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 فـاقيـةات

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 وحكومة رومانيا

 لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي 

 في شأن الضرائب على الدخل 

 

 

  



 

 

ــــعوديةإن  ــــريبي  رغبة  ،  حكومة رومانياو حكومة المملكة العربية الس منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الض

 تفقتا على ما يلي:اقد  ،على الدخل في شأن الضرائب الضريبي  ولمنع التهرب

 

 (األولىمادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

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

 

 (الثانيةمادة )ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

وحداتها اإلقليمية اإلدارية كل دولة متعاقدة أو  ةصلحمقية على ضرائب الدخل المفروضة لتطبق هذه االتفا -1

 النظر عن طريقة فرضها. صرفأو سلطاتها المحلية باإلدارية  أقسامهاأو 

ـــرائب على الدخل  دتع -2 ـــرائب المف جميعمن الض ـــة على إجمالي الدخلرالض ـــر الدخل بما في ،وض  هاأو على عناص

ضرائب على  سبالال صرف في منالناتجة  مكا ضرائب على  ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة الت وال

 .ارتفاع قيمة رأس المال

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

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: (أ

 الزكاة. -1

 ار الغاز الطبيعي.ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثم -2



 

 

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

 بالنسبة إلى رومانيـا: (ب

 الضريبة على الدخل. -1

 الضريبة على األرباح. -2

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

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

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

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

 

 (الثالثةمادة )ال

 عامة اتتعريف

 ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك: ،ه االتفاقيةهذ ألغراض -1

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

الواقعــة خــارج الميــاه اإلقليميــة التي تمــارس المملكــة العربيــة الســــــعوديــة على ميــاههــا وقــاع بحرهــا 

ــــى نظامها والقانون والطبقات الواقعة تحت التربة والم ــــيادة والوالية بمقتض وارد الطبيعية حقوق الس

 الدولي.

يعني مصــــــطل" "رومانيا" أراضــــــي دولة رومانيا، بما في ذلك مياهها اإلقليمية والمجال الجور فوق   (ب

أراضــــــيها ومياهها اإلقليمية التي تمارس عليها رومانيا الســــــيادة، وكذلك المنطقة المتاخمة والجرف 

ــــائية القارر و ــــيادة والوالية القض ــــرية التي تمارس عليها رومانيا حقوق الس ــــادية الحص المنطقة االقتص



 

 

 بمقتضى تشريعاتها ووفقا  لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

بار  جـ( قدة"  اتتعني ع عا لة مت قدة األخرى" "دو عا لة المت لدو ية و "ا ية الســــــعود كة العرب يا  أو الممل مان رو

 .نصال سياق هيقتضي بحسب ما

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

 ةعتبارياذو صفة كيان يعامل على أنه شخص أر أو ذر صفة اعتبارية يعني مصطل" "شركة" أر شخص   هـ(

 .ألغراض الضريبة

تعني ت ( و بار قدة األ اع عا لة المت لدو تابع ل قدة" و "مشــــــروع  عا لة مت لدو تابع  خرى" على التوالي "مشــــــروع 

 .الدولة المتعاقدة األخرىيباشره مقيم في  ا  دولة متعاقدة ومشروعفي يباشره مقيم  ا  مشروع

 تابع لدولة متعاقدة يكونتعني عبارة "نقل دولي" أر نقل بســــفينة أو طائرة يتولى تشــــغيلها مشــــروع   ( ز

فيها تشــغيل الســفينة أو الطائرة فق   ما عدا الحاالت التي يتم ، إدارته الفعلي في دولة متعاقدةمركز 

 بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة األخرى.

 يعني مصطل" "مواطن": (حـ

 .المملكة العربية السعوديةجنسية رومانيا أو  مواطنةأر فرد حائز على  -1

ــخص  -2 ــفة أر ش ــخاص أو جمعية  ةاعتباريذر ص ــركة أش ــع من األنظمة النافذة أو ش ــتمد ذلك الوض تس

 في دولة متعاقدة.

 يعني مصطل" "السلطة المختصة": ط(

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

 ويمثلها وزير المالية العامة أو ممثله المفوض.لى رومانيا وزارة المالية العامة، بالنسبة إ -2

لم يرد له تعريف فيها، مصــــطل" عبارة أو االتفاقية في أر وقت فإن أر هذه اقدة لأر دولة متعتطبيق  عند -2



 

 

ياق  ما لم يقتض ســــــ له النص و لك، يكون  ــــــالمعنى خالف ذ ظ هنفس جب ن لة ابمو لدو لك ا ما يتعلق م ت في

ــــرائب التي تطبق عليها ب ــــريب لألنظمةيرج" أر معنى طبقا  و ،االتفاقيةهذه الض ة المطبقة لتلك الدولة يالض

 للمصطل" وفقا  لألنظمة األخرى لتلك الدولة.للعبارة أو  ىعلى أر معنى معط

 

 (الرابعةمادة )ال

 مـمقيـال

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

محل مكان تأســـيســـه أو أو إقامته أو ســـكنه  ها بســـببم تلك الدولة للضـــريبة فياأر شـــخص يخضـــع وفقا  لنظ )أ(

وحداتها اإلقليمية اإلدارية من ا تشـــمل أيضـــا  تلك الدولة أو أي  كما  .خر ذر طبيعة مماثلةآأو أر معيار  إدارته

 سلطاتها المحلية.اإلدارية أو أقسامها أو 

من عام  شــكلب -أو غير خاضــع -معفى و ،دولة متعاقدةنظمة أل وفقا  مؤســ   ةعتباريذر صــفة اشــخص أر )ب( 

 إما:ئم ومستمر فيها قاوتلك الدولة في الضرائب 

 .مماثلآخر غرض لأو  ،تعليمي أو علمي أو رخير أو ديني غرضل -1

 خطة.ل وفقا  موظفين لمماثلة أخرى منافع أو  يةمعاشات تقاعد وفيرأو لت -2

من مصادر في تلك فق  بالدخل ضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق اأر شخص خهذه العبارة شمل تال  لكن

 .الدولة

ــــعه  ،مقيما  في كلتا الدولتين المتعاقدتين( من هذه المادة 1وفقا  ألحكام الفقرة ) فرد كوني ندماع -2 فإن وض

 عندئذ يتحدد كاآلتي:

فر له سكن دائم في كلتا اتو فإن ،هافيفر له سكن دائم االتي يتوالمتعاقدة مقيما  فق  في الدولة عد ي أ( 



 

 

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

 .("الحيوية"واالقتصادية أوثق )مركز المصال" 

ــالحمها مركز فيالتي  المتعاقدة إذا لم يكن ممكنا  تحديد الدولة  ب( ــكن دائم االحيوية أو لم يتو هص فر له س

