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 اتفــاقيـــة 

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 مملكة هولنداوحكومة 

 ضريبي ولمنع التهرب ال لتجنب االزدواج الضريبي

 على الدخل في شأن الضرائب 
 

 تمهيد

 مملكة هولندا وحكومةإن حكومة المملكة العربية السعودية 

ولمنة  الجهةرا اليةريبي منهما في إبرام اتفاقيةة لجننةا ادودواا اليةريبي  رغبة  

 ،في شأن اليرائا على الدخل 

 تفقجا على ما يلي:إقد 

 الفصل األول

 نطـاق االتفـاقيـة

 (1مادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تطبق هذه ادتفاقية على األشخاص المقيمين في إحةد  الةدولجين المجعاقةدتين فو فةي 

 كلجيهما.

 (2مادة )ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية
كةل دولةة مجعاقةد   ةصةل متطبق هذه ادتفاقية على ضرائا الدخل المفروضة ل -1

النظةر عةن يريقةة  صرففو سلطاتها الم لية ب يةالسياسية فو اإلدار فو فقسامها
 فرضها.

 وضةة علةى إجمةالي الةدخلراليرائا المف جمي من اليرائا على الدخل  دتع -2
 مةةةنالناتنةةةة  مكاسةةةااليةةةرائا علةةةى ال هةةةابمةةةا في، فو علةةةى عنااةةةر الةةةدخل 

ملكيةةة الممجلكةةام المنقولةةة فو غيةةر المنقولةةة واليةةرائا علةةى  الجصةةرف فةةي
اليةةرائا علةةى والمشةةروعام  والرواتةةا الجةةي تةةدفعهاجةةور مةةالي مبةةال  األإج

 قيمة رفس المال. ارتفاع
 -الجي تطبق عليها هذه ادتفاقية بشكل خاص هي:  اليةاليرائا ال -3

 لمملكة العربية السعودية:إلى ا بالنسبة ف(

  .الزكا  -

 .و الطبيعياضريبة اسجثمار الغ هاضريبة الدخل بما في  -

 .ما بعد بـ "اليريبة السعودية"()يشار إليها في  

 مملكة هولندا:إلى  بالنسبة ا(
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 ضريبة الدخل. -

 ضريبة األجور. –

فةةي اةةةافي فربةةال إسةةةجغ ل   ةسةةها ال كومةةةفضةةريبة الشةةركام وتشةةةمل  -

 .لقانون الجعدين وفقا   المفروضةالطبيعية  الموارد

 ضريبة فربال األسها. -

 ."(لنديةالهو )يشار إليها فيما بعد بـ "اليريبة

مماثلة فو مشابهة في جوهرهةا  يبةادتفاقية فييا  على في ضرهذه  فحكامتطبق  -4

إضةافة إلةى اليةرائا ال اليةة فو بةدد   ،بعةد تةاريت توقية  هةذه ادتفاقيةة ضرتفة

السةةلطة األخةةةر  الةةدولجين المجعاقةةةدتين تبلةة  كةةةل سةةلطة مخجصةةةة فةةي نهةةا. وم

 اليريبية. جهامالجي فدخلت على فنظ النوهريةبالجغييرام 

 الفصل الثاني

 تعريفـات

 (3مادة )ال

 عامة اتتعريف
 ما لا يقجض سياق النص خ ف ذلك: ،هذه ادتفاقية ألغراض -1

تعني عبارتا "دولة مجعاقد " و "الدولةة المجعاقةد  األخةر " المملكةة العربيةة  ف(

 ب سا ما يقجييه سياق النص. مملكة هولنداالسعودية فو 

المملكةةة العربيةةة إقلةةيا "المملكةةة العربيةةة السةةعودية" يعنةةي مصةةطل   (ا

الجةي تمةارس المنايق الواقعة خارا المياه اإلقليمية ويشمل ذلك ، السعودية 

والطبقةام الواقعةة ت ةت  رهةامياهها وقاع ب  على المملكة العربية السعودية

 والقةانوننظامهةا بمقجيةى السياد  والوديةة  حقوق موارد الطبيعيةالو ةجربال

 .الدولي

عنةةي مصةةطل  "هولنةةدا" ذلةةك النةةز  مةةن مملكةةة هولنةةدا الواقةة  فةةي ي جـ(

فوربا، ويشمل ب رها اإلقليمي وفي منطقة مةا بعةد ب رهةا اإلقليمةي تمةارس 

 داخله هولندا الودية القيائية فو ال قوق السيادية وفقا  للقانون الدولي.

خةةةر مةةةن يشةةةمل مصةةةطل  "شةةةخص" في فةةةرد فو في شةةةركة فو في كيةةةان   د(

األشةةخاص، ويشةةمل ذلةةك الكيانةةام السياسةةية )الدولةةة وفقسةةامها السياسةةية فو 

اإلداريةةةة فو سةةةلطاتها الم ليةةةة( وشةةةركام الجيةةةامن، واةةةناديق ادئجمةةةان 

 والمؤسسام.

كيةان يعامةل  فيفو ذي اةفة اعجباريةة يعني مصةطل  "شةركة" في شةخص  هـ(

 .ألغراض اليريبة ةعجباريذو افة اعلى فنه شخص 

"مشروع تاب  لدولة مجعاقد " و "مشروع تاب  للدولة المجعاقةد   اعبارتني عت و(
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 ا  يباشةةره مقةةيا بدولةةة مجعاقةةد  ومشةةروع ا  مشةةروع، األخةةر " علةةى الجةةوالي 

 .يباشره مقيا بالدولة المجعاقد  األخر 

 يعني مصطل  "مواين": (و

 في فرد حائز على جنسية دولة مجعاقد . -1

ة تيةامن فو جمعيةة تسةجمد ذلةك الوضة  مةن في شخص قانوني فو شةرك -2

 األنظمة النافذ  في دولة مجعاقد .

تعنةةي عبةةار  "نقةةل دولةةي" في نقةةل بسةةفينة فو يةةائر  يجةةولى تشةةغيلها  حـ(

مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة مجعاقةد ، مةا عةدا ال ةادم الجةي 

الدولةة المجعاقةد  يجا فيها تشغيل السفينة فو الطائر  فقط بين فماكن تق  داخل 

 األخر .

 يعني مصطل  "السلطة المخجصة": ي(

وويةةر  ووار  الماليةةة ويمثلهةةا ،لمملكةةة العربيةةة السةةعوديةإلةةى ابالنسةةبة  -1

 .المالية فو ممثله المفوض

 ووير المالية فو ممثله المفوض.، هولندا إلى بالنسبة  -2

 عبةار  فواقةد  فة ن في ادتفاقيةة فةي في وقةت مةن قبةل دولةة مجعهذه تطبيق  عند -2

خة ف ذلةك، يكةون الةنص لا يرد له تعريف فيها، وما لا يقجض سياق مصطل  

اليةرائا فيمةا يجعلةق بم تلك الدولةة افي ذلك الوقت بموجا نظ هنفسالمعنى له 

ة ياليةةريب لألنظمةةةيةةرج  في معنةةى يبقةةا  و ،ادتفاقيةةةهةةذه الجةةي تطبةةق عليهةةا 

للمصةطل  وفقةا  لألنظمةة  للعبةار  فومعطةي المطبقة لجلك الدولة علةى في معنةى 

 األخر  لجلك الدولة.
 (4مادة )ال

 مـمقيـال
 :ألغراض هذه ادتفاقية تعني عبار  "مقيا في دولة مجعاقد " -1

إقامجةه فو سةكنه  ها بسةباتلك الدولة لليريبة في ألنظمةفي شخص يخي  وفقا   )ف(

 .خر ذي يبيعة مماثلة م ل إدارته فو في معيار فو 

فو القانونيةة فو هيئاتها مؤسساتها حكومة في من الدولجين المجعاقدتين فو في من  ا(

 .سلطاتها الم لية

معفةى الودولةة مجعاقةد  فنظمةة  بموجةامؤسة  الصفة اإلعجبارية ال اذشخص ال( جـ

 إما:قائا ومسجمر فيها وتلك الدولة في من اليرائا عام  شكلب

 .مماثل خر غرض لفو  ةفو علمي ةيتعليم فو ةيخير فو ةديني غراضأل -1

 خطةةل وفقةا  مةوففين لمماثلةة فخةر   منةاف فو  يةمعاشام تقاعد وفيرفو لج -2

 .معاشام تقاعدية

ضة  لليةريبة فةي تلةك الدولةة فيمةا يجعلةق افي شةخص خهةذه العبةار  شمل تد  لكن
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 فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.

