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 تفــاقيـــةا

  المملكة العربية السعوديةحكومة بين 

 الكبرى دوقية لوكسمبورجحكومة و

 ولمنع التهرب الضريبي لتجنب االزدواج الضريبي

  على الدخل وعلى رأس المال في شأن الضرائب

 

 

 



 

 

 الكبرى كسمبورجودوقية لحكومة و المملكة العربية السعوديةحكومة إن  

في شأن الضرائب على الدخل وعلى  ولمنع التهرب الضريبيام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي منهما في إبر رغبة  

 ،رأس المال

 تفقتا على ما يلي:إقد 

 

 (األولىمادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

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

 

 

 (الثانيةدة )ماال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

كل دولة متعاقدة أو  ةصــل مرأس المال المفروضــة لضــرائب تطبق هذه االتفاقية على ضــرائب الدخل وعلى  -1

 النظر عن طريقة فرضها. صرفأو سلطاتها الم لية باإلدارية  أقسامها

على إجمالي و ،وضــة على إجمالي الدخلرالمفالضــرائب  جميعمن الضــرائب على الدخل وعلى رأس المال  دتع -2

التصـرف  منالناتجة  مكاســبالضــرائب على ال هاأو على عناصــر الدخل أو عناصــر رأس المال بما في ،رأس المال



 

 

والضـــــرائب على إجمالي مبالو األجور والرواتب التي تدفعها  ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة في

 .ارتفاع قيمة رأس المالالمشروعات والضرائب على 

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

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: (أ

 الزكاة. -1

 ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.  -2

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

 

 :كبرى ال كسمبورجووقية لبالنسبة إلى د (ب

 .ضريبة الدخل على األفراد -1

 .ضريبة الشركات -2

 .ضريبة رأس المال -3

 ضريبة التجارية العامة.ال -4

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

ــــــا  على أ  ضــــــرهذه تطبق  -4 ية أيض فاق بةاالت ها تف ي ــــــابهة في جوهر لة أو مش ماث لدولتين  هاضــــــرم أ  من ا

ـــــرائب ال الية أو بدال   ،بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقيةتعاقدتين الم ـــــافة إلى الض ـــــلطة نها. ومإض تبلو كل س



 

 

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

 

 (الثالثةمادة )ال

 عامة اتتعريف

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

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

ية  ية الســــــعود كة العرب مارس الممل ية التي ت ياه اإلقليم خارج الم عة  ها  -الواق قاع ب ر ها و ياه على م

ــى نظامها والقانون حقوق  -والطبقات الواقعة ت ت التربة والموارد الطبيعية  ــيادة والوالية بمقتض الس

 الدولي.

وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يعني إقليم  كبرىال كسمبورجودوقية ليعني مصطل" "لوكسمبورج"  (ب

 .كبرى ال كسمبورجودوقية ل

بار  جـ( قدة"  اتتعني ع عا لة مت قدة األخرى" "دو عا لة المت لدو ية و "ا ية الســــــعود كة العرب يأو الممل ة دوق

 .النص سياق هيقتضي ب سب ما كبرىال كسمبورجول

ـــملي د( ـــخص"  ش ـــطل" "ش ـــركة أ   وأفرد، أ  أو مص ـــخاصآ كيانأ   وأش  بما في ذلك الدولة خر من األش

 .الم لية هاأقسامها اإلدارية أو سلطاتو المتعاقدة

شخص  هـ( شركة" أ   صطل" " صفة إعتباريةيعني م شخص أ  أو  ذ   صفة إعتبارية ذو كيان يعامل على أنه 

 .ألغراض الضريبة



 

 

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

 .الدولة المتعاقدة األخرىفي يباشره مقيم  ا  دولة متعاقدة ومشروعفي يباشره مقيم  ا  مشروع

ــفينة أو طائرة ي (ز ــروع تعني عبارة "نقل دولي" أ  نقل بس ــغيلها مش إدارته الفعلي في يوجد مركز تولى تش

ما عدا ال االت التي يتم فيها تشــــــغيل الســــــفينة أو الطائرة فقت بين أماكن تقع داخل  ،دولة متعاقدة

 الدولة المتعاقدة األخرى.

 يعني مصطل" "السلطة المختصة": (حـ

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

 وزير المالية أو ممثله المفوض. كسمبورجولبالنسبة إلى  -2

 يعني مصطل" "مواطن": (ط

 أ  فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. -1

ــخص  -2 ــفة إأ  ش ــركة  ةعتباريذ  ص ــخاصأو ش ــع من األنظمة النافذة  أش ــتمد ذلك الوض أو جمعية تس

 في دولة متعاقدة.

لم يرد له تعريف مصــــــطل" عبارة أو االتفاقية في أ  وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أ  هذه تطبيق  عند -2

م تلك افي ذلك الوقت بموجب نظ هنفســالمعنى يكون له  - خالف ذلكالنص وما لم يقتض ســياق  - فيها

 لألنظمةنى طبقا  يرج" أ  معو ،االتفاقيةهذه الضــــــرائب التي تطبق عليها فيما يتعلق ب المتعاقدة الدولة

ضريب صطل" وفقا  لألنظمة األخرى للعبارة أو  ىعلى أ  معنى معط المتعاقدة ة المطبقة لتلك الدولةيال للم

 .المتعاقدة لتلك الدولة



 

 

 



 

 

 (الرابعةمادة )ال

 مـمقيـال

 ةتلك الدول ةنظمألألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أ  شــــخص يخضــــع وفقا   -1

ضريبة في المتعاقدة سببلل سه أو أو إقامته أو سكنه  ها ب سي خر ذ  طبيعة آم ل إدارته أو أ  معيار مكان تأ

ال  لكن ســــلطاتها الم لية.اإلدارية أو من أقســــامها  ا  أو أي المتعاقدة تشــــمل أيضــــا  تلك الدولةكما  .مماثلة

فيما يتعلق فقت بالدخل من مصادر  دةالمتعاق ضع للضريبة في تلك الدولةاأ  شخص خهذه العبارة شمل ت

 أو رأس مال موجود فيها. المتعاقدة في تلك الدولة

ما -2 ند كام الفقرة ) - فرد كوني ع قا  ألح مادة1وف هذه ال قدتين  - ( من  عا لدولتين المت تا ا ما  في كل فإن ، مقي

 :وفقا  لآلتي وضعه عندئذ يت دد 

ـــــكن دائم اي يتوالتالمتعاقدة مقيما  فقت في الدولة عد ي أ(  ـــــكن دائم في اتو فإن ،فيها فر له س فر له س

عالقاته الشـــخصـــية فيها مقيما  فقت في الدولة المتعاقدة التي تكون  ديعفالمتعاقدتين كلتا الدولتين 

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

ــال مها مركز فيالتي  المتعاقدة إذا لم يكن ممكنا  ت ديد الدولة  ب( ــكن دائم اال يوية أو لم يتو هص فر له س

