتراض فيما يتعلق إقامة الدعاوى أو تدديد

ذكر أعاله. وال يستخدم هؤالء األشخاص أو السلطات تلك المعلومات إال لهذه األغراض  اإلشراف على ما

 و على الرغم مدكمة عامة أو في أحكام قضائية.  فقط، ويجوز لهم الكش  عن هذه المعلومات في مداوالت

فإنا يجوز اةتخدام المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقد  ألغراض أخرى عندما تجيز أنظمة ما ةبق، م

كلتا الدولتين المتعاقدتين اةتخدامها لمثل تلك األغراض وأجازت السلطة المخت ة في الدولة المزود  

  .للمعلومات ذلك

 :يلي بما( من هذه الماد  بما يؤدر إلى إلزام دولة متعاقد  2( و )1تفسير أحكام الفقرتين )  بأر حال ال يجوز -2



 

 

تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة ل نظمة والممارةــــــات اإلدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقد   أ(

 األخرى.

التعليمات اإلدارية المعتاد  في تلك تقديم معلومات ال يمكن الد ــــــول عليها بموجب األنظمة أو  ب(

 الدولة أو في الدولة المتعاقد  األخرى.

تقديم معلومات من شــأنها كشــ  أر ةــر يتعلق بالتجار  أو األعمال أو ال ــناعة أو األةــرار التجارية أو  جـ(

 المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكش  عنها مخالفًا للسياةة العامة.

طلبت دولة متعاقد  معلومات بموجب هذه الماد ، تستخدم الدولة المتعاقد  األخرى إجراءاتها الخاصة  إذا -3

بتجميع المعلومات للد ــــــول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة األخرى ال تدتاج لتلك 

ولكن  ,( من هذه الماد 3قر  )في الف بما وردُمقيد هذا االلتزام والمعلومات ألغراض الضـــريبة الخاصـــة بها. 

ر يُ ال   عدم وجودلدولة متعاقد  باالمتناع عن توفير المعلومات لمجرد  يســــــملذلك بأر حال على أنا فســــــا

  فيها.لتلك الدولة م لدة مدلية 

 

  

على أنها تســمل للدولة المتعاقد  أن من هذه الماد ، ( 3ال يجوز بأر حال من األحوال تفســير أحكام الفقر  ) -4

أو شخص  مرشلتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها مدفوظة لدى بنك أو مؤةسة مالية أخرى، أو لدى تم

 يعمل ب فة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بم الل ملكية لشخص ما.

 

 السادسة والعشرون  المادة 

 أحكام خاصة

من هذه االتفاقية والذر تكتسبا  (عشر  السادةةو الماد  )( العاشر ) اد الدخل الذر تم تناولا في الم

حكومة دولة متعاقد  )بما في ذلك مؤةسة النقد العربي السعودر بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية و 

ر مكاةب و كذلك أ المملوكة بالكامل للدولة والكيانات (قبرص ةجمهوري إلىبالنسبة المركزر م رف قبرص 

 .تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقد  األخرى في الدولة المتعاقد  األخرى قوقأو ح نقل ملكية أةهم منناتجة 



 

 

 

 السابعة والعشرون المادة 

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

المالية الممنوحة ألعضاء البعثات الدبلوماةية أو القن لية  تاالمتيازا على رليو في هذه االتفاقية ما يؤ 

 .لي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصةبموجب القواعد العامة للقانون الدو

 

 الثامنة والعشرون  المادة

 أحكام متنوعة

ضريبة ما يؤ ر على تطبيق القوانين واألنظمة الداخلية لدولة متعاقد  فيما يتعلق بال االتفاقيةليو في هذه 

 من نشاط التأمين. لغير المقيمين المفروضة على الدخل المتدقق

 

 

 

 التاسعة والعشرونالمادة 

 النفاذ

اإلجراءات  باةـــــتكمال -القنوات الدبلوماةـــــية  عبر - ابةً كتتبل  كل دولة متعاقد  الدولة المتعاقد  األخرى  -1

في اليوم األول من نافذ  الالزمة وفقًا لنظامها لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ. وت ــــــبل هذه االتفاقية 

 .األخيربال  اإلالشهر الثاني التالي للشهر الذر تم فيا تلقى 

 أحكام هذه االتفاقية: تطبق -2

في أو بعد اليوم  المقيد أو  دفوعةالمنبع، على المبال  الم منفيما يتعلق بالضــــــرائب المســــــتقطعة  أ(



 

 

 يناير الذر يلي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ. شهراألول من 

يناير  شـــهرالتي تبدأ في أو بعد اليوم األول من  الســـنوات الضـــريبية علىبالضـــرائب األخرى فيما يتعلق و ب(

 .تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذالذر يلي 

 

 الثالثونالمادة 

 اإلنهاء

قدتين إن -1 عا لدولتين المت مد  غير مددد  ويجوز ألر من ا فذ  المفعول ل نا فاقية  هذه االت  عبر هاؤهاتظل 

 30القنوات الدبلوماةــــية بتقديم إشــــعار خطي بطلب اإلنهاء للدولة المتعاقد  األخرى في موعد ال يتعدى 

 االتفاقية نافذ .هذه عد السنة التي أصبدت فيها يونيو في أر ةنة ميالدية تبدأ بعد مرور خمو ةنوات ب

 في مثل هذه الدالة فإن االتفاقية تتوق  عن التطبيق: -2

نهاية  -بعد أو -    في  المقيد أو  المنبع، على المبال  المدفوعة منفيما يتعلق بالضرائب المستقطعة  أ(

 السنة الميالدية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء االتفاقية.

السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميالدية التي تم فيها  علىفيما يتعلق بالضرائب األخرى و ب(

 تقديم إشعار إنهاء االتفاقية.

 

 

 

 دسب األصول، بتوقيع هذه االتفاقية.بإ باتًا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان 

اليونانية  باللغات العربية ون نســــــختين أصــــــليتين مم 3/1/2018الموافق  هــــــــــــ16/4/1439 الرياضحررت في 

 واإلنجليزية وجميع الن وص متساوية الدجية. وفي حالة االختالف في التفسير يعتد بالنص اإلنجليزر.



 

 

 بروتوكول

 

لتجنب االزدواج الضريبي قبرص جمهورية حكومة والمملكة العربية السعودية بين حكومة االتفاقية  توقيععند 

ت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الضريبي، وافق شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهربفي 

 االتفاقية:  ال يتجزأ من اً التي تشكل جزءواآلتية  األحكامعلى جمهورية قبرص 

 

 من االتفاقية:  (الخامسةباإلشار  إلى الماد  )ـ  1

 من المفهوم أن أر مشروع تابع لدولة متعاقد  ينفذ أنشطة خارج شواطو الدولة المتعاقد  األخرى )تعرف

بأنها أنشطة تتم في المياه اإلقليمية، وخارج المياه اإلقليمية، بما فيا المنطقة المتاخمة، والمنطقة االقت ادية 

رف القارر لدولة متعاقد ، فيما يتعلق باةتكشاف أو اةتغالل قاع البدر والطبقات الواقعة تدت جالخال ة، أو ال

 األخرى.ئمة في الدولة المتعاقد  التربة ومواردها الطبيعية( يعتبر أن لا منشأ  دا

 

 من االتفاقية:  (الثالثة عشر باإلشار  إلى الماد  )ـ  2

في كيان ائتماني أو  والم ـــاللةـــهم األ من نقل ملكية حقوق بما في ذلك متدققل رب أن أرمن المفهوم 

تســتمد الجزء األكبر من قيمتها من مثل تلك الدقوق، فيما يتعلق باةــتكشــاف أو اةــتغالل قاع  أشــخاصشــركة 

 هــا بمــا في ذلـكخــارجوكــذلــك البدر والطبقــات الواقعــة تدــت التربــة ومواردهــا الطبيعيــة في الميــاه اإلقليميــة 

يجوز أن تخضــع تلك األرباح  ؛رف القارر لدولة متعاقد جو ال، والمنطقة االقت ــادية الخال ــة، أالمنطقة المتاخمة

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقد . 

 

 

 



 

 

 االتفاقية: من  (نيالخامسة والعشرباإلشار  إلى الماد  )ـ  3

الخامســــــة توفر الدولة الطالبة المعلومات التالية عندما تتقدم بطلب معلومات بموجب الماد  ) -أ

 ال لة المتوقعة للمعلومات مع الطلب: ( وذلك إلظهار نعشريوال

 هوية الشخص قيد الفدص أو التدقيق؛ -1

بيان بالمعلومات المطلوبة بما فيا طبيعتها والنموذج الذر ترغب الدولة الطالبة اةتالم  -2

 المعلومات فيا من الدولة المطلوب منها؛

 الغرض الضريبي الذر من أجلا ُطِلَبت المعلومات؛ -3

قاد بأن المعلومات المطلوبة موجود  في الدولة المطلوب منها األةباب الداعية لالعت -4

 أو أنها في حياز  أو تدت ةيطر  شخص يقع ضمن الوالية القضائية لتلك الدولة؛ 

بالقدر المتوفر من  اةم وعنوان أر شخص يعتقد أن المعلومات المطلوبة في حوزتا؛ -5

 هذه المعلومات

ارةات اإلدارية في الدولة المتعاقد  الطالبة، الطلب يتوافق مع النظام والممإفاد  بأن  -6

وأنا لو كانت المعلومات المطلوبة متوفر  ضمن والية الدولة المتعاقد  الطالبة فإن 

المتعاقد  الطالبة كانت ةتستطيع الد ول على الدولة السلطة المخت ة في 

إلدارر المعتاد المعلومات بموجب أنظمة الدولة المتعاقد  الطالبة أو من خالل اإلجراء ا

 الممارس فيها وأن ذلك متوافق مع هذه االتفاقية؛  

اةتخدمت جميع الوةائل المتاحة في إقليمها للد ول على بيان بأن الدولة الطالبة قد  -7

 . شديد  المعلومات فيما عدا تلك الوةائل التي قد ينجم عنها صعوبات

م يكن في تلك الدولة أحكام متبادلة و/ أو لن يتم توفير المعلومات التي تطلبها دولة متعاقد  مال -ب

 .ممارةات إدارية مالئمة لتوفير المعلومات المطلوبة

 

ية  -4 كة العرب ها المقيمين في الممل بة دخل على مواطني ية الســــــعودية ضــــــري كة العرب قت الممل لة طب حا في 

عاقدتان في مفاوضــــــات لتضــــــمين تالســــــعودية، أو عدلت الضــــــريبة القائمة وفقًا لذلك، تدخل الدولتان الم

 االتفاقية ماد  عن عدم التمييز. 

 ال يوجد في هذه االتفاقية ما يؤ ر على تطبيق األحكام المدلية لمنع التهرب الضريبي.  -5
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