مقيمةا  فةي كلجةا يعجبةر ( مةن هةذه المةاد  1) وفقةا  ألحكةام الفقةر  فةرد كوني عندما -2

 الدولجين المجعاقدتين ف ن وضعه عندئذ يج دد كاآلتي:

فر لةه سةكن اتةو فة ن ،هةابفر لةه سةكن دائةا امقيما  فقط في الدولة الجي يجوعد ي ف( 

مقيمةا  فقةط فةي الدولةة المجعاقةد  الجةي  ديعةفالمجعاقةدتين دائا في كلجا الدولجين 

ه الشخصةةةةية وادقجصةةةةادية فوثةةةةق )مركةةةةز المصةةةةال  ع قاتةةةةفيهةةةةا تكةةةةون 

 .("ال يوية"

 هصةةال مهةةا مركةةز فيالجةةي  المجعاقةةد  إذا لةةا يكةةن ممكنةةا  ت ديةةد الدولةةة ا(

 ديعةةف، المجعاقةةدتين فر لةةه سةةكن دائةةا فةةي في مةةن الةةدولجيناال يويةةة فو لةةا يجةةو

 .الجي فيها سكنه المعجادالمجعاقد  في الدولة  فقطمقيما  

فو لا يكن لةه سةكن المجعاقدتين ه سكن معجاد في كلجا الدولجين إذا كان ل جـ(

الجةي يكةون مواينةا  المجعاقةد  مقيما  فقةط فةي الدولةة يعد في منهما، في معجاد 

 .فيها

 ،فو لا يكن مواينا  في في منهماالمجعاقدتين إذا كان مواينا  في كلجا الدولجين  د(

الموضةةةوع بجسةةةوية اقةةةدتين الةةةدولجين المجع ان فةةةيجالسةةةلطجان المخجصةةةتقةةوم 

 .بادتفاق المشجرك

مةةن هةةذه المةةاد  ( 1وفقةةا  ألحكةةام الفقةةر  ) -غيةةر الفةةرد-شةةخص مةةا  يكةةونعنةةدما  -3

 وجةدفةي الدولةة الجةي يفقةط مقيمةا   دف نةه يعة، مقيما  في كلجا الدولجين المجعاقدتين 

 إدارته الفعلي. ها مركزفي

 (5مادة )ال

 المنشأة الدائمة
دتفاقية، تعني عبار  "المنشأ  الدائمة" المقر الثابت للعمل الةذي ألغراض هذه ا -1

 يجا من خ له مزاولة نشاي المشروع كليا  فو جزئيا .

 :دون حصرتشمل عبار  "المنشأ  الدائمة"  -2

 .اإلدار ركز م (ف

 .فرع (ا

 .كجام (جـ

 .مصن  (د

 ورشة. (هـ

 الطبيعية.م نر فو في مكان  خر دسجخراا الموارد فو مننا  (و

 تشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" فييا : -3

إشرافية مجعلقة  فعماد  فو  ،نمي  فو تركياتو مشروع ، فموق  بنا  فو إنشا  (ف
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 تلك األعمال مةد هذا الموق  فو المشروع فو  مثليسجمر فن  بشريلكن  ،بها

 فشهر.سجة لى تزيد ع

قبةةل مشةةروع مةةن سجشةةارية مةةن دخةةدمام االتةةوفير خةةدمام بمةةا فيهةةا  (ا

لكةةن هةةذا الغةةرض، للمشةةروع ايةةوففها خةة ل مةةوففين فو عةةاملين  خةةرين 

 مشروع مرتبطلفو  نفسه لمشروعل) األعمال من هذا النوعتسجمر  بشري فن

فشةةهر  سةةجة لةةىتزيةةد فةةي منموعهةةا ع مةةددفو  مةةد الدولةةة المجعاقةةد  ل فةةي( بةةه

 شهرا . مد  اثني عشرخ ل في 

لدولةةة لتةةاب  ة مجعاقةةد  نيابةةة عةةن مشةةروع الشةةخص الةةذي يعمةةل فةةي دولةة جةةـ(

طبةق عليةه نخ ف الوكيل المجمج  بوض  مسجقل والذي ت-المجعاقد  األخر  

إذا كةةان هةةذا الشةةخص لديةةه فةةي الدولةةة -( مةةن هةةذه المةةاد  5فقةةر  )فحكةةام ال

المجعاقد  المذكور  فود  ا حية إلبرام العقود باسا ذلك المشروع ويمارس 

يباشةرها معجاد في تلةك الدولةة فيمةا يجعلةق بةأي فنشةطة ص حية بشكل هذه ال

 ذلك الشخص للمشروع.

 :"المنشأ  الدائمة"د تشمل  ،األحكام السابقة في هذه الماد  على الرغا من -4

السةةةل  فو  فو توريةةةد و عةةةرضفاسةةةجخدام الجسةةةهي م فقةةةط لغةةةرض تخةةةزين  ف(

 لمشروع؛ا الجي يملكهاالبيائ  

لمشروع لغرض ا الجي يملكهاسل  فو البيائ  ادحجفاف بمخزون من ال (ا

 ؛فقطفو الجوريد  الجخزين فو العرض

فقةط  لمشةروعالجةي يملكهةا اادحجفاف بمخةزون مةن السةل  فو البيةائ   (جـ

 لغرض المعالنة من قبل مشروع  خر؛

ادحجفةةاف بمقةةر ثابةةت للعمةةل فقةةط لغةةرض شةةرا  سةةل  فو بيةةائ  فو جمةة   (د

 معلومام للمشروع؛

جفاف بمقر ثابت للعمل فقط ألجل اإلع ن فو للب ث العلمةي فو ألعمةال هـ( ادح

 مشابهة ذام يبيعة مساعد  فو ت ييرية للمشروع.

المةةذكور  فةةي  األنشةةطةادحجفةةاف بمقةةر ثابةةت للعمةةل فقةةط ألي مةةزي  مةةن  (و

 قةةرللمشةةري فن يكةةون النشةةاي الكلةةي ب، ( هةةـإلةةى )   الفقةةرام الفرعيةةة )ف( 

 .مساعد ت ييرية فو يبيعة  ذامزي  ال هذا  عن ناتالالثابت للعمل 

منشأ  دائمة فةي الدولةة المجعاقةد  إحد  الدولجين المجعاقدتين مشروع ل فن ديعد  -5

عةن يريةق سمسةار فو وكيةل فقةط  الدولةتلك مزاولجه للعمل في  بسبااألخر  

سمسةار فو فن هةذا الشةري ب ،وكيةل  خةر ذي وضة  مسةجقل فيعام بالعمولةة فو 

 .يعمل باألسلوا المعجاد لعملهكيل الو

د يعد فن لمشروع إحد  الدولجين المجعاقدتين منشأ  دائمةة فةي الدولةة المجعاقةد   -6
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األخر  لمنرد مزاولجه في خجام معرض تناري فو مؤتمر في الدولة المجعاقد  

األخةةر  بيةة  السةةل  فو البيةةائ  الجةةي عرضةةها فةةي هةةذا المعةةرض الجنةةاري فو 

 المؤتمر فقط.

ن كون شركة مقيمة في دولة مجعاقد  تسيطر على شركة فو مسيطر عليها مةن إ -7

فو تةةزاول عمةة   فةةي تلةةك الدولةةة  ،لدولةةة المجعاقةةد  األخةةر باشةةركة مقيمةةة قبةةل 

د ف ن ذلك الواق  في حد ذاته ( غيرهااألخر  )سوا  من خ ل منشأ  دائمة فو 

 خر .ركجين منشأ  دائمة للشركة األينعل فيا  من الش

 الفصل الثالث
 الضرائب على الدخل

 (6مادة )ال
 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

الدخل الذي ي صل عليه مقيا في دولة مجعاقةد  مةن ممجلكةام غيةر منقولةة )بمةا  -1

في ذلك الةدخل مةن الزراعةة فو اسةجغ ل الغابةام( الكائنةة فةي الدولةة المجعاقةد  

 تلك الدولة المجعاقد  األخر .ينوو إخياعه لليريبة في ، األخر  

الدولةة  امظةنلوفقةا  يكون لعبةار  "الممجلكةام غيةر المنقولةة" المعنةى الةوارد لهةا  -2

فة ن العبةار  تشةجمل  ،على في حةالو .ةيالمجعاقد  الجي توجد بها الممجلكام المعن

علةةى الملكيةةة المل قةةة بالممجلكةةام غيةةر المنقولةةة والثةةرو  ال يوانيةةة والمعةةدام 

شةأنها فحكةام بخدمة في الزراعة واسةجغ ل الغابةام وال قةوق الجةي تطبةق المسج

وحق ادنجفةاع بالممجلكةام غيةر المنقولةة  ،العام المجعلقة بملكية األراضيالنظام 

سةةجغ ل فو ال ةةق فةةي ادوال قةةوق فةةي المةةدفوعام المجغيةةر  فو الثابجةةة مقابةةل 

 دود تعةة ،عيةةة األخةةر اسةةجغ ل الجرسةةبام المعدنيةةة والمصةةادر والمةةوارد الطبي

 الممجلكام غير المنقولة. منالسفن والطائرام 

( من هذه الماد  على الدخل النات  من اسجخدام الممجلكام 1تطبق فحكام الفقر  ) -3

 فو اسجغ لها بأي شكل  خر. ،فو تأجيرها مباشر غير المنقولة بصور  

على الدخل من الممجلكام  من هذه الماد ( 3) و( 1تطبق فييا  فحكام الفقرتين ) -4

وعلةى الةدخل مةن الممجلكةام غيةر المنقولةة المسةجخدمة  ،غير المنقولة لمشروع

 ألدا  خدمام شخصية مسجقلة.

 (7مادة )ال

 أرباح األعمال
لدولةة مجعاقةةد  لليةةريبة فةةي تلةةك الدولةةة  تةةاب تخية  األربةةال العائةةد  لمشةةروع  -1

المجعاقةةد  األخةةر  عةةن يريةةق  فةةي الدولةةة نشةةايا   مةةا لةةا يباشةةر المشةةروع ،فقةةط

ينةوو فةرض  ، ف نةهباشر المشروع نشايا  كالمةذكور  نفةا   ف نمنشأ  دائمة فيها. 