 .التي فيها سكنه المعتادالمتعاقدة مقيما  فقت في الدولة  ديعف، المتعاقدتين في أ  من الدولتين

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

 .كون مواطنا  فيهاالتي يالمتعاقدة مقيما  فقت في الدولة 

الســــــلطتان  فتســــــو  ،أو لم يكن مواطنا  في أ  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 ما  في كمن  لدولتين مقي تا ا ل

 إدارته الفعلي. ها مركزفيالتي  المتعاقدة في الدولةفقت مقيما   دفإنه يع، المتعاقدتين 



 

 

 (الخامسةمادة )ال

 المنشأة الدائمة

ــــــأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذ  ي -1 ــــــاط  زاولألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة "المنش من خالله نش

.  المشروع كليا  أو جزئيا 

 :بصفة خاصةتشمل عبارة "المنشأة الدائمة"  -2

 .إدارةركز م (أ 

 .فرع (ب

 .كتبم  (جـ

 .مصنع (د

 ورشة. (هـ

 أ  مكان الستخراج الموارد الطبيعية. (و

3- :  تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا 

ــاء (أ ــروع ال فر ،موقع بناء أو إنش ــروع أ أو مش ــرافية مت أعماال  أو  ،جميع أو تركيبتو مش لكن  ،علقة بهاإش

 أشهر. ستة لىتزيد ع تلك األعمال مدةهذا الموقع أو المشروع أو مثل يستمر أن  بشرط

ســــــتشــــــارية من قبل مشــــــروع من خالل مويفين أو عاملين آخرين الخدمات االتوفير خدمات بما فيها  (ب

أو  ســــهنف لمشــــروعل) األعمال من هذا النوعتســــتمر  بشــــرط أنلكن هذا الغرض، للمشــــروع ايويفهم 



 

 

مدة أشهر خالل أ   ستة لىتزيد في مجموعها ع مددأو  مدةالدولة المتعاقدة ل في( به مشروع مرتبتل

. اثني عشر  شهرا 

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

 ضائع التي يملكها المشروع .أو الب استخدام التسهيالت فقت لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أ(

 .لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقت االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع  ب(

 لغرض المعالجة من قبل مشروع آخرفقت لمشروع التي يملكها ااالحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع  (جـ

. 

 . أو بضائع أو جمع معلومات للمشروعرض شراء سلع االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقت لغ (د

 . للمشروع طبيعة ت ضيرية أو مساعدة  ذآخر  نشاطأ  القيام باالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقت لغرض  هـ(

من ( هـــــالمذكورة في الفقرات الفرعية )أ( إلى ) األنشطةاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقت أل  مزيج من  (و

ت ضــيرية طبيعة  لهمزيج هذا الناتج عن الالثابت للعمل  قرللميكون النشــاط الكلي شــرط أن بهذه الفقرة 

 . مساعدةأو 

هذا بيع الســــلع أو البضــــائع المملوكة للمشــــروع والمعروضــــة في ســــوق أو معرض م قت بعد إغالق  ز(

 السوق أو المعرض.

خالف الوكيل المتمتع بوضع مستقل  -( من هذه المادة إذا كان شخص 2( و )1على الرغم من أحكام الفقرتين ) -5

يه الفقرة ) لذ  تنطبق عل مادة (6وا هذه ال مل  -من  قدة يع عا لة مت بة عن مشــــــروعفي دو يا لة  ن لدو تابع ل

شكل معتادو المتعاقدة األخرى، سها ب صالحية ويمار شروعمتعاقدة  في دولة لديه  سم الم ، إلبرام العقود با



 

 

ـــــأة دائ ـــــروع يعد أن لديه منش الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأ  أعمال يقوم بها تلك مة في فإن هذا المش

ــروع، ــخص للمش ــخص ما لم تكن أعمال  ذلك الش ــورة على تلك الواردة في الفقرة )مثل هذا الش ( من 4مقص

شأة  توالتي إذا تم هذه المادة شرتها من خالل مقر ثابت للعمل ال تجعل من هذا المقر الثابت للعمل من مبا

 أحكام تلك الفقرة.دائمة بمقتضى 

تلك مزاولته للعمل في  بسببمنشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى  ةمتعاقد ةولدمشروع ل أن ديعال  -6

ستقلفقت األخرى  المتعاقدة الدولة ضع م سار أو وكيل عام بالعمولة أو أ  وكيل آخر ذ  و سم  ،عن طريق 

 .لعملهمشرط أن يعمل مثل ه الء األشخاص باألسلوب المعتاد ب

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

( غيرهااألخرى )ســواء من خالل منشــأة دائمة أو  المتعاقدة أو تزاول عمال  في تلك الدولة ،المتعاقدة األخرى

 ة دائمة للشركة األخرى.ركتين منشأال يجعل أيا  من الشفإن ذلك الواقع في حد ذاته 

 

 (السادسةمادة )ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

الدخل الذ  ي صـــل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل من الزراعة  -1

ــريبة في تلك الدول ــاعه للض ــتغالل الغابات( الكائنة في الدولة المتعاقدة األخرى يجوز إخض ة المتعاقدة أو اس

 األخرى.

ها  -2 لة" المعنى الوارد ل كات غير المنقو بارة "الممتل قا  يكون لع جد  امظنلوف قدة التي تو عا لة المت لدو ها فيا

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



 

 

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

وحق االنتفاع بالممتلكات غير المنقولة وال قوق في المدفوعات  ،العام المتعلقة بملكية األراضـــــيالنظام 

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

 الممتلكات غير المنقولة. منوالطائرات والقوارب السفن  دوال تع ،رىاألخ

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

 أو استغاللها بأ  شكل آخر. ،مباشرة أو تأجيرها

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

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخصية مستقلة.

 



 

 

 (السابعةمادة )ال

 أرباح األعمال

ـــريبة في تلك الدولة -1 ـــروع تابع لدولة متعاقدة للض ـــع األربال العائدة لمش ما لم يباشـــر  ،فقت المتعاقدة تخض

باشـــر المشـــروع نشـــاطا   فإنفي الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشـــأة دائمة فيها.  نشـــاطا   وعالمشـــر

ولكن بالقدر الذ   ،يجوز فرض الضـريبة على أربال المشـروع في الدولة المتعاقدة األخرى ، فإنهكالمذكور آنفا  

 يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

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  أربالدولة متعاقدة كل  ت ددالمتعاقدة األخرى عن طريق منش  المنش

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

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

 منشأة دائمة له.

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

التي توجد فيها  المتعاقدةء  تم تكبدها في الدولة ذلك المصــــــروفات التنفيذية واإلدارية العمومية، ســــــوا

المنشـــأة الدائمة أو في أ  مكان آخر. ولكن ال يســـم" بمثل ذلك الخصـــم بالنســـبة ألية مبالو مدفوعة، إن 

شروع  شأة الدائمة للمكتب الرئيس للم سترداد النفقات الفعلية( من قبل المن وجدت، )خالف ما ُدفع مقابل ا

ــــتخدام حقوق أو أل  من مكاتبه األ ــــوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اس ــــكل إتاوات أو رس خرى على ش

براءات اإلختراع أو حقوق أخرى أو على شــــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة أو )فيما 

عدا حالة المشــــــروع المصــــــرفي( على شــــــكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضــــــة إلى 

نشأة الدائمة. وبالمثل ال ي خذ في االعتبار عند ت ديد أربال المنشأة الدائمة المبالو )خالف ما دفع مقابل الم



 

 

ــروع  ــاب المكتب الرئيس للمش ــأة الدائمة على حس ل من قبل تلك المنش ــترداد النفقات الفعلية( التي ُت م  اس

ـــــوم أو مدفوعات  ـــــكل إتاوات أو رس ـــــتخدام حقوق أو أ ٍّ من مكاتبه األخرى على ش مماثلة أخرى مقابل اس

ــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة، أو )فيما  براءات اإلختراع أو حقوق أخرى، أو على ش

عدا حالة المشروع المصرفي( على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المكتب 

 األخرى.الرئيس للمشروع أو أ ٍّ من مكاتبه 

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

وإذا اشتملت عقود  .بضائع إلى الدولة المتعاقدة األخرى ال تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى

الدخل المكتسب الدولة المتعاقدة األخرى فإن في مة من خالل منشأة دائ مارستأخرى  ةنشطأعلى التصدير 

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

ـــــمل عبارة "أربال األعمال"  -5 ـــــار على ذلكدون  -تش ـــــنيع والتجارة واألعمال  المت ققالدخل  - االقتص من التص

الخدمات وتأجير الممتلكات الشــــــخصــــــية  وفيرتو ،ل الداخليالنق وعمليات ،، والتأمين)البنكية( المصــــــرفية

سواء  ي ديها فرد التي خدمات الشخصية الدخل المت قق من الشمل هذه العبارة تالمنقولة والملموسة. وال 

 بصفة مستقلة.ي ديها بصفته مويفا  أو 

 تطبق كل دولة متعاقدة نظامها الم لي فيما يتعلق بأنشطة التأمين. -6

شتمل األربال على بنود للدخل  ماعند -7 صل في مواد أخرى عولجت ت شكل منف فإن أحكام  ،هذه االتفاقيةفي ب

 تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

 (الثامنةمادة )ال



 

 

 والجوي النقل البحري

ــع األربال  -1 ــفنمالمت ققة تخض ــغيل س ــريبة فقت في الدولة المتع أو طائرات ن تش اقدة في النقل الدولي للض

 اإلدارة الفعلي للمشروع. مركزالتي فيها 

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

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

 .لسفينةم فيها مشغل اقيي

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

 أو وكالة تشغيل دولية.

 (التاسعةمادة )ال

 المشروعات المشتركة

 :عندما -1

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

 .ماله المتعاقدة األخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس

شخاص  أو ب( شارك األ سهم ي شرة في إدارة أنف شرة أو غير مبا صورة مبا سيطرة علب  أو في رأس ىأو في ال

 األخرى.متعاقدة الدولة لمشروع تابع لفي  وأمشروع تابع لدولة متعاقدة مال 

التجارية أو  عالقتهماب ما يتعلقرضـــت شـــروط بين المشـــروعين فيإذا وضـــعت أو ف ،وفي أ  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 أ  من المش  هس



 

 

 ربال هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا  لذلك.أ ضمن إدراجهايجوز  ،الشروط

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

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

ــ ــروعتتس ــروط المتعاقدة التابع للدولة   قق للمش ــروعين هي الش ــروط بين المش المذكورة أوال  لو كانت الش

ــب  - عندئذ -األخرى  المتعاقدة على الدولةف ،التي تكون بين مشــاريع مســتقلة نفســها إجراء التعديل المناس

يتعين التعديل مثل هذا لت ديد . المتعاقدة األربال في تلك الدولة تلكعلى مبلو الضــــــريبة المفروض على 

فيما بينهما في الدولتين المتعاقدتين  تانالمختص ناتتتشاور السلطو ،األحكام األخرى لهذه االتفاقيةمراعاة 

 ذلك.لمتى دعت الضرورة 



 

 

 (العاشرةمادة )ال

 أرباح األسهم

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

 األخرى للضريبة في تلك الدولة األخرى.

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

مقيما  ولكن إذا كان المالك المنتفع بأربال األســــــهم  .المتعاقدة وفقا  ألنظمة تلك الدولةولألربال  الدافعة

 يمن إجمال( %5) المائةفي  خمســــة يجب أال تتجاوزفإن الضــــريبة المفروضــــة  ،لمتعاقدة األخرىفي الدولة ا

ال ت ثر هذه الفقرة على خضـــوع الشـــركة للضـــريبة فيما يختص باألربال التي تدفع منها  قيمة أربال األســـهم.

 أربال األسهم.

"االنتفاع"  لدخل من األســهم أو أســهما -كما هي مســتخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "أربال األســهم"  -3

ن والتي ال تمثل مطالبات دي -التعدين أو أسهم الم سسين أو ال قوق األخرى أو أسهم  أو حقوق "االنتفاع"

ــاركة في األربال - ــاركة كذلك الدخل من حقوق و ،المش ــع األالمش ــريبية لخرى التي تخض ــها لمعاملة الض نفس

 .لألربال الشركة الموزعةفيها  ةقيمالم المتعاقدةالدولة دخل من األسهم بموجب أنظمة 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

األخرى خدمات شــخصــية مســتقلة من  المتعاقدة ي د  في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودةمنشــأة دائمة 

بســـببها أربال األســـهم مرتبطة فعليا  بهذه المنشـــأة  توكانت ملكية األســـهم التي دفع ،قاعدة ثابتة فيها

سابالمادة ) أحكامطبق نأو القاعدة الثابتة. في مثل هذه ال الة تالدائمة  شرة( أو المادة )عةال من ( الرابعة ع



 

 

 وفقا  لل الة.    هذه االتفاقية

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

ـــركة إال بقدر ما يدفع من المتعاقدة تلك الدولة ـــهم التي تدفعها الش ـــريبة على أربال األس أربال  األخرى أ  ض

لة لدو لك ا هذه إلى مقيم في ت قدة األســــــهم  عا تدفع  المت ية التي  يه الملك لذ  تكون ف قدر ا بال األخرى أو 

 المتعاقدة في تلك الدولة موجودةبسببها أربال األسهم مرتبطة ارتباطا  فعليا  بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة 

ــخإ يجوز لها الو .األخرى ــركة ع أربال اض ــريبة للغير الموزعة الش ــركة غير الموزعة ض  كانتحتى لو على أربال الش

عة  بال غير الموز عة أو األر مدفو بال األســــــهم ال ثلتأر يا   م يا  أو جزئ حأكل با لة ا  ناشــــــ  أو دخال   ا  ر لدو لك ا  في ت

 األخرى. المتعاقدة

 (الحادية عشرةمادة )ال

 الدخل من مطالبات الدين

ولة متعاقدة ومالكه المســتفيد مقيم في الدولة المتعاقدة يخضــع الدخل من مطالبات الدين الناشــ  في د -1

 األخرى للضريبة فقت في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

الدخل من مطالبات الدين  -كما هي مســــــتخدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين"  -2

وبشــكل خاص  ،أربال المدين أم البلمشــاركة وســواء لها ال ق في ا ،نوع ســواء تم تأمينها برهن أم ال أ من 

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

سندات الديون.  سندات أو  سندات المالية أو ال الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخال  من  دال تعوبمثل هذه ال

 ذه المادة.دين ألغراض هالمطالبات 

كام الفقر -3 مادة ( 1) ةال تنطبق أح هذه ال لدينمن  بات ا طال خل من م لد لك المنتفع من ا ما كان ال ما   ،إذا  مقي



 

 

ـــــأ فيها الدخل من مطالبات الدين من وفي دولة متعاقدة  يزاول عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي نش

األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة  الدولةي د  في تلك كان أو  ،فيها موجودةخالل منشأة دائمة 

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

ـــابعةطبق أحكام المادة )نال الة ت تلك    الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل  ـــرة( أو المادة )الس ( الرابعة عش

 وفقا  لل الة.          من هذه االتفاقية

ســــــبب عالقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو ب ،عندما يكون مبلو الدخل من مطالبات الدين -4

المبلو الذ  كان ســــــيتم  يزيد على، هذا الدخل دفع عنهي  ذالدين الب فيما يتعلقخر، آبينهما معا  وشــــــخص 

لك ال ما عة وال لداف هة ا يه بين الج فاق عل قةاالت لك العال ياب ت مادة تنطبق  ،منتفع في غ هذه ال كام  فإن أح

في مثل هذه ال الة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضـــعا  للضـــريبة  ،فقت على المبلو المذكور أخيرا  

 األحكام األخرى لهذه االتفاقية. مراعاة وجوبكل دولة متعاقدة مع  ةنظمطبقا  أل

 

 (الثانية عشرة)مادة ال

 اواتـاإلت

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

 األخرى. في تلك الدولة

ـــأ فيها وفقا  ألنظمة  -2 ـــريبة في الدولة المتعاقدة التي تنش ـــا  للض ـــع تلك اإلتاوات أيض ومع ذلك، يجوز أن تخض

ا كان المالك المنتفع من اإلتاوات مقيما  في الدولة المتعاقدة األخرى، فإن تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذ

 على: الضريبة المفروضة يجب أال تزيد



 

 

ـــة في المائة ) أ( ـــتخدام %5خمس ـــتخدام أو ال ق في اس ( من إجمالي مبلو اإلتاوات التي تدفع مقابل اس

 معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

 إجمالي مبلو اإلتاوات في جميع األحوال األخرى.( من %7سبعة في المائة ) ب(

لمها ســــتالمدفوعات من أ  نوع التي يتم  - في هذه المادةمســــتخدم  كما هو -يعني مصــــطل" "إتاوات"  -3

عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك األفالم الســينمائية،  نشــرمقابل اســتعمال أو حق اســتعمال أ  حق 

ختراع أو عالمة تجارية، أو تصــميم أو نموذج، أو إاعي أو التليفزيوني أو أ  براءة أو أفالم أو أشــرطة البا اإلذ

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

 التجارية أو العلمية. أو ،متعلقة بالتجارب الصناعيةالمعلومات المقابل أو 

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

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

ســـتقلة من خالل قاعدة األخرى خدمات شـــخصـــية م المتعاقدة ي د  في تلك الدولةكان أو  ،فيها موجودة

ــــأة الدائمة أو القاعدة  هذهفعليا  ب ةمرتبط اتتدفع عنها اإلتاو تيوكان ال ق أو الملكية ال ،ثابتة فيها المنش

من هذه االتفاقية ( الرابعة عشــــــرة)المادة ( أو الســــــابعةطبق أحكام المادة )نال الة ت هذهفي مثل  ،الثابتة

 وفقا  لل الة.

ـــ دتع -5 . ومع ذلك فإذا كان المتعاقدة لك الدولةمقيم في تدفعها إذا أت في دولة متعاقدة اإلتاوات قد نش

مقيما  في دولة متعاقدة أم ال، يملك في دولة متعاقدة منشــأة إلتاوات، ســواء كان الذ  يدفع االشــخص 

الدائمة أو  لمنشــــــأةاتلك كانت و ،اإلتاواتنها تلك عبها االلتزامات التي تدفع  ترتبتدائمة أو قاعدة ثابتة 

 المتعاقدة هذه اإلتاوات قد نشــــــأت في الدولة دعندها تع ،اإلتاواتهذه دفع  تت مل عبءالقاعدة الثابتة 

 التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.



 

 

معا  وبين هما بســــــبب عالقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بين- عندما يكون مبلو اإلتاوات -6

المبلو الذ  كان يزيد على المعلومات التي يدفع مقابال  لها،  أو أو ال ق فيما يتعلق باالســتخدام -آخرشــخص 

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  في مثل هذه ال الة، فإن الجزء وتنطبق فقت على المبلو المذكور أخيرا  الزائد من المدفوعات يظل خاض

 مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية. ،م كل دولة متعاقدةاللضريبة طبقا  لنظ

 

 (الثالثة عشرة)مادة ال

 األرباح الرأسمالية

بال -1 قمتال األر قدة ل ة ق 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  (ســــةالســــاد)

 األخرى. المتعاقدة الدولة

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

تة متو قاعدة ثاب قة ب قدة األخرى لغرض أامتعل عا لة المت لدو قدة في ا عا لة مت خدمات فرة لمقيم من دو داء 

ــــتقلة بما  ــــية مس ــــخص ــــأة الدائمة )بمفردها أو مع كامل مثل ذلك األربال من نقل ملكية في ش هذه المنش

 للضريبة في تلك الدولة األخرى. تخضعيجوز أن  ،المشروع( أو مثل هذه القاعدة الثابتة

ملكية ممتلكات منقولة  و من نقلأ ،عمل في النقل الدوليتمن نقل ملكية سـفن أو طائرات الناتجة األربال  -3

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



 

 

 للمشروع. اإلدارة الفعلي

بشــكل مباشــر أو غير مباشــر أســاســا  األربال الناتجة من نقل ملكية أســهم شــركة مســاهمة تتكون ممتلكاتها  -4

 توجد في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. من ممتلكات غير منقولة

 ( من هذه المادة تمثل مســـــاهمة4األربال الناتجة من نقل ملكية أســـــهم خالف تلك المذكورة في الفقرة )  -5

ــبة ــرين ال تقل عن  بنس ــة وعش ــع %25)المائة في خمس ــركة مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخض ( في ش

 .يبة في تلك الدولة المتعاقدةللضر

للضــريبة فقت تخضــع من هذه المادة تلك المشــار إليها في الفقرات الســابقة  غيراألربال من نقل أ  ملكية  -6

 م فيها ناقل الملكية.يفي الدولة المتعاقدة التي يق

 (الرابعة عشرةمادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

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

 حيا يجوز أنالتالية،  أ  من ال االتفيما عدا  المتعاقدة للضـــــريبة فقت في تلك الدولةيخضـــــع مســـــتقلة 

 ريبة في الدولة المتعاقدة األخرى:هذا الدخل أيضا  للضمثل يخضع 

ــــفة مناإذا كان لديه قاعدة ثابتة متو أ( ــــطته، في ألتظمة في الدولة المتعاقدة األخرى فرة له بص داء أنش

ــريبة في الدولة المتعاقدة األخرى،  ،تلك ال الة ــع الدخل للض ــبالذ  يولكن فقت بالقدر يجوز أن يخض  نس

 إلى تلك القاعدة الثابتة.

 (183) نعفي مجموعها أو تزيد إلى تصــــــل  مددلأو  لمدةفي الدولة المتعاقدة األخرى كان موجودا  إذا  ب(

فإن مقدار  ،ال الة تلكفي  .الســنة المالية المعنيةأ  مدة إثني عشــر شــهرا  تبدأ أو تنتهي في يوما  في 



 

 

ـــطمفقت الدخل المت قق  ـــريبة  ،األخرى المتعاقدة الم داة في تلك الدولة تهن أنش ـــع للض يجوز أن يخض

 .األخرى المتعاقدة في الدولة

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

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

 وأطباء األسنان والم اسبون. ،والمعماريون

 

 (الخامسة عشرةمادة )ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 ( ونيالعشـــر) و            (التاســـعة عشـــرة) ( والثامنة عشـــرة) ( والســـادســـة عشـــرة)أحكام المواد  مع مراعاة -1

التي يكتسبها مقيم األخرى فإن الرواتب واألجور والمكافآت المماثلة من هذه االتفاقية  (نيال ادية والعشر)

ـــــريبة  -فيما يتعلق بوييفة  -في دولة متعاقدة  ـــــع للض تزاول ما لم  ، المتعاقدة في تلك الدولةفقت تخض

عاقدة األخرى عاقدة األخرى ذافإ ،في الدولة المت مت مزاولتها في الدولة المت ثل هذه  ت يجوز أن تخضــــــع م

 األخرى. المتعاقدة في تلك الدولةللضريبة المكتسبة ت آالمكاف

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

فة  ما يتعلق بويي قدة األخرى تزاولفي عا لة المت لدو بة  ،في ا لةفقت تخضــــــع للضــــــري لدو قدة في ا عا  المت

 :في ال الة التاليةأوال  المذكورة 

 في مجموعها         ال تتجاوز  مددللمدة أو األخرى  المتعاقدة في الدولةموجودا  المســــــتفيد  إذا كان أ(

 .المالية المعنية  السنة دة إثني عشر شهرا  تبدأ أو تنتهي في أ  ميوما  في  (183)



 

 

أو نيابة  األخرى المتعاقدة صــــــاحب عمل غير مقيم في الدولةمدفوعة من قبل ت آالمكاف وأن تكون  ب(

 عنه.

ف تكونأال و  جـ( كا تة تت مل قدت آالم ثاب عدة  قا مة أو  ــــــأة دائ حب ها منش ــــــا ها ص لةيملك لدو مل في ا  الع

 ألخرى.ا المتعاقدة

ت المكتسبة فيما يتعلق بوييفة 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 تعملمتن ســفينة أو طائرة 

 اإلدارة الفعلي للمشروع.

 

 (السادسة عشرةالمادة )

 اء مجلس اإلدارةأعضأتعاب 

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

ـــــوا   ـــــركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى إدارةمجلس  فيعض ـــــاعها  ،ش ـــــريبة في تلك الدولة يجوز إخض للض

 األخرى. المتعاقدة

 

 (السابعة عشرةمادة )ال

 نولرياضين واوالفنان

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



 

 

أو التليفزيون أو بصــفته  اإلذاعةالمســرل أو الســينما أو في بصــفته فنانا   -يكتســبه مقيم في دولة متعاقدة 

ي الدولة المتعاقدة األخرى يجوز إخضاعه للضريبة من أنشطته الشخصية التي يمارسها ف -موسيقيا  أو رياضيا  

 األخرى. المتعاقدة في تلك الدولة

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

ــــخص آخر ــــه ولكن لش ــــي نفس ــــابعة)الرغم من أحكام المواد على و -فإن ذلك الدخل  ،الرياض الرابعة ) و( الس

شرة شرة) ( وع سة ع ضريبة في الدولة المتعاقدة التي تم -من هذه اإلتفاقية  (الخام ضاعه لل فيها  تيجوز إخ

 .لتلك األنشطة مزاولة الفنان أو الرياضي

ـــطة على  ( من هذه المادة2( و )1الفقرتين )ال تطبق  -3 ـــبه مقيم في دولة متعاقدة من أنش الدخل الذ  يكتس

ولة المتعاقدة األخرى، إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة األخرى مدعومة كليا  أو يمارســــــها في الد

ــامها  ــي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أوال  أو أحد أقس ــاس ــكل أس ــية بش ــياس ــلطتها الس أو س

في مثل هذه ال الة فإن  .بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين أو اتفاق الم لية أو تتم وفقا  التفاقية ثقافية

 الدخل يخضع للضريبة فقت في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

 

 (الثامنة عشرةمادة )ال

 معاشات التقاعد

شات التقاعد    شابهةاألخرى  والمدفوعاتمعا شأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة  الم التي تن

.فقت ضريبة المتعاقدة األخرى، تخضع لل  في الدولة المذكورة أوال 

 



 

 

 (التاسعة عشرةمادة )ال

 الخدمات الحكومية

أو اإلدارية دولة متعاقدة أو أحد أقســــامها  اي تدفعهتالالمشــــابهة األجور والمكافآت األخرى الرواتب و أ(  -1

ية  ها الم ل ية ســــــلطت بار ها االعت حدى هي ات مة أو إ عا ما يتعلقلفرد ال ها لب في مات أدا لةخد لدو لك ا أو  ت

 تلك الدولة. فيفقت خضع للضريبة تأو الهي ة القسم أو السلطة 

في الدولة فقت تخضــع للضــريبة المشــابهة هذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى مثل فإن مع ذلك و ب(

 :كذلكو األخرىوكان الفرد مقيما  في تلك الدولة  الخدمات في تلك الدولةأديت المتعاقدة األخرى إذا 

 .يهامواطنأحد  (1

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

ـــرة)طبق أحكام المواد نت -2 ـــة عش ـــرة) ( والخامس ـــة عش ـــادس ـــرةو ) (الس ـــابعة عش على من هذه االتفاقية ( الس

تب واألجور فآت األخرى ،الروا كا هة والم ــــــاب ما يتعلق ،المش مات  في خد يت ب طة أد لة بومرتب له دو مل تزاو ع

 .أو إحدى هي اتها االعتبارية العامة أو سلطتها الم ليةاإلدارية متعاقدة أو أحد أقسامها 

 

 (العشرونالمادة )

 المعلمون والباحثون

يعفى الفرد الذ  يكون أو كان مقيما  في دولة متعاقدة مباشــرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة األخرى والذ   -1

ــة ب ا يزور، بناءا على  ــس ــابهة أخرى أو م س ــة تعليمية مش ــس ــة أو م س دعوة من جامعة، أو كلية، أو مدرس



 

 

قدة األخرى فقت عا لة المت لدو لك ا ما ،علمي،  ت لك الم ســــــســــــة  ،لغرض التعليم أو الب ا أو كاله في ت

أو  التعليمية أو الب ثية، من الضــــريبة في تلك الدولة األخرى على أ  مكافأة مســــتمدة من مثل هذا التعليم

 الب ا لمدة ال تزيد عن سنتين.

الب ا بصفة أساسية ألجل منفعة   إذا أجرالدخل من الب ا على من هذه المادة ( 1ال تطبق أحكام الفقرة ) -2

 خاصة لشخص أو ألشخاص معينين.

 

 (ة والعشرونيالحادالمادة )

 الطالب

أو كان مباشـــرة قبل زيارة دولة  والذ  يكون حرفيالمدفوعات التي يتســـلمها طالب أو متدرب مهني أو   

لغرض تعليمه أو فقت المذكورة أوال   المتعاقدة ويوجد في الدولة ،متعاقدة مقيما  في الدولة المتعاقدة األخرى

 تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشــــــته أو تعليمه أو تدريبه ال تخضــــــع للضــــــريبة في تلك الدولة

 .المتعاقدة ه المدفوعات ناش ة من مصادر خارج تلك الدولةهذمثل بشرط أن تكون  المتعاقدة

 

 (الثانية والعشرونمادة )ال

 الدخل اآلخر

ــــابقة دخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتالبنود  -1 ــــريبة  منناولها المواد الس ــــع للض هذه االتفاقية تخض

 .أينما كان منش ها المتعاقدة في تلك الدولةفقت 



 

 

م ددة الخالف الدخل من الممتلكات غير المنقولة ب -دخل العلى من هذه المادة ( 1لفقرة )طبق أحكام انال ت -2

ـــــة( من المادة )2في الفقرة ) ـــــادس ـــــتلم  كانإذا  - من هذه االتفاقية (الس في دولة  مقيما  الدخل  ذلكمس

ي د  في تلك فيها، أو  توجدعمال  في الدولة المتعاقدة األخرى من خالل منشــــــأة دائمة ويمارس متعاقدة 

ويكون ال ق أو الممتلكات التي  ،األخرى خدمات شـــخصـــية مســـتقلة من قاعدة ثابتة فيها المتعاقدة الدولة

خل  من أجلهايدفع  لد ثل ب ترتبت فعال  ا تة. في م ثاب قاعدة ال مة أو ال لدائ ــــــأة ا لة هذههذه المنش تطبق  ،ال ا

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

 

 (الثالثة والعشرونمادة )ال

 رأس المال

ــــــار إليهرأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة  -1 ــــــةفي المادة ) اوالمش ــــــادس و من هذه االتفاقية ( الس

ــــريبة في تلك  ،في الدولة المتعاقدة األخرى وجدويالمملوك لمقيم في دولة متعاقدة  ــــع للض يجوز أن يخض

 متعاقدة األخرى.الدولة ال

شاطشكل جزءا  من ممتلكات ي منقولة والذ رأس المال الممثل بممتلكات  -2 شروع  ن شأة دائمة يملكها م من

بقاعدة ثابتة متوافرة  بممتلكات منقولة تتعلقالممثل لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى أو تابع 

يجوز أن يخضع  ،ى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلةلمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخر

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

 ،في النقل الدولية من قبل مشــروع تابع لدولة متعاقدبســفن أو طائرات يتم تشــغيلها رأس المال الممثل  -3

ــغيل تبممتلكات منقولة تأو الممثل  ــفن والطائراتمثل علق بتش ــريب ،هذه الس ــع للض ة فقت في الدولة يخض



 

 

 اإلدارة الفعلي للمشروع. مقروجد فيها المتعاقدة التي ي

 .المتعاقدة في تلك الدولةفقت  العناصر األخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة تخضع جميع -4

 



 

 

 (الرابعة والعشرونمادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي

 م إزالة االزدواج الضريبي كاآلتي:ـتت

 المملكة العربية السعودية: نسبة إلىبال (1

وفقا  ألحكام  -   دخال  أو تملك رأس مال والذ  يجوز المملكة العربية الســعودية إذا اكتســب مقيم في  أ(

ـــــريبة في  -هذه االتفاقية  ـــــع للض ـــــمبورجأن يخض ـــــعودية ، فإن لوكس وفقا   ،تعفيالمملكة العربية الس

 مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة. ،( من هذه المادة2)الفرعية )ب( من الفقرة ألحكام الفقرة 

وفقا  ألحكام  ،عناصر للدخل والتي يجوزالمملكة العربية السعودية في  ةمقيم أموالت شركة إذا اكتسب ب(

ضريبة في  ،ذه االتفاقيةه ضع لل سمبورجأن تخ سعودية، فإن لوك صم من  المملكة العربية ال سم" بالخ ت

ــريبة على دخ ــاهمة ل الض ــركة المس ــريبة المدفوعة في تلك الش ــاويا  لمبلو الض ــمبورجمبلغا  مس . لوكس

ــــم  ــــريبة الذ       ومع ذلك فإن مثل هذا الخص ــــبال يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الض ــــم  حس قبل الخص

 .لوكسمبورجوالذ  يعزى إلى بنود الدخل تلك المكتسبة من 

 أحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.أساليب إزالة االزدواج الضريبي بال تخل  جـ(

 : جلوكسمبوربالنسبة إلى  -2

 بشأن تجنب االزدواج الضريبي بما ال ي ثر على المبدأ العام للقانون: جتخضع ألحكام قانون لوكسمبور  

أن  ،االتفاقية وفقا ألحكام هذه، يجوزوالذ  لك رأس مال مأو ت دخال   جمقيم في لوكســــــمبورإذا اكتســــــب  أ( 

وفقا  ألحكام الفقرات الفرعية )ب(  ،تعفي جلوكســمبورفإن للضــريبة في المملكة العربية الســعودية،  عخضــي

ومن أجل إحتساب مبلو الضريبة على الدخل أو رأس هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة،  ، مثل( و )د(ـــــــو)ج



 

 

كما لو أن هذا الدخل أو رأس المال  ىالت الضــريبة عليجوز تطبيق ذات معد المال المتبقي لهذا المقيم فإنه

 . غير معفي من الضريبةالدخل أو رأس المال 

سب مقيم في  سمبورج ب( إذا اكت شرة( و دخال  يجوز، وفقا  ألحكام لوك شرة( و )الثانية ع سابعة( و )العا المواد )ال

، يتعين على ملكة العربية الســـعوديةالم، أن يخضـــع للضـــريبة في ( و )الســـابعة عشـــرة(2)الثالثة عشـــرة فقرة 

المملكة أن تخصــم من الضــريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا  مســاويا  للضــريبة المدفوعة في لوكســمبورج 

( إذا كانت أربال 2ولكن فقت فيما يتعلق في المادتين )الســـابعة( و )الثالثة عشـــرة فقرة  ،العربية الســـعودية

ــمالية غير م ــياحة األعمال واألربال الرأس ــناعة والبنية الت تية والس ــطة في مجال الزراعة والص ــتمدة من أنش س

سعودية، ومع ذلك فإن صممثل هذا  في المملكة العربية ال ضريبة ال يتجاوز مقدار  الخ الذ  ذلك الجزء من ال

 .المملكة العربية السعوديةفي تلك المكتسبة  الدخلبنود إلى والذ  يعزى قبل الخصم، حسب 

فإن السعودية،  العربية المملكةفي من مصادر أربال أسهم  جشركة مقيمة في لوكسمبورسبت اكت( إذا ـج

 ا  مباشر تملكا   جروكسمبوالشركة المقيمة في ل تملكهذه األربال من الضريبة، بشرط مثل  تعفي جلوكسمبور

بداية السنة  منذاألسهم من رأس مال الشركة الدافعة ألربال ( %10)في المائة  عشرةال تقل عن نسبة 

خل مقابلة لضريبة الشركات دالم اسبية وإذا كانت هذه الشركة تخضع في المملكة العربية السعودية لضريبة 

 جاألسهم المذكورة أعاله في الشركة السعودية من ضريبة رأس المال في لوكسمبور ىتعف ج.في لوكسمبور

ة الفرعية أيضا بالرغم من كون الشركة يطبق هذا اإلعفاء بموجب هذه الفقرو. نفسها  بموجب الظروف

 أربالت ققت السعودية معفاة من الضريبة أو تخضع لضريبة مخفضة في المملكة العربية السعودية وإذا 

والبنية الت تية أو السياحة في الملكة العربية  هذه من أربال من أنشطة في مجال الزراعة والصناعة األسهم

 السعودية.

ــام ا د(  ــذ  ال تطبق أحك ــل ال ــدخ ــة )أ( على ال ــهلفقرة الفرعي ــه مقيم في  يكتســــــب ــذ  يمتلك ــال ال أو رأس الم



 

 

ــــمبور ــــعودية أحكام هذه االتفاقية إلعفاء  جلوكس هذا الدخل أو رأس مثل عندما تطبق المملكة العربية الس

 .هذا الدخلعلى مثل  )الثانية عشرة(و  )العاشرة( من المادتين (2)المال من الضريبة أو تطبق أحكام الفقرة 

 (الخامسة والعشرونمادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

أو ســـوف ت د  بالنســـبة له  ،ت د أو كلتيهما شـــخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين ل عندما يتبين -1

المعالجة المنصـــوص  وســــائلبصــــرف النظر عن -يمكنه  ،إلى فرض ضــــريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية

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

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

 أحكام هذه االتفاقية.خالف تفرض ضريبة 

صة يتعين -2 سلطة المخت ،العتراض لها أن ا اإذا بد ،على ال سهاو مبررا  صل إلى  قادرة إذا لم تكن هي نف على التو

طريق االتفاق المتبادل مع الســلطة المختصــة بالدولة المتعاقدة  عنالقضــية  تســويةل يســعال ،حل مرضــي

اتفاق يتم التوصــــــل إليه وينفذ أ  هذه االتفاقية. التي تخالف أحكام  ضــــــريبةالتجنب فرض  من أجلاألخرى 

 .للدولتين المتعاقدتينالم لية  األنظمةدود زمنية واردة في أ  حمن م غرالب

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 أ  صعوبإلى 

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

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

 السابقة.الفقرات 



 

 

 

 (السادسة والعشرونمادة )ال

 تبادل المعلومات

ن المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صــــلة بتنفيذ أحكام تتبادل الســــلطات المختصــــة في الدولتي -1

التي تغطيها هذه االتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ األنظمة الم لية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضــــــرائب 

هذه االتفاقية ما دام أن فرض الضــــــريبة تلك ال يخالف أحكام هذه االتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات 

 ( من هذه االتفاقية.األولىدون التقيد بالمادة )

ـــرية ( من هذه ال1تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة ) -2 مادة على أنها معلومات س

التي تعامل بها المعلومات المت صـــــلة بموجب القوانين الم لية لتلك الدولة المتعاقدة، نفســـــها الطريقة ب

شف عن سلطات )بما في ذلك الم اكم واألجهزة اإلدارية( المعنيين بربت أو وال يجوز الك شخاص أو ال ها إال لأل

( من هذه المادة  أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضائية بشأنها، أو 1ت صيل الضرائب المشار إليها في الفقرة )

شــــــخاص أو تلك الســــــلطات بت ديد االســــــت ناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعاله، وال يجوز له الء األ

اســــتخدام المعلومات إال في تلك األغراض فقت، مع جواز كشــــفها من قبلهم في اإلجراءات القضــــائية في 

 الم اكم العامة أو في األحكام القضائية.

 بما يلي: بما ي د  إلى إلزام دولة متعاقدةمن هذه المادة ( 2و )( 1) تينال يجوز بأ  حال تفسير أحكام الفقر -3

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

 المتعاقدة 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. المتعاقدة الدولة



 

 

ـــــــ( األســرار التجارية أو  أو الصــناعة وأاألعمال  وأتعلق بالتجارة يمعلومات من شــأنها كشــف أ  ســر قديم ت جـ

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

إجراءاتها الخاصة  إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة األخرى -4

قدة األخرى ال  عا لة المت لدو لك ا نت ت كا بة، حتى لو  مات المطلو مات لل صــــــول على المعلو بتجميع المعلو

ت تاج لتلك المعلومات ألغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع االلتزام الوارد في ال كم السابق لل دود الواردة 

ر هذه ال دود بأ  حا3في الفقرة ) ل على أنها تســــــم" لدولة متعاقدة باالمتناع عن توفير ( ولكن ال ُتفســــــ 

 المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصل ة م لية فيها.

على أنها تسم" للدولة المتعاقدة أن  ( من هذه المادة3)ال يجوز بأ  حال من األحوال تفسير أحكام الفقرة  -5

لدى بنك أو م سسة مالية أخرى، أو لدى مرش"  لمجرد أنها م فويةطلبها  عندتمتنع عن تقديم المعلومات 

 .أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصال" ملكية لشخص ما

 

 (السابعة والعشرونمادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

ب القواعد العامة للقانون القنصــــــلية بموج وأألعضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية  الممنوحة االمتيازات المالية      

 .لن تتأثر بهذه االتفاقية الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة

 

 (الثامنة والعشرونالمادة )

 النفاذ



 

 

ـــــية -كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة األخرى خطيا   تبلو -1 ـــــتكمالب - عبر القنوات الدبلوماس اإلجراءات  اس

اليوم األول من  فينافذة هذه االتفاقية  تصــــــب"و. تفاقية حيز النفاذلدخول هذه االالالزمة وفقا  لنظامها 

 األخير. بالغاإل يتلقفيه  تمالذ  تالي للشهر الشهر الثاني ال

 تصب" هذه االتفاقية نافذة: -2

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

 .ذانفحيز الاالتفاقية  هذه دخولتاريخ ذ  يلي اليناير شهر 

الذ  يناير شهر اليوم األول من  (أو بعد)دأ في التي تب عن السنوات الضريبيةاألخرى فيما يتعلق بالضرائب  ب(

 لتاريخ الذ  تصب" فيه االتفاقية نافذة.ا يلي

 

 (التاسعة والعشرونمادة )ال

 اإلنهاء

يجوز أل  من الدولتين المتعاقدتين إنهاء ودولة متعاقدة.  نهيهاول حتى تتظل هذه االتفاقية نافذة المفع -1

ـــعار خطي بطلب اإلنهاء  ـــية بتقديم إش ـــتة للدولة المتعاقدة األخرى االتفاقية عبر القنوات الدبلوماس قبل س

ـــــنوات من تاريخ ـــــنة ميالدية تبدأ بعد إنتهاء خمس س ـــــهر على األقل من نهاية أ  س  دخول االتفاقية حيز أش

 النفاذ:

 :النفاذعن  االتفاقيةتتوقف هذه  -2

بعد نهاية الســنة الميالدية التي على المبالو المدفوعة  ،المنبع قطعة عندلضــرائب المســتاب ما يتعلقفي أ(

 .إشعار إنهاء االتفاقيةم فيها قد



 

 

سنة الميالديالب ما يتعلقفي ب( ضريبية التي تبدأ بعد نهاية ال سنوات ال فيها قدم ة التي ضرائب األخرى عن ال

 .إشعار إنهاء االتفاقية

 

 .هذه االتفاقية بتوقيع ، المفوضان حسب األصول،ن أدناهاقام الموقع إثباتا  لذلك     

 

باللغات  نمن نســــختين أصــــليتي م2013مايو  7الموافق  هـــــــــــ1434جمادى اآلخرة  27بتاريخ  الرياضفي حررت      

 النصب يعتداالختالف في التفســــير  ةفي حالومتســــاوية ال جية.  لنصــــوصوجميع االعربية واإلنجليزية والفرنســــية 

 اإلنجليز .

 

 



 

 

 بـروتـوكــول

 

 كبرىدوقية لوكسمبورج ال وحكومةالمملكة العربية السعودية عند توقيع االتفاقية التي أبرمت بين حكومة 

، وافق الموقعان وعلى رأس المال لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

 : قيةالتفامن ا       جزءا  ال يتجزأ  تشكلاألحكام التالية  أنأدناه 

 : من االتفاقية (الرابعةباإلشارة إلى المادة )  -1

لها أو غير خاضع بشكل عام من الضرائب أ  شخص إعتبار  م سس وفقا  ألنظمة دولة متعاقدة ومعفى  (1

 وقائم ومستمر فيها إما: في تلك الدولة

 .شابهلغرض ديني أو خير  أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر م -أ

 لمويفين. شابهةاشات تقاعدية أو منافع أخرى مأو لتوفير مع -ب

 . مقيما  في تلك الدولة المتعاقدة ديع   

التي تأسست فيها مقيمة في الدولة المتعاقدة تعد  ةمتعاقد ةفي دول م سسةستثمار الجماعية الاإل أداة (2

 المالك المستفيد من الدخل الذ  ت صل عليه.هي و

 ( من االتفاقية:والعشرون السادسةباإلشارة إلى المادة ) -2

قدمة السلطة المختصة في الدولة معند التقدم بطلب ال صول على معلومات بموجب اإلتفاقية فعلى  (1

يضال الصلة الموض ة أدناه إللطلب بالمعلومات اتلقية السلطة المختصة في الدولة متزويد لطلب ا

 :الطلبوالمعلومات بين المنظورة 



 

 

 ع للف ص أو الت قيق.هوية الشخص الذ  يخض أ(

بيان بالمعلومات المطلوبة بما في ذلك توضي" طبيعة وشكل المعلومات التي ترغب الدولة مقدمة  ب(

 الطلب ال صول عليها من الدولة متلقية الطلب.

 المعلومات.الذ  ُطلبت من أجله الغرض الضريبي  (ـج

الدولة متلقية الطلب أو في حوزة أو ت ت  األسباب الداعية لالعتقاد بأن المعلومات المطلوبة ب وزة د(

 .سيطرة شخص داخل الوالية القضائية للدولة متلقية الطلب

 اسم وعنوان أ  شخص يعتقد أن في حوزته المعلومات المطلوبة، بالقدر المعلوم. (ـه

ت، الطلب اتبعت جميع الوسائل المتاحة في أراضيها لل صول على المعلوما قدمةن الدولة مبأبيان  و(

 منافع كشفها.   تتناسب مع  عنها أضرار ال باستثناء تلك المعلومات التي تنشأ

ــــرون)من المادة  (5)من المفهوم أن الفقرة  (2 ــــة والعش ــــادس من االتفاقية ال تلزم الدولتين المتعاقدتين  (الس

 أو تلقائي. ذاتيبتبادل المعلومات على أساس 

ـــــتلمة وفق( 3 ـــــرون)ا  للمادة من المفهوم أن المعلومات المس ـــــة والعش ـــــادس من قبل دولة ( من االتفاقية الس

المتعلق بالضــــرائب متعاقدة تســــتخدم فقت لغرض تنفيذ أحكام االتفاقية أو إلدارة أو تنفيذ القانون الداخلي 

 تلك المادة.من ( 1التي تغطيها الفقرة )

 : امــع -3

،  اطنيها المقيمين في المملكة العربية السعوديةفي حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مو

، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات إلدراج  أو أن الضريبة القائمة ُعدلت وفقا  لذلك



 

 

 مادة بشأن عدم التمييز في االتفاقية.

 

 .لبروتوكولا اإثباتا  لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب األصول، بتوقيع هذ     
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