
 

 

 اتفــاقيـــة

 بين المملكة العربية السعودية

 داـــولنـب ةـوريـجمهو

 ولمنع التهرب الضريبي لتجنب االزدواج الضريبي

 على الدخل في شأن الضرائب

 

منهمة  يةإ إبةرات اقي  يةة ل  نة   رغبةة  ،  داــنـولـة بـوريـجمهوة ـوديـإن المملكة العربية السع 

 على م  يلإ: اقيق   د  ،يإ شأن الضرائ  على الدخل ضريبإولمنع ال هرب الاالزدواج الضريبإ 

 

 األولىمادة ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 قطبق هذه االقي  ية على األشخ ص المقيمين يإ إحدى الدول ين الم ع  دقين أو يإ كل يهم .

 

 الثانيةمادة ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

 كةةل دولةةة م ع  ةةدق أو أ سةة مه  ةصةةل مالميروضةةة ل ضةةرائ  الةةدخلقطبةةق هةةذه االقي  يةةة علةةى  -1

 النظر عن طريقة يرضه . صرفأو سلط قه  الم لية باإلدارية 

أو علةةى  ،وضةةة علةةى إجمةة لإ الةةدخلرالضةةرائ  المي جميةةعمةةن الضةةرائ  علةةى الةةدخل  دقعةة -2

م لكة   ملكيةة الم ال صةرف يةإ مةنالن ق ةة  مك سة الضةرائ  علةى ال هة عن صر الةدخل بمة  يي

 .والضرائ  على ارقي ع  يمة رأس الم ل المنقولةالمنقولة أو غير 

 ال إ قطبق عليه  هذه االقي  ية بشكل خ ص هإ:   ليةالضرائ  ال -3

 لمملكة العربية السعودية:إلى ا ب لنسبة أ(

 .الزك ق -

 .ز الطبيعإ ضريبة اس ثم ر الغ ه ضريبة الدخل بم  يي   -

 .بـ "الضريبة السعودية"( )يش ر إليه  ييم  بعد  
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 دا:ـبولنإلى  ب لنسبة ب(

 ضريبة الدخل الشخصإ.   -

 ضريبة دخل الشرك  .   -

 ."(البولندية ضريبةال)يش ر إليه  ييم  بعد بـ " 

ه  أي من ضرمم ثلة أو مش بهة يإ جوهره  قي يبةاالقي  ية أيض   على أي ضرهذه  أحك تقطبق  -4

نهة . مإض ية إلةى الضةرائ  ال  ليةة أو بةدال   ،يخ قو يع هذه االقي  يةبعد ق رالدول ين الم ع  دقين 

ال ةإ  ال وهريةةبة ل غييرا  السةلطة األخةرى الةدول ين الم ع  ةدقين قبلغ كل سلطة مخ صة يةإ و

 الضريبية.  ه أدخلت على أنظم

 

 الثالثةمادة ال

 عامة اتتعريف

 ذلك:م  لم يق ض سي ق النص خالف  ،هذه االقي  ية ألغراض -1

ويشةمل ذلةك ، المملكةة العربيةة السةعودية إ لةيم يعنإ مصطلح "المملكةة العربيةة السةعودية"   (أ

مي ههة   علةى المملكةة العربيةة السةعوديةال إ قمة رس المن طق الوا عة خ رج المي ه اإل ليمية 

السةةي دق والواليةةة  حقةةوق مةةوارد الطبيعيةةةالو ة ربةةالوالطبقةة   الوا عةةة ق ةةت  رهةة و ةة ع ب 

 .الدولإ نظ مه  والق نونق ضى بم

عنةةدم  يسةة خدت بةة لمعنى ال غرايةةإ، إ لةةيم و، جمهوريةةة بولنةةدا، "بولنةةدايعنةةإ مصةةطلح "  (ب

م  ورق للمي ه اإل ليمية ل مهوريةة بولنةدا وال ةإ قمة رس ييهة    طقة بولندا، وأي منجمهوري

اسة غالل المةوارد ييمة  ي علةق ب س كشة ف و هة بولندا بمق ضى نظ مه  والقة نون الةدولإ حقو 

 الطبيعية يإ   ع الب ر والطبق   الوا عة ق ت ال ربة.

و "الدولةة الم ع  ةةدق األخةرى" المملكةةة العربيةة السةةعودية أو "دولةة م ع  ةةدق"   قةةقعنةإ عب ر  جـ(

 .النص سي ق هيق ضي ب س  م  بولندا

 .خر من األشخ صآ كي نشركة أو أي أو أي يرد، أي مصطلح "شخص"  شملي د(

ـ ألغةةراض كيةة ن يع مةةل أي أو  ذي صةةية اع ب ريةةةيعنةةإ مصةةطلح "شةةركة" أي شةةخص   (هـ

 .ذي صية اع ب ريةعلى أنه شخص الضريبة ـ 
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"مشروع ق بع لدولة م ع  دق" و "مشروع ق بع للدولة الم ع  ةدق األخةرى" علةى   عب رقعنإ ق و(

الدولةة الم ع  ةدق يةإ يم يب شةره مقة    دولة م ع  ةدق ومشةروعيإ يب شره مقيم     ال والإ مشروع

 .األخرى

مركةةز  يوجةةدقعنةةإ عبةة رق "نقةةل دولةةإ" أي نقةةل بسةةيينة أو طةة ئرق ي ةةولى قشةةغيله  مشةةروع  (ز

السيينة أو الط ئرق يقة  بةين  قشغل ييه م  عدا ال  ال  ال إ  ،إدارقه اليعلإ يإ دولة م ع  دق

 أم كن ققع داخل الدولة الم ع  دق األخرى.

 اطن":يعنإ مصطلح "مو  (حـ

 دولة م ع  دق. أو رعوية أي يرد ح ئز على جنسية -1

أو جمعيةةة قسةة مد ذلةةك الوضةةع مةةن  أشةةخ صأو شةةركة  ذي صةةية اع ب ريةةةأي شةةخص  -2

 األنظمة الن يذق يإ دولة م ع  دق.

 يعنإ مصطلح "السلطة المخ صة": ط(

الم ليةة أو ممثلةه  وزيةر ويمثلهة ، وزارق الم ليةة  ،لمملكةة العربيةة السةعوديةإلةى اب لنسبة  -1

 .الميوض

 .بولندا، وزير الم لية أو ممثله الميوضإلى ب لنسبة  -2

لةةم يةةرد لةةه مصةةطلح عبةة رق أو يةة ن أي ، االقي  يةةة يةةإ أي و ةةت هةةذه دولةةة م ع  ةةدق قطبيةةق  عنةةد -2

يةإ ذلةك الو ةت  هنيسةالمعنةى خةالف ذلةك، يكةون لةه الةنص قعريف ييه ، ومة  لةم يقة ض سةي ق 

 ،االقي  يةةةهةةذه  لضةةرائ  ال ةةإ قطبةةق عليهةة  ييمةة  ي علةةق ب الم ع  ةةدق لدولةةةت قلةةك ا بموجةة  نظةة

 ىعلةى أي معنةى معطة الم ع  ةدق ة المطبقة ل لةك الدولةةيالضريب لألنظمةيرجح أي معنى طبق   و

 .الم ع  دق للمصطلح ويق   لألنظمة األخرى ل لك الدولةللعب رق أو 

 

 الرابعةمادة ال

 مـمقيـال

 ألنظمةةقي  ية قعنإ عبة رق "مقةيم يةإ دولةة م ع  ةدق" أي شةخص يخضةع ويقة   ألغراض هذه اال -1

م ةل إدارقةه أو أي مك ن قأسيسه أو أو إ  م ه أو سكنه  ه  بسب للضريبة يي الم ع  دق قلك الدولة

اإلداريةة أو مةن أ سة مه   ي ة أو أ الم ع  ةدق قشمل أيض   قلك الدولةو .خر ذي طبيعة مم ثلةآمعي ر 



 

4 

 

 الم ع  دق ضع للضريبة يإ قلك الدولة أي شخص خهذه العب رق شمل قال  لكن م لية.سلط قه  ال

 .الم ع  دق ييم  ي علق يق  ب لدخل من مص در يإ قلك الدولة

 مقيمةةةة   يةةةةإ كل ةةةة  الةةةةدول ين ( مةةةةن هةةةةذه المةةةة دق 1ويقةةةة   ألحكةةةة ت اليقةةةةرق ) يةةةةرد كةةةةوني عنةةةةدم  -2

 ي ن وضعه عندئذ ي  دد ك آلقإ: ،  الم ع  دقين

ير له سكن دائةم يةإ اقو ي ن ،ييه ير له سكن دائم اال إ ي والم ع  دق مقيم   يق  يإ الدولة عد ي أ( 

عال  قةةه ييهةة  مقيمةة   يقةة  يةةإ الدولةةة الم ع  ةةدق ال ةةإ قكةةون  ديعةةيالم ع  ةةدقين كل ةة  الةةدول ين 

 .("ال يوية"الشخصية واال  ص دية أوثق )مركز المص لح 

ير لةه اال يويةة أو لةم ي ةو هصة ل مهة  مركةز ييال إ  الم ع  دق د الدولةإذا لم يكن ممكن   ق دي  ب(

ال ةإ ييهة  الم ع  ةدق مقيمة   يقة  يةإ الدولةة  ديعةي، الم ع  ةدقين سكن دائم يةإ أي مةن الةدول ين

 .سكنه المع  د

أي منهمة ، يةإ أو لم يكن له سكن مع ة د الم ع  دقين إذا ك ن له سكن مع  د يإ كل   الدول ين   جـ(

 .ال إ يكون مواطن   ييه الم ع  دق مقيم   يق  يإ الدولة يعد 

 ي سةةوي ،أو لةةم يكةةن مواطنةة   يةةإ أي منهمةة الم ع  ةةدقين إذا كةة ن مواطنةة   يةةإ كل ةة  الةةدول ين  د(