بالقةدر  فقةط ولكةن ،اليريبة على فربال المشروع في الدولة المجعاقةد  األخةر 
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 .الذي يمكن فن ينسا إلى تلك المنشأ  الدائمة

يباشةر مشةروع تةاب  لدولةة  عنةدما ،من هذه المةاد  (3م  مراعا  فحكام الفقر  ) -2

مجعاقد  نشايا  في الدولة المجعاقد  األخر  عن يريق منشةأ  دائمةة قائمةة فيهةا، 

يجوق  على فساس األربال الجي  المنشأ  الدائمةتلك  فربالدولة مجعاقد  كل  ت دد

فنشةةطة فو  نفسةةهايباشةةر األنشةةطة ومنفةةردا  مسةةجق   مشةةروعا  كةةان  لةةوت قيقهةةا 

بصةةفة مسةةجقلة ويجعامةةل  ،فو فةةي فةةروف مشةةابهةنفسةةها الظةةروف  مشةةابهة فةةي

 منشأ  دائمة له. مثلم  المشروع الذي يتماما  

عنةد ت ديةةد فربةةال منشةةأ  دائمةةة يسةم  بخصةةا المصةةروفام المجكبةةد  ألغةةراض   -3

فعمال المنشأ  الدائمة بمةا فةي ذلةك المصةروفام الجنفيذيةة واإلداريةة العموميةة، 

الدولة الجي توجد فيها المنشأ  الدائمة فو فةي في مكةان  خةر.  سوا   تا تكبدها في

ولكةةن د يسةةم  بمثةةل ذلةةك الخصةةا بالنسةةبة أليةةة مبةةال  مدفوعةةة، إن وجةةدم، 

)خ ف ما ُدف  مقابل اسجرداد النفقام الفعليةة( مةن قبةل المنشةأ  الدائمةة للمكجةا 

وم فو الرئي  للمشةروع فو ألي مةن مكاتبةه األخةر  علةى شةكل إتةاوام فو رسة

مةةدفوعام مماثلةةة فخةةر  مقابةةل اسةةجخدام حقةةوق بةةرا ام اإلخجةةراع فو حقةةوق 

فخةةر  فو علةةى شةةكل عمةةودم مقابةةل فدا  خةةدمام معينةةة فو مقابةةل اإلدار  فو 

)فيما عدا حالة المشروع المصرفي( علةى شةكل دخةل مةن مطالبةام الةدين فيمةا 

يؤخذ في ادعجبار عند يجعلق باألموال المقرضة إلى المنشأ  الدائمة. وبالمثل د 

ت ديةةد فربةةال المنشةةأ  الدائمةةة المبةةال  )خةة ف مةةا دفةة  مقابةةل اسةةجرداد النفقةةام 

ةل مةن قبةل تلةك المنشةأ  الدائمةة علةى حسةاا المكجةا الةرئي   الفعلية( الجي تُ مَّ

للمشروع فو فيٍّ من مكاتبه األخر  علةى شةكل إتةاوام فو رسةوم فو مةدفوعام 

حقوق برا ام اإلخجراع فو حقوق فخر ، فو على  مماثلة فخر  مقابل اسجخدام

شكل عمةودم مقابةل فدا  خةدمام معينةة فو مقابةل اإلدار ، فو )فيمةا عةدا حالةة 

المشروع المصرفي( على شكل دخل مةن مطالبةام الةدين فيمةا يجعلةق بةاألموال 

 المقرضة إلى المكجا الرئي  للمشروع فو فيٍّ من مكاتبه األخر .

الةدخل المكجسةا مةن  ،ادقجصار علةى ذلةك بال األعمال" دونتشمل عبار  "فر -4

النقةةل  وعمليةةام ،، والجةةأمين)البنكيةةة( الجصةةني  والجنةةار  واألعمةةال المصةةرفية

وتقةةديا الخةةدمام، وتشةةمل الدراسةةام والب ةةوي ذام الطبيعةةة العلميةةة  ،الةةداخلي

شةمل ت ود والنيولوجية والفنية وتةأجير الممجلكةام الشخصةية المنقولةة الماديةة.

يؤديهةةا فةةرد بصةةفة الجةةي الخةةدمام الشخصةةية مةةن  المج قةةقالةةدخل هةةذه العبةةار  

 مسجقلة.

إذا جر  العرف في دولةة مجعاقةد  علةى ت ديةد األربةال الجةي تنسةا إلةى منشةأ    -5

دائمة على فساس تقسيا نسةبي ألربةال المشةروع الكليةة علةى فجزائةه المخجلفةة، 
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دولةةة المجعاقةةد  مةةن ت ديةةد األربةةال الجةةي ال ( د تمنةة  تلةةك2فةة ن فحكةةام الفقةةر  )

تخي  لليريبة على فساس هذا الجقسيا النسبي الذي جر  عليه العةرف. غيةر 

فن يريقة الجقسيا النسةبي المجبعةة ينةا فن تةؤدي إلةى نجينةة تجفةق مة  المبةاد  

  الوارد  في هذه الماد .
نشةأ  الدائمةة بشةرا  د ينسا في رب  إلى منشأ  دائمةة اسةجنادا  فقةط إلةى قيةام الم -6

 .الدولة المجعاقد  األخر  سل  فو بيائ  لمشروع
ألغةةراض الفقةةرام السةةابقة، ت ةةدد األربةةال الجةةي تنسةةا إلةةى المنشةةأ  الدائمةةة  -7

بالطريقة نفسها عاما  بعد عام، ما لا يكةن هنةاك سةبا وجيةه وكةاف يبةرر إتبةاع 
 يريقة فخر .

بشكل منفصل فةي مةواد فخةر  لنت عوما تشجمل األربال على بنود للدخل عند -8

 ف ن فحكام تلك المواد لن تجأثر بأحكام هذه الماد . ،هذه ادتفاقيةفي 

 (8مادة )ال

 والجوي النقل البحري

فقةط فةي  لليةريبةفي النقل الةدولي فو يائرام ن تشغيل سفن متخي  األربال  -1

 اإلدار  الفعلي للمشروع. مركزفيها  وجديالدولة المجعاقد  الجي 

ف نةه ، إذا كان مركز اإلدار  الفعلي لمشةروع نقةل ب ةري يقة  علةى مةجن سةفينة  -2

يعد واقعا  في الدولة المجعاقد  الجي يق  فيها مينا  مةوين السةفينة، وإن لةا يوجةد 

 مثل هذا الموين، فيعد واقعا  في الدولة المجعاقد  الجي يقيا فيها مشغل السفينة.

 جشغيل الدولي لسفن فو يائرام":تشمل عبار  "األربال من ال  -3

علةى  مسجخدمة في النقل الةدولي يائر فو  ينةسفمن تأجير المج ققة األربال  ف(

 ؛فساس كلي )وقت فو رحلة(

مسجخدمة في النقل الدولي  يائر فو  ينةمن تأجير سفالمج ققة األربال  ا(

 ؛فخر  دون ياقا فو وقود فو تسهي م

المجعلقةة دام فو تةأجير ال اويةام والمعةدام من اسةجخالمج ققة األربال  جـ(

 ثانويةةةمرتبطةةة مباشةةر  فو المسةةجخدمة فةةي النقةةل الةةدولي والجةةي تكةةون  بهةةا

 .يائر بالنسبة للدخل من الجشغيل الدولي لسفينة فو 

ن المشةاركة فةي مةفييةا  علةى األربةال مةن هةذه المةاد  ( 1تطبق فحكام الفقةر  ) -4

 غيل دولية.ات اد فو عمل مشجرك فو وكالة تش

ادتفاقيةة بةين حكومةة  مةا يةؤثر علةى تطبيةق فحكةامفحكام هذه ادتفاقيةة في  لي  -5

بشةةأن اإلعفةةا  المجبةةادل مةةن  مملكةةة هولنةةداالمملكةةة العربيةةة السةةعودية وحكومةةة 

مةةن ممارسةةة  مشةةاري  النقةةل النةةويوفربةةال علةةى دخةةل  المفروضةةة اليةةرائا

 ينةةاير 16وقعةةة فةةي الريةةاض فةةي المالنقةةل النةةوي فةةي النقةةل الةةدولي ومةةوففيها 

في اخج ف بينهما يعجد باتفاقيةة النقةل )"اتفاقية النقل النوي"(. في حالة  1111
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 النوي.