 .فق  لتي فيها سكنه المعتاداالمتعاقدة مقيما  في الدولة  ديعف، المتعاقدتين في أر من الدولتين

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

 .فق  التي يكون مواطنا  فيهاالمتعاقدة مقيما  في الدولة 

الســــــلطتان  فتســــــور ،أو لم يكن مواطنا  في أر منهماالمتعاقدتين إذا كان مواطنا  في كلتا الدولتين  د(

 .الموضوع باالتفاق المشتركالدولتين المتعاقدتين  ان فيتالمختص

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

 إدارته الفعلي. ها مركزفيفي الدولة التي فق  مقيما   دفإنه يع ،المتعاقدتين

 

 (خامسةالمادة )ال

 المنشأة الدائمة

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

.  المشروع كليا  أو جزئيا 

 :دون حصرتشمل عبارة "المنشأة الدائمة"  -2

 .إدارةركز م(   أ

 .فرع  (ب

 .كتبم (جـ



 

 

 .مصنع ( د

 ورشة. (هـ

 ان الستخراج الموارد الطبيعية.أر مك (و

 

3- :  تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا 

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

 أشهر. 9لى تزيد ع تلك األعمال مدةهذا الموقع أو المشروع أو مثل 

ـــــاريةالخدمات االتوفير خدمات بما فيها   (ب ـــــتش ـــــروع من خالل موظفين أو عاملين آخرين  ،س من قبل مش

أو  نفســــه لمشــــروعل) األعمال من هذا النوعتســــتمر  بشــــرط أنلكن هذا الغرض، للمشــــروع ايوظفهم 

مدة أشــــهر خالل أر  6 لىتزيد في مجموعها ع مددأو  مدةالدولة المتعاقدة ل في( به مشــــروع مرتب ل

. اثني عشر  شهرا 

  عبارة "المنشأة الدائمة" :ال تشمل  ،األحكام السابقة في هذه المادة الرغم منعلى  -4

 .لمشروعالتي يملكها االسلع أو البضائع  و عرضأتخزين غرض ل استخدام التسهيالت فق  أ(

 . فق  العرض   لتخزين أوالمشروع لغرض االتي يملكها االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع  (ب

 . من قبل مشروع آخرفق  لمعالجة غرض اللمشروع التي يملكها اظ بمخزون من السلع أو البضائع االحتفا (جـ

 .شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروعغرض حتفاظ بمقر ثابت للعمل فق  لاال (د

 . عللمشرو طبيعة تحضيرية أو مساعدة رذآخر  نشاطأر لقيام بغرض احتفاظ بمقر ثابت للعمل فق  لاال هـ(

)أ( إلى من    المذكورة في الفقرات الفرعية  األنشــــــطةاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فق  ألر مزيج من  (و

ــاط الكلي ب، ( هــــــــ) ــرط أن يكون النش ــيرية أو طبيعة  لهمزيج هذا الن ناتج مالالثابت للعمل  قرللمش تحض



 

 

 .مساعدة

ــوق ز( ــة في س ــروع والمعروض ــائع المملوكة للمش ــلع أو البض أر هذا أو معرض مؤقت بعد إغالق  بيع الس

 .منهما 

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

تابع في دولة متعاقدة نيابة عن مشــــــروع يعمل  - من هذه المادة (7مســــــتقل والذر تنطبق عليه الفقرة )

منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال   لديهأن  ديعذا المشروع فإن ه لدولة المتعاقدة األخرى،ل

شخص للمشروع ذلك ايقوم به لاعمأ ةأيفيما يتعلق ب شخص لدى إذا كان  ،ال شكل صالحية هذا ال سها ب يمار

ي ف الواردةمقصورة على تلك  كن هذه األعمالتما لم  ،معتاد في تلك الدولة إلبرام العقود باسم المشروع

شرتهاتمت مالتي إذا و( من هذه المادة 4الفقرة ) الثابت  هذا المقرمن جعل تال ثابت للعمل  مقرمن خالل  با

 أحكام تلك الفقرة. بمقتضىللعمل منشأة دائمة 

على الرغم من األحكام الســـابقة في هذه المادة، فإن مشـــروع تأمين في دولة متعاقدة يعد منشـــأة دائمة  -6

ن ضــد في الدولة المتعاق ل أقســاط التأمين على إقليم تلك الدولة المتعاقدة األخرى أو أمد دة األخرى إذا حصــ 

 مخاطر فيها.

تلك لعمل في مزاولته ا بسببمنشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى  ةمتعاقد ةولدمشروع ل أن ديعال  -7

سار أو وكيل عام بالعمولة فق  األخرى المتعاقدة  الدولة سم ستقلعن طريق  ضع م  ،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 متعاقدة تســيطر على شــركة أو مســيطر عليها من إ -8

شأة دا ،لدولة المتعاقدة األخرىا سواء من خالل من فإن ( غيرهائمة أو أو تزاول عمال  في تلك الدولة األخرى )

اذلك الواقع في حد ذاته   ركتين منشأة دائمة للشركة األخرى.من الش ال يجعل أي 

 

 (السادسةمادة )ال



 

 

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

الدخل الذر يحصـــل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل من الزراعة  -1

يجوز إخضـاعه للضـريبة في تلك الدولة المتعاقدة  ،ت( الكائنة في الدولة المتعاقدة األخرىأو اسـتغالل الغابا

 األخرى.

ــا  -2 ــة" المعنى الوارد له ــات غير المنقول ــارة "الممتلك ــا  يكون لعب ــنلوفق ــدة التي في امظ ــاق ــة المتع ــدول ــا ال ه

كات المعن حالو .ةيالممتل ق ،على أر  ية الملح مل على الملك بارة تشــــــت لة فإن الع كات غير المنقو بالممتل ة 

شـــــأنها في والثروة الحيوانية والمعدات المســـــتخدمة في الزراعة واســـــتغالل الغابات والحقوق التي تطبق 

وحق االنتفــاع بــالممتلكــات غير المنقولــة والحقوق في  ،العــام المتعلقــة بملكيــة األراضــــــيالنظــام أحكــام 

أو الحق في اســــــتغالل الترســــــبات المعدنية والمصــــــادر ســــــتغالل االالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل 

 الممتلكات غير المنقولة. منالسفن والطائرات  دوال تع ،والموارد الطبيعية األخرى

( من هذه المادة على الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة بصــــــورة 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 كل آخر.أو استغاللها بأر ش ،مباشرة أو تأجيرها

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

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخصية مستقلة.

 

 (السابعةمادة )ال

 أرباح األعمال

ـــروع تابع لدولة متعا -1 ـــع األرباح العائدة لمش ـــريبة في تلك الدولة فق تخض ـــروع ،قدة للض ـــر المش  ما لم يباش

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

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



 

 

 .المنشأة الدائمة إلى تلك

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

ـــأة دائمة قائمة فيها،  ـــأة الدائمةتلك  أرباحدولة متعاقدة كل  تحددالمتعاقدة األخرى عن طريق منش  المنش

أنشطة أو  نفسهايباشر األنشطة مستقال  منفردا  أو مشروعا  كان  لويتوقع تحقيقها على أساس األرباح التي 

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

 منشأة دائمة له.

في  يسـم" بخصـم المصـروفات المتكبدة ألغراض أعمال المنشـأة الدائمة بما ،عند تحديد أرباح منشـأة دائمة  -3

ــأة الدائمة أو  ــواء  تم تكبدها في الدولة التي فيها المنش ــروفات التنفيذية واإلدارية العمومية، س ذلك المص

، )خالف ما ت، إن وجدةلغ مدفوعامب ةيســـم" بمثل ذلك الخصـــم بالنســـبة إلى أيفي أر مكان آخر. ولكن ال 

مكتب الرئي  للمشروع أو ألر من مكاتبه ُدفع مقابل استرداد النفقات الفعلية( من قبل المنشأة الدائمة لل

ختراع أو رى مقابل اســـــتخدام حقوق براءات االاألخرى على شـــــكل إتاوات أو رســـــوم أو مدفوعات مماثلة أخ

حقوق أخرى أو على شــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة أو )فيما عدا حالة المشــــروع 

دين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل المصرفي( على شكل دخل من مطالبات ال

سترداد النفق شأة الدائمة المبالغ )خالف ما دفع مقابل ا ات الفعلية( ال يؤخذ في االعتبار عند تحديد أرباح المن

خرى تلك المنشــــأة الدائمة على حســــاب المكتب الرئي  للمشــــروع أو أرا من مكاتبه األمن قبل ل حم  التي تُ 

ـــــوم أو مدفوعات مماثلة أخ ـــــكل إتاوات أو رس ـــــتخدام حقوق براءات االعلى ش ختراع أو حقوق رى مقابل اس

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

ضة إلى ا شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقر صرفي( على  شروع الم لمكتب الرئي  للم

 أو أرا من مكاتبه األخرى.

ــــــار على ذلكتشــــــمل عبارة "أرباح األعمال" دون  -4 من التصــــــنيع والتجارة واألعمال  المتحققالدخل  ،االقتص

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

 . يؤديها فردالتي خدمات الشخصية الشمل هذه العبارة تال المنقولة والملموسة. و

إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد األرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي  -5



 

 

كام الفقرة ) فإن أح فة،  ئه المختل ية على أجزا باح المشــــــروع الكل مادة (2ألر هذه ال لة  من  لدو لك ا ال تمنع ت

ة من تحديد األرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذر جرى عليه العرف. غير المتعاقد

 أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدر إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

ــــأة الدائ -6 ــــتنادا  فق  إلى قيام تلك المنش ــــأة دائمة اس ــــب أر رب" إلى منش ــــائع ال ينس ــــلع أو بض ــــراء س مة بش

 للمشروع.

ــها عاما  بعد عام، ما  -7 ــأة الدائمة بالطريقة نفس ــب إلى المنش ــابقة، تحدد األرباح التي تنس ألغراض الفقرات الس

غ ا لم  تباع طريقة أخرى.يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوِّ

شتمل األرباح على بنود للدخل عند -8 صل في مواد أخرى عولجت ما ت شكل منف فإن أحكام  ،هذه االتفاقيةفي ب

 تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

 (الثامنةمادة )ال

 والجوي النقل البحري

ــع األرباح  -1 ــفن مالمتحققة تخض ــغيل س ــريبة فق  في الدولة المتعاقدة ئرات أو طان تش في النقل الدولي للض

 اإلدارة الفعلي للمشروع. مركزالتي فيها 

 :"  أو الطائرات في النقل الدولي نسفالرباح من تشغيل األ عبارة "تشمل  -2

ـــــفمن تأجير المتحققة األرباح  أ( ـــــتخدمة في النقل الدولي طائراتأو  نس ـــــاس كلي )وقت أو  مس على أس

 . رحلة(

باح  ب( قة األر تأجير ســــــفن أو المتحق طاقم أو وقود أو  طائراتمن  لدولي دون  قل ا مة في الن خد مســــــت

 . أخرى تسهيالت



 

 

ستخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتحققة ألرباح ا  جـ( ستخدمة في النقل الدولي  المتعلقة بهامن ا الم

 .طائراتمن التشغيل الدولي لسفن أو المتحقق لدخل بالنسبة إلى ا ثانويةوالتي تكون 

الدولة المتعاقدة في واقعا   دفإنه يع ،بحرر يقع على متن ســفينةنقل إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشــروع  -3

في الدولة المتعاقدة واقعا   دفيع ،الموطن هذاوإن لم يوجد مثل  . فيها ميناء موطن الســــــفينةيقع التي 

 .م فيها مشغل السفينةقيالتي ي

ضا  على األرباح من هذه المادة ( 1تطبق أحكام الفقرة ) -4 شترك مالمتحققة أي شاركة في اتحاد أو عمل م ن الم

 دولية.أو وكالة تشغيل 

 

 (التاسعةمادة )ال

 المشروعات المشتركة

 :عندما  -1

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

 .ماله المتعاقدة األخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس

ــخاص  أو  ب( ــارك األش ــهم يش ــرة في إداأنفس ــرة أو غير مباش ــورة مباش ــيطرة عل -رة بص أو في  ىأو في الس

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

التجارية أو  عالقتهماب ما يتعلقإذا وضـــعت أو فرضـــت شـــروط بين المشـــروعين في ،وفي أر من الحالتين 

ح كان من الممكن اربأ ةفإن أيروعين مســتقلين عن بعضــهما، المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشــ

شروط  اأن يحققه شروعين لو لم تكن هذه ال شروط هسبب هذب اهحققيلكنه لم و ،قائمةأر من الم  ، ال

 . للضريبة تبعا  لذلك اأرباح هذا المشروع وإخضاعه ضمن اإدراجهيجوز 



 

 

 

ابع أرباح مشـــروع ت-  لذلكوأخضـــعتها للضـــريبة وفقا   -إذا أدرجت دولة متعاقدة ضـــمن أرباح مشـــروع تابع لها  -2

المدرجة هذه األرباح  كانتو ،األخرىالمتعاقدة للضــــريبة في تلك الدولة  للدولة المتعاقدة األخرى أخضــــعت

شروط تتس شروعين هي ال شروط بين الم شروع التابع للدولة المذكورة أوال  لو كانت ال سهاحقق للم التي  نف

إجراء التعديل المناســـب على مبلغ الضـــريبة  - عندئذ -     رى على الدولة األخف ، تكون بين مشـــاريع مســـتقلة

لكالمفروض على  لة.  ت لدو لك ا باح في ت يد واألر حد يل لت عد هذا الت ثل  عاة م هذه يتعين مرا كام األخرى ل األح

 . ذلك الحاجة إلىمتى دعت فيما بينهما في الدولتين المتعاقدتين  تانالمختص ناتتتشاور السلطو ،االتفاقية

 

 (العاشرةادة )مال

 أرباح األسهم

التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة  -يجوز أن تخضع أرباح األسهم  -1

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى. -األخرى 

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

ـــــهم  .وفقا  ألنظمة تلك الدولةولألرباح  الدافعة مقيما  في الدولة ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح األس

قيمة أرباح  يمن إجمال (%5) بالمائة خمســــــة يجب أال تتجاوزفإن الضــــــريبة المفروضــــــة  ،المتعاقدة األخرى

 ضريبة فيما يختص باألرباح التي تدفع منها أرباح األسهم.ال تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة لل األسهم.

ك -3 مادة تعفى2ام الفقرة )بالرغم من أح هذه ال لة  تي تدفعهاأرباح األســــــهم ال ( من  مة في دو كة مقي شــــــر

محلية  ةســــــلطأو  قســــــم إداررأو إقليمية إدارية  ةأو وحد - متعاقدة إلى حكومة الدولة المتعاقدة األخرى

 ة أو جهة )بما في ذلك مؤســســة مالية( مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة األخرى أوفيها أو أر وكال

. -أو قسم إدارر أو سلطة محلية فيها  لوحدة إقليمية إدارية  من الضريبة في الدولة المذكورة أوال 



 

 

ـــــهم"  -4 ـــــتخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "أرباح األس ـــــهم أو  -كما هي مس ـــــهم       الدخل من األس  أس

التي ال تمثل  -   التعدين أو أســـهم المؤســـســـين أو الحقوق األخرى أو أســـهم  "االنتفاع" أو حقوق "االنتفاع"

 خرى التي تخضـــع للمعاملةاألالمشـــاركة كذلك الدخل من حقوق و ، المشـــاركة في األرباح -ن ومطالبات دي

 .لألرباح الشركة الموزعةفيها  ةقيممالدخل من األسهم بموجب أنظمة الدولة مثل ال الضريبية نفسها

في دولة  ا  إذا كان المالك المنتفع بأرباح األســــــهم مقيممن هذه المادة  (2) و (1) تينال تنطبق أحكام الفقر -5

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

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

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

من هذه ( الرابعة عشــــــرة( أو المادة )الســــــابعةالمادة ) أحكامطبق نالقاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة ت

 وفقا  للحالة.االتفاقية 

ال يجوز أن تفرض فإذا حققت شــــــركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا  أو دخال  من الدولة المتعاقدة األخرى،  -6

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

سهم مرتبطة إلى مقيم في تلك الدولة ا سببها أرباح األ ألخرى أو بالقدر الذر تكون فيه الملكية التي تدفع ب

الشــركة ع أرباح اضــخإكذلك  يجوز لها الو . ارتباطا  فعليا  بمنشــأة دائمة أو قاعدة ثابتة في تلك الدولة األخرى

ـــــريبة غير الموزعة  ـــــركة غير الموزعة للض ـــــهم الم كانتحتى لو على أرباح الش دفوعة أو األرباح غير أرباح األس

 في تلك الدولة األخرى. ا  ناشئ أو دخال   ا  رباحأ -كليا  أو جزئيا   - مثلتالموزعة 

 

 (الحادية عشرةمادة )ال

 الدخل من مطالبات الدين

لدين  -1 بات ا طال خل من م لد مدفوع  -يجوز أن يخضــــــع ا قدة و عا لة مت ناشــــــو في دو لة ى لإال لدو مقيم في ا

 األخرى.المتعاقدة لضريبة في تلك الدولة ل -المتعاقدة األخرى 



 

 

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

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

من إجمالي  (%5) بالمائة نســبة خمســة الضــريبة المفروضــةتتجاوز هذه  فيجب أالرى، الدولة المتعاقدة األخ

 مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

الدخل من مطالبات الدين الناشو في دولة متعاقدة من  ( من هذه المادة يعفى2ام الفقرة )بالرغم من أحك -3

 ة:الحاالت التالي أر من فيالمتعاقدة الضريبة في تلك الدولة 

إذا كانت الجهة الدافعة للدخل من مطالبات الدين هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو وحدة إقليمية  أ(

 إدارية أو قسم إدارر أو سلطة محلية فيها.

إلى حكومة الدولة المتعاقدة أو وحدة إقليمية إدارية أو قســم  ا  إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع ب(

ــلطة محلية ــة مالية( مملوكة بالكامل لتلك  إدارر أو س ــس فيها أو أر وكالة أو جهة )بما في ذلك مؤس

 .أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إدارر أو سلطة محلية فيهاالدولة المتعاقدة 

إلى أر وكالة أو جهة أخرى )بما في ذلك مؤسسة مالية( فيما  ا  إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع  جـــ(

 ت تطبيقا  التفاقية مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.يتعلق بقروض تم

ع  د( مدفو لدين  بات ا طال خل من م لد كان ا بل  ا  إذا  نة من ق نة أو مضــــــمو حة، أو مؤم على قروض ممنو

 مؤسسة عامة ألغراض تشجيع الصادرات.

من مطالبات الدين الدخل  -كما هي مســــــتخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين"  -4

وبشــكل خاص  ،أرباح المدين أم البوســواء لها الحق في المشــاركة  ،نوع ســواء تم تأمينها برهن أم ال أرمن 

ات وسندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة السندو ،السندات المالية الحكوميةمن الدخل 

سندات ال سندات أو  سندات المالية أو ال الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخال  من  دال تعوديون. بمثل هذه ال

 دين ألغراض هذه المادة.المطالبات 

 ،إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدينمن هذه المادة  (2) ( و1) تينال تنطبق أحكام الفقر -5



 

 

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

األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة  يؤدر في تلك الدولةكان أو  ،الدين من خالل منشأة دائمة فيها

ها تة في نت ،ثاب كا ب و طال خل  ةم لد ها ا لدين التي دفع عن لدين ا بة ا طال ــــــأة من م هذه المنش يا  ب طة فعل مرتب

سابعةطبق أحكام المادة )نالحالة ت تلكالدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل  شرة( أو المادة )ال من ( الرابعة ع

 وفقا  للحالة.هذه االتفاقية 

شئا  في دولة متعاقدة  ديع -6 شخص الدافع الدخل من مطالبات الدين نا في تلك الدولة.  ا  مقيمعندما يكون ال

شخص الذر يدفع ذلك الدخل  ومع ذلك شخص كان أء سوا - من مطالبات الدينإذا كان ال مقيما  في هذا ال

الناشــــــو في دولة متعاقدة منشــــــأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية  يملك -دولة متعاقدة أم ال

ــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتةتحمل ذلك الدخل هذه تو ،من مطالبات الدين المدفوعالدخل  عنها  ،المنش

 فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.في الدولة التي  الدخل ناشئا   هذا دعندئذ يع

ســــبب عالقة خاصــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو ب - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين -7

ـــخص  ـــتتفالمبلغ الذر  يزيد على - هذا الدخل دفع عنهير ذالدين الب فيما يتعلقخر، آبينهما معا  وش ق عليه س

ل ما عة وال لداف هة ا قةالج لك العال ياب ت مادة تنطبق فق  على المبلغ  ،ك المنتفع في غ هذه ال كام  فإن أح

ـــــريبة طبقا  ألو . المذكور أخيرا   ـــــعا  للض  ةنظمفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاض

 األحكام األخرى لهذه االتفاقية. مراعاة وجوبكل دولة متعاقدة مع 

 

 (الثانية عشرة)مادة ال

 اإلتاوات

 -التي تنشــــــأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى  -اإلتاوات يجوز أن تخضــــــع  -1

 األخرى.المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة 

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، اإلتاوات من لكن إذا كان المالك المنتفع ة المتعاقدة، تلك الدول

 من المبلغ اإلجمالي لإلتاوات. (%10) بالمائة عشرة علىزيد ت يجب أالالضريبة المفروضة 

مقابل  ملد ســــتُ مدفوعات من أر نوع التي ال -في هذه المادةمســــتخدم  كما هو -يعني مصــــطل" "إتاوات"  -3

برامج الحاســــب اآللي أو عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك  نشــــراســــتعمال أو حق اســــتعمال أر حق 

أو عالمة تجارية، أو  ،ختراعاأو أر براءة  ،األفالم الســينمائية، أو أفالم أو أشــرطة البذ اإلذاعي أو التليفزيوني

أو مقابل اســـــتعمال أو حق اســـــتعمال معدات  ،ســـــرية معالجةتصـــــميم أو نموذج، أو مخط ، أو تركيبة أو 

 التجارية أو العلمية. أو ،متعلقة بالتجارب الصناعيةالمعلومات المقابل أو  ،تجارية أو علميةأو  ،صناعية

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

ــأة دائمة عمويزاول متعاقدة،  ــأت فيها هذه اإلتاوات من خالل منش ال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي نش

ستقلة من خالل قاعدة ثابتة فيها يؤدر في تلك الدولةكان أو  ،فيها صية م شخ وكان الحق  ،األخرى خدمات 

 هذهفي مثل  ،ثابتةالمنشــــــأة الدائمة أو القاعدة ال هذهفعليا  ب ةمرتبط اتتدفع عنها اإلتاو تيأو الملكية ال

 وفقا  للحالة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرة)المادة ( أو السابعة) ةالمادطبق أحكام نالحالة ت

فإذا كان الشـــخص  ، لك الدولة. ومع ذلكمقيم في تدفعها إذا اإلتاوات قد نشـــأت في دولة متعاقدة  دتع -5

يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو  -دة أم اللة متعاقمقيما  في دوكان أسواء  -إلتاوات الذر يدفع ا

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

هذه اإلتاوات قد نشــــأت في الدولة التي فيها المنشــــأة  دعندها تع ،اإلتاواتهذه دفع  تتحمل عبءالثابتة 

 عدة الثابتة.الدائمة أو القا

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

المبلغ الذر يزيد على المعلومات التي يدفع مقابال  لها،  أو أو الحق فيما يتعلق باالســــــتخدام -شــــــخص آخر

ــــتتفق عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع  فإن أحكام هذه المادة تنطبق فق  ، العالقة  تلكب في غياس

 . في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضــعا  للضــريبة طبقا  وعلى المبلغ المذكور أخيرا 



 

 

 مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية. ،م كل دولة متعاقدةالنظ

 

 (الثالثة عشرة)مادة ال

 ليةاألرباح الرأسما

باح -1 قمتال األر قدة ل ةحق عا لة مت لةمن مقيم في دو كات غير منقو ية ممتل قل ملك مذكورة ،ن مادة  ال في ال

للضــــريبة في تلك تخضــــع يجوز أن  ،في الدولة المتعاقدة األخرى الواقعةو ،االتفاقيةمن هذه  (الســــادســــة)

 األخرى.المتعاقدة الدولة 

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

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

صية في الدولة المتعاقدة األخرى ألفرة لمقيم من دولة متعاقدة امتعلقة بقاعدة ثابتة متو شخ داء خدمات 

ستقلة بم شروع( أو مثل ذلك األرباح من نقل ملكية في ا م شأة الدائمة )بمفردها أو مع كامل الم هذه المن

 األخرى.المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة  تخضعيجوز أن  ؛ مثل هذه القاعدة الثابتة

منقولة  و من نقل ملكية ممتلكاتأ ،عمل في النقل الدوليتمن نقل ملكية سـفن أو طائرات الناتجة األرباح  -3

للضــريبة فق  في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز تخضــع  ،الطائرات وأمتعلقة بتشــغيل مثل هذه الســفن 

 للمشروع. اإلدارة الفعلي

جلة في سوق األسهم( سمالشركة الفي شركة )غير تلك مشاركة تمثل من نقل ملكية أسهم  األرباح الناتجة -4

 .المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة يجوز أن تخضع ،قيمة في دولة متعاقدةم

ـــابقة غيرمن نقل أر ملكية المتحققة األرباح  -5 ـــار إليها في الفقرات الس ـــع  ،تلك المش ـــريبة فق  في تخض للض

 م فيها ناقل الملكية.يالدولة المتعاقدة التي يق

 



 

 

 (الرابعة عشرةمادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

سبه مقيم في دو -1 شاط آخر ذرلة متعاالدخل الذر يكت ستقلة قدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو ن  ،طبيعة م

هذا الدخل مثل يخضــــع  حيذ يجوز أنالتالية،  أر من الحاالتللضــــريبة فق  في تلك الدولة فيما عدا يخضــــع 

 ريبة في الدولة المتعاقدة األخرى:أيضا  للض

ـــفة منتظمة في الاإذا كان لديه قاعدة ثابتة متو أ( ـــطتهألدولة المتعاقدة األخرى فرة له بص يجوز  ،داء أنش

إلى تلك القاعدة  نســبالذر يولكن فق  بالقدر أن يخضــع الدخل للضــريبة في الدولة المتعاقدة األخرى، 

 الثابتة.

ــــل في مجموعها مددلأو  لمدةفي الدولة المتعاقدة األخرى موجودا  كان إذا  ب( أو تزيد يوما   (183)إلى  تص

ـــهرا  تبدأ أو تنتهي في ثني عليها خالل ا ـــر ش ـــنة المالية المعنيةعش فق  فإن مقدار الدخل المتحقق  ،الس

 .األخرى المتعاقدة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة ،المؤداة في تلك الدولة األخرى تهن أنشطم

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

ية أو ية أو التعليم ندســــــون  ،التربو حامون والمه باء والم ها األط لة التي يزاول طة المســــــتق لك األنشــــــ كذ و

 والمعماريون وأطباء األسنان والمحاسبون.

 



 

 

 (الخامسة عشرةمادة )ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

الحادية ( و)نالعشـــري( و)ســـعة عشـــرةالتا( و)الثامنة عشـــرة( و)الســـادســـة عشـــرة)مع مراعاة أحكام المواد  -1

ـــــري ـــــبها مقيم في األخرى فإن الرواتب واألجور والمكافآت المماثلة  ،من هذه االتفاقية (نوالعش التي يكتس

ــريبة -فيما يتعلق بوظيفة  -دولة متعاقدة  ــع للض ما لم تتم مزاولتها في الدولة  ،فق  في تلك الدولة تخض

قدة األخرى عا ه ذافإ ،المت مت مزاولت قدة األخرىت عا لة المت لدو ف ا في ا كا هذه الم ثل  ت آيجوز أن تخضــــــع م

 األخرى.المتعاقدة في تلك الدولة للضريبة المكتسبة 

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

في الدولة المذكورة فق  تخضــــع للضــــريبة  ،خرىفي الدولة المتعاقدة األتم مزاولتها يفيما يتعلق بوظيفة 

 :التالية تفي الحاالأوال  

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

 .السنة المالية المعنيةثني عشر شهرا  تبدأ أو تنتهي في ا

 أو نيابة عنه. ل غير مقيم في الدولة األخرىصاحب عم قد دفعهات آالمكاف وأن تكون ب(

 العمل في الدولة األخرى.يملكها صاحب ها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تتحمل قدت آالمكاف ال تكونوأ جـ(

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

للضــريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز يجوز أن تخضــع  ،في النقل الدولي عملتمتن ســفينة أو طائرة 

 اإلدارة الفعلي للمشروع.

 

 (السادسة عشرةالمادة )

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 



 

 

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

ـــــوا   ـــــركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى إدارة مجل  فيعض ـــــاعها  ،ش ـــــريبة في تلك الدولةيجوز إخض  للض

 األخرى. المتعاقدة

 



 

 

 (السابعة عشرةمادة )ال

 نين والرياضييالفنانأتعاب 

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

ــبه مقيم ــفته فنانا  -في دولة متعاقدة  يكتس ــينما أو في بص ــرح أو الس ــفته  اإلذاعةالمس أو التليفزيون أو بص

يجوز إخضاعه للضريبة رسها في الدولة المتعاقدة األخرى، من أنشطته الشخصية التي يما -موسيقيا  أو رياضيا  

 األخرى.المتعاقدة في تلك الدولة 

ذلك الدخل للفنان أو  لم يكنوزاولها فنان أو رياضي بصفته تلك يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية  عندما -2

شخص آخر سه ولكن ل ضي نف سابعة)الرغم من أحكام المواد على فإن ذلك الدخل و ،الريا شرة( و)ال ( الرابعة ع

الفنان أو فيها  زاوليجوز إخضــاعه للضــريبة في الدولة المتعاقدة التي  االتفاقيةمن هذه  (الخامســة عشــرةو)

 .تلك األنشطة اضيالري

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

كانت إذا في تلك الدولة المتعاقدة األخرى من الضــــــريبة يعفى  ،( من هذه المادة2( و )1في الفقرتين ) ورد

من الدولة المتعاقدة عامة بأموال  يأساسبشكل أو كليا  ة الدولة المتعاقدة األخرى مدعومتلك الزيارة إلى 

ــلطة محلية فيها أوال  المذكورة  ــم إدارر أو س وفقا  التفاقية ثقافية أو  متت أوأو وحدة إقليمية إدارية أو قس

 بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.أنجز أو ُعمل اتفاق 

 

 (الثامنة عشرةمادة )ال

 معاشات التقاعد

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

فق  تخضع للضريبة  ،سابقة خدمةالتي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل  المشابهةاألخرى والمكافآت 



 

 

 . المتعاقدة في تلك الدولة

تتم التي  -   شــــــات التقاعد والمدفوعات األخرى فإن معا ،من هذه المادة( 1لرغم من أحكام الفقرة )اعلى  -2

ناء   نامج على  ب قدة بر عا لة مت لدو ية  ماع نات االجت تأمي ظام ال ثل جزءا  من ن ية إدارية أو عام يم حدة إقليم أو و

 . فق  المتعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة - قسم إدارر أو سلطة محلية فيها

 

 (التاسعة عشرةمادة )ال

 يةالخدمات الحكوم

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

خدمات أداها لتلك الدولة ب فيما يتعلقلفرد وحدة إقليمية إدارية أو قســـم إدارر أو ســـلطة محلية فيها 

 . فق  تلك الدولة خضع للضريبة فيت ،القسم أو السلطةأو  الوحدة أو

تخضـــــع للضـــــريبة في الدولة  ،المشـــــابهةهذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى مثل فإن  ،مع ذلكو  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

 . فق  اتالخدم " مقيما  في تلك الدولة ألداءلم يصبأو  (2

أو وحدة إقليمية إدارية أو دولة متعاقدة  - أو من أموال توفرها - دفعه من قبليتم أر معاش تقاعد  أ(  -2

ــلطة محلية فيها  ــم إدارر أو س ــم  الوحدة أو فرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أولقس أو القس

 في تلك الدولة.فق  يخضع للضريبة  ةسلطال

إذا كان الفرد  في الدولة المتعاقدة األخرىفق  معاش التقاعد هذا يخضــــــع للضــــــريبة فإن  ،مع ذلكو  ب(

 في تلك الدولة. مواطنا  ومقيما  



 

 

ــرة( طبق أحكام المواد نت -3 ــرة( و)الثامنة عش ــابعة عش ــرة( و)الس ــة عش ــادس ــرة( و)الس ــة عش من هذه )الخامس

 ديتأُ بخدمات  فيما يتعلقومعاشــات التقاعد  ،المشــابهة والمكافآت األخرى ،على الرواتب واألجوراالتفاقية 

 .أو وحدة إقليمية إدارية أو قسم إدارر أو سلطة محلية فيهابعمل تزاوله دولة متعاقدة مرتبطة 

 

 (العشرونالمادة )

 الطالب

زيارة دولة   مباشــــــرة قبل  - أو كان -يكون  ، حرفيالمدفوعات التي يتســــــلمها طالب أو متدرب مهني أو  -1

قدة  عا قدة األخرىمت عا لة المت لدو ما  في ا مذكورة أوال   وموجودا   ، مقي لة ال لدو جل في ا مه أو فق  أل تعلي

ضريبة في تلك الدولة، هذه المدفوعات التي تكون ل هتدريب ضع لل شته أو تعليمه أو تدريبه ال تخ شرط  ، معي ب

 . المتعاقدة هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولةمثل أن تكون 

مقيما  في دولة متعاقدة، من  -أو كان  -المكافآت التي يكتســــــبها طالب أو متدرب مهني أو حرفي، يكون  -2

ــر  ثنيخالل ايوما   183وظيفة يزاولها في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو لمدد ال تتجاوز في مجموعها  عش

في تلك الدولة المتعاقدة األخرى إذا كانت  شهرا  تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، ال تخضع للضريبة

.  الوظيفة ترتب  مباشرة بدراسته أو تدريبه في الدولة المذكورة أوال 

 

 (الحادية والعشرونمادة )ال

 المعلمون والباحثون

المتعـاقـدة األخرى للـدولـة  هفي دولـة متعـاقـدة قبـل زيـارتـمبـاشــــــرة  -كـان مقيمـا  الـذر أو  -الفرد المقيم  - 1

ـــــة تعليمية غير ربحية  ت، أو المدارس أو أرعلى دعوة من إحدى الجامعات، أو الكلياود بناء والموج ـــــس مؤس

عامين  لك الدولة األخرى لمدة ال تزيد علىمماثلة أخرى تعترف بها حكومة الدولة المتعاقدة األخرى، في ت



 

 

هما جراء البحوث أو كليإأو التدري  دولة المتعاقدة األخرى، فق  ألجل لى تلك الإول وصــــــول له أمن تاريخ 

ــــة التع ــــس ــــريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى على الدخل الذى يعفى       ، ليميةفي تلك المؤس من الض

 .أو البحوث           يكتسبه من التدري  

كام  -2 حذ لغير المصــــــلحة( من 1الفقرة )ال تنطبق أح هذا الب ثل  كان م حذ إذا  خل من الب لد مادة على ا  هذه ال

 العامة لكن ألجل منفعة خاصة لشخص أو ألشخاص معينين.

 

 (الثانية والعشرونمادة )ال

 الدخل اآلخر

تخضــع للضــريبة  -هذه االتفاقية منناولها المواد الســابقة التي لم تت -دخل لمقيم في دولة متعاقدة البنود  -1

 .أينما كان منشؤهافي تلك الدولة فق  

كام الفقرة )نال ت -2 مادة ( 1طبق أح هذه ال لعلى من  خل ا لة غير  -د كات غير المنقو خل من الممتل لد حددة الا م

ـــــة( من المادة )2في الفقرة ) ـــــادس ـــــم كانإذا  - من هذه االتفاقية (الس في دولة  مقيما  الدخل  ذلكلم تس

 أو يؤدر في تلك      عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى من خالل منشــــــأة دائمة فيها، ويمارس متعاقدة 

من ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع  ،الدولة األخرى خدمات شــــخصــــية مســــتقلة من قاعدة ثابتة فيها

تطبق أحكام  ،الحالة هذهفعليا  بمثل هذه المنشـــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل  ةالدخل مرتبط أجلها

  للحالة.وفقا  من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرةالمادة ) وأ( السابعةالمادة )

 

 (الثالثة والعشرونمادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب



 

 

أن يخضع للضريبة في الدولة  -وفقا  ألحكام هذه االتفاقية  -دخال  يجوز  إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة (1

دخل ذلك  المذكورة أوال  أن تخصـــــم من الضـــــريبة علىالمتعاقدة يتعين على الدولة فإنه المتعاقدة األخرى، 

صم  ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى، وال يجوز أن يتجاوز الخ ساويا  ل المقيم مبلغا  م

يخضع للضريبة  يمكن أنإلى الدخل الذر  كما هو محتسب قبل الخصم المنسوبذلك الجزء من ضريبة الدخل 

 الدولة المتعاقدة األخرى.تلك في 

أحكام نظام جباية بما يخل أســــاليب إزالة االزدواج الضــــريبي  لي  فيعربية الســــعودية لمملكة الا في حالة  -2

 لمواطنين السعوديين.بالنسبة إلى ا الزكاة

 

 (الرابعة والعشرونمادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

بالنســـبة  -أو ســـوف تؤدر  - تؤدرأو كلتيهما شـــخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين ل عندما يتبين -1

المعالجة المنصوص  وسائلبصرف النظر عن  - يمكنه ،ه إلى فرض ضريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقيةإلي

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

ــــنوات من  جبيوالمتعاقدة التي يقيم فيها.  ــــية خالل ثالث س ــــعار باإلجراء الذر أدى إلى عرض القض أول إش

 أحكام هذه االتفاقية.خالف تفرض ضريبة 

على التوصـل  قادرة إذا لم تكن هي نفســهاو ،مســوغلها أن االعتراض  اإذا بد - على الســلطة المختصــة يتعين -2

ـــعال -إلى حل ُمْرٍض  ـــويةإلى  يس ـــية  تس ـــة  عنالقض ـــلطة المختص لة الدوفي طريق االتفاق المتبادل مع الس

قدة األخرى  عا جل المت نب فرض من أ بةالتج كام  ضــــــري خالف أح ية. التي ت فاق فذ أر هذه االت فاق يتم وين ات

 .للدولتين المتعاقدتينالمحلية  األنظمةأر حدود زمنية واردة في من م غرالالتوصل إليه ب

تفاق المتبادل فيما عن طريق اال - يافي الدولتين المتعاقدتين أن تســـــع ينتالســـــلطتين المختصـــــعلى  يتعين -3

ــعوبإلى  -بينها  ــك  ةتذليل أر ص ــأ يأو ش ــاورا  ا  تعلقمنش ــا  أن تتش ــير أو تطبيق هذه االتفاقية. ويجوز أيض بتفس



 

 

 االزدواج الضريبي في الحاالت التي لم ترد في هذه االتفاقية. زالةإلمعا  

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

 السابقة.الفقرات 

 

 (الخامسة والعشرونمادة )ال

 تبادل المعلومات

لتنفيذ أحكام ســواء  المعلومات الضــرورية في الدولتين المتعاقدتين تبادل  ينتيتعين على الســلطتين المختصــ -1

ية أو  فاق يذ هذه االت قدتين المتعللتنف عا لدولتين المت ية ل مة المحل هذه األنظ ها  ئب التي تغطي بالضــــــرا قة 

دون  المعلوماتهذه تبادل ويتم أحكام هذه االتفاقية.  يخالفال تلك أن فرض الضــــــريبة  ما دام ،االتفاقية

تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها ســــــرية  ةتعامل أر معلومو. ( من هذه االتفاقيةاألولىالتقيد بالمادة )

ــــها  طريقةالب ــــل تالتي لومات المع التي تعامل بهانفس ــــف ال يجوز و ،عليها وفقا  ألنظمتها المحليةحص الكش

شخاص إال عنها  سلطات )بما في ذلك المحاكم واألجهزة اإلدارية(  -لأل صيل أو   المعنيين بالرب -أو ال أو التح

 يســتخدموال  .االتفاقية فيما يتعلق بالضــرائب التي تغطيها هذه عتراضاال تحديدوى أو ادعالالتنفيذ أو إقامة 

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

 محكمة عامة أو في أحكام قضائية.داوالت في م

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

أو في الدولة المتعاقدة لممارســــــات اإلدارية في تلك الدولة اوإدارية مخالفة لألنظمة تنفيذ إجراءات  ( أ

 المتعاقدة األخرى.

تلك الدولة  التعليمات اإلدارية المعتادة في تقديم معلومات ال يمكن الحصـول عليها بموجب األنظمة أو  ب(

 أو في الدولة المتعاقدة األخرى.المتعاقدة 



 

 

األســـرار التجارية أو  أو الصـــناعة وأاألعمال  وأتعلق بالتجارة يشـــأنها كشـــف أر ســـر  معلومات منتقديم  جـ(

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

 (السادسة والعشرونمادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصــــــلية بموجب القواعد العامة للقانون  وأألعضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية  الممنوحة االمتيازات المالية      

 .لن تتأثر بهذه االتفاقية الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة

 

 (السابعة والعشرونمادة )ال

 أحكام متنوعة

الخاصــــــة  الضــــــريبي أو التجنب في هذه االتفاقية ما يؤثر على تطبيق األحكام المحلية لمنع التهرب لي   

شئة  صومات النا صاريف أو الخ شن العمليات بين مبتحديد الم شدولة متعاقدة و اريعم موجودة في الدولة  اريعم

أو العمليات المنفذة  اريعالمشــالمتعاقدة األخرى، إذا كان الغرض الرئي  أو أحد األغراض الرئيســة من إنشــاء هذه 

 دونها.من  تتوافر بينها هو الحصول على مزايا بموجب هذه االتفاقية ال

 

 (الثامنة والعشرونالمادة )

 النفاذ

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

اليوم األول من  فينافذة هذه االتفاقية  تصــــــب"و. حيز النفاذ هذه االتفاقيةوفقا  لنظامها لدخول  الالزمة

 األخير. تلقي اإلبالغفيه  تمالذر تالي للشهر هر الثاني الالش



 

 

 :نافذة أحكام هذه االتفاقية تصب" -2

األول من اليوم  (أو بعد)المبالغ المدفوعة في  عند المنبع، علىلضــــــرائب المســــــتقطعة با فيما يتعلق أ(

 .ذانفحيز الاالتفاقية  هذه دخولتاريخ الذر يلي يناير شهر 

ـــرائب فيما يتعلق ب  ب( ـــريبيةاألخرى الض ـــنوات الض ـــهر اليوم األول من  (أو بعد)دأ في التي تب عن الس يناير ش

 لتاريخ الذر تصب" فيه االتفاقية نافذة.ا الذر يلي

 

 (التاسعة والعشرونمادة )ال

 اإلنهاء

 من خالل اهإنهاءيجوز ألر من الدولتين المتعاقدتين و ،غير محددة لمدةتظل هذه االتفاقية نافذة المفعول  -1

ــــية نالق ــــعار بتقديموات الدبلوماس  30في موعد ال يتعدى للدولة المتعاقدة األخرى بطلب اإلنهاء خطي  إش

 .فيها االتفاقية نافذةالسنة التي أصبحت بعد خم  سنوات مرور تبدأ بعد أر سنة ميالدية  فييونيو 

 :تتوقف عن التطبيق االتفاقيةفإن  ،حالةمثل هذه الفي  -2

ـــتاب ما يتعلقفي (  أ ـــرائب المس ـــنة الميالدية التي على المبالغ المدفوعة  ،المنبع قطعة عندلض بعد نهاية الس

 .إشعار إنهاء االتفاقيةفيها قدم 

ضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميالدية التي الب ما يتعلقفي  ب( فيها قدم ضرائب األخرى عن السنوات ال

 .إشعار إنهاء االتفاقية

 

 .هذه االتفاقية -بحسب األصول  -المفوضان  وقع باتا  لذلكإث     

 



 

 

ــــــــ1432جمادى األولى  22بتاريخ  الرياضحررت في       باللغات  تين أصـــليتيننســـخمن  م2011أبريل  26الموافق  هـ

ـــوص جميع ، و واإلنجليزية الرومانيةوالعربية  ـــاوية الحالنص ـــير  ةفي حالو ، جيةمتس  صالنعتد بياالختالف في التفس

 . اإلنجليزر

 

         

 ولـوكـروتـب 

هرب لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع الت حكومة رومانياحكومة المملكة العربية السعودية ولالتفاقية بين 

 لضريبي في شأن الضرائب على الدخلا

وحكومة رومانيا عند التوقيع على االتفاقية التي أبرمت اليوم بين حكومة المملكة العربية الســــــعودية 

ضرائب على الدخل،  شأن ال ضريبي في  ضريبي ولمنع التهرب ال ضافية اآلتية لتجنب االزدواج ال اتفق على األحكام اإل

 أ من االتفاقية.تشكل جزءا  ال يتجزالتي 

 من المفهوم أن:

فإن مصــــطل" "شــــخص" يشــــمل أيضــــا  من االتفاقية ( )الثالثة( من المادة 1( من الفقرة )دباإلشــــارة إلى البند ) -1

 أو سلطاتها المحلية.قسامها اإلدارية ووحداتها اإلقليمية اإلدارية أو أالدولة 

شارة إلى المادتين -2 سة) باإل سابعة( و )الخام شروع  فإن أرباح  ،االتفاقيةمن ( ال في إحدى  األعمال التي يحققها م

ضريبة في تلك الدولة المتعاقدة  تينمتعاقدال تيندولال ضع لل ضائع إلى الدولة المتعاقدة األخرى ال تخ صدير ب من ت

ــــطة أخرى تمارس  ــــدير على أنش ــــتملت عقود التص ــــأة دائمة األخرى. وإذا اش في الدولة المتعاقدة من خالل منش

 فإن الدخل المكتسب من مثل تلك األنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى. ،خرىاأل
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