 .الموضوع ب القي ق المش ركالدول ين الم ع  دقين   ن يإ السلط  ن المخ ص

مقيمةة   يةةإ كل ةة  مةةن هةةذه المةة دق ( 1 ت اليقةةرق )ويقةة   ألحكةة -غيةةر اليةةرد-شةةخص مةة   يكةةونعنةةدم   -3

 إدارقه اليعلإ. ه  مركزييال إ  الم ع  دق يإ الدولةيق  مقيم    دالدول ين الم ع  دقين ي نه يع

 

 الخامسةمادة ال

 المنشأة الدائمة

مةةن  يةةزاولألغةةراض هةةذه االقي  يةةة، قعنةةإ عبةة رق "المنشةةأق الدائمةةة" المقةةر الث بةةت للعمةةل الةةذي  -1

 له نش ط المشروع كلي   أو جزئي  .خال

 : بصية خ صةقشمل عب رق "المنشأق الدائمة"  -2

 .إدارقركز م (أ

 .يرع  (ب

 .ك  م  (جـ
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 .مصنع (د

 ورشة.  (هـ

 أي مك ن الس خراج الموارد الطبيعية. (و

 : قشمل عب رق "المنشأق الدائمة" أيض    -3

أن  بشةرط ،إشرايية م علقة بهة  أعم ال  أو  ، ميع أو قركي قو مشروع ، أمو ع بن ء أو إنش ء (أ

 أشهر.س ة لى قزيد ع قلك األعم ل مدقهذا المو ع أو المشروع أو مثل يس مر 

س شةة رية مةةن  بةةل مشةةروع مةةن خةةالل مةةو يين أو الخةةدم   االقةةويير خةةدم   بمةة  ييهةة    (ب

 لنةوعاألعمة ل مةن هةذا اقسة مر  بشةرط أنهةذا الغةرض، للمشةروع ايةو يهم ع ملين آخرين 

قزيةد يةإ م موعهة   مددأو  مدقالدولة الم ع  دق ل يإ( به مشروع مرقب لأو  نيسه لمشروعل)

 شهرا . مدق اثنإ عشرأشهر خالل أي  س ة لىع

 :ال قشمل "المنشأق الدائمة"ب رق ع ي ن ،األحك ت الس بقة يإ هذه الم دق على الرغم من -4

 .لمشروعال إ يملكه  السلع أو البض ئع ا و عرضأ لغرض قخزيناس خدات ال سهيال  يق   أ(

ل خةزين أو لغةرض ايقة  لمشةروع ال ةإ يملكهة  ااالح ية   بمخةزون مةن السةلع أو البضة ئع   (ب

 .العرض

لمع ل ةة مةن لغةرض ا يقة  لمشةروع ال إ يملكهة  ااالح ي   بمخزون من السلع أو البض ئع   (جـ

 . بل مشروع آخر

 .سلع أو بض ئع أو جمع معلوم   للمشروع رض شراءلغاالح ي   بمقر ث بت للعمل يق   (د

طبيعةةة ق ضةةيرية أو  يذآخةةر  نشةة طأي القيةة ت بةةاالح يةة   بمقةةر ث بةةت للعمةةل يقةة  لغةةرض  هـ(

 .للمشروع مس عدق

مةن المةذكورق يةإ اليقةرا  اليرعيةة  األنشةطةاالح ي   بمقر ث بت للعمل يق  ألي مزيج من  (و

هةذا ن مةن قج الالث بت للعمل  قرللميكون النش ط الكلإ  شرط أنبمن هذه اليقرق ( هـ)أ( إلى )

 .مس عدقق ضيرية أو طبيعة  لهمزيج ال

الوكيةةل  غيةةر -شةةخص  إذا كةة ن، مةةن هةةذه المةة دق ( 2( و )1أحكةة ت اليقةةرقين ) الةةرغم مةةنعلةةى  -5

يةإ دولةة م ع  ةدق  يعمةل -مةن هةذه المة دق (6اليقةرق )الم م ع بوضع مس قل والةذي قنطبةق عليةه 

منشأق دائمةة يةإ  لديه أن ديعي ن هذا المشروع  لدولة الم ع  دق األخرى،لق بع ة عن مشروع ني ب
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إذا كة ن  ،الشةخص للمشةروع ذلةك يقةوت بةه بةأي عمةلالدولة الم ع  دق المذكورق أوال  ييم  ي علق 

 هذا الشخص:

 ،سةم المشةروعإلبرات العقةود ب  الم ع  دق لديه صالحية ويم رسه  بشكل مع  د يإ قلك الدولة أ(

ال ةإ إذا و( مةن هةذه المة دق 4يةإ اليقةرق ) الواردقمقصورق على قلك  كن هذه األعم لقم  لم 

الث بةت للعمةل منشةأق دائمةة  هذا المقرمن  عل قال ث بت للعمل  مقرمن خالل  ب شرقه قمت م

 أحك ت قلك اليقرق. بمق ضى

المةذكورق أوال   الم ع  دق يإ الدولة صالحية لكنه ي  يظ بشكل مع  دمثل هذه اللديه ليس أو   ب(

ني بةة عةن السةلع أو البضة ئع بشةكل منة ظم  ال ةإ يةورد منهة البضة ئع  وأبمخزون من السةلع 

 المشروع.

مزاول ةه للعمةل  بسةب منشأق دائمة يإ الدولة الم ع  دق األخرى  قم ع  د ةولدمشروع ل أن ديعال  -6

ق سمسة ر أو وكيةل عة ت ب لعمولةة أو أي وكيةل عةن طريةيقة  األخةرى  الم ع  ةدق الدولةقلك يإ 

 .شرط أن يعمل مثل هؤالء األشخ ص ب ألسلوب المع  د لعملهمب ،آخر ذي وضع مس قل

شةةركة  بةل ن كةون شةةركة مقيمةة يةةإ دولةة م ع  ةةدق قسةيطر علةةى شةركة أو مسةةيطر عليهة  مةةن إ -7

األخرى )سةواء مةن  الم ع  دق أو قزاول عمال  يإ قلك الدولة ،لدولة الم ع  دق األخرىايإ مقيمة 

رك ين منشةأق مةن الشة  ال ي عةل أي ةي ن ذلةك الوا ةع يةإ حةد ذاقةه ، ( غيره خالل منشأق دائمة أو 

 دائمة للشركة األخرى.

 

 السادسةمادة ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

ذلةك الةدخل الدخل الذي ي صل عليه مقيم يإ دولة م ع  ةدق مةن مم لكة   غيةر منقولةة )بمة  يةإ  -1

ي ةةوز إخضةة عه ، مةةن الزراعةةة أو اسةة غالل الغ بةة  ( الك ئنةةة يةةإ الدولةةة الم ع  ةةدق األخةةرى 

 للضريبة يإ قلك الدولة الم ع  دق األخرى.

هة  ييالدولة الم ع  ةدق ال ةإ   تظنلويق   يكون لعب رق "المم لك   غير المنقولة" المعنى الوارد له   -2

ية ن العبة رق قشة مل علةى الملكيةة المل قةة ب لمم لكة   غيةر  ،لعلةى أي حة و .ةيالمم لك   المعن

المنقولة والثروق ال يوانية والمعدا  المس خدمة يإ الزراعة واسة غالل الغ بة   وال قةوق ال ةإ 
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وحةق االن ية ع ب لمم لكة   غيةر  ،العة ت الم علقةة بملكيةة األراضةإالنظة ت شأنه  أحك ت يإ قطبق 

سةة غالل أو ال ةةق يةةإ اسةة غالل اال   الم غيةةرق أو الث ب ةةة مق بةةل المنقولةةة وال قةةوق يةةإ المةةديوع

 مةةنالسةةين والطةة ئرا   دوال قعةة ،ال رسةةب   المعدنيةةة والمصةة در والمةةوارد الطبيعيةةة األخةةرى

 المم لك   غير المنقولة.

( من هذه الم دق على الدخل النة قج مةن اسة خدات المم لكة   غيةر المنقولةة 1قطبق أحك ت اليقرق ) -3

 أو اس غالله  بأي شكل آخر. ،ق مب شرق أو قأجيره بصور

علةى الةدخل مةن المم لكة   غيةر المنقولةة من هةذه المة دق ( 3) و( 1قطبق أيض   أحك ت اليقرقين ) -4

 وعلى الدخل من المم لك   غير المنقولة المس خدمة ألداء خدم   شخصية مس قلة. ،لمشروع

 

 السابعةمادة ال

 أرباح األعمال

م  لةم  ،يق  الم ع  دق ألرب ح الع ئدق لمشروع ق بع لدولة م ع  دق للضريبة يإ قلك الدولةقخضع ا -1

ب شةر  ية نيةإ الدولةة الم ع  ةدق األخةرى عةن طريةق منشةأق دائمةة ييهة .  نشة ط    يب شر المشروع

ي ةوز يةرض الضةريبة علةى أربة ح المشةروع يةإ الدولةة  ، ي نةهالمشروع نش ط   ك لمذكور آنية   

 .ولكن ب لقدر الذي يمكن أن ينس  إلى قلك المنشأق الدائمة ،ق األخرىالم ع  د

يب شر مشروع ق بع لدولة م ع  دق نش ط   يةإ  عندم  ،من هذه الم دق (3مع مراع ق أحك ت اليقرق ) -2

قلةك  أربة حدولةة م ع  ةدق كةل  ق ةددالدولة الم ع  دق األخرى عن طريق منشأق دائمة   ئمة ييه ، 

يب شةر مسة قال  منيةردا  ومشةروع   ك ن  لوي و ع ق قيقه  على أس س األرب ح ال إ  ئمةالمنشأق الدا

بصةية وي ع مةل  ،أو يةإ  ةروف مشة بهةنيسةه  أنشطة مش بهة يةإ الظةروف أو  نيسه األنشطة 

 منشأق دائمة له. مثلمع المشروع الذي يمس قلة قم م   

   الم كبدق ألغراض أعم ل المنشأق عند ق ديد أرب ح منشأق دائمة يسمح بخصم المصروي  -3

 الم ع  دقيإ الدولة  قكبد الدائمة بم  يإ ذلك المصروي   ال نييذية واإلدارية العمومية، سواء   

ألية ال إ ييه  المنشأق الدائمة أو يإ أي مك ن آخر. ولكن ال يسمح بمثل ذلك الخصم ب لنسبة 

س رداد النيق   اليعلية( من  بل المنشأق م  ُديع مق بل ا غير، )  ، إن وجد مب لغ مديوعة

الدائمة للمك   الرئيس للمشروع أو ألي من مك قبه األخرى على شكل إق وا  أو رسوت أو 
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أو حقوق أخرى أو على شكل  االخ راعمديوع   مم ثلة أخرى مق بل اس خدات حقوق براءا  

ا ح لة المشروع المصريإ( عموال  مق بل أداء خدم   معينة أو مق بل اإلدارق أو )ييم  عد

على شكل دخل من مط لب   الدين ييم  ي علق ب ألموال المقرضة إلى المنشأق الدائمة. وب لمثل 

م  ديع مق بل اس رداد  غيرال يؤخذ يإ االع ب ر عند ق ديد أرب ح المنشأق الدائمة المب لغ )

حس ب المك   الرئيس للمشروع  قلك المنشأق الدائمة على من  بل ل م  قُ النيق   اليعلية( ال إ 

أو أيٍّ من مك قبه األخرى على شكل إق وا  أو رسوت أو مديوع   مم ثلة أخرى مق بل 

أو حقوق أخرى، أو على شكل عموال  مق بل أداء خدم    االخ راعاس خدات حقوق براءا  

مط لب    معينة أو مق بل اإلدارق، أو )ييم  عدا ح لة المشروع المصريإ( على شكل دخل من

 الدين ييم  ي علق ب ألموال المقرضة إلى المك   الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مك قبه األخرى.

من ال صةنيع للمشروع  الم  ققالدخل  ،اال  ص ر على ذلكقشمل عب رق "أرب ح األعم ل" دون  -4

الخةدم  .  روييقةو ،النقةل الةداخلإ وعملية   ،، وال أمين)البنكية( وال   رق واألعم ل المصريية

بصةي ه  سةواء، يؤديهة  يةرد ال ةإ خدم   الشخصةية الدخل الم  قق من الشمل هذه العب رق قوال 

 بصية مس قلة.يؤديه  مو ي   أو 

هةةذه يةةإ بشةةكل منيصةةل يةةإ مةةواد أخةةرى عول ةةت م  قشةة مل األربةة ح علةةى بنةةود للةةدخل عنةةد -5

 ق.ي ن أحك ت قلك المواد لن ق أثر بأحك ت هذه الم د ،االقي  ية

 

 الثامنةمادة ال

 والجوي النقل البحري

يإ النقل الةدولإ للضةريبة يقة  يةإ الدولةة أو ط ئرا  ن قشغيل سين مالم  ققة قخضع األرب ح  -1

 اإلدارق اليعلإ للمشروع. مركزالم ع  دق ال إ ييه  

 :"ط ئرا  وأ نمن ال شغيل الدولإ لسيالم  ققة عب رق "األرب ح قشمل  -2

علةى أسة س كلةإ  مسة خدمة يةإ النقةل الةدولإ طة ئرا سةين أو من قةأجير  ققة الم األرب ح  أ(

 .)و ت أو رحلة(

مس خدمة يإ النقل الدولإ دون طة  م أو و ةود  ط ئرا من قأجير سين أو الم  ققة األرب ح   ب(

 .أخرى أو قسهيال 
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لمسة خدمة يةإ ا الم علقةة بهة مةن اسة خدات أو قةأجير ال  وية   والمعةدا  الم  ققةة األرب ح   جـ(

 .ط ئرا من ال شغيل الدولإ لسين أو  إلى الدخلب لنسبة  ث نويةالنقل الدولإ وال إ قكون 

يةةإ وا عةة    دي نةةه يعةة، ب ةةري يقةةع علةى مةة ن سةةيينة نقةةل إذا كة ن مركةةز اإلدارق اليعلةةإ لمشةةروع  -3

 دييعةة ،مةوطنال هةذاوإن لةم يوجةةد مثةل  . ييهةة  مينة ء مةوطن السةيينةيوجةد الدولةة الم ع  ةدق ال ةإ 

 .م ييه  مشغل السيينةقييإ الدولة الم ع  دق ال إ يوا ع   

ن المشة ركة يةإ اق ة د أو مةالم  ققةة أيض   على األربة ح من هذه الم دق ( 1قطبق أحك ت اليقرق ) -4

 عمل مش رك أو وك لة قشغيل دولية.

 

 التاسعةمادة ال

 المشروعات المشتركة

 :عندم  -1

ولةة م ع  ةدق بصةورق مب شةرق أو غيةر مب شةرق يةإ إدارق مشةروع قة بع يش رك مشروع قة بع لد أ(

 .م له للدولة الم ع  دق األخرى أو يإ السيطرق عليه أو يإ رأس

بصةةورق مب شةةرق أو غيةةر مب شةةرق يةةإ رأس مةة ل مشةةروع قةة بع  أنيسةةهم أو يشةة رك األشةةخ ص ب(

 .دارقه أو السيطرق عليهويإ مشروع ق بع للدولة الم ع  دق األخرى، أو يإ إألدولة م ع  دق 

 عال  همةة ب مةة  ي علةةقإذا وضةةعت أو يرضةةت شةةروط بةةين المشةةروعين يي ،مةةن ال ةة ل ينويةةإ أي 

أيةة ، ية ن  ال   رية أو الم لية قخ لف عن قلك ال إ قكون بين مشةروعين مسة قلين عةن بعضةهم 

لكنةه لةم و ،  ئمةةأي من المشروعين لةو لةم قكةن هةذه الشةروط   ي ققهك ن من الممكن أن أرب ح 

  أربةة ح هةةذا المشةةروع وإخضةة عه ضةةمن  إدراجهةةي ةةوز  ،الشةةروط هسةةب  وجةةود هةةذب  هةة ققي

 للضريبة قبع   لذلك.

 - وأخضةةع ه  للضةةريبة ويقةة   لةةذلك -إذا أدرجةةت دولةةة م ع  ةةدق ضةةمن أربةة ح مشةةروع قةة بع لهةة    -2

الم ع  ةةدق للضةةريبة يةةإ قلةةك الدولةةة  أخضةةعتأربةة ح مشةةروع قةة بع للدولةةة الم ع  ةةدق األخةةرى 

المةذكورق أوال  الم ع  ةدق  قق للمشروع ال  بع للدولةة   سالمدرجة هذه األرب ح  ك نتو ،األخرى

 ال ةةةةإ قكةةةةون بةةةةين مشةةةة ريع  نيسةةةةه لةةةةو ك نةةةةت الشةةةةروط بةةةةين المشةةةةروعين هةةةةإ الشةةةةروط 

إجراء ال عةديل المن سة  علةى مبلةغ الضةريبة  - عندئذ -األخرى  الم ع  دق على الدولةي ، مس قلة
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ي عةين مراعة ق مثةل هةذا ال عةديل ل  ديةد و. الم ع  ةدق األرب ح يإ قلك الدولة قلكروض على المي

ييمة  يةإ الةدول ين الم ع  ةدقين    نالمخ صة ن  ق شة ور السةلطو . األحك ت األخرى لهةذه االقي  يةة

 .إلى ذلك م ى دعت الضرورق بينهم  

 

 العاشرةمادة ال

 أرباح األسهم

ال إ قديعه  شركة مقيمة يإ دولة م ع  دق إلةى مقةيم يةإ الدولةة ـ سهم ي وز أن قخضع أرب ح األ -1

 للضريبة يإ قلك الدولة الم ع  دق األخرى.ـ الم ع  دق األخرى 

ق ال إ ققةيم ييهة  ي وز أيض   أن قخضع أرب ح األسهم قلك للضريبة يإ الدولة الم ع  د ،مع ذلكو -2

ولكن إذا ك ن الم لك المن يةع بأربة ح  .الم ع  دق الدولةويق   ألنظمة قلك ولألرب ح  الشركة الدايعة

خمسة يةإ  ي   أال ق   وزي ن الضريبة الميروضة  ،مقيم   يإ الدولة الم ع  دق األخرىاألسهم 

قسةةةوي السةةةلط  ن المخ صةةة  ن يةةةإ الةةةدول ين   يمةةةة أربةةة ح األسةةهم. إمةةةن إجمةةة ل (%5) الم ئةةة

ال قةؤثر هةذه اليقةرق علةى خضةوع  ي ق الم ب دل بينهم .الم ع  دقين طريقة قطبيق هذه القيود ب الق

 الشركة للضريبة ييم  يخ ص ب ألرب ح ال إ قديع منه  أرب ح األسهم.

 الةدخل مةن األسةهم أو أسةهم -كم  هإ مسة خدمة يةإ هةذه المة دق  -قعنإ عب رق "أرب ح األسهم"  -3

        سسةةةين أو ال قةةةوق األخةةةرى ال عةةةدين أو أسةةةهم المؤأو أسةةةهم  "االن يةةة ع" أو حقةةةوق "االن يةةة ع"

المشةة ركة كةةذلك الةةدخل مةةن حقةةوق و ،المشةة ركة يةةإ األربةة ح -ن وال ةةإ ال قمثةةل مط لبةة   ديةة -

الدولةة دخل مةن األسةهم بموجة  أنظمةة مثةل الةنيسه  ، الضريبية  للمع ملةخرى ال إ قخضع األ

 .لألرب ح الشركة الموزعةييه   ةقيمالمالم ع  دق 

    إذا ك ن الم لك المن يةع بأربة ح األسةهم مقيمةمن هذه الم دق  (2) و (1) قيناليقر ال قنطبق أحك ت -4

يةةإ دولةةة م ع  ةةدق ويةةزاول عمةةال  يةةإ الدولةةة الم ع  ةةدق األخةةرى ال ةةإ ققةةيم ييهةة  الشةةركة الدايعةةة 

األخةرى  الم ع  ةدق يةؤدي يةإ قلةك الدولةةكة ن أو  ، ألرب ح األسةهم مةن خةالل منشةأق دائمةة ييهة 

بسةببه  أربة ح  توك نةت ملكيةة األسةهم ال ةإ ديعة ،صية مس قلة من   عةدق ث ب ةة ييهة خدم   شخ

 أحكة تطبةق نأو الق عةدق الث ب ةة. يةإ مثةل هةذه ال  لةة قالدائمةة األسهم مرقبطة يعلي   بهذه المنشأق 

 لل  لة. ويق   من هذه االقي  ية ( الرابعة عشرقالم دق )( أو الس بعةالم دق )
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ال ي ةوز يمقيمة يإ دولة م ع  دق أرب ح   أو دخال  من الدولة الم ع  دق األخرى، إذا حققت شركة  -5

األخرى أي ضريبة على أرب ح األسةهم ال ةإ قةديعه  الشةركة إال  الم ع  دق أن قيرض قلك الدولة

األخةرى أو ب لقةدر الةذي  الم ع  ةدق بقدر م  يديع من أرب ح األسهم هذه إلةى مقةيم يةإ قلةك الدولةة

ه الملكية ال إ قديع بسببه  أربة ح األسةهم مرقبطةة ارقب طة   يعلية   بمنشةأق دائمةة أو   عةدق قكون يي

           الشةةةركة ع أربةةة ح  ضةةةخإكةةةذلك  ي ةةةوز لهةةة  الو .األخةةةرى الم ع  ةةةدق ث ب ةةةة يةةةإ قلةةةك الدولةةةة

أربةة ح األسةةهم  ك نةةتح ةةى لةةو علةةى أربةة ح الشةةركة غيةةر الموزعةةة للضةةريبة غيةةر الموزعةةة 

 يةإ قلةك الدولةة    ن شة  أو دخةال      رب حةأ جزئي  أو  كلي    مثلقأو األرب ح غير الموزعة   المديوعة 

 . األخرى الم ع  دق
 

 الحادية عشرةمادة ال

 الدخل من مطالبات الدين

الن شئ يإ دولة م ع  دق ومةديوع لمقةيم يةإ الدولةة  -ي وز أن يخضع الدخل من مط لب   الدين  -1

 األخرى. الم ع  دق ضريبة يإ قلك الدولةلل -الم ع  دق األخرى 

مع ذلك، ي وز أن يخضع مثةل هةذا الةدخل مةن مط لبة   الةدين للضةريبة يةإ الدولةة الم ع  ةدق و -2

لةةدخل مةةن ب لكةةن إذا كةة ن الم لةةك المن يةةع  . ألنظمةةة قلةةك الدولةةة الم ع  ةةدقال ةةإ ينشةةأ ييهةة  وطبقةة   

 الضةريبة الميروضةةق  ة وز هةذه  يي ة  أالرى، مقيم   يإ الدولة الم ع  دق األخمط لب   الدين 

قسةةةوي السةةةلط  ن  مةةةن إجمةةة لإ مبلةةةغ الةةةدخل مةةةن مط لبةةة   الةةةدين.( %5) خمسةةةة يةةةإ الم ئةةةة

 المخ ص  ن يإ الدول ين الم ع  دقين طريقة قطبيق هذه القيود ب القي ق الم ب دل بينهم .

مةن مط لبة   الةدين الن شةئ يةإ ( من هذه الم دق، يخضع الةدخل 2على الرغم من أحك ت اليقرق ) -3

دولة م ع  دق ومديوع لمقيم يإ الدولة الم ع  دق األخرى الذي يكون الم لك المس ييد من مثل هذا 

 األخرى إذا ك ن مثل هذا الدخل:الم ع  دق الدخل، للضريبة يق  يإ قلك الدولة 

 الم لية.اإلداري أو سلط ه  الدولة الم ع  دق أو من  سمه   مديوع من حكومة أ( 

 أو مديوع إلى حكومة الدولة الم ع  دق األخرى أو  سمه  اإلداري أو سلط ه  الم لية. ب(

أو مةةديوع إلةةى البنةةك المركةةزي للدولةةة الم ع  ةةدق األخةةرى أو هي ةةة اع ب ريةةة )بمةة  يةةإ ذلةةك  جـ(

أو  المؤسس   الم لية( المسيطر عليه  أو المملوكة من  بل قلك الدولة أو أ سة مه  السي سةية

 اإلدارية أو سلط ه  الم لية.
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الةةدخل مةةن ـ كمةة  هةةإ مسةة خدمة يةةإ هةةذه المةة دق ـ قعنةةإ عبةة رق "الةةدخل مةةن مط لبةة   الةةدين"  -4

أربة ح بوسواء له  ال ق يةإ المشة ركة  ،نوع سواء قم قأمينه  برهن أت ال أيمط لب   الدين من 

ا  وسةندا  الةديون السةندو ،السةندا  الم ليةة ال كوميةةمةن وبشكل خ ص الةدخل  ،المدين أت ال

بمةة  يةةإ ذلةةك العةةالوا  وال ةةوائز المرقبطةةة بمثةةل هةةذه السةةندا  الم ليةةة أو السةةندا  أو سةةندا  

 دين ألغراض هذه الم دق.الال زاءا  عن الديع   الم أخرق دخال  من مط لب    دال قعوالديون. 

م لةةك المن يةةع مةةن الةةدخل مةةن إذا كةة ن المةةن هةةذه المةة دق  (2) ( و1) قينال قنطبةةق أحكةة ت اليقةةر -5

يزاول عمال  يإ الدولة الم ع  دق األخرى ال إ نشأ ييهة  ومقيم   يإ دولة م ع  دق  ،مط لب   الدين

 الم ع  ةدق يةؤدي يةإ قلةك الدولةةكة ن أو  ،الدخل من مط لب   الدين من خةالل منشةأق دائمةة ييهة 

الةةدين ال ةإ ديةةع عنهةة   ةط لبةم وك نةةت ،األخةرى خةةدم   شخصةية مسةة قلة مةن   عةةدق ث ب ةةة ييهة 

ال  لةة  قلةكمرقبطة يعلي   بهذه المنشأق الدائمة أو الق عدق الث ب ة. يإ مثل من مط لبة الدين الدخل 

 ويق   لل  لة.من هذه االقي  ية ( الرابعة عشرق( أو الم دق )الس بعةطبق أحك ت الم دق )نق

يةإ قلةك     مقيمةعندم  يكون الشخص الدايع دق الدخل من مط لب   الدين ن ش    يإ دولة م ع   ديع -6

سةواء  - مةن مط لبة   الةدين إذا ك ن الشخص الذي يديع ذلك الةدخل  ومع ذلك. الم ع  دق الدولة

يةإ دولةة م ع  ةدق منشةأق دائمةة أو   عةدق  يملةك - مقيم   يإ دولة م ع  ةدق أت الهذا الشخص ك ن أ

  مةل ذلةك الةدخل قو ،مةن مط لبة   الةدين المةديوعالةدخل  نهة مالن شئ ث ب ة مرقبطة ب لمديونية 

ال ةإ ييهة   الم ع  ةدقيةإ الدولةة     الدخل ن ش  هذا دعندئذ يع ،المنشأق الدائمة أو الق عدق الث ب ةهذه 

 المنشأق الدائمة أو الق عدق الث ب ة.

م لةك سةب  عال ةة خ صةة بةين ال هةة الدايعةة والب ،عندم  يكون مبلغ الدخل مةن مط لبة   الةدين -7

 يزيةد علةى، هةذا الةدخل ديع عنةهيةي ذ لةدين الةب ييمة  ي علةقخةر، آالمن يع أو بينهم  مع   وشخص 

ية ن  ،عليةه بةين ال هةة الدايعةة والم لةك المن يةع يةإ غية ب قلةك العال ةة سةي يقالمبلغ الةذي كة ن 

زء الزائةد يإ مثل هذه ال  لةة، ية ن ال ة .أحك ت هذه الم دق قنطبق يق  على المبلغ المذكور أخيرا  

 مراعةة ق وجةةوبكةةل دولةةة م ع  ةةدق مةةع  ةنظمةةمةةن المةةديوع   يظةةل خ ضةةع   للضةةريبة طبقةة   أل

 األحك ت األخرى لهذه االقي  ية.
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 الثانية عشرةمادة ال

 اواتـاإلت

ال ةإ قنشةأ يةإ دولةة م ع  ةدق وقةديع إلةى مقةيم يةإ الدولةة الم ع  ةدق  -اإلقة وا  ي وز أن قخضةع  -1

 األخرى. الم ع  دق قلك الدولة للضريبة يإ -األخرى 

يق   ومع ذلك، ي وز أن قخضع قلك اإلق وا  أيض   للضريبة يإ الدولة الم ع  دق ال إ قنشأ ييه  و -2

مقيم   يةإ الدولةة الم ع  ةدق اإلق وا  من لكن إذا ك ن الم لك المن يع ة قلك الدولة الم ع  دق، ألنظم

مةةن المبلةةغ  (%11)عشةةرق يةةإ الم ئةةة  علةةىزيةةد ق ي ةة  أاليةة ن الضةةريبة الميروضةةة األخةةرى، 

قسةوي السةلط  ن المخ صة  ن يةإ الةدول ين الم ع  ةدقين طريقةة قطبيةق هةذه  اإلجم لإ لإلقة وا .

 القيود ب القي ق الم ب دل بينهم .

 قسةلمالمةديوع   مةن أي نةوع ال ةإ  -يةإ هةذه المة دقمس خدت  كم  هو-يعنإ مصطلح "إق وا "  -3

، أو أيةةالت أو  بمةة  يةةإ ذلةةك األيةةالت السةةينم ئية ، نشةةرمق بةةل اسةة عم ل أو حةةق اسةة عم ل أي حةةق 

، أو قصةةميم أو  أو عالمةةة ق  ريةةة اخ ةةراعأشةةرطة البةةذ اإلذاعةةإ أو ال لييزيةةونإ أو أي بةةراءق 

أو مق بةةل اسةة عم ل أو حةةق اسةة عم ل معةةدا   ،سةةرية مع ل ةةةنمةةوذج، أو مخطةة ، أو قركيبةةة أو 

ال   ريةة  أو م علقةة ب ل  ة رب الصةن عيةالمعلومة   المق بل أو ، ق  رية أو علمية و أ ،صن عية

 أو العلمية.

مقيمة    ،اإلقة وا مةن الم لةك المن يةع  كة نإذا من هذه الم دق  (2) و (1)ال قنطبق أحك ت اليقرقين  -4

هةذه اإلقة وا  مةن عمال  يإ الدولة الم ع  دق األخرى ال إ نشأ  ييهة  ويزاول يإ دولة م ع  دق، 

األخةةرى خةةدم   شخصةةية  الم ع  ةةدق يةةؤدي يةةإ قلةةك الدولةةةكةة ن أو  ، خةةالل منشةةأق دائمةةة ييهةة 

يعلية    ةمرقبط ا قديع عنه  اإلق و  إوك ن ال ق أو الملكية ال ،مس قلة من خالل   عدق ث ب ة ييه 

( أو السة بعة ت المة دق )طبةق أحكةنال  لةة ق هةذهيةإ مثةل  . المنشأق الدائمةة أو الق عةدق الث ب ةة هذهب

 ويق   لل  لة.من هذه االقي  ية ( الرابعة عشرق)الم دق 

. ومةع ذلةك ية ذا الم ع  ةدق لةك الدولةةمقةيم يةإ قديعه  إذا اإلق وا   د نشأ  يإ دولة م ع  دق  دقع -5

يملةك يةإ دولةة  ـ مقيمة   يةإ دولةة م ع  ةدق أت الكة ن أسةواء  ـ إلقة وا الذي يديع اك ن الشخص 

ك نةت و ،اإلق وا نه  قلك عبه  االل زام   ال إ قديع     مرقبطع  دق منشأق دائمة أو   عدق ث ب ة م 

هةذه اإلقة وا   دعنةده  قعة ،اإلقة وا هةذه ديع  ق  مل ع ءلمنشأق الدائمة أو الق عدق الث ب ة اقلك 

 ال إ ييه  المنشأق الدائمة أو الق عدق الث ب ة. الم ع  دق  د نشأ  يإ الدولة

همة  بسب  عال ة خ صةة بةين ال هةة الدايعةة والم لةك المن يةع أو بين - عندم  يكون مبلغ اإلق وا  -6
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لهة ،  مق بةلالمعلومة   ال ةإ يةديع  أو أو ال ةق ييمة  ي علةق ب السة خدات - مع   وبةين شةخص آخةر

 قلةةكوالم لةةك المن يةةع يةةإ غيةة ب  ةعليةةه بةةين ال هةةة الدايعةة سةةي يقالمبلةةغ الةةذي كةة ن يزيةةد علةةى 

يإ مثل هذه ال  لة، ية ن وي ن أحك ت هذه الم دق قنطبق يق  على المبلغ المذكور أخيرا . ، لعال ةا

مةع وجةوب  ،ت كةل دولةة م ع  ةدق ال زء الزائد من المديوع   يظل خ ضع   للضةريبة طبقة   لنظة

 مراع ق األحك ت األخرى لهذه االقي  ية.

 

 الثالثة عشرةمادة ال

 األرباح الرأسمالية

يةةإ  المةةذكورق ،نقةةل ملكيةةة مم لكة   غيةةر منقولةةةمةةن مقةةيم يةةإ دولةة م ع  ةةدق ل ة ققةةم ال ربة حاأل -1

قخضةع ي ةوز أن  ،يةإ الدولةة الم ع  ةدق األخةرى الوا عةةو ،االقي  يةةمةن هةذه  (الس دسةةالم دق )

 األخرى. الم ع  دق للضريبة يإ قلك الدولة

ل جةةزءا  مةةن المم لكةة   ال   ريةةة لمنشةةأق مةةن نقةةل ملكيةةة مم لكةة   منقولةةة قشةةكالن ق ةةة األربةة ح  -2

مةةن نقةةل الن ق ةةة أو ، دائمةةة يم لكهةة  مشةةروع قةة بع لدولةةة م ع  ةةدق يةةإ الدولةةة الم ع  ةةدق األخةةرى 

يرق لمقةيم مةن دولةة م ع  ةدق يةإ الدولةة الم ع  ةدق املكية مم لك   منقولة م علقة بق عدق ث ب ة م ةو

هةةذه مثةةل ذلةةك األربةة ح مةةن نقةةل ملكيةةة  يةةإأداء خةةدم   شخصةةية مسةة قلة بمةة  لغةةرض األخةةرى 

 قخضةعي ةوز أن  ؛ المشةروع( أو مثةل هةذه الق عةدق الث ب ةة كةلالمنشأق الدائمة )بميردهة  أو مةع 

 األخرى.الم ع  دق للضريبة يإ قلك الدولة 

و مةةن نقةةل ملكيةةة أ ،عمةةل يةةإ النقةةل الةةدولإقمةةن نقةةل ملكيةةة سةةين أو طةة ئرا  الن ق ةةة األربةة ح  -3

للضةريبة يقة  يةإ الدولةة قخضةع  ،الطة ئرا  وأة م علقة ب شغيل مثل هذه السين مم لك   منقول

 للمشروع. الم ع  دق ال إ ييه  مركز اإلدارق اليعلإ

أي حقوق مم ثلة قسة مد  األرب ح ال إ ي صل عليه  مقيم يإ دولة م ع  دق من نقل ملكية أسهم أو  -4

ب شةر أو غيةر مب شةر مةن مم لكة   غيةر من  يم ه  بشةكل م( %51أكثر من خمسين يإ الم ئة )

الم ع  ةدق منقولة وا عة يإ الدولة الم ع  دق األخرى، ي وز أن قخضع للضةريبة يةإ قلةك الدولةة 

 األخرى.

وال ةإ  -( من هةذه المة دق 4غير قلك المذكورق يإ اليقرق ) -األرب ح الن ق ة من نقل ملكية أسهم  -5
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 ،ر يةةإ شةةركة مقيمةةة يةةإ دولةةة م ع  ةةدق ( أو أكثةة%11الم ئةةة )يةةإ  عشةةرققمثةةل مسةة همة بنسةةبة 

 ي وز أن قخضع للضريبة يإ قلك الدولة الم ع  دق.

 كومةة الم  ققةة ل( من هذه الم دق، ي ن األرب ح 5( و )4( و )1على الرغم من أحك ت اليقرا  )  -6

 ،دق األخةرى يإ الدولة الم ع  من نقل ملكية مم لك   منقولة أو غير منقولة وا عة دولة م ع  دق 

 عيى من الضريبة يإ الدولة الم ع  دق األخرى.ق

قخضةةع ، قلةةك المشةة ر إليهةة  يةةإ اليقةةرا  السةة بقة  غيةةرمةةن نقةةل أي ملكيةةة الم  ققةةة األربةة ح  -7

 م ييه  ن  ل الملكية.يللضريبة يق  يإ الدولة الم ع  دق ال إ يق

 

 الرابعة عشرةمادة ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

ييمة  ي علةق بخةدم   مهنيةة أو أنشةطة أخةرى ذا  ـ لذي يك سبه مقةيم يةإ دولةة م ع  ةدق الدخل ا -1

،  ال  ليةة أي من ال ة ال ييم  عدا  الم ع  دق للضريبة يق  يإ قلك الدولةيخضع ـ طبيعة مس قلة 

 ريبة يإ الدولة الم ع  دق األخرى:هذا الدخل أيض   للضمثل يخضع  حيذ ي وز أن

داء أليرق لةةه بصةةية من ظمةةة يةةإ الدولةةة الم ع  ةةدق األخةةرى اعةةدق ث ب ةةة م ةةوإذا كةة ن لديةةه    أ(

ي ةةوز أن يخضةةع الةةدخل للضةةريبة يةةإ الدولةةة الم ع  ةةدق األخةةرى،  ،أنشةةط ه يةةإ قلةةك ال  لةةة

 إلى قلك الق عدق الث ب ة. نس الذي يولكن يق  ب لقدر 

 (183) إلةىل يةإ م موعهة  قص مددلأو  لمدقيإ الدولة الم ع  دق األخرى ك ن موجودا  إذا   ب(

يةإ  .السةنة الم ليةة المعنيةةعشر شهرا  قبدأ أو قن هإ يةإ  ثنإاأي مدق يإ أو قزيد عليه  يوم   

 الم ع  ةةدق المةةؤداق يةةإ قلةةك الدولةةة  هن أنشةةطمةةيقةة  يةة ن مقةةدار الةةدخل الم  قةةق  ،ال  لةةة قلةةك

 .األخرى الم ع  دق ي وز أن يخضع للضريبة يإ الدولة ،األخرى

 األدبيةة أو ل عب رق "الخدم   المهنية" بوجه خ ص األنشطة المس قلة يإ الم  ال  العلميةةقشم -2

وكةذلك األنشةطة المسة قلة ال ةإ يزاولهة  األطبة ء والم ة مون ، ال ربوية أو ال عليمية  أو الينيةأو 

 والمهندسون والمعم ريون وأطب ء األسن ن والم  سبون.

 

 الخامسة عشرةمادة ال
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 خصية غير المستقلةالخدمات الش

( العشةرين) ( وال  سةعة عشةرق) ( والث منة عشةرق) ( والس دسة عشرق)مع مراع ق أحك ت المواد  -1

األخةرى ية ن الرواقة  واألجةور والمك يةل  المم ثلةة ، من هذه االقي  يةة  (ال  دية والعشرين) و

 يةةإ قلةةك يقةة  يبة قخضةةع للضةةر -ييمةة  ي علةةق بو ييةةة  -ال ةةإ يك سةةبه  مقةةيم يةةإ دولةةة م ع  ةةدق 

 قمةةةةةت  ذايةةةةة  ،مةةةةة  لةةةةةم قةةةةة م مزاول هةةةةة  يةةةةةإ الدولةةةةةة الم ع  ةةةةةدق األخةةةةةرى ، الم ع  ةةةةةدق الدولةةةةةة

للضةريبة المك سةبة   لي ةوز أن قخضةع مثةل هةذه المك ية مزاول ه  يإ الدولة الم ع  دق األخةرى

 األخرى. الم ع  دق يإ قلك الدولة

يةإ دولةة  ال ةإ يك سةبه  مقةيم  ل ن المك يةية ،المة دقمةن هةذه  (1أحكة ت اليقةرق ) الةرغم مةنعلى  -2

يقة  قخضةع للضةريبة  ـ يةإ الدولةة الم ع  ةدق األخةرى م مزاول ه  يييم  ي علق بو يية ـ م ع  دق 

 :يإ ال  لة ال  ليةأوال  المذكورق  الم ع  دق يإ الدولة

 يةإ م موعهة  ال ق  ة وز مددللمدق أو األخرى  الم ع  دق يإ الدولةموجودا  المس ييد  إذا ك ن أ(

 .السنة الم لية المعنيةعشر شهرا  قبدأ أو قن هإ يإ  أثنإأي مدق يوم   يإ  (183)

 األخةرى الم ع  ةدق غير مقةيم يةإ الدولةةص ح  عمل وأن قكون المك يل  مديوعة من  بل   ب(

 أو ني بة عنه.

 العمل يةإ الدولةة ح  يملكه  صه  منشأق دائمة أو   عدق ث ب ة  ق مل  د  لالمك ي قكون وأال    جـ(

 األخرى. الم ع  دق

ييمة  ي علةق بو ييةة ـ   المك سةبة لالمك ية ية نالرغم مةن األحكة ت السة بقة يةإ هةذه المة دق، على  -3

للضريبة يةإ الدولةة ي وز أن قخضع ـ  يإ النقل الدولإ قعملقم رس على م ن سيينة أو ط ئرق 

 ع.الم ع  دق ال إ ييه  مركز اإلدارق اليعلإ للمشرو
 

 السادسة عشرةالمادة 

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

بصةي ه عضةوا   ـ دولةة م ع  ةدق يةإاألخرى ال إ يك سبه  مقةيم المم ثلة قع ب والمديوع   األ  

 ـ شةركة مقيمةة يةإ الدولةة الم ع  ةدق األخةرىأو م لس إشراف أو هي ة مم ثلة يةإ  إدارقم لس  يإ

 األخرى. لم ع  دقاللضريبة يإ قلك الدولة ي وز إخض عه  

 السابعة عشرةمادة ال
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 نون والرياضيوالفنان

يةة ن  ،قي  يةةةمةةن هةةذه اال (الخ مسةةة عشةةرق) و (الرابعةةة عشةةرق)الةةرغم مةةن أحكةة ت المةة دقين علةةى  -1

أو  اإلذاعةةالمسةرح أو السةينم  أو يةإ بصةي ه ين نة    -الدخل الذي يك سبه مقيم يإ دولةة م ع  ةدق 

مةةن أنشةةط ه الشخصةةية ال ةةإ يم رسةةه  يةةإ الدولةةة  - ي   أو ري ضةةي   ال لييزيةةون أو بصةةي ه موسةةيق

 األخرى. الم ع  دق ي وز إخض عه للضريبة يإ قلك الدولة؛ الم ع  دق األخرى 

ذلةك  لةم يكةنويس  ق دخل ي علق بأنشطة شخصةية زاولهة  ينة ن أو ري ضةإ بصةي ه قلةك  عندم  -2

الةرغم مةن أحكة ت علةى ن ذلةك الةدخل وية  ،الدخل للين ن أو الري ضإ نيسةه ولكةن لشةخص آخةر

ي ةةوز إخضةة عه  االقي  يةةةمةةن هةةذه  (الخ مسةةة عشةةرق) ( والرابعةةة عشةةرق) ( والسةة بعة)المةةواد 

 .قلك األنشطة ييه  الين ن أو الري ضإ م رسللضريبة يإ الدولة الم ع  دق ال إ 

ـ لم ع  ةدق األخةرى يةإ الدولةة ا يم رسةه مقيم يإ دولةة م ع  ةدق مةن أنشةطة الدخل الذي يك سبه  -3

يةةإ قلةةك الدولةةة مةةن الضةةريبة يعيةةى ـ ( مةةن هةةذه المةة دق 2( و )1يةةإ اليقةةرقين ) ويقةة   لمةة  ورد

 أسة سبشةكل  وأ كلي  ة الدولةة الم ع  ةدق األخةرى مدعومةة قلةك ك نت زي رق إذا الم ع  دق األخرى 

 سةلط ه  الم ليةة أو أوة اإلداريةأحد أ سة مه   أوال  أومن الدولة الم ع  دق المذكورق ع مة بأموال 

 بين حكوم إ الدول ين الم ع  دقين.اقي ق ويق   القي  ية ثق يية أو  مق 

 

 الثامنة عشرةمادة ال

 معاشات التقاعد

ي ن مع شة   ال ق عةد  ،من هذه االقي  ية( ال  سعة عشرقالم دق ) ( من2اليقرق ) مع مراع ق أحك ت -1

قخضةةع  ،سةة بقة خدمةةةمقةةيم يةةإ دولةةة م ع  ةةدق مق بةةل ال ةةإ قةةديع ل المشةة بهةاألخةةرى والمك يةةل  

 .الم ع  دق يإ قلك الدولةيق  للضريبة 

   ية ن مع شة   ال ق عةد والمةديوع   األخةرى ، مةن هةذه المة دق ( 1لرغم من أحك ت اليقرق )اعلى  -2

أحةد  أوع ت يمثل جزءا  من نظ ت ال أمين   االج م عية لدولة م ع  دق برن مج على  بن ء  ق م ال إ ـ 

 .الم ع  دق يإ قلك الدولةيق  قخضع للضريبة ـ أو سلط ه  الم لية اإلدارية أ س مه  

 

 التاسعة عشرةمادة ال
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 الخدمات الحكومية

دولةة   إ قةديعه ةال - معة   ال ق عةد غيةر -المشة بهة األجةور والمك يةل  األخةرى الرواق  و أ(  -1

خةةدم   أداهةة  ل لةةك ب ييمةة  ي علةةق ليةةة ليةةرد أو سةةلط ه  الماإلداريةةة م ع  ةةدق أو أحةةد أ سةة مه  

 .الم ع  دق قلك الدولة يإيق  خضع للضريبة ق؛ القسم أو السلطة أو  الم ع  دق الدولة

قخضةع للضةريبة المشة بهة هذه الرواق  واألجور والمك يل  األخةرى مثل ي ن ، مع ذلك و  ب(

األخةرى وكة ن  الم ع  ةدق لدولةةالخدم   يإ قلةك اأديت يإ الدولة الم ع  دق األخرى إذا يق  

 :كذلكو الم ع  دقاليرد مقيم   يإ قلك الدولة 

 .يه مواطنأحد  (1

 الخدم  . لغرض قأديةيق   الم ع  دق لم يصبح مقيم   يإ قلك الدولةأو  (2

 أو مةةةةن أمةةةةوال  -قةةةةديعه  دولةةةةة م ع  ةةةةدق  شةةةة بهةأخةةةةرى م مك يةةةةأقوأي  أي معةةةة   قق عةةةةد أ(  -2

يةرد ييمة  ي علةق بخةدم   أداهة  ل لةك لأو سةلط ه  الم ليةة اإلدارية س مه  أو أحد أ  ـ  قويره 

 .الم ع  دق يإ قلك الدولةيق  خضع للضريبة ق ، ةسلطالأو القسم أو  الم ع  دق الدولة

يةإ الدولةة يقة  خضع للضريبة قأخرى مش بهة  مك يأقوأي  هذا مع ذلك ي ن مع   ال ق عدو ب(

 األخرى. الم ع  دق يإ قلك الدولة اليرد مواطن   ومقيم   إذا ك ن ،  الم ع  دق األخرى

الث منةةة ) ( والسةة بعة عشةةرقو ) (الس دسةةة عشةةرق) ( والخ مسةةة عشةةرق)طبةةق أحكةة ت المةةواد نق -3

 والمك يةةل  األخةةرى ومع شةة   ال ق عةةد، ،علةةى الرواقةة  واألجةةورمةةن هةةذه االقي  يةةة  (عشةةرق

اإلداريةة مل قزاوله دولة م ع  دق أو أحد أ س مه  بعومرقبطة  أديتبخدم    ييم  ي علق المش بهة

 أو سلط ه  الم لية.

 

 العشرونالمادة 

 الطالب

أو كة ن مب شةرق  بةل ـ يكون  حريإأو م درب مهنإ أو  أو قلميذ المديوع   ال إ ي سلمه  ط ل  -1

المةذكورق  قالم ع  ةد يةإ الدولةة ويمكذ ،مقيم   يإ الدولة الم ع  دق األخرىـ زي رق دولة م ع  دق 

     أو قعليمةةه أو قدريبةةه  لمعيشةة هقعليمةةه أو قدريبةةه، هةةذه المةةديوع   ال ةةإ قكةةون  ألجةةليقةة  أوال  

هةذه المةديوع   مثةل قكةون  أن بشةرط , المةذكورق أوال   الم ع  ةدق ال قخضع للضريبة يإ الدولةة
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 .الم ع  دق ن ش ة من مص در خ رج قلك الدولة

أو كة ن مب شةرق  بةل ـ أو م درب مهنإ أو حريإ يكون  أو قلميذ  المديوع   ال إ ي سلمه  ط ل -2

يإ الدولة الم ع  دق المةذكورق  وموجودا  مقيم   يإ الدولة الم ع  دق األخرى  - زي رق دولة م ع  دق

يةةإ الدولةةة  أديةةتخةةدم   ييمةة  ي علةةق بمك يةةأق  قمثةةلوال ةةإ ، قعليمةةه أو قدريبةةه ألجةةليقةة  أوال  

 المةةةةةذكورق  الم ع  ةةةةةدقضةةةةةع للضةةةةةريبة يةةةةةإ قلةةةةةك الدولةةةةةة ال قخ ،ال  المةةةةةذكورق أوالم ع  ةةةةةدق 

أن قكةةون الخةةةدم   مرقبطةةة بةةة ل عليم أو ال ةةدري  وقكةةةون ضةةرورية ألغةةةراض  بشةةرط، أوال  

 .المعيشة

 

 الحادية والعشرونمادة ال

 المعلمون والباحثون

م ع  ةدق  بةل دعوقةه للدولةة مقيم   يإ دولة ـ  أو ك نـ  معلم أو ب حذ يكون ي سلمه ال إ يل  المك      

يةةإ ج معةةة، أو كليةةة، أو أي مؤسسةةة قعليميةةة  أب ةة  عمةةل أو  لل علةةيمأو زي رقهةة  الم ع  ةةدق األخةةرى 

األخةرى ال قخضع للضةريبة يةإ قلةك الدولةة الم ع  ةدق  ،األنشطة   لكب علقي  ييم  ، والمس لمة ع مة

 .سن ين لمدق ال ق   وز

 

 الثانية والعشرونمادة ال

 اآلخرالدخل 

قخضةع ، هةذه االقي  يةة  مةنن ولهة  المةواد السة بقة دخل لمقيم يةإ دولةة م ع  ةدق ال ةإ لةم ق البنود  -1

 .أينم  ك ن منشؤه  الم ع  دق يإ قلك الدولةيق  للضريبة 

الدخل من المم لك   غير المنقولةة  غير -دخل العلى من هذه الم دق ( 1طبق أحك ت اليقرق )نال ق -2

 مقيمة   الةدخل  ذلك م سلم ك نإذا  - من هذه االقي  ية (الس دسة( من الم دق )2يقرق )م ددق يإ الال

عمةال  يةإ الدولةة الم ع  ةدق األخةرى مةن خةالل منشةأق دائمةة ييهة ، أو ويم رس يإ دولة م ع  دق 

ويكةون  ،األخةرى خةدم   شخصةية مسة قلة مةن   عةدق ث ب ةة ييهة  الم ع  دق يؤدي يإ قلك الدولة

يعلي   بمثل هذه المنشأق الدائمة أو الق عةدق  ةالدخل مرقبط من أجله مم لك   ال إ يديع ال ق أو ال

مةن هةذه ( الرابعةة عشةرقالمة دق ) وأ( السة بعةقطبةق أحكة ت المة دق ) ،ال  لةة هةذهالث ب ة. يإ مثل 
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 ويق   لل  لة.االقي  ية 

 

 الثالثة والعشرونمادة ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

 االزدواج الضريبإ ك آلقإ: الةق م إز

ريبة يإ أن يخضع للض ويق   ألحك ت هذه االقي  ية ـ ي وزإذا اك س  مقيم يإ دولة م ع  دق دخال   (1

ي عةين علةى الدولةة المةذكورق أوال  أن قخصةم مةن الضةريبة علةى  الدولة الم ع  دق األخرى ـ ي نه

إ الدولةة الم ع  ةدق األخةرى، وال ي ةوز أن دخل ذلك المقيم مبلغة   مسة وي   للضةريبة المديوعةة ية

 كم  هو م  س   بل الخصم، المنسوب ـ ويقة   لل  لةة ـي   وز الخصم ذلك ال زء من الضريبة 

 إلى الدخل الذي  د يخضع للضريبة يإ الدولة الم ع  دق األخرى.

ويقة   ألي مةن  مقيم يإ دولةة م ع  ةدق مةن الضةريبة يةإ قلةك الدولةة اك سبهدخل  ي م إعي ءعندم   -2

عنةد حسة ب الضةريبة علةى الم بقةإ مةن  -لهةذه الدولةة مةع ذلةك ي ةوز ه ي نأحك ت هذه االقي  ية، 

 الدخل المعيى. االع ب رأن قأخذ يإ ـ دخل مثل هذا المقيم 

أحكة ت بمة  يخةل أسة لي  إزالةة االزدواج الضةريبإ  لةيس يةإلمملكة العربية السعودية ا يإ ح لة  -3

 لمواطنين السعوديين.إلى اب لنسبة   قنظ ت جب ية الزك

 

 الرابعة والعشرونمادة ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

أو سةةوف )قةةؤدي أو كل يهمةة  شةةخص أن إجةةراءا  إحةةدى الةةدول ين الم ع  ةةدقين ل عنةةدم  ي بةةين -1

بصةرف  -يمكنةه  ي نةه إلةى يةرض ضةريبة ال ق يةق مةع أحكة ت هةذه االقي  يةة إليةهب لنسبة  (قؤدي

أن يعةرض  - الم ليةة ل لةك الةدول ين األنظمةةالمع ل ة المنصوص عليهة  يةإ  وس ئلن النظر ع

عةرض القضةية   ة يولدولةة الم ع  ةدق ال ةإ يقةيم ييهة . ال  بعةة لعلى السةلطة المخ صةة   ه ضي

أحكة ت هةذه خة لف قخالل ثال  سنوا  من أول إشع ر بة إلجراء الةذي أدى إلةى يةرض ضةريبة 

 االقي  ية.

  ة درق إذا لةم قكةن هةإ نيسةه و ،مسوغ له  أن االع راض  بداإذا  ـ السلطة المخ صة على ي عين -2
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طريةةق االقيةة ق الم بةة دل مةةع  عةةنالقضةةية  قسةةويةإلةةى  إسةةعال ـ ض  مةةرعلةةى ال وصةةل إلةةى حةةل 

هةذه ال إ قخ لف أحكة ت  ضريبةاليرض  ل  ن ، الدولة الم ع  دق األخرى يإ السلطة المخ صة 

 األنظمةةةأي حةةدود زمنيةةة واردق يةةإ مةةن م غر لقيةة ق يةة م ال وصةةل إليةةه بةةاوينيةةذ أي االقي  يةةة. 

 .للدول ين الم ع  دقينالم لية 

يةة ق عةةن طريةةق االق - ي يةةإ الةةدول ين الم ع  ةةدقين أن قسةةع ين السةةلط ين المخ صةةعلةةى  ي عةةين -3

. بيقهةة  أو قط ب يسةةير هةةذه االقي  يةةة     علقةةمنشةةأ يأو شةةك  ةقةةذليل أي صةةعوبإلةةى  -بينهةة   الم بةة دل

االزدواج الضةةريبإ يةةإ ال ةة ال  ال ةةإ لةةم قةةرد يةةإ هةةذه  زالةةةإلوي ةةوز أيضةة   أن ق شةة ورا معةة   

 االقي  ية.

ال وصةل إلةى من أجةل   مبعضهب يإ الدول ين الم ع  دقين أن ق صال ين للسلط ين المخ صي وز  -4

 الس بقة.اليقرا  حول اقي ق 
 

 الخامسة والعشرونمادة ال

 تبادل المعلومات

ق ب دل السلط   المخ صة يإ الدول ين الم ع  دقين المعلوم   ال إ ي و ةع أنهة  ذا  صةلة ب نييةذ  -1

األنظمةةة الم ليةةة للةةدول ين الم ع  ةةدقين الم علقةةة ب لضةةرائ  ال ةةإ  نييةةذ بو أأحكةة ت هةةذه االقي  يةةة 

قبة دل وية م . هةذه االقي  يةةأحكة ت  يخ لفال قلك أن يرض الضريبة  م  دات ،قغطيه  هذه االقي  ية

ق لق هة  الدولةة  ةقع مل أي معلومةو. ( من هذه االقي  يةاألولىدون ال قيد ب لم دق ) المعلوم  هذه 

عليهة  ويقة    صةل قال ةإ المعلومة    ال ةإ قع مةل بهة  ب لطريقةة نيسةه الم ع  دق على أنه  سةرية 

يةةإ ذلةةك الم ةة كم  لألشةةخ ص أو السةةلط   )بمةة إال الكشةةف عنهةة  ال ي ةةوز و ،ألنظم هةة  الم ليةةة

 ق ديةةةدوى أو  دعالةةةأو ال  صةةةيل أو ال نييةةةذ أو إ  مةةةة   واألجهةةةزق اإلداريةةةة( المعنيةةةين بةةة لرب

هةؤالء األشةخ ص أو  يسة خدتوال  .االقي  يةة ييم  ي علق ب لضرائ  ال إ قغطيه  هةذه ع راضاال

إ المعلومةة   يةةهةةذه وي ةةوز لهةةم كشةةف  ،لهةةذه األغةةراض يقةة إال المعلومةة   قلةةك السةةلط   

 م كمة ع مة أو يإ أحك ت  ض ئية.داوال  م

     بمة  يةؤدي إلةى إلةزات دولةة م ع  ةدقمةن هةذه المة دق ( 1ال ي وز بأي حة ل قيسةير أحكة ت اليقةرق ) -2

 بم  يلإ:

أو يةإ  الم ع  ةدقلمم رس   اإلدارية يإ قلك الدولةة اوقنييذ إجراءا  إدارية مخ لية لألنظمة  أ(
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 الدولة الم ع  دق األخرى.

 ال عليم   اإلدارية المع  دق يةإ ققديم معلوم   ال يمكن ال صول عليه  بموج  األنظمة أو  ب(

 أو يإ الدولة الم ع  دق األخرى. الم ع  دق قلك الدولة

األسرار  أو الصن عة وأاألعم ل  وأ علق ب ل   رق يمعلوم   من شأنه  كشف أي سر ققديم   جـ(

عنه  مخ لي   للسي سةة  الكشفال   رية أو معلوم    د يكون  ال   رية أو المهنية أو العملي  

 الع مة.

إذا طلبةةةت دولةةةة م ع  ةةةدق معلومةةة   بموجةةة  هةةةذه المةةة دق، قسةةة خدت الدولةةةة الم ع  ةةةدق األخةةةرى  -3

إجراءاقه  الخ صة ب  ميع المعلوم   لل صول على المعلوم   المطلوبةة، ح ةى لةو ك نةت قلةك 

قلةةك المعلومةة   ألغةةراض الضةةريبة الخ صةةة بهةة . إلةةى  ةة ج األخةةرى ال ق  الم ع  ةةدق الدولةةة

ولكةن  ، ( من هةذه المة دق2ويخضع االل زات الوارد يإ ال كم الس بق لل دود الواردق يإ اليقرق )

ال قُيس ر هذه ال دود بةأي حة ل علةى أنهة  قسةمح لدولةة م ع  ةدق ب الم نة ع عةن قةويير المعلومة   

  لية ييه .لم رد أنه ليس ل لك الدولة مصل ة م

على أنه  قسمح للدولة  ( من هذه الم دق2)ال ي وز بأي ح ل من األحوال قيسير أحك ت اليقرق  -4

الم ع  دق أن قم نع عن ققديم المعلوم   لم رد أنه  م يو ة لدى بنك أو مؤسسة م لية أخرى، 

لكية أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصية وكيل أو أمين، أو بسب  كونه  مرقبطة بمص لح م

 لشخص م .

 

 السادسة والعشرونمادة ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصةلية بموجة  القواعةد الع مةة  وأألعض ء البعث   الدبلوم سية  الممنوحة االم ي زا  الم لية      

 .لن ق أثر بهذه االقي  ية للق نون الدولإ أو بموج  أحك ت اقي  ي   خ صة
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 العشرونالسابعة ومادة ال

 أحكام متنوعة

ة ألي أو أحةةد األغةةراض الرئيسةة أي إعيةة ء، إذا كةة ن الغةةرض الةةرئيس ال ققةةدت هةةذه االقي  يةةة  

  , نهةة  دخةةلمأي أسةةهم أو مط لبةة   ديةةن أو حقةةوق أخةةرى ينشةةأ أو ال نةة زل عةةن ي ةة د إمعنةةإ  شةخص

 هذا اإلي  د أو ال ن زل. بوس طةهو االس ي دق من هذه االقي  ية 
 

 ثامنة والعشرونالالمادة 

 اذـالنف

ب سةة كم ل عةةن طريةةق القنةةوا  الدبلوم سةةية كةةل دولةةة م ع  ةةدق الدولةةة الم ع  ةةدق األخةةرى  بلةةغق -1

 يإن يذق هذه االقي  ية  قصبحو. حيز الني ذ هذه االقي  يةويق   لنظ مه  لدخول  الالزمةاإلجراءا  

 األخير. اإلبالغقى قلييه  قمالذي   لإ للشهر اليوت األول من الشهر الث نإ ال

 :ن يذق أحك ت هذه االقي  ية قصبح -2

اليةةوت  (أو بعةةد)المبةة لغ المديوعةةة يةةإ  عنةةد المنبةةع، علةةىلضةةرائ  المسةة قطعة ب  ييمةة  ي علةةق أ(

 .ذ نيحيز الاالقي  ية  هذه دخولق ريخ الذي يلإ ين ير شهر األول من 

اليةوت األول  (أو بعةد)دأ يةإ  ةإ قبةال عن السنوا  الضةريبيةاألخرى ييم  ي علق ب لضرائ    ب(

 ل  ريخ الذي قصبح ييه االقي  ية ن يذق.ا الذي يلإين ير شهر من 

 

 التاسعة والعشرونمادة ال

 اءـاإلنه

ي ةةوز ألي مةةن الةةدول ين الم ع  ةةدقين و، غيةةر م ةةددق  لمةةدققظةةل هةةذه االقي  يةةة ن يةةذق الميعةةول  -1

لدولةة الم ع  ةدق إلةى ابطلة  اإلنهة ء خطةإ  إشةع ر ب قةديموا  الدبلوم سية نالق من خالل إنه ءه 

بعةد خمةس سةنوا  مةرور قبةدأ بعةد أي سةنة ميالديةة  يةإيونيو  31يإ موعد ال ي عدى األخرى 

 .ييه  االقي  ية ن يذقالسنة ال إ أصب ت 

 :ق و ف عن ال طبيق االقي  يةي ن   لة مثل هذه اليإ  -2

بعةةد نه يةةة السةةنة علةةى المبةة لغ المديوعةةة  ،بةةعالمن قطعة عنةةدلضةةرائ  المسةة  ب مةة  ي علةةقيي أ(

 .إشع ر إنه ء االقي  يةييه    دتالميالدية ال إ 
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ضرائ  األخرى عن السنوا  الضريبية ال إ قبةدأ بعةد نه يةة السةنة الميالديةة  لب م  ي علقيي  ب(

 .إشع ر إنه ء االقي  يةييه    دتال إ 

 

 ض ن حس  األصول، ب و يع هذه االقي  ية.إثب ق   لذلك   ت المو ع ن أدن ه، الميو     

 

 نمةةن نسةةخ ين أصةةلي ي ت22/2/2111الموايةةق  هةةـ19/3/1432ب ةة ريخ  الريةة ض حةةرر  يةةإ     

االخة الف ويةإ ح لةة  ، م س وية ال  يةة وجميع النصوص، واإلن ليزية البولندية وب للغ   العربية 

 اإلن ليزي.  لنصب يع ديإ ال يسير 

 

 السعودية  عن المملكة العربية

 

 

 

 حمـد بن سليمـان البازعي

 نائب وزيــر الماليـة

 جمهورية بولنداعن 

 

 

 

 فالديمار بافالك

 نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير االقتصاد
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 بـروتـوكـول

 

ل ظةةةة قو يةةةع االقي  يةةةة بةةةين المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية وجمهوريةةةة بولنةةةدا ل  نةةة  االزدواج 

ريبإ يةإ شةأن الضةرائ  علةى الةدخل، وايةق المو عة ن أدنة ه علةى أن الضريبإ ولمنع ال هرب الضة

 األحك ت ال  لية قشكل جزءا  ال ي  زأ من االقي  ية.

ب إلشةة رق إلةةى المةة دق )الث لثةةة( مةةن االقي  يةةة ، مةةن الميهةةوت أن مصةةطلح "شةةخص" يشةةمل أيضةة     -1

 ة.أي    من أ س مه  اإلدارية أو سلط قه  الم لي الدولة الم ع  دق و

ب إلشةة رق إلةةى المةة دق )الرابعةةة( مةةن االقي  يةةة ، مةةن الميهةةوت أن مصةةطلح "مقةةيم" يشةةمل أيضةة     -2

الشخص ذا الصية االع ب رية المؤسس بموج  أنظمة دولةة م ع  ةدق وغيةر الخ ضةع أو المعيةى 

 بشكل ع ت من الضريبة يإ قلك الدولة والق ئم والمس مر ييه  إم :

 دينية أو خيرية أو قعليمية أو علمية أو لغرض آخر مم ثل.أ( على سبيل ال صر ألغراض 

 ب( أو ل ويير مع ش   قق عدية أو من يع أخرى مم ثلة لمو يين ويق   لخطة يإ هذا الشأن.

 ب إلش رق إلى الم دق )الس بعة( من االقي  ية ، من الميهوت أن:  -3

ع  ةدقين مةن قصةدير بضة ئع إلةى أ( أرب ح األعم ل ال إ ي ققه  مشروع يةإ إحةدى الةدول ين الم 

الدولة الم ع  دق األخرى ال قخضع للضريبة يإ قلةك الدولةة الم ع  ةدق األخةرى. وإذا اشة ملت 

عقةةود ال صةةدير علةةى أنشةةطة أخةةرى قمةة رس مةةن خةةالل منشةةأق دائمةةة يةةإ الدولةةة الم ع  ةةدق 

لدولةة األخرى ، ي ن الدخل المك س  من مثةل قلةك األنشةطة ي ةوز أن يخضةع للضةريبة يةإ ا

 الم ع  دق األخرى.

 قطبق كل دولة م ع  دق نظ مه  الم لإ ييم  ي علق بأنشطة ال أمين. ب(

ب إلش رق إلى الم دق )الخ مسة والعشرين( من االقي  ية، من الميهوت أن المعلوم   ال إ قسلم ه  ـ  -4

 ويق   ل لك الم دق ـ  دولة م ع  دق قس خدت يق  لغرض الضريبة.
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 .ا البروقوكولك   ت المو ع ن أدن ه، الميوض ن حس  األصول، ب و يع هذإثب ق   لذل

 

مةةن نسةةخ ين أصةةلي ين  ت22/2/2111الموايةةق هةةـ 19/3/1432 ب ةة ريخ الريةة ض حةةرر يةةإ

ب للغ   العربية والبولندية واإلن ليزية ، وجميع النصوص م س وية ال  يةة ، ويةإ ح لةة االخة الف 

 ي.يإ ال يسير يع د ب لنص اإلن ليز

 

 عن المملكة العربية السعودية 

 

 

 

 حمـد بن سليمـان البازعي

 نائب وزيــر الماليـة

 جمهورية بولنداعن 

 

 

 

 فالديمار بافالك

 نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير االقتصاد

 

 