 (9مادة )ال

 المشروعات المشتركة
 :عندما  -1

يشةةارك مشةةروع تةةاب  لدولةةة مجعاقةةد  بصةةور  مباشةةر  فو غيةةر مباشةةر  فةةي  ف(

و فةةي السةةيطر  عليةةه فو فةةي إدار  مشةةروع تةةاب  للدولةةة المجعاقةةد  األخةةر  ف

 .ماله رفس

يشارك نف  األشخاص بصور  مباشةر  فو غيةر مباشةر  فةي إدار   فو ا(

وفةةي مشةةروع تةةاب  لدولةةة مجعاقةةد  مةةال  فو فةةي رفس ىفو فةةي السةةيطر  علةة

 األخر .مجعاقد  الدولة لمشروع تاب  ل

مةا إذا وضعت فو فرضت شةروي بةين المشةروعين في ،وفي في من ال الجين 

الجناريةةةة فو الماليةةةة تخجلةةةف عةةةن تلةةةك الجةةةي تكةةةون بةةةين  ع قجهمةةةاب لةةةقيجع

مشروعين مسجقلين عن بعيهما، ف ن فية فربال كان من الممكةن فن ي ققهةا 

سةبا ب هةا ققيلكنةه لةا و ،قائمةةفي من المشروعين لو لا تكةن هةذه الشةروي 

فربال هذا المشةروع وإخيةاعها  ضمن إدراجهاينوو  ،الشروي هوجود هذ

 بة تبعا  لذلك.لليري

وفخيةعجها لليةريبة -إذا فدرجت دولة مجعاقد  ضةمن فربةال مشةروع تةاب  لهةا  -2

فربال مشروع تاب  للدولة المجعاقد  األخر  تا إخياعها لليةريبة  –وفقا  لذلك

 قق ججسةةالمدرجةةة هةةذه األربةةال  كانةةتو ،األخةةر  المجعاقةةد فةةي تلةةك الدولةةة 

لةو كانةت الشةروي بةين المشةروعين هةي  للمشروع الجاب  للدولةة المةذكور  فود  

 -عندئةذ–علةى الدولةة األخةر  ف ،الشروي ذاتها الجي تكون بةين مشةاري  مسةجقلة

األربةال فةي  تلةكإجرا  الجعديل المناسا علةى مبلة  اليةريبة المفةروض علةى 

األحكةةام األخةةر  لهةةذه يجعةةين مراعةةا  مثةةل هةةذا الجعةةديل لج ديةةد تلةةك الدولةةة. 

فيمةا بينهمةا فةي الةدولجين المجعاقةدتين  جانالمخجصة ناجالسةلطتجشةاور و ،ادتفاقية

 ذلك.لمجى دعت اليرور  

 (11مادة )ال

 أرباح األسهم

ينوو فن تخي  فربال األسها الجي تدفعها شةركة مقيمةة فةي دولةة مجعاقةد  إلةى  -1

 مقيا في الدولة المجعاقد  األخر  لليريبة في تلك الدولة المجعاقد  األخر .
ينةةوو فييةةا  فن تخيةة  فربةةال األسةةها تلةةك لليةةريبة فةةي الدولةةة  ،مةة  ذلةةكو -2

ولكةن  .وفقا  ألنظمة تلك الدولةةولألربال    الجي تقيا فيها الشركة الدافعةالمجعاقد
فة ن  ،مقيمةا  فةي الدولةة المجعاقةد  األخةر إذا كان المالك المنجف  بأربال األسةها 
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 :ينا فد تجناوواليريبة المفروضة 
( مةةن إجمةةالي قيمةةة فربةةال األسةةها إذا كةةان المالةةك %5لمائةةة )افةةي خمسةةة  ف(

المنجف  شركة )خ ف شركة تيةامنية( تملةك بصةور  مباشةر  نسةبة د تقةل 

 .( من رفس مال الشركة الدافعة لألربال%11المائة )في عن عشر  

( مةن إجمةالي قيمةة فربةال األسةها فةي جمية  %11المائةة )فةي عشر   ا(

 ال ادم األخر .

سةةوي السةةلطجان المخجصةةجان فةةي الةةدولجين المجعاقةةدتين يريقةةة تطبيةةق هةةذه ت   

د تةةؤثر فحكةةام هةةذه الفقةةر  علةةى خيةةوع  بادتفةةاق المجبةةادل فيمةةا بينهمةةا. الفقةةر 

 الشركة لليريبة فيما يخجص باألربال الجي تدف  منها فربال األسها.

الةةدخل مةةن ، تعنةةي عبةةار  "فربةةال األسةةها" كمةةا هةةي مسةةجخدمة فةةي هةةذه المةةاد   -3

الجعةةةدين فو فسةةةها فو فسةةها  "ادنجفةةاع" فو حقةةةوق "ادنجفةةةاع" األسةةها فو فسةةةها

المشةاركة فةي  -ن ود تمثةل مطالبةام دية الجي  -المؤسسين فو ال قوق األخر  

خةةر  الجةةةي تخيةة  لةةةنف  األ المشةةةاركةكةةةذلك الةةدخل مةةةن حقةةوق و ،األربةةال

فيهةا  ةقيمةالممةة الدولةة دخل مةن األسةها بموجةا فنظمثةل الةالمعاملة اليريبية 

 .لألربال الشركة المووعة

إذا كةةان المالةةك المنجفةة  مةةن هةةذه المةةاد   (2) و (1) تيند تنطبةةق فحكةةام الفقةةر -4

فةةي دولةةة مجعاقةةد  ويةةزاول عمةة   فةةي الدولةةة المجعاقةةد   ا  بأربةةال األسةةها مقيمةة

دائمةة األخر  الجي تقيا فيهةا الشةركة الدافعةة ألربةال األسةها مةن خة ل منشةأ  

يةؤدي فةي تلةك الدولةة األخةر  خةدمام شخصةية مسةجقلة كان فو  ،فيها موجود 

بسةةببها فربةةال األسةةها  توكانةةت ملكيةةة األسةةها الجةةي دفعةة ،مةةن قاعةةد  ثابجةةة فيهةةا

طبةق نفو القاعد  الثابجة. في مثةل هةذه ال الةة تالدائمة مرتبطة فعليا  بهذه المنشأ  

 لل الة. ( وفقا  14( فو الماد  )7الماد  ) فحكام

إذا حققت شةركة مقيمةة فةي دولةة مجعاقةد  فرباحةا  فو دخة   مةن الدولةة المجعاقةد   -5

  ينةةوو فن تفةةرض تلةةك الدولةةة األخةةر  في ضةةريبة علةةى فربةةال فةةاألخةةر ، 

األسها الجي تدفعها الشركة إد بقدر ما يدف  من فربال األسها هذه إلى مقةيا فةي 

تكةون فيةه الملكيةة الجةي تةدف  بسةببها فربةال تلك الدولة األخر  فو بالقةدر الةذي 

فةةي تلةةك  موجةةود األسةةها مرتبطةةة ارتبايةةا  فعليةةا  بمنشةةأ  دائمةةة فو قاعةةد  ثابجةةة 

غيةةةر المووعةةةة الشةةةركة ع فربةةةال ايةةةخإ ينةةةوو لهةةةا كمةةةا د .الدولةةةة األخةةةر 

فربةال األسةها المدفوعةة  كانةتحجى لةو  على األربال غير المووعة ، لليريبة

فةةي تلةةك  ا  ناشةةئ فو دخةة    ا  رباحةةفكليةةا  فو جزئيةةا   مثةةلتالمووعةةة  فو األربةةال غيةةر

 الدولة األخر .
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 (11مادة )ال

 الدخل من مطالبات الدين

الناشئ فةي دولةة مجعاقةد  ومةدفوع ، ينوو فن يخي  الدخل من مطالبام الدين  -1

 لليريبة في تلك الدولة األخر .، لمقيا في الدولة المجعاقد  األخر  

ك، ينةةوو فن يخيةة  مثةةل هةةذا الةةدخل مةةن مطالبةةام الةةدين لليةةريبة فةةي مةة  ذلةة -2

الدولة المجعاقد  الجي ينشأ فيها ويبقا  لنظامهةا، لكةن إذا كةان المسةجلا هةو المالةك 

المنجف  بالدخل مةن مطالبةام الةدين لةن تجنةاوو هةذه اليةريبة المفروضةة نسةبة 

 الدين.( من إجمالي مبل  الدخل من مطالبام %5المائة )في خمسة 

تسوي السلطجان المخجصةجان فةي الةدولجين المجعاقةدتين يريقةة تطبيةق هةذا القيةد 

 ما بينهما.يبادتفاق المجبادل ف
( مةن هةذه المةاد ، يخية  الةدخل مةن مطالبةام 2على الرغا من فحكام الفقةر  ) -3

الةذي  الدين الناشئ في دولة مجعاقد  ومدفوع لمقيا في الدولة المجعاقةد  األخةر 
لليريبة فقط فةي تلةك الدولةة األخةر   ،من مثل هذا الدخلنجف  المالك الم يكون

 مثل هذا الدخل:إذا كان 
فو ياسةةي فو اإلداري ف( مةةدفوع مةةن حكومةةة الدولةةة المجعاقةةد  فو مةةن قسةةمها الس

 سلطجها الم لية.

فو مةةدفوع إلةةةى حكومةةة الدولةةةة المجعاقةةةد  األخةةر  فو قسةةةمها السياسةةةي فو ا( 

 .ها الم ليةفو سلطجاإلداري 

هيئةةةة فو للدولةةةة المجعاقةةةد  األخةةةر  إلةةةى البنةةةك المركةةةزي مةةةدفوع فو  جـ(

مةن مملوكةة ال ( المسةيطر عليهةا فوماليةةاعجبارية )بما في ذلك المؤسسةام ال

  .فو فقسامها السياسية فو اإلدارية فو سلطجها الم لية لةقبل تلك الدو

، مسةجخدمة فةي هةذه المةاد  تعني عبار  "الةدخل مةن مطالبةام الةدين" كمةا هةي  -4

وسةوا  لهةا  ،نوع سوا  تا تأمينها بةرهن فم د فيالدخل من مطالبام الدين من 

السةةندام مةةن وبشةةكل خةةاص الةةدخل  ،أربةةال المةةدين فم دبال ةةق فةةي المشةةاركة 

ام وسةندام الةديون بمةا فةي ذلةك العة وام والنةوائز السةندو ،المالية ال كومية

د و        الماليةة فو السةندام فو سةندام الةديون. المرتبطة بمثةل هةذه السةندام 

دين ألغةراض هةذه الةالنزا ام عن الةدفعام المجةأخر  دخة   مةن مطالبةام  دتع

 الماد .

إذا كةان المالةك المنجفة  مةن من هةذه المةاد   (2) ( و1) تيند تنطبق فحكام الفقر -5

   فةةي الدولةةة يةةزاول عمةةومقيمةةا  فةةي دولةةة مجعاقةةد   ،الةةدخل مةةن مطالبةةام الةةدين

المجعاقد  األخر  الجي نشأ فيها الدخل من مطالبام الدين من خ ل منشأ  دائمة 

األخةر  خةدمام شخصةية مسةجقلة  يةؤدي فةي تلةك الدولةة كانفو  ،فيها موجود 
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مةن مطالبةة الةدين الجةي دفة  عنهةا الةدخل  ةمطالبة وكانةت ،من قاعةد  ثابجةة فيهةا

ال الةة  تلةكالدائمةة فو القاعةد  الثابجةة. فةي مثةل فعليا  بهذه المنشأ   مرتبطةالدين 

 ( وفقا  لل الة.14( فو الماد  )7طبق فحكام الماد  )نت

إذا دفعجه الدولةة نفسةها، فو د  الدخل من مطالبام الدين ناشئا  في دولة مجعاق ديع -6

 ومة  ذلةكفحد فقسامها السياسية فو اإلدارية، فو سلطجها الم ليةة، فو مقةيا فيهةا. 

هةةذا سةةوا  كةةان  ،مةةن مطالبةةام الةةدينالةةدخل كةةان الشةةخص الةةذي يةةدف  ذلةةك  إذا

فةي دولةة مجعاقةد  منشةأ  دائمةة فو  يملةك، مقيما  فةي دولةة مجعاقةد  فم دالشخص 

 ،من مطالبام الةدين المةدفوعالدخل  عنها الناشئقاعد  ثابجة مرتبطة بالمديونية 

الةدخل  هةذا دعندئذ يع ،الثابجةالمنشأ  الدائمة فو القاعد   هذهج مل ذلك الدخل تو

 فيها المنشأ  الدائمة فو القاعد  الثابجة.توجد في الدولة الجي  أئناش

سةبا ع قةة خااةة بةين النهةة ب ،عندما يكون مبل  الةدخل مةن مطالبةام الةدين -7

ي ذالةدين الةةب فيمةا يجعلةقخةر،  الدافعةة والمالةك المنجفة  فو بينهمةا معةا  وشةخص 

المبل  الذي كان سةيجا ادتفةاق عليةه بةين النهةة  يزيد على ،الدخل هذا دف  عنهي

ف ن فحكام هذه الماد  تنطبق فقةط  ،الدافعة والمالك المنجف  في غياا تلك الع قة

فةةي مثةةل هةةذه ال الةةة، فةة ن النةةز  الزائةةد مةةن و ،علةةى المبلةة  المةةذكور فخيةةرا  

 وجةوا  كةل دولةة مجعاقةد  مة ةنظمةألالمدفوعام يظل خاضةعا  لليةريبة يبقةا  

 األحكام األخر  لهذه ادتفاقية. مراعا 

 (12)مادة ال

 اإلتاوات

ينوو فن تخي  اإلتاوام الجي تنشأ في دولة مجعاقد  وتدف  إلى مقيا في الدولةة  -1

 المجعاقد  األخر  لليريبة في تلك الدولة األخر .

اقةد  م  ذلك، ينوو فن تخي  تلةك اإلتةاوام فييةا  لليةريبة فةي الدولةة المجعو -2

المالةك المنجفة  المسجفيد هةو لكن إذا كان ة تلك الدولة، فقا  ألنظموالجي تنشأ فيها 

 (%7) فةي المائةة 7عةن زيةد ت ينةا فدالمفروضةة اإلتاوام ف ن اليةريبة من 

 من المبل  اإلجمالي لإلتاوام.

السلطجان المخجصةجان فةي الةدولجين المجعاقةدتين يريقةة تطبيةق هةذا القيةد  تسوي

 فيما بينهما.  ق المجبادل بادتفا

المةدفوعام مةن في  -فةي هةذه المةاد مسجخدم  كما هو-يعني مصطل  "إتاوام"  -3

عمةل فدبةي  نشةرلمها مقابل اسجعمال فو حق اسجعمال في حق ستالجي يجا ، نوع 

فو فنةةي فو علمةةي بمةةا فةةي ذلةةك األفةة م السةةينمائية، فو ففةة م فو فشةةرية البةةث 

خجةراع فو ع مةة تناريةة، فو تصةميا فو إفو في بةرا   اإلذاعي فو الجليفزيةوني 

فو مقابةةل اسةةجعمال فو حةةق  ،سةةرية معالنةةةنمةةوذا، فو مخطةةط، فو تركيبةةة فو 
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مجعلقةةة المعلومةةام المقابةةل تناريةةة فو علميةةة فو فو  ،اسةةجعمال معةةدام اةةناعية

 الجنارية فو العلمية. فو ،بالجنارا الصناعية

مةن المالةك المنجفة   كةانإذا من هةذه المةاد   (2) و (1)د تنطبق فحكام الفقرتين  -4

عمة   فةي الدولةة المجعاقةد  األخةر  ويةزاول مقيما  في دولة مجعاقةد ،  ،اإلتاوام

كةةان فو  ،فيهةةا موجةةود الجةةي نشةةأم فيهةةا هةةذه اإلتةةاوام مةةن خةة ل منشةةأ  دائمةةة 

األخةر  خةدمام شخصةية مسةجقلة مةن خة ل قاعةد  ثابجةة  يؤدي في تلك الدولةة

المنشةأ   هذهفعليا  ب ةمرتبط امتدف  عنها اإلتاو جيوكان ال ق فو الملكية ال ،افيه

( 14( فو )7فحكةام المةاد  )طبةق نال الة ت هذهفي مثل  ،الدائمة فو القاعد  الثابجة

 وفقا  لل الة.

تلةك الدولةة نفسةها، فو فحةد هةا جفعدإذا اإلتاوام قةد نشةأم فةي دولةة مجعاقةد   دتع -5

فة ذا  ، ذلةك ومة  ية فو اإلدارية فو سلطجها الم ليةة فو مقةيا فيهةا.فقسامها السياس

مقيمةةا  فةةي دولةةة مجعاقةةد  فم د، إلتةةاوام، سةةوا  كةةان الةةذي يةةدف  اكةةان الشةةخص 

بهةا ادلجزامةام الجةي  ا  مرتبطةيملك في دولة مجعاقد  منشأ  دائمة فو قاعةد  ثابجةة 

تج مةل فو القاعةد  الثابجةة  لمنشةأ  الدائمةةاتلةك كانةت و ،اإلتةاوامنها تلك عتدف  

هةذه اإلتةاوام قةد نشةأم فةي الدولةة الجةةي  دعنةدها تعة ،اإلتةاوامهةذه  دفة  عةا 

 فيها المنشأ  الدائمة فو القاعد  الثابجة. وجدت

بسةةبا ع قةةة خااةةة بةين النهةةة الدافعةةة والمالةةك - يكةةون مبلةة  اإلتةاوام عنةدما -6

 فو فو ال ةةق لةةق بادسةةجخدامفيمةةا يجع -معةةا  وبةةين شةةخص  خةةرهمةةا المنجفةة  فو بين

المبل  الةذي كةان سةيجا ادتفةاق عليةه يزيد على المعلومام الجي يدف  مقاب   لها، 

ف ن فحكام هةذه المةاد  ، الع قة  تلكوالمالك المنجف  في غياا  ةبين النهة الدافع

في مثل هذه ال الة، فة ن النةز  الزائةد وتنطبق فقط على المبل  المذكور فخيرا . 

م  وجةوا  ،م كل دولة مجعاقد المدفوعام يظل خاضعا  لليريبة يبقا  لنظمن ا

 مراعا  األحكام األخر  لهذه ادتفاقية.
 (13)مادة ال

 األرباح الرأسمالية
نقل ملكية ممجلكام غيةر من مقيا في دولة مجعاقد  ل ة ققمجال الرفسمالية األربال -1

ينةوو  ،في الدولة المجعاقد  األخةر  الواقعةو ،(6في الماد  ) المذكور  ،منقولة

 الدولة األخر .     لليريبة في تلك تخي  فن 

األربةةال الرفسةةمالية المج ققةةة لمقةةيا فةةي دولةةة مجعاقةةد  مةةن نقةةل ملكيةةة ممجلكةةام  -2

منقولةةة تشةةكل جةةز ا  مةةن الممجلكةةام الجناريةةة لمنشةةأ  دائمةةة يمجلكهةةا فةةي الدولةةة 

ق بةأدا  ناقةل الملكيةة لخةدمام شخصةية مجعاقد  األخر ، فو مرتبطة بشكل وثية

الدولةة األخةر ، بمةا مسجقلة )الجي تنطبق عليها الماد  الرابعةة عشةر ( فةي تلةك 

فةةي ذلةةك األربةةال الرفسةةمالية الناشةةئة مةةن نقةةل ملكيةةة مثةةل هةةذه المنشةةأ  الدائمةةة، 
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 ينوو فن تخي  لليريبة في تلك الدولة األخر .

رفسةةمالية الجةةي يكجسةةبها مقةةيا فةةي دولةةة ينةةوو فةةرض اليةةريبة علةةى األربةةال ال  -3

فيها تلك   شركة في الدولة المجعاقد  الموجودفي مجعاقد  من ت ويل ملكية فسها 

هةةةذه األسةةةها شةةةركة )خةةة ف الشةةةركة ل نجفةةة المالشةةةركة، إد إذا كةةةان المالةةةك 

فةةي المائةةة مةةن  11( تمجلةةك مباشةةر  فو غيةةر مباشةةر  مةةا د يقةةل عةةن الجيةةامنية

 ادتفاقية.هذه تلك األسها بعد الجوقي  على   ّصلت علىتورفسمال الشركة، 
( مةن هةذه المةاد ، فيمةا يجعلةق بادسةجثمارام القائمةة 3م  مراعا  فحكام الفقر  ) -4

قبةةل الجوقيةة  علةةى هةةذه ادتفاقيةةة، فةةي حالةةة إعةةاد  تنظةةيا شةةركة فو دمنهةةا فو 
ائيةة لألسةها، يُسةم  تقسيمها فو في معاملة مماثلة د تؤدي إلى تغير الملكية النه

بجأجيل فرض اليريبة علةى األربةال الرفسةمالية المج ققةة إلةى حةين الجصةرف 
الفعلةي فةي تلةك األسةةها، وتطبيةق تلةك اليةريبة علةةى كافةة األربةال الرفسةةمالية 
المكجسبة مةن تةاريت بدايةة ادسةجثمار حجةى الجةاريت الةذي يةجا فيةه ت ويةل ملكيةة 

 ادسجثمار بشكل نهائي.
فو مةن  يل الناتنة من نقل ملكيةة سةفن فو يةائرام تعمةل فةي النقةل الةدولاألربا -5

الطائرام، تخية   وفنقل ملكية ممجلكام منقولة مجعلقة بجشغيل مثل هذه السفن 

لليةةةريبة فقةةةط فةةةي الدولةةةة المجعاقةةةد  الجةةةي يوجةةةد فيهةةةا مركةةةز اإلدار  الفعلةةةي 

قةة  علةةى مةةجن إذا كةةان مركةةز اإلدار  الفعلةةي لمشةةروع نقةةل ب ةةري ي للمشةةروع.

يعد واقعا  في الدولة المجعاقةد  الجةي يقة  فيهةا ف نه ألغراض هذه الفقر  ف، سفينة 

مينةةا  مةةوين السةةفينة، وإن لةةا يوجةةد مثةةل هةةذا المةةوين، فيعةةد واقعةةا  فةةي الدولةةة 

 مشغل السفينة. المجعاقد  الجي يقيا فيها

ار إليهةةا فةةي تلةةك المشةة غيةةرمةةن نقةةل في ملكيةةة المج ققةةة  الرفسةةمالية األربةةال -6

ا فيهةا ناقةل يلليريبة فقط في الدولة المجعاقد  الجةي يقةتخي  ، الفقرام السابقة 

 الملكية.

 (14مادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكجسبه مقيا في دولة مجعاقد  فيمةا يجعلةق بخةدمام مهنيةة فو فنشةطة  -1

في مةن دولة فيما عةدا لليريبة فقط في تلك اليخي  ذام يبيعة مسجقلة  فخر 

ريبة فةةي هةةذا الةةدخل فييةةا  لليةةمثةةل يخيةة   حيةةث ينةةوو فنالجاليةةة،  ال ةةادم

 الدولة المجعاقد  األخر :

فر  لةةه بصةةفة منجظمةةة فةةي الدولةةة المجعاقةةد  اإذا كانةةت لديةةه قاعةةد  ثابجةةة مجةةو ف(

ينوو فن يخي  الدخل لليريبة في  ،دا  فنشطجه، في تلك ال الةألاألخر  

إلةةى تلةةك القاعةةد   نسةةاالةةذي يولكةةن فقةةط بالقةةدر لمجعاقةةد  األخةةر ، الدولةةة ا

 الثابجة.
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 مةددلفو  لمةد فةي الدولةة المجعاقةد  األخةر  موجةودا  الشةخص كان إذا  ا(

في مةد  إثنةي عشةر يومةا  فةي  (183) نعةفةي منموعهةا فو تزيةد إلةى تصل 

 ن مقةةدار فةة ،ال الةةة تلةةكفةةي  .السةةنة الماليةةة المعنيةةةشةةهرا  تبةةدف فو تنجهةةي فةةي 

ينةوو فن  ،المةؤدا  فةي تلةك الدولةة األخةر  جهن فنشةطمفقط الدخل المج قق 

 .يخي  لليريبة في الدولة األخر 

تشمل عبار  "الخدمام المهنية" بوجه خةاص األنشةطة المسةجقلة فةي المنةادم  -2

وكةذلك األنشةطة المسةجقلة ، الجربويةة فو الجعليميةة  فو الفنيةفو  األدبية فو العلمية

وفيبةا  األسةنان  ،لجي يزاولها األيبةا  والم ةامون والمهندسةون والمعمةاريونا

 والم اسبون.

 (15مادة )ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة
فة ن الرواتةا  (21) ( و21) ( و11) ( و18) ( و16)م  مراعا  فحكام المةواد  -1

فيمةا  -اقةد  الجي يكجسبها مقيا في دولة مجعاألخر  واألجور والمكافآم المماثلة 

مزاولجهةا فةي  إد إذا تمةت ،في تلك الدولةفقط تخي  لليريبة  -يجعلق بوفيفة 

كجسةبة مةن مثةل هةذه . فةي هةذه ال الةة فة ن المكافةآم المالدولة المجعاقد  األخر 

 تخي  لليريبة في تلك الدولة المجعاقد  األخر :يمكن فن الوفيفة 

تجنةاوو  مةددللمةد  فو األخةر  مجعاقةد  ال في الدولة موجودا  المسجفيد  إذا كان ف(

في مةد  إثنةي عشةر شةهرا  تبةدف فو تنجهةي فةي يوما  فةي  (183) في منموعها

 .السنة المالية المعنية

اةاحا عمةل مقةيا فةي الدولةة مدفوعة مةن قبةل م آالمكاف فن تكون وف ا(

 فو نيابة عنه. األخر المجعاقد  

يملكهةةا دائمةةة فو قاعةةد  ثابجةةة هةةا منشةةأ  جت مل قةةدم آالمكافةة فن تكةةون وف جـ(

 العمل في الدولة األخر .ااحا 
مةن قبةل م المكجسةبة آالمكافة ف نالرغا من األحكام السابقة في هذه الماد ، على  -2

فيمةةا يجعلةةق بوفيفةةة تمةةارس علةةى مةةجن سةةفينة فو يةةائر  مقةةيا فةةي دولةةة مجعاقةةد  
لمجعاقةد  الجةي لليةريبة فةي الدولةة اينةوو فن تخية  ،  فةي النقةل الةدولي تعمل
 فيها مركز اإلدار  الفعلي للمشروع. يوجد

 (16مادة )ال
 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

األخةةر  الجةةي يكجسةةبها المماثلةةة والمةةدفوعام  فعيةةا  منلةة  اإلدار فتعةةاا   
شةةركة مقيمةةة فةةي الدولةةة  إدار منلةة   فةةيدولةةة مجعاقةةد  بصةةفجه عيةةوا   فةةيمقةةيا 

 لليريبة في تلك الدولة األخر .ينوو إخياعها  ،المجعاقد  األخر 
 (17مادة )ال

 نيالرياضياألشخاص ن ويالفنانأتعاب 



16 

 

مقيا فةي  يكجسبهف ن الدخل الذي  ،(15) و (14)الرغا من فحكام المادتين على  -1

فو الجليفزيةون فو  اإلذاعةةالمسةرل فو السةينما فو في بصفجه فنانا  - دولة مجعاقد  

من فنشطجه الشخصية الجي يمارسةها فةي الدولةة      -بصفجه موسيقيا  فو رياضيا  

 المجعاقد  األخر  ينوو إخياعه لليريبة في تلك الدولة األخر .

يسج ق دخل يجعلق بأنشطة شخصية واولها فنان فو رياضي بصةفجه تلةك  عندما -2

فةة ن ذلةةك  ،ذلةةك الةةدخل للفنةةان فو الرياضةةي نفسةةه ولكةةن لشةةخص  خةةر لةةا يكةةنو

ينةةوو إخيةةاعه  (15) ( و14) ( و7)حكةةام المةةواد الةةرغا مةةن فعلةةى الةةدخل و

لجلةك  فيهةا مزاولةة الفنةان فو الرياضةي تلليريبة في الدولةة المجعاقةد  الجةي تمة

 .األنشطة

مقةيا فةي الدخل الةذي يكجسةبه ( من هذه الماد  على 2( و )1د تنطبق الفقرتين ) -3

كانةةت إذا  ،فةةي الدولةةة المجعاقةةد  األخةةر  يمارسةةهادولةةة مجعاقةةد  مةةن فنشةةطة 

مةن الدولةة عامةة بةأموال  يفساسةبشةكل فو كليا  الدولة مدعومة تلك الزيار  إلى 

وفقةا   اتةج سلطجها الم لية فو فوالسياسية  فحد فقسامها فود  فوالمجعاقد  المذكور  

فةي مثةل هةذه ال الةة، يخية   عاقةدتين.دتفاقية ثقافية بين حكومجي الةدولجين المج

 في الدولة المجعاقد  الجي يقيا فيها الفنان فو الرياضي.ذلك الدخل لليريبة فقط 

 (18مادة )ال

 والدفعات السنوية معاشات التقاعد
األخةةةر  فةةة ن معاشةةةام الجقاعةةةد والمكافةةةآم  ،(11المةةةاد  ) مةةة  مراعةةةا  فحكةةةام -1

 ،سابقة خدمةتدف  لمقيا في دولة مجعاقد  مقابل  الجيوالدفعام السنوية  المشابهة

 .فقط ي تلك الدولةتخي  لليريبة ف

نظةةام تأمينةةام  وفقةةا  ألحكةةام الجةةي تةةدف في معةةات تقاعةةد والمةةدفوعام األخةةر   -2

خر  تخية  لليةريبة فةي األمجعاقد  الدولة في المجعاقد  لمقيا دولة لاججماعية 

 الدولة المذكور  فود  فقط.

ذا المعةات ( من هذه الماد ، إذا ُدف  ه1على الرغا من ال كا الوارد في الفقر  ) -3

الجقاعةةدي فو في مكافةةأ  مماثلةةة فخةةر  غيةةر دوريةةة فةةي يبيعجهةةا، فيمةةا يجعلةةق 

بوفيفة سابقة في الدولة المجعاقد  األخر ، وتا دفعها قبل تةاريت بدايةة المعةات 

الجقاعةةدي، فو إذا ُدفعةةت دفعةةة واحةةد  بةةدد  عةةن ال ةةق فةةي دفعةةام سةةنوية لمةةد  

ية، ينوو فن تخي  فييا  تلةك الدفعةة فو ال يا ، قبل تاريت بداية الدفعام السنو

 المبل  المدفوع دفعة واحد  لليريبة في الدولة المجعاقد  المسجمد  منها.

 (19مادة )ال

 الخدمات الحكومية

دولة مجعاقد  فو فحةد فقسةامها  اي تدفعهجال - خ ف معات الجقاعد -المكافآم  ف(  -1
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خةدمام فداهةا لجلةك الدولةة فو ب فيمةا يجعلةقفو سلطجها الم لية لفةرد  السياسية

 .فقط تلك الدولة خي  لليريبة فيالقسا فو السلطة ت

هذه المكافآم تخي  لليريبة فةي الدولةة المجعاقةد   مثلف ن م  ذلك و ا(

الخةدمام فةي تلةك الدولةة وكةان الفةرد مقيمةا  فةي تلةك فديةت إذا فقط األخر  

 :كذلكوالدولة 

 .يهامواينفحد  (1

 الخدمام. تأديةما  في تلك الدولة فقط لغرض لا يصب  مقيفو  (2

دولةة مجعاقةد  فو  ،دفعةه مةن قبةل، فو مةن فمةوال توفرهةايجا في معات تقاعد  ف(  -2

فةةةرد فيمةةةا يجعلةةةق لفو سةةةلطجها الم ليةةةة اإلداريةةةة السياسةةةية فو فحةةةد فقسةةةامها 

يخية  لليةريبة فةي تلةك ،  ةسةلطالفو القسةا بخدمام فداهةا لجلةك الدولةة فو 

 .فقط الدولة

م  ذلك ف ن معات الجقاعد هذا يخي  لليريبة فةي الدولةة المجعاقةد  و ا(

 في تلك الدولة األخر . إذا كان الفرد مواينا  ومقيما  فقط  األخر 

والمكافآم  ،على الرواتا واألجور (18و ) (16) ( و15)طبق فحكام المواد نت -3

ومرتبطةة تةا تأديجهةا بخةدمام  فيمةا يجعلةقومعاشام الجقاعةد  ،المشابهة األخر 

 فو سلطجها الم لية.السياسية بعمل تزاوله دولة مجعاقد  فو فحد فقسامها 

 (21مادة )ال

 الطالب

د تخي  المةدفوعام الجةي يجسةلمها يالةا فو مجةدرا يكةون فو كةان مقيمةا  فةي  -1

دولة مجعاقةد  مباشةر  قبةل ويارتةه للدولةة المجعاقةد  األخةر ، ويجواجةد فةي تلةك 

مجعاقد  األخر  لغرض الجعليا فو الجدريا، لغةرض معيشةجه فو تعليمةه الدولة ال

بشري فن تكةون هةذه المةدفوعام ، فو تدريبه، لليريبة في تلك الدولة األخر  

 م ولة من مصادر خارا تلك الدولة األخر .

قيما  في دولة مجعاقد  مباشةر  م -الذي يكون فو كان  -ي ق للطالا فو المجدرا  -2

للدولة المجعاقةد  األخةر  ويكةون مجواجةدا  فةي تلةك الدولةة المجعاقةد   قبل ويارته

األخر  لغرض الجعليا فو الجدريا، فيما يجعلق بالمةدفوعام الجةي يجسةلمها ذلةك 

الطالةةا فو المجةةدرا الجةةي تشةةكل مكافةةأ  تجعلةةق بةةأدا  خةةدمام فةةي تلةةك الدولةةة 

عفا ام وال سةومام المجعاقد  األخر ، الجمج  في تلك الدولة األخر  بنف  اإل

، شةريطة ارتبةاي تلةك الدولةة المجعاقةد  المجعلقة باليرائا المجاحة للمقيمين فةي

 .بجعليمه فو تدريبه فو فنها ضرورية ألغراض معيشجه تلك الخدمام

 (21مادة )ال

 المعلمون والباحثون
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مقيمةةا  فةةي دولةةة مجعاقةةد  فو كةةان  لمها معلةةا فو باحةةث يكةةونجالجةةي يسةةفةةآم المكا -1

فب ةاي، عمةل غةرض الجعلةيا فو بقبةل دعوتةه للدولةة المجعاقةد  األخةر  اشر  مب

د تخيةة  لليةةريبة فةةي تلةةك الدولةةة ،  األنشةةطة  جلةةكب علةةقيج والمسةةجلمة فيمةةا

 .سنجينمد  د تجناوو لالمجعاقد  

على الدخل المج صل مةن الب ةث إذا فُدي هةذا الب ةث لغيةر  هذه الماد د تُطبق  -2

 لكن من فجل المنفعة الخااة لشخص فو فشخاص معينين.المصل ة العامة، و

 (22مادة )ال

 الدخل اآلخر

هةةذه  مةةنناولهةةا المةةواد السةةابقة دخل لمقةةيا فةةي دولةةة مجعاقةةد  الجةةي لةةا تجالةةبنةةود  -1

 .فينما كان منشؤها ادتفاقية تخي  لليريبة في تلك الدولة فقط

خةة ف الةةدخل مةةن ب- دخلالةةعلةةى مةةن هةةذه المةةاد  ( 1طبةةق حكةةا الفقةةر  )نيد  -2

مسةجلا  كةانإذا  -(6( مةن المةاد  )2م دد  في الفقةر  )الالممجلكام غير المنقولة 

عمة   فةي الدولةة المجعاقةد  األخةر  ويمارس في دولة مجعاقد   مقيما  الدخل  ذلك

فيهةةا، فو يةؤدي فةةي تلةةك الدولةةة األخةةر  خةةدمام  توجةةدمةن خةة ل منشةةأ  دائمةةة 

مةن ويكون ال ق فو الممجلكام الجةي يةدف   ،ة فيهاشخصية مسجقلة من قاعد  ثابج

فعليا  بمثل هذه المنشأ  الدائمةة فو القاعةد  الثابجةة. فةي مثةل  ةالدخل مرتبط فجلها

 وفقا  لل الة. (14الماد  ) وف( 7تطبق فحكام الماد  ) ،ال الة هذه

 رابعالفصل ال

 إزالة االزدواج الضريبي

 (23مادة )ال

 الضريبيإزالة االزدواج  أساليب
 فساليا إوالة ادودواا اليريبي كما يلي:

 بالنسبة إلى هولندا:  -1

ينوو لهولندا عند فرض ضريبة على المقيمين فيها فن تدرا في األساس  ف(

الذي تُفرض بموجبه تلك اليرائا، بنود الدخل الجي ينوو فن تخي  فو 

ألحكام هذه  تكون خاضعة لليريبة فقط في المملكة العربية السعودية يبقا  

 ادتفاقية.

عنةدما يكجسةا مقةيا فةي هولنةدا بنةودا  مةن الةدخل ينةوو فن وم  ذلك،  ا(

( 7( و )6تخيةةة  لليةةةريبة فةةةي المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية وفقةةةا  للمةةةواد )

( مةن 4(، والفقةر  )11( من الماد  )5( والفقر  )11( من الماد  )4والفقر  )

( مةةن المةةاد  1(، والفقةةر  )13د  )( مةةن المةةا2و  1( والفقةةرام )12المةةاد  )

( )ف( مةن المةاد  2( )ف( و )1(، والفقرام )15( من الماد  )1( والفقر  )14)
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( من هذه ادتفاقيةة ومدرجةة فةي األسةاس 22( من الماد  )2(، والفقر  )11)

( )ف(، تعفي هولندا تلةك البنةود مةن الةدخل بالسةمال 1المشار إليه في الفقر  )

 النظةةام. وي سةةا هةةذا الخصةةا بمةةا يجفةةق مةة  فحكةةام بالخصةةا مةةن ضةةريبجها

بنةود الةدخل تلةك  دتعة الهولندي لجننا ادودواا اليريبي. ولهذا الغرض، 

قد فُدرجت في مبل  بنود الدخل المعفى من اليةريبة الهولنديةة بموجةا تلةك 

 األحكام.

عةةة و  علةةةى ذلةةةك، تسةةةم  هولنةةةدا بالخصةةةا مةةةن اليةةةريبة الهولنديةةةة  جـ(

( 11( )ا( مةن المةاد  )2ود الةدخل الجةي ينةوو، وفقةا  للفقةر  )بنةلالم سوبة 

( مةن المةاد  2( و )1( والفقةرام )16( والمةاد  )13( من الماد  )3والفقر  )

( مةن هةذه ادتفاقيةة، فن تخية  لليةريبة 18( مةن المةاد  )3( والفقر  )17)

ر في المملكة العربية السعودية بقةدر تيةمين تلةك البنةود فةي األسةاس المشةا

على فن يساوي مبل  هذا الخصا اليريبة المدفوعةة  .( )ف(1إليه في الفقر  )

في المملكة العربية السعودية علةى تلةك البنةود مةن الةدخل، ود يجنةاوو، فةي 

الهولندي لجننا ادودواا اليةريبي علةى ذلةك،  النظامحالة ما تنص فحكام 

علةى فقةط تقجصةر  مبل  الخصا الذي يسم  به إذا كانت بنود الدخل المدرجة

الهولنةدي  النظةامبنود الدخل المعفية مةن اليةريبة الهولنديةة بموجةا فحكةام 

 لجننا ادودواا اليريبي.

الهولنةدي  النظةامد تقيد هذه الفقر  السمال الذي تمن ه حاليا  فو بعدئذ فحكةام   

ا ادودواا اليريبي، لكن فقةط بقةدر مةا يجصةل األمةر باحجسةاا مبلة  نلجن

الدخل المكجسا من فكثةر  ياليريبة الهولندية فيما يجعلق ب جمال الخصا من

من دولة وترحيل اليريبة المدفوعة في المملكة العربية السعودية على تلك 

 البنود من الدخل إلى سنوام دحقة.

خصا الهولندا ب  ( )ا( من هذه الماد ، تسم1على الرغا من فحكام الفقر  ) د(

يةرائا المدفوعةة فةي المملكةة العربيةة السةعودية لل ،من اليريبة الهولندية

( مةةن 4( والفقةر  )7علةى بنةود الةةدخل الجةي ينةةوو فن تخية ، وفقةا  للمةةاد  )

( 12( مةةةن المةةةاد  )4( والفقةةةر  )11( مةةةن المةةةاد  )5( والفقةةةر  )11المةةاد  )

( من هذه ادتفاقية، لليريبة في المملكة العربيةة 22( من الماد  )2والفقر  )

( ف( )1بقدر تيمين تلك البنود في األساس المشار إليه في الفقر  )السعودية 

الهولنةدي لجننةا ادودواا  نظةامالهولنةدا بموجةا فحكةام تسةم  وبمقدار ما 

ليةريبة المفروضةة فةي دولةة ل ،خصا مةن اليةريبة الهولنديةةبال ،اليريبي

( )جةـ( مةن هةذه 1ام الفقةر  )كةفخر  على تلك البنود من الةدخل، وتطبةق فح

 هذا الخصا. حجسااد الماد 
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 لمملكة العربية السعودية:إلى ابالنسبة  -2

وفقةةا   -ينةةوو والةةذي دخةة   المملكةةة العربيةةة السةةعودية إذا اكجسةةا مقةةيا فةةي  ف(

المملكةة العربيةة  فة ن ،هولنةدا فن يخي  لليريبة في - ألحكام هذه ادتفاقية

الدخل  هذا مثل - الماد  ( من هذها-2حكام الفقر  )أل وفقا   -تعفي السعودية 

 من اليريبة.

والجةي دخل للة عنااةر المملكةة العربيةة السةعوديةإذا اكجسا مقةيا فةي  (ا

( من 4( و )3( والفقرتين )12و )( 11( و )11اد )ووفقا  ألحكام الم -ينوو 

 المملكة العربية السعودية ف ن، هولندافن تخي  لليريبة في  -( 13الماد  )

مبلةة  يةةريبة علةةى دخةةل ذلةةك المقةةيا مبلغةةا  مسةةاويا  لخصةةا مةةن البال تسةةم 

د يجنةةاوو مثةل هةةذا الخصةا ومةة  ذلةك فةة ن  .هولنةداليةريبة المدفوعةة فةةي ا

إلى يعز  قبل الخصا والذي الذي تا حسابه  النز  من اليريبةمقدار ذلك 

 .هولندابنود الدخل تلك المكجسبة من 
فسةاليا إوالةة ادودواا  د تخةل، لمملكةة العربيةة السةعودية ا في حالة جـ(

 لمواينين السعوديين.إلى ابالنسبة  أحكام نظام جباية الزكا باليريبي 
 خامسالفصل ال

 أحكام خاصة
 (24مادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل
 ،تةؤديفو كلجيهما  المجعاقدتينشخص فن إجرا ام إحد  الدولجين ل عندما يجبين -1

 ،ضريبة د تجفق م  فحكةام هةذه ادتفاقيةةبالنسبة له إلى فرض  ،فو سوف تؤدي

 األنظمةةةالمعالنةةة المنصةةوص عليهةةا فةةي  تةةدابيربصةةرف النظةةر عةةن -يمكنةةه 

لدولةة الجابعةة لعلى السلطة المخجصةة  جهفن يعرض قيي -الم لية لجلك الدولجين

عةرض القيةية خة ل ثة ي سةنوام مةن فول  نةايوالمجعاقد  الجةي يقةيا فيهةا. 

 فحكام هذه ادتفاقية.خالف تفد  إلى فرض ضريبة إشعار باإلجرا  الذي 

وفنهةا غيةر  ،مسةو لهةا فن ادعجةراض   إذا بةد ،علةى السةلطة المخجصةة يجعين -2

يريةق  عةن القيية جسويةل يسعال ، على الجوال إلى حل مرضبنفسها  قادر 

ادتفاق المجبادل مة  السةلطة المخجصةة بالدولةة المجعاقةد  األخةر  بهةدف تننةا 

اتفةاق يةجا الجواةل وينفةذ في هةذه ادتفاقيةة.  فحكةامالجي تخالف  ريبةيالفرض 

 .للدولجين المجعاقدتينالم لية  األنظمةا في حدود ومنية وارد  في غإليه بر

عةن يريةق  يافي الدولجين المجعاقدتين فن تسةع ينجالسلطجين المخجصعلى  يجعين -3

بجفسير هةذه  ا  جعلقمنشأ يشك  فو ةتذليل في اعوبإلى ادتفاق المجبادل فيما بينها 

ادودواا اليةريبي  والةةإل. وينةوو فييةا  فن تجشةاورا معةا  فو تطبيقها ادتفاقية

 في ال ادم الجي لا ترد في هذه ادتفاقية.
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عةةن ، فن تقةةررا فةةي الةةدولجين المجعاقةةدتين  جينالمخجصةة جينلسةةلطا يجعةةين علةةى -4
بصةفة ولجطبيق هذه ادتفاقية  اساالمناألسلوا ، يريق ادتفاق المجبادل بينهما 

كةي ي صةلوا مجعاقةد  الدولةة الفةي خية  لهةا المقيمةون يالمجطلبام الجي  خااة
 االمنصوص عليهة ةاليريبي امفو اإلعفا  خفييامالجالدولة األخر  على  في

 في هذه ادتفاقية.

 (25مادة )ال

 تبادل المعلومات

المعلومةةام المجعاقةةدتين تبةةادل فةةي الةةدولجين  ينجيجعةةين علةةى السةةلطجين المخجصةة -1

لجنفيةذ فحكةام هةذه ادتفاقيةة فو سوا   القنوام الدبلوماسية اليرورية عن يريق 

باليرائا الجي تغطيها هذه  لدولجين المجعاقدتين المجعلقةلاألنظمة الم لية لجنفيذ 

ويةةجا فحكةةام هةذه ادتفاقيةةة.  يخةالفد تلةةك فن فةرض اليةةريبة  مةةا دام ،ادتفاقيةة

تجلقاهةا الدولةة  ةتعامل في معلومو. (1دون الجقيد بالماد  ) المعلومام هذه تبادل

 صةل تالجةي المعلومام  الجي تعامل بها طريقةالالمجعاقد  على فنها سرية بنف  

لألشةةةخاص فو إد الكشةةةف عنهةةةا د ينةةةوو و ،عليهةةةا وفقةةةا  ألنظمجهةةةا الم ليةةةة

فو  طلمعنيةةةين بةةةالربالسةةةلطام )بمةةةا فةةةي ذلةةةك الم ةةةاكا واألجهةةةز  اإلداريةةةة( ا

فيمةةةةا يجعلةةةةق  عجةةةةراضاد ت ديةةةةدو  فو ادعالةةةةالج صةةةةيل فو الجنفيةةةةذ فو إقامةةةةة 

لهةذه إد المعلومةام  تلكهؤد  األشخاص فو السلطام  يسجخدمود  .باليرائا

عامة الم كمة ال إجرا امالمعلومام في هذه وينوو لها كشف  ،األغراض فقط

 قيائية.الحكام األفو في 

بمةا يةؤدي إلةى إلةزام من هةذه المةاد  ( 1ي حال تفسير فحكام الفقر  )د ينوو بأ -2

 بما يلي: دولة مجعاقد 

لممارسام اإلدارية فةي تلةك الدولةة اوتنفيذ إجرا ام إدارية مخالفة لألنظمة  ف(

 فو في الدولة المجعاقد  األخر .

الجعليمةام  تقديا معلومام د يمكن ال صول عليها بموