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 اتفــاقيـــة

 حكومة المملكة العربية السعودية  بين

 حكومة جمهورية مقدونياو

 في شأن الضرائب لتجنب االزدواج الضريبي

 على الدخل ولمنع التهرب الضريبي

 

 



 

 

 اتفــاقيـــة

 حكومة المملكة العربية السعودية بين 

 حكومة جمهورية مقدونياو

 بلتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائ

 على الدخل ولمنع التهرب الضريبي

 

رغبًة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج حكومة جمهورية مقدونيا وحكومة المملكة العربية السعودية إن    

 :يأتياتفقتا على ما  الضريبي، قدالضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب 

 

 المادة األولى

 فاقيةاألشخاص الذين تشملهم االت

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

 

 المادة الثانية

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

تطبق هذه االتفاقية على ضــــرائب الدخل المفروضــــة لمدــــلتة كل دولة متعاقد  أو أقســــامها ا دارية أو  -1

 عن طريقة فرضها.سلطاتها المتلية بدرف النظر 

تعد من الضـــرائب على الدخل جميع الضـــرائب المفروضـــة على إجمالي الدخل، أو على عنابـــر الدخل بما فيها  -2

 ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة. التدرف فيالضرائب على المكاسب الناتجة من 

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



 

 

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: أ(

 الزكا . .1

 ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي. .2

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

 

 :مقدونيابالنسبة إلى جمهورية ب( 

 على األفراد.ضريبة الدخل  .1

 ضريبة األرباح. .2

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

 

تفرضها أي من الدولتين  التيتطبق أحكام هذه االتفاقية أيضًا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها  -4

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

 في أنظمتها الضريبية. أدخل جوهري تغيير  ى بأي مختدة في الدولتين المتعاقدتين السلطة األخر

 

 المادة الثالثة

 تعريفات عامة

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

المملكة العربية السعودية أو  مقدونياجمهورية تعني عبارتا "دولة متعاقد " و "الدولة المتعاقد  األخرى" أ( 

 .بتسب ما يقتضيه سياق النص

 ايضـــــاً يشـــــمل الذي يعني مدـــــطلم "المملكة العربية الســـــعودية" إقليم المملكة العربية الســـــعودية   ب(

المناطق الواقعة خارج المياه ا قليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بترها 

مقتضـــى نظامها والقانون الطبيعية حقوق الســـياد  والوالية ب هاوالطبقات الواقعة تتت التربة وموارد



 

 

 الدولي.

لغرض  الوالية أو الســياد حقوق الذي تمارس عليه  جمهورية مقدونيا يعني مدــطلم " مقدونيا " اقليم  جـ(

 .الدولي نظمتها الداخلية والقانونالموارد الطبيعية، وفقا أل وحفظ وادار  استغاللاستكشاف و

كيان آخر من األشــــخاص بما في ذلك الدولة  يشــــمل مدــــطلم "شــــخص" أي فرد، أو أي شــــركة أو أي د(

 وأقسامها ا دارية أو سلطاتها المتلية.

كيان يعامل على أنه شخص ذو بفة اعتبارية  أييعني مدطلم "شركة" أي شخص ذي بفة اعتبارية أو  هـ(

 ألغراض الضريبة.

 و( ينطبق مدطلم مشروع على الممارسة ألي عمل.

لة متعاقد " و "مشــــــروع تابع للدولة المتعاقد  األخرى" على التوالي تعني عبارتا "مشــــــروع تابع لدو ز(

 الدولة المتعاقد  األخرى. في مشروعًا يباشره مقيم بدولة متعاقد  ومشروعًا يباشره مقيم

تعني عبار  "نقل دولي" أي نقل بســفينة أو طائر  يتولى تشــغيلها مشــروع يوجد مركز إدارته الفعلي في  (ح

الســــــفينة أو الطائر  بين أماكن تقع داخل الدولة  تشــــــغل فيهاا عدا التاالت التي دولة متعاقد ، م

 .فقط المتعاقد  األخرى

 يعني مدطلم "مواطن": (ط

 أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقد . -1

أو جمعية تســتمد ذلك الوضــع من األنظمة النافذ   أشــخاصأو شــركة  ذي بــفه اعتباريهأي شــخص  -2

  .في دولة متعاقد

 يعني مدطلم "السلطة المختدة": (ي

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

 المفوض اأو ممثله وزار  المالية, مقدونيابالنسبة إلى جمهورية  -2

مدـــــطلم لم يرد له تعري   عبار  أوفإن أي  ،متعاقد عند تطبيق هذه االتفاقية في أي وقت من قبل دولة  -2



 

 

فيها، وما لم يقتض ســـــياق النص خالف ذلك، يكون له المعنى نفســـــه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك 

الضــــــرائب التي تطبق عليها هذه االتفاقية، ويرجم أي معنى طبقًا ل نظمة فيما يتعلق ب المتعاقد  الدولة

للمدــــــطلم وفقًا ل نظمة األخرى لتلك  للعبار  أوطى الضــــــريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى مع

 .المتعاقد  الدولة

 

 المادة الرابعة

 الـمقيـم

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

)أ( أي شـــخص يخضـــع وفقًا لنظام تلك الدولة للضـــريبة فيها بســـبب ســـكنه أو إقامته أو مكان تأســـيســـه أو متل 

تشــمل أيضــًا تلك الدولة أو أيًا من أقســامها ا دارية أو ســلطاتها ومعيار آخر ذي طبيعة مماثلة،  إدارته أو أي

 المتلية.

 تلكومعفى أو غير خاضـــع للضـــريبة في س وفقًا ألنظمة دولة متعاقد  ؤســـم ذي بـــفه اعتبارية)ب( أي شـــخص 

 وقائم ومؤسس فيها إما: الدولة

 ؛مماثلي أو أي غرض آخر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علم -1

 أخرى مماثلة للموظفين وفقًا لخطة. منافعأو لتوفير معاشات تقاعدية أو  -2

لكن ال تشمل هذه العبار  أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مدادر في تلك 

 الدولة.

مًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضــــــعه ( من هذه الماد  مقي1عندما يكون فرد وفقًا ألحكام الفقر  ) -2

 عندئذ يتتدد كاآلتي:

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

الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيمًا فقط في الدولة المتعاقد  التي تكون فيها عالقاته الشــــــخدــــــية 

 دية أوثق )"مركز المدالم التيوية"(.واالقتدا



 

 

إذا لم يكن ممكنًا تتديد الدولة المتعاقد  التي فيها مركز مدـــالته التيوية أو لم يتوافر له ســـكن دائم  ب(

 في الدولة المتعاقد  التي فيها سكنه المعتاد. فقطفي أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيمًا 

ا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له ســــــكن معتاد في أي منهما، يعد إذا كان له ســــــكن معتاد في كلت جـ(

 مقيمًا فقط في الدولة المتعاقد  التي يكون مواطنًا فيها.

الســــــلطتان  تســــــويإذا كان مواطنًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنًا في أي منهما،  د(

 تفاق المشترك.باال عالمختدتان في الدولتين المتعاقدتين الموضو

ــا الــدولتين 1ألحكــام الفقر  ) وفقــاً -الفردغير -عنــدمــا يعــد شــــــخص مــا  -3 ( من هــذه المــاد  مقيمــًا في كلت

 فيها مركز إدارته الفعلي. يوجدالمتعاقدتين فإنه يعد مقيمًا فقط في الدولة التي 

 

 المادة الخامسة

 المنشأة الدائمة

شأ  الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خالله مزاولة نشاط ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبار  "ال -1 من

 المشروع كليًا أو جزئيًا.

 تشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" بدفة خابة: -2

 دار .إمركز  أ(

 فرع. ب(

 مكتب. جـ(

 .مدنع د(

 ورشة. هـ(

 أي مكان الستخراج الموارد الطبيعية. و(



 

 

 ضًا:تشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" أي -3

متعلقة بها، لكن بشــرط أن يســتمر  إشــرافيهموقع بناء أو إنشــاء، أو مشــروع تجميع أو تركيب، أو أعمااًل  أ(

 يومًا. (183)هذا الموقع أو المشروع أو تلك األعمال مد  تزيد على  مثل

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

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

خالل أي مد   يوماً  (183)لمشروع مرتبط به( في الدولة المتعاقد  لمد  أو مدد تزيد في مجموعها على 

 شهرًا. (12)

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

 ؛فقط المشروع التي يملكهااستخدام التسهيالت لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع  أ(

 فقط؛ المشروع لغرض التخزين أو العرض التي يملكهااالحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع  ب(

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

 آخر؛

 شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛ ألجلاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط  د(

 ؛القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تتضيرية أو مساعد  للمشروع ألجلاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط  هـ(

من الفقرات الفرعية )أ( إلى )هـــــ( المذكور  في  األنشطةاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألي مزيج من  و(

المزيج له طبيعة تتضيرية  هذا منالثابت للعمل الناتج  للمقربشرط أن يكون النشاط الكلي  هذه الماد ,

 أو مساعد .

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

 تابعفي دولة متعاقد  نيابة عن مشــــــروع  يعمل-الماد من هذه  (6لفقر  )مســــــتقل والذي تنطبق عليه ا

أن لديه منشأ  دائمة في الدولة المتعاقد  المذكور  أواًل  يعدللدولة المتعاقد  األخرى، فإن هذا المشروع 

 يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص: بأي عملفيما يتعلق 

 هذهشـــكل معتاد في تلك الدولة  برام العقود باســـم المشـــروع، ما لم تكن لديه بـــالحية ويمارســـها ب أ(



 

 

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

 أحكام تلك الفقر ,  بمقتضىالثابت للعمل منشأ  دائمة هذا المقر ثابت للعمل ال تجعل من  مقر

هذه الدالحية لكنه يتتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكور  أواًل بمخزون من السلع  مثله ب( أو ليس لدي

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

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

وكيل آخر ذي وضــع مســتقل، بشــرط أن  أيفقط عن طريق ســمســار أو وكيل عام بالعمولة أو  األخرىلة الدو

 يعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملهم.

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

فإن ذلك  ؛اًل في تلك الدولة األخرى )ســواء من خالل منشــأ  دائمة أو غيرها(المتعاقد  األخرى، أو تزاول عم

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

 

 المادة السادسة

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

بما في ذلك الدخل من الزراعة الدخل الذي يتدـــل عليه مقيم في دولة متعاقد  من ممتلكات غير منقولة ) -1

يجوز إخضـاعه للضـريبة في تلك الدولة المتعاقد   ،األخرىأو اسـتغالل الغابات( الكائنة في الدولة المتعاقد  

 األخرى.

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

أي حال، فإن العبار  تشــــــتمل على الملكية الملتقة بالممتلكات غير المنقولة  الممتلكات المعنية. وعلى

شـــــأنها  فيوالثرو  التيوانية والمعدات المســـــتخدمة في الزراعة واســـــتغالل الغابات والتقوق التي تطبق 

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

لمدفوعات المتغير  أو الثابتة مقابل االســــــتغالل أو التق في اســــــتغالل الترســــــبات المعدنية والمدــــــادر ا

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

ة بدــــــور  ( من هذه الماد  على الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقول1تطبق أحكام الفقر  ) -3



 

 

 أو تأجيرها، أو استغاللها بأي شكل آخر. مباشر 

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

 من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخدية مستقلة. الدخل

 

 المادة السابعة

 أرباح األعمال

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

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

خرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقد  األ

أو  نفســها النوعية)ب( مبيعات في تلك الدولة األخرى للســلع أو البضــائع من  الدائمة،إلى )أ( تلك المنشــأ  

ــــــ( نشاطات أعمال أخرى تتم مزاولتها  نوعيةمن  مماثلة لتلك التي تباع من خالل تلك المنشأ  الدائمة أو )جـ

 مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأ  الدائمة. نوعيةأو من  نفسها لنوعيةافي تلك الدولة األخرى من 

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

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

مستقاًل يباشر األنشطة نفسها أو أنشطة منفردًا وعلى أساس األرباح التي يتوقع تتقيقها لو كان مشروعًا 

مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بدفة مستقلة تمامًا مع المشروع الذي يمثل 

 منشأ  دائمة له.

لمدــروفات المتكبد  ألغراض أعمال المنشــأ  الدائمة بما في عند تتديد أرباح منشــأ  دائمة يســمم بخدــم ا  -3

فيها المنشــــــأ   توجدذلك المدــــــروفات التنفيذية وا دارية العمومية، ســــــواًء تم تكبدها في الدولة التي 

وجد، )خالف  إن مدفوعإلى أي مبل  الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن ال يسمم بمثل ذلك الخدم بالنسبة 

اســــترداد النفقات الفعلية( من قبل المنشــــأ  الدائمة للمكتب الرئيس للمشــــروع أو ألي من ما ُدفع مقابل 

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

خدمات  بل أداء  كل عموالت مقا ع متددهأو حقوق أخرى أو على شــــــ ما  بل ا دار  أو )في لة أو مقا حا دا 

المشـــــروع المدـــــرفي( على شـــــكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضـــــة إلى المنشـــــأ  



 

 

الدائمة. وبالمثل ال يؤخذ في االعتبار عند تتديد أرباح المنشــأ  الدائمة المبال  )خالف ما دفع مقابل اســترداد 

ل من قبل تلك المنشأ  الدائمة ع لى حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من النفقات الفعلية( التي ُتتمَّ

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

كل عموالت مقابل أداء خدمات  لة  متدد أو حقوق أخرى، أو على شــــــ أو مقابل ا دار ، أو )فيما عدا حا

من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المكتب الرئيس المشروع المدرفي( على شكل دخل 

 للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه األخرى.

 

, أرباح األعمال التي يتققها مشـــروع دولة متعاقد  من تدـــدير بضـــائع إلى الدولة أحكام أخرىبالرغم من أي    -4

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

فإن الدخل المكتســـب من مثل  ،األخرىأنشـــطة أخرى تمارس من خالل منشـــأ  دائمة في الدولة المتعاقد  

 تلك األنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقد  األخرى.

من التدــــــنيع والتجار  واألعمال  المتتققة االرباحتشــــــمل عبار  "أرباح األعمال" دون االقتدــــــار على ذلك،  -5

مل  يات النقل، وتوفير الخدمات. وال تشــــــ تأمين، وعمل لدخلهذه العبار   مثلالمدــــــرفية )البنكية(، وال  ا

 بدفته موظفًا أو بدفة مستقلة. سواء يؤديها فرد الخدمات الشخدية التيأداء من  المتتقق

لتي تنسب إلى منشأ  دائمة على أساس تقسيم نسبي إذا جرى العرف في دولة متعاقد  على تتديد األرباح ا -6

من تتديد  الدولة المتعاقد ( ال تمنع تلك 2فإن أحكام الفقر  ) المختلفة،ألرباح المشـــروع الكلية على أجزائه 

غير أن طريقة التقسيم  ،العرفجرى عليه  النسبي الذياألرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم 

 الوارد  في هذه الماد . المبادئة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع النسبي المتبع

سلع أو  -7 شراء  شأ  الدائمة ب ستنادًا فقط إلى قيام المن شأ  دائمة في دولة متعاقد  ا ال ينسب أي ربم إلى من

 بضائع للمشروع في الدولة المتعاقد  األخرى.

ما لم  ,عامًا بعد عام بالطريقة نفسهاإلى المنشأ  الدائمة ألغراض الفقرات السابقة، تتدد األرباح التي تنسب  -8

 إتباع طريقة أخرى.  يسوغيكن هناك سبب وجيه وكاف 

 تطبق كل دولة متعاقد  نظامها المتلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين. -9



 

 

إن أحكام عندما تشتمل األرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفدل في مواد أخرى في هذه االتفاقية، ف -10

 تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه الماد .

 

 المادة الثامنة

 النقل البحري والجوي

فقط في الدولة المتعاقد  التي  للضريبةفي النقل الدولي  راتتخضع األرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائ -1

 فيها مركز ا دار  الفعلي للمشروع. يوجد

شـــروع نقل بتري يقع على متن ســـفينة فإنه يعد واقعًا في الدولة المتعاقد  إذا كان مركز ا دار  الفعلي لم -2

مثــل هــذا الموطن، فيعــد واقعــًا في الــدولــة  ن هنــاككيالتي يقع فيهــا مينــاء موطن الســــــفينــة، وإن لم 

 المتعاقد  التي يقيم فيها مشغل السفينة.

تجة من المشاركة في اتتاد أو عمل مشترك أو ( من هذه الماد  أيضًا على األرباح النا1تطبق أحكام الفقر  ) -3

 وكالة تشغيل دولية.

 

 المادة التاسعة

 المشروعات المشتركة

 عندما:  -1

للدولة  في رأس مال مشــروع تابعيشــارك مشــروع تابع لدولة متعاقد  بدــور  مباشــر  أو غير مباشــر   أ(

 .دارته أو في السيطر  عليهإأو  المتعاقد  األخرى

بدور  مباشر  أو غير مباشر  في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقد   أنفسهم ألشخاصأو يشارك ا ب(

  أو إدارتها أو في السيطر  عليها. ,وفي مشروع تابع للدولة المتعاقد  األخرى

وفي أي من التالتين، إذا وضـــعت أو فرضـــت شـــروط بين المشـــروعين فيما يتعلق بعالقتهما التجارية أو  

كان من الممكن أن  ربمتلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي  المالية تختل  عن



 

 

يتققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يتققه بسبب وجود هذه الشروط، 

 للضريبة تبعًا لذلك. ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه ايجوز إدراجه

أرباح مشــــروع تابع  –وأخضــــعتها للضــــريبة وفقًا لذلك-باح مشــــروع تابع لها إذا أدرجت دولة متعاقد  ضــــمن أر -2

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

المدرجة ســـتتتقق للمشـــروع التابع للدولة المذكور  أواًل لو كانت الشـــروط بين المشـــروعين هي الشـــروط 

إجراء التعديل المناســـب على مبل   -عندئذ–التي تكون بين مشـــاريع مســـتقلة، فعلى الدولة األخرى  نفســـها

لتتديد مثل هذا التعديل يتعين مراعا  و. المتعاقد  األرباح في تلك الدولة تلكالضــــــريبة المفروض على 

اقدتين فيما بينهما متى األحكام األخرى لهذه االتفاقية، وتتشــاور الســلطتان المختدــتان في الدولتين المتع

 دعت الضرور  لذلك.

 

 المادة العاشرة

 أرباح األسهم

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

 األخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  األخرى.

للضــريبة في الدولة المتعاقد  التي تقيم فيها الشــركة الدافعة  االرباح ومع ذلك، يجوز أيضــًا أن تخضــع تلك -2

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

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

 تؤثر هذه الفقر  على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص باألرباح التي تدفع منها أرباح األسهم.األسهم. ال 

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

-ال تمثل مطالبات ديون  التي-حقوق "االنتفاع" أو أســهم التعدين أو أســهم المؤســســين أو التقوق األخرى 

مثل  نفسها الضريبية للمعاملةاألخرى التي تخضع  المشاركةفي األرباح، وكذلك الدخل من حقوق  المشاركة

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

لمنتفع بأرباح األســــــهم مقيمًا في دولة إذا كان المالك ا من هذه الماد  (2( و )1ال تنطبق أحكام الفقرتين ) -4



 

 

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

أو كان يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخدية مستقلة من قاعد  ثابتة فيها،  موجود منشأ  دائمة 

ي دفعت بســــببها أرباح األســــهم مرتبطة فعليًا بهذه المنشــــأ  الدائمة أو وكانت ملكية األســــهم الت ،فيها

 للتالة. وفقاً )السابعة( أو الماد  )الرابعة عشر ( الماد  القاعد  الثابتة. في مثل هذه التالة تنطبق أحكام 

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

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

إلى مقيم في تلك الدولة األخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح األسهم مرتبطة 

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

حتى لو كانت أرباح األسهم المدفوعة أو األرباح  على ارباح الشركة غير الموزعة الشركة غير الموزعة للضريبة

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

 

 ةالمادة الحادية عشر

 الدخل من مطالبات الدين

قد   -1 عا ناشــــــع في دولة مت لدين ال بات ا لدخل من مطال لدولة م ومدفوع إلىيجوز أن يخضــــــع ا قيم في ا

 المتعاقد  األخرى للضريبة في تلك الدولة األخرى.

ضريبة في الدولة المتعاقد  التي ي -2 ضًا أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين لل شأ ومع ذلك، يجوز أي ن

فيها وطبقًا ألنظمة تلك الدولة المتعاقد ، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيمًا 

%( من 5تتجاوز هذه الضـــــريبة المفروضـــــة نســـــبة خمســـــة بالمائة ) فيجب أالفي الدولة المتعاقد  األخرى، 

 إجمالي مبل  الدخل من مطالبات الدين.

في دولة متعاقد   الناشعيعفى الدخل من مطالبات الدين  الماد ،من هذه ( 2  )الرغم من أحكام الفقر على-3

 : اآلتيةمن الضريبة في تلك الدولة في التاالت 

أو أحد أقسامها  حكومة تلك الدولة المتعاقد  ولدخل من مطالبات الدين هلهذا االدافع الشخص أ ( إذا كانت 

 .ركزي أو أي مؤسسة مالية أخرى مملوكة بالكامل لتلك الدولةأو البنك الممتلية ال سلطاتها أواالدارية 



 

 

 االدارية أوأو أحد أقســــــامها  حكومة تلك الدولة المتعاقد  ولدخل هالمالك المنتفع من هذا ا إذا كانأو ب( 

 .أو البنك المركزي أو أي مؤسسة مالية أخرى مملوكة بالكامل لتلك الدولةمتلية ال سلطاتها

دخل من مطالبات الدين" كما هي مســـــتخدمة في هذه الماد  الدخل من مطالبات الدين من تعني عبار  "ال -4

أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم ال، وسواء لها التق في المشاركة بأرباح المدين أم ال، وبشكل خاص الدخل 

المرتبطة بمثل  من الســندات المالية التكومية، والســندات وســندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز

هذه الســــــندات المالية أو الســــــندات أو ســــــندات الديون. وال تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخر  دخاًل من 

 مطالبات الدين ألغراض هذه الماد .

( من هذه الماد  إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، 2( و )1ال تنطبق أحكام الفقرتين ) -5

ة متعاقد  ويزاول عماًل في الدولة المتعاقد  األخرى التي نشــــــأ فيها الدخل من مطالبات مقيمًا في دول

شأ  دائمة  شخدية مستقلة  كانفيها، أو  موجود الدين من خالل من يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات 

بهذه  علياً ف من مطالبة الدين مرتبطةمن قاعد  ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل 

أحكام الماد  )الســـــابعة( أو الماد  )الرابعة المنشـــــأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة. في مثل تلك التالة تطبق 

 وفقًا للتالة.عشر ( من هذه االتفاقية 

يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئًا في دولة متعاقد  عندما يكون الشخص الدافع مقيمًا في تلك الدولة.  -6

كان هذا الشــخص مقيمًا في  ســواء- الدخل من مطالبات الدينومع ذلك إذا كان الشــخص الذي يدفع ذلك 

 الناشــــــعمرتبطة بالمديونية يملك في دولة متعاقد  منشــــــأ  دائمة أو قاعد  ثابتة  –دولة متعاقد  أم ال

المنشــــــأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة،  هذه، وتتتمل ذلك الدخل من مطالبات الدين المدفوعالدخل  منها

 عندئذ يعد هذا الدخل ناشع في الدولة التي توجد فيها المنشأ  الدائمة أو القاعد  ثابتة.

خابــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو عالقة  بســــــبب-الدينعندما يكون مبل  الدخل من مطالبات  -7

على المبل  الذي كان ســــــيتم  يزيد-الدخل هذابينهما معًا وشــــــخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه 

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

يرًا، وفي مثل هذه التالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضــعًا للضــريبة فقط على المبل  المذكور أخ

 مراعا  األحكام األخرى لهذه االتفاقية. وجوبكل دولة متعاقد  مع  ألنظمةطبقًا 

 



 

 

 

 

 المادة الثانية عشرة

 اإلتاوات 

لة المتعاقد  األخرى للضريبة يجوز أن تخضع ا تاوات التي تنشأ في دولة متعاقد  وتدفع إلى مقيم في الدو -1

 في تلك الدولة األخرى.

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

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

 %( من المبل  ا جمالي لإلتاوات. 10)ة المفروضة يجب أال تزيد عن عشره بالمائة الضريب

من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل  المدفوعات-الماد كما هو مستخدم في هذه -يعني مدطلم "إتاوات"  -3

أو أفالم  أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك األفالم السينمائية، ستعمالاأو حق استعمال 

أو أشــرطة البا ا ذاعي أو التليفزيوني أو أي براء  اختراع أو عالمة تجارية، أو تدــميم أو نموذج، أو مخطط، 

ستعمال معدات بناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل اأو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق 

 رية أو العلمية.المعلومات المتعلقة بالتجارب الدناعية، أو التجا

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

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

خرى خدمات شـــخدـــية مســـتقلة من خالل قاعد  ثابتة فيها، موجود  فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة األ

بهذه المنشــــــأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة،  فعلياً وكان التق أو الملكية التي تدفع عنها ا تاوات مرتبطة 

 وفقًا للتالة. تطبق أحكام الماد  )السابعة( أو )الرابعة عشر ( من هذه االتفاقيةفي مثل هذه التالة و

تاوات قد نشـــــأت في دولة متعاقد  إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشـــــخص تعد ا  -5

الذي يدفع ا تاوات، ســـواء كان مقيمًا في دولة متعاقد  أم ال، يملك في دولة متعاقد  منشـــأ  دائمة أو 

أ  الدائمة أو القاعد  بها االلتزامات التي تدفع عنها تلك ا تاوات، وكانت تلك المنشــــــة مرتبطقاعد  ثابتة 

 توجدالتي  المتعاقد  هذه ا تاوات، عندها تعد هذه ا تاوات قد نشـــأت في الدولة دفعالثابتة تتتمل عبء 



 

 

 فيها المنشأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة.

ن بســـبب عالقة خابـــة بين الشـــخص الدافع والمالك المنتفع أو بينهما معًا وبي-يكون مبل  ا تاوات  عندما -6

يتعلق باالســـتخدام أو التق أو المعلومات التي يدفع مقاباًل لها، يزيد على المبل  الذي كان  فيما-آخرشـــخص 

فإن أحكام هذه الماد   ؛ســــــيتم االتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقة

الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضـــــعًا تنطبق فقط على المبل  المذكور أخيرًا. وفي مثل هذه التالة، فإن 

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

 

 المادة الثالثة عشرة

 األرباح الرأسمالية

باح  -1 ماد   المتتققةاألر قد  من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكور  في ال عا لمقيم في دولة مت

في الدولة المتعاقد  األخرى، يجوز أن تخضــــع للضــــريبة في تلك  والواقعةمن هذه االتفاقية، لســــادســــة( )ا

 األخرى. المتعاقد الدولة 

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

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

داء خدمات شخدية ألمتعلقة بقاعد  ثابتة 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 

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

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

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

 مركز ا دار  الفعلي للمشروع.

يجوز أن  متعاقد ،شــــركة مقيمة في دولة  رأســــمالحدــــة في  تمثلمن نقل ملكية أســــهم  األرباح الناتجة -4

     تخضع للضريبة في تلك الدولة.

ع تخض هذه الماد  من (4)و (3)و (2)و (1)تلك المشار إليها في الفقرات  غيراألرباح الناتجة من نقل أي ملكية  -5



 

 

 م فيها ناقل الملكية.يللضريبة فقط في الدولة المتعاقد  التي يق

 

 

 

 المادة الرابعة عشرة

 الخدمات الشخصية المستقلة

ذات طبيعة  أخرىمقيم في دولة متعاقد  فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشـــطة  فرد الدخل الذي يكتســـبه -1

هذا مثل يخضــع  حيا يجوز أن، اآلتية ن التاالتأي مللضــريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا يخضــع مســتقلة 

 ريبة في الدولة المتعاقد  األخرى:الدخل أيضًا للض

داء أنشــطته، في ألفر  له بدــفة منتظمة في الدولة المتعاقد  األخرى اإذا كانت لديه قاعد  ثابتة متو أ(

 نســبالذي يكن فقط بالقدر وليجوز أن يخضــع الدخل للضــريبة في الدولة المتعاقد  األخرى،  ،تلك التالة

 إلى تلك القاعد  الثابتة.

 نعفي مجموعها أو تزيد إلى تدل  مددلأو  لمد في الدولة المتعاقد  األخرى موجودًا الشخص كان إذا  ب(

فإن  ،التالة تلكفي  .الســنة المالية المعنيةعشــر شــهرًا تبدأ أو تنتهي في  اثنيأي مد  يومًا في  (183)

يجوز أن يخضــــع للضــــريبة في  ،المؤدا  في تلك الدولة األخرى تهن أنشــــطمفقط تقق مقدار الدخل المت

 .الدولة األخرى

 الفنيةأو  األدبية أو تشــمل عبار  "الخدمات المهنية" بوجه خاص األنشــطة المســتقلة في المجاالت العلمية -2

والمتامون والمهندســــــون وكذلك األنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها األطباء  التعليمية،التربوية أو  أو

 والمعماريون وأطباء األسنان والمتاسبون.

 

 المادة الخامسة عشرة

 الخدمات الشخصية غير المستقلة



 

 

)الســـادســـة عشـــر ( و)الثامنة عشـــر ( و)التاســـعة عشـــر ( و)العشـــرين( و)التادية المواد مع مراعا  أحكام  -1

التي يكتســـــبها مقيم في األخرى كافآت المماثلة فإن الرواتب واألجور والم االتفاقية،من هذه  والعشـــــرين(

ما لم تتم مزاولتها في الدولة  ،في تلك الدولةفقط للضــــريبة  تخضــــع-يتعلق بوظيفة  فيما-دولة متعاقد  

ت آيجوز أن تخضــــــع مثل هذه المكاف تمت مزاولتها في الدولة المتعاقد  األخرى ذافإ ،المتعاقد  األخرى

 األخرى. المتعاقد  دولةفي تلك الللضريبة المكتسبة 

في دولة متعاقد   التي يكتســــــبها مقيمت آفإن المكاف ،هذه الماد  نم (1أحكام الفقر  ) الرغم منعلى  -2

في الدولة المذكور  فقط تخضــــع للضــــريبة  ،في الدولة المتعاقد  األخرىتم مزاولتها يفيما يتعلق بوظيفة 

 :اآلتية التالةفي أواًل 

أي يومًا في  (183) ال تتجاوز في مجموعها مددللمد  أو األخرى  في الدولة موجوداً  المســــــتفيد إذا كان أ(

 .السنة المالية المعنيةعشر شهرًا تبدأ أو تنتهي في  اثنيمد  

 أو نيابة عنه. باحب عمل غير مقيم في الدولة األخرىمدفوعة من قبل ت آالمكاف وأن تكون ب(

 العمل في الدولةيملكها بــــــاحب منشــــــأ  دائمة أو قاعد  ثابتة  هاتتتمل قدت آالمكاف تكون وأالا   جـ(

 األخرى. المتعاقد 

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

تخضـــع أن يجوز متن ســـفينة أو طائر  يتم تشـــغيلها في النقل الدولي من قبل مشـــروع تابع لدولة متعاقد ، 

لشـــخص مقيم في الدولة المتعاقد  األخرى، فإنه  المكافآتومع ذلك، إذا كانت  للضـــريبة في تلك الدولة.

 .أيضا أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى يجوز

 

 المادة السادسة عشرة

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

دولة متعاقد  بدفته  فيتسبها مقيم األخرى التي يكالمماثلة والمدفوعات  أعضاء مجلس ا دار أتعاب   

 للضـــــريبة في تلك الدولةيجوز إخضـــــاعها  ،شـــــركة مقيمة في الدولة المتعاقد  األخرى إدار مجلس  فيعضـــــوًا 

 األخرى. المتعاقد 



 

 

 

 المادة السابعة عشرة

 نيالرياضياألشخاص ن ويالفنانأتعاب 

فإن الدخل الذي  ،االتفاقيةمن هذه عشــــــر ( )الرابعة عشــــــر ( و)الخامســــــة الرغم من أحكام المادتين على  -1

أو التليفزيون أو بدــفته  ا ذاعةالمســرح أو الســينما أو في بدــفته فنانًا -مقيم في دولة متعاقد   يكتســبه

يجوز إخضاعه للضريبة  ؛أنشطته الشخدية التي يمارسها في الدولة المتعاقد  األخرى من-رياضياً موسيقيًا أو 

 األخرى. د المتعاق في تلك الدولة

ذلك الدخل للفنان أو  لم يكنويستتق دخل يتعلق بأنشطة شخدية زاولها فنان أو رياضي بدفته تلك  عندما -2

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

فيها مزاولة  تفي الدولة المتعاقد  التي تم للضــريبة يجوز اخضــاعه ،االتفاقيةمن هذه  و)الخامســة عشــر (

 .لتلك األنشطة الفنان أو الرياضي

 في دولة متعاقد  ( من هذه الماد ، فإن الدخل الذي يكتســبه مقيم2( و )1على الرغم من أحكام الفقرتين ) -3

 في االنشـطةتمت ممارسـة هذه  إذامثل هذه االنشـطة يخضـع فقط للضـريبة في تلك الدولة من ممارسـة 

متفق عليه بين حكومتي  أو الرياضي لبرنامج خاص للتبادل الثقافي عمل إطارضمن الدولة المتعاقد  األخرى 

 .الدولتين المتعاقدتين

 

 المادة الثامنة عشرة

 معاشات التقاعد

عة الماد   ( من2الفقر  ) مع مراعا  أحكام -1 تاســــــ فإن معاشــــــات التقاعد  ،هذه االتفاقية منعشــــــر ( )ال

ضريبة في  ،سابقة خدمةالتي تدفع لمقيم في دولة متعاقد  مقابل  المشابهةاألخرى افآت والمك تخضع لل

 .فقط تلك الدولة

 بناءً تتم التي  والمدفوعات األخرىفإن معاشــــــات التقاعد من هذه الماد  ( 1لرغم من أحكام الفقر  )اعلى  -2

تأمينات االجتماعيةبرنامج على  يأحد أقســــــامها  لدولة متعاقد  أو عام يمثل جزءًا من نظام ال أو  ةا دار



 

 

 تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.تها المتلية اسلط

 

 المادة التاسعة عشرة

 الخدمات الحكومية

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

القســــم أو خدمات أداها لتلك الدولة أو ب فيما يتعلقها المتلية لفرد تاأو ســــلطا دارية أحد أقســــامها 

 .فقط المتعاقد  تلك الدولة خضع للضريبة فيت ؛السلطة

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

خرى وكان الفرد مقيمًا في تلك الدولة الخدمات في تلك الدولة األأديت إذا فقط المتعاقد  األخرى 

 :كذلكو

 

 .يهامواطنأحد  (1

 الخدمات. تأديةلم يدبم مقيمًا في تلك الدولة فقط لغرض أو  (2

ماد  (1الرغم من أحكام الفقر  ) على  أ(  -2 هذه ال عد  فإن ,من  قا فآت والمعاشــــــات الت هالمكا  ةمشــــــاب

أو ســـلطتها المتلية ا دارية عاقد  أو أحد أقســـامها دولة مت -أو من أموال توفرها -من قبل المدفوعة

 .فقط خضع للضريبة في تلك الدولةت ةسلطالأو القسم فرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو ل

 خضــــع للضــــريبة في الدولة المتعاقد  األخرىتة مشــــابهالمكافآت والمعاشــــات التقاعد مع ذلك فإن و ب(

 في تلك الدولة األخرى. واطنامو مقيماً إذا كان الفرد فقط 

من هذه  )الخامســة عشــر ( و)الســادســة عشــر ( و)الســابعة عشــر ( و)الثامنة عشــر (طبق أحكام المواد نت -3

 أديتبخدمات  فيما يتعلقومعاشــات التقاعد  ،المشــابهة والمكافآت األخرى ،على الرواتب واألجوراالتفاقية 

 أو سلطتها المتلية.ا دارية  أقسامها بعمل تزاوله دولة متعاقد  أو أحدومرتبطة 

 



 

 

 المادة العشرون

 الطالب

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

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

 ال تخضــــــع للضــــــريبة في تلك الدولة عيشــــــته أو تعليمه أو تدريبهملالمدفوعات التي تكون هذه تدريبه، 

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

مباشــــــر  قبل زيار    مقيم في دولة متعاقد )أو كان(-ترفي الذي يكون المهني أو المتدرب الطالب أو ال -2

ل عاقد  األخرى الدولة ا بهلمت تدري نه تعليمه أو  ما يتعلق  فإ هابفي قا لب أو  هذا المدفوعات التي يتل الطا

في تلك الدولة المتعاقد   هالمؤدافيما يتعلق بالخدمات  مكافآتالمتدرب المهني أو الترفي والتي تشكل 

مقيمين في لل المتاحةبية بنفس ا عفاءات أو التخفيضــات أو التســميات الضــري بالتمتع له التقفإنه  ؛األخرى

 ضرورية ألغراض المعيشة.تكون أو بالتعليم أو التدريب ة رتبطأن تكون الخدمات م، بشرط تلك الدولة

 

 

 

 المادة الحادية والعشرون

 المعلمون والباحثون

رته مقيمًا في دولة متعاقد  قبل دعوته أو زيا -أو كان( ) -المكافآت التي يســــــتلمها معلم أو باحا يكون  -1

فيما يتعلق بمثل هذه األنشطة ال تخضع  والمتسلمةأبتاث ،  إجراءللدولة المتعاقد  األخرى ألجل التعليم أو 

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  األخرى لمد  ال تتجاوز سنتين.

البتوث  أوالتعليم  فيما يتعلق بأعمال والمتسلمة( من هذه الماد  على المكافآت 1ال تطبق أحكام الفقر  ) -2

رئيس من أو  كاملبشكل لغير المدلتة العامة، ولكن أديت من قبل فرد أديت  كانت مثل هذه األنشطة إذا

  .أجل المنفعة الخابة لشخص أو أشخاص معينين

 



 

 

 المادة الثانية والعشرون

 الدخل اآلخر

االتفاقية تخضع للضريبة في  هذه منناولها المواد السابقة التي لم تت دخل لمقيم في دولة متعاقد البنود  -1

 .أينما كان منشؤها تلك الدولة فقط

متدد  الخالف الدخل من الممتلكات غير المنقولة ب-دخل العلى من هذه الماد  ( 1طبق أحكام الفقر  )نال ت -2

في دولة  مقيماً الدخل  ذلكمســــــتلم  كان إذا-االتفاقيةهذه  منالســــــادســــــة( )( من الماد  2في الفقر  )

فيها، أو يؤدي في تلك  توجدعماًل في الدولة المتعاقد  األخرى من خالل منشــــــأ  دائمة ويمارس   متعاقد

من ويكون التق أو الممتلكات التي يدفع  ،الدولة األخرى خدمات شــــخدــــية مســــتقلة من قاعد  ثابتة فيها

تطبق  ،التالة هذه لفي مثو بمثل هذه المنشــــــأ  الدائمة أو القاعد  الثابتة. فعلياً  ةالدخل مرتبط أجلها

 وفقًا للتالة. هذه االتفاقية منعشر ( )السابعة( أو الماد  )الرابعة أحكام الماد  

 

 المادة الثالثة والعشرون

 إزالة االزدواج الضريبي ساليبأ

تخضــــع  أن-ألحكام هذه االتفاقية  وفقاً -يجوز ودخل لل عنابـــــرمقيم في دولة متعاقد   عندما يكتســـــب .1

خدــم من الضــريبة على دخل بال تســممالدولة المذكور  أواًل  فإنلة المتعاقد  األخرى، للضــريبة في الدو

مثل هذا ومع ذلك فإن  .لضــــــريبة المدفوعة في تلك الدولة األخرىمبل  اذلك المقيم مبلغًا مســــــاويًا ل

تســب بوالمنســوب قبل الخدــم  ضــريبة الدخل المتتســبةالجزء من ال يتجاوز مقدار ذلك يجب أن الخدــم 

 األخرى.المتعاقد  الدولة  الذي يجوز أن يخضع للضريبة فيإلى الدخل  التالة

فاقية عندما يتم .2 من  دولة متعاقد إعفاء دخل مكتســــــب من قبل مقيم في  وفقًا ألحكام هذه االت

يجوز لها عند حســــــاب الضــــــريبة على  تلك الدولة المتعاقد  فإن ،المتعاقد تلك الدولة الضــــــريبة في 

 المقيم أن تأخذ في االعتبار الدخل المعفى. ل ذلكدخالمتبقي من 

أحكام نظام جباية خل بما يأســاليب إزالة االزدواج الضــريبي في  ليسلمملكة العربية الســعودية ا في حالة .3

 مواطنين السعوديين.لا الى بالنسبة الزكا 

 

 المادة الرابعة والعشرون



 

 

 إجراءات االتفاق المتبادل

 اليه أو ســوف تؤدي بالنســبة ،تؤديأو كلتيهما  المتعاقدتينجراءات إحدى الدولتين شــخص أن إل عندما يتبين -1

بدــــرف النظر عن وســــائل المعالجة المندـــوص -يمكنه  ،إلى فرض ضــــريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية

عاقد  لدولة المتالتابعة لعلى السلطة المختدة  تهيعرض قضي أن-الدولتينالمتلية لتلك  األنظمةعليها في 

ضريبة الينبغي عرض القضية خالل ثالث سنوات من أول إشعار با جراء الذي أدى إلى فرض والتي يقيم فيها. 

 أحكام هذه االتفاقية. تخال 

قادر  على التوبــل  نفســهاوإذا لم تكن هي  ،مســوغ لها أن االعتراض اإذا بد ،على الســلطة المختدــة يتعين -2

الدولة  في طريق االتفاق المتبادل مع الســـلطة المختدـــة عن القضـــية تســـوية لىإالســـعي  ،إلى حل مرض  

قد  األخرى  عا جلالمت بةالتجنب فرض  من أ خال   ضــــــري فاقية.  أحكامالتي ت فذ أي هذه االت فاق يتم وين ات

 .للدولتين المتعاقدتينالمتلية  األنظمةم من أي حدود زمنية وارد  في غالتوبل إليه بالر

عن طريق االتفاق المتبادل فيما بينها  يافي الدولتين المتعاقدتين أن تســع ينتالمختدــ الســلطتينعلى  يتعين -3

 زالة بتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية. ويجوز أيضًا أن تتشاورا معًا  اً تعلقمنشأ يأو شك  ةتذليل أي بعوبإلى 

 االزدواج الضريبي في التاالت التي لم ترد في هذه االتفاقية.

التوبل إلى اتفاق من أجل  مباشر  ببعضهما في الدولتين المتعاقدتين أن تتدال ينتين المختدللسلطتيجوز  -4

 السابقة.الفقرات حول 

 المادة الخامسة والعشرون

 تبادل المعلومات

 بــلة ذاتيتوقع أنها التي المعلومات في الدولتين المتعاقدتين تبادل  ينتيتعين على الســلطتين المختدــ -1

بالضـــرائب  لدولتين المتعاقدتين المتعلقةلاألنظمة المتلية لتنفيذ م هذه االتفاقية أو لتنفيذ أحكاســـواًء 

ما  ،أو ســلطاتها المتلية ا داريةمن كل نوع ووبــ  المفروضــة نيابة عن الدول المتعاقد ، أو أقســامها 

هذه  من)الثانية( )األولى( و وال تقيد المادتان  أحكام هذه االتفاقية. يخال ال تلك أن فرض الضـــريبة  دام

 .تبادل هذه المعلومات االتفاقية

بالطريقة على أنها سرية  من هذه الماد  (1الفقر  ) المتعاقد  بموجبتتلقاها الدولة  ةتعامل أي معلوم  -2

إال الكشـــ  عنها ال يجوز و ،عليها وفقًا ألنظمتها المتليةتدـــل تالتي  المعلومات التي تعامل بها نفســـها

أو التتدــيل أو التنفيذ  طت )بما في ذلك المتاكم واألجهز  ا دارية( المعنيين بالربل شــخاص أو الســلطا



 

 

أو  من هذه الماد  (1المشار اليها في الفقر  )فيما يتعلق بالضرائب  عتراضاال تتديدوى أو ادعالأو إقامة 

ذه األغراض لهإال المعلومات  تلكهؤالء األشـــــخاص أو الســـــلطات  يســـــتخدموال  .بمراقبة ما ذكر أعاله

وعلى الرغم  متكمة عامة أو في أحكام قضائية.داوالت المعلومات في مهذه ويجوز لهم كش   ،فقط

من دولة متعاقد  يمكن اســــتخدامها ألغراض أخرى عندما يمكن أن  الوارد المعلومات  فإنســــبق،  مما

ســــلطة المختدــــة في الو تســــتخدم تلك المعلومات لهذه األغراض األخرى بموجب قوانين كلتا الدولتين

 مثل هذا االستخدام. أجازتالدولة المورد  للمعلومات 

 ( من هذه الماد  بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقد  بما2( و )1أحكام الفقرتين ) حال تفســــــيرال يجوز بأي  -3

 :يأتي

لمتعاقد  تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة ل نظمة والممارســـات ا دارية في تلك الدولة أو في الدولة ا أ(

 األخرى.

تقديم معلومات ال يمكن التدــــــول عليها بموجب األنظمة أو التعليمات ا دارية المعتاد  في تلك  ب(

 الدولة أو في الدولة المتعاقد  األخرى.

دناعة أو األسرار التجارية أو  جـ( سر يتعلق بالتجار  أو األعمال أو ال شأنها كش  أي  تقديم معلومات من 

 مليات التجارية أو معلومات قد يكون الكش  عنها مخالفًا للسياسة العامة.المهنية أو الع

إذا طلبت دولة متعاقد  معلومات بموجب هذه الماد ، تســــــتخدم الدولة المتعاقد  األخرى إجراءاتها  -4

الخابــــــة بتجميع المعلومات للتدــــــول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة األخرى ال 

المعلومات ألغراض الضـــريبة الخابـــة بها. ويخضـــع االلتزام الوارد في التكم الســـابق للتدود  تتتاج لتلك

ر هذه التدود بأي حال على أنها تســــــمم لدولة  الماد ،( من هذه 3الوارد  في الفقر  ) ولكن ال ُتفســــــا

   متعاقد  باالمتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مدلتة متلية فيها.

( على أنها تســــــمم للدولة المتعاقد  أن تمتنع عن 3يجوز بأي حال من األحوال تفســــــير أحكام الفقر  ) ال -5

ض أو شـــــخص تقديم المعلومات لمجرد أنها متفوظة لدى بنك أو مؤســـــســـــة مالية أخرى، أو لدى مفو

 بسبب كونها مرتبطة بمدالم ملكية لشخص ما. وأ أمين,يعمل بدفة وكيل أو 

 

 سة والعشرونالمادة الساد

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القندـــلية  وأألعضـــاء البعثات الدبلوماســـية  الممنوحة االمتيازات المالية ليس في هذه االتفاقية ما يؤثر على     



 

 

 .بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خابة

 

 المادة السابعة والعشرون

 أحكام متنوعة

 .في هذه االتفاقية ما يؤثر على تطبيق األحكام المتلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي ليس -1

 

 المادة الثامنة والعشرون

 النفاذ

ا جراءات  باستكمال-الدبلوماسيةالقنوات  طريق عن-كتابتاً تبل  كل دولة متعاقد  الدولة المتعاقد  االخرى  -1

اليوم األول من  فينافذ  هذه االتفاقية  تدــــــبمو. حيز النفاذ هذه االتفاقيةل وفقًا لنظامها لدخو الالزمة

 األخير. االبالغتلقى فيه  تمالذي تالي للشهر الشهر الثاني ال

 :نافذ  أحكام هذه االتفاقية تدبم -2

 شــهر األول مناليوم المبال  المدفوعة في أو بعد  عند المنبع، علىلضــرائب المســتقطعة با فيما يتعلق أ(

 .ذانفحيز الاالتفاقية  هذه دخولتاريخ الذي يلي يناير 

يناير  شـــهردأ في أو بعد اليوم األول من التي تب الســـنوات الضـــريبية على ،األخرىفيما يتعلق بالضـــرائب  ب(

 .حيز النفاذاالتفاقية دخول هذه  تاريخ الذي يلي

 

 المادة التاسعة والعشرون

 اإلنهاء  

 من خالل ءهاإنهايجوز ألي من الدولتين المتعاقدتين و متدد ،غير  لمد نافذ  المفعول تظل هذه االتفاقية  -1

على  ســــتة أشــــهر قبلللدولة المتعاقد  األخرى بطلب ا نهاء خطي  إشــــعار بتقديموات الدبلوماســــية نالق

 .اقية نافذ فيها االتفالسنة التي أببتت بعد خمس سنوات مرور تبدأ بعد أي سنة ميالدية نهاية  من االقل



 

 

 :تتوق  عن التطبيق االتفاقيةفإن  التالة،مثل هذه في  -2

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

 .إشعار ا نهاءتم فيها تقديم 

ضريبية التي تبدأ بع على ،ضرائب األخرىالب ما يتعلقفي ب( سنوات ال سنة الميالدية التي تم فيها ال د نهاية ال

 .االنهاءإشعار تقديم 

 

 .هذه االتفاقية تسب األبول، بتوقيعب، المفوضان ن أدناهاقام الموقع لذلكإثباتًا      

ــــــــــ 1436 /2 /23بتاريخ الرياض  حررت في       العربية :باللغات نســـــختين أبـــــليتينمن م 15/12/2014الموافق هـ

 .ا نجليزي يعتد بالنصختالف في التفسير االفي حال ومتساوية التجية.  وجميع الندوص ,زيةا نجليو والمقدونية

    

 عن حكومة المملكة العربية السعودية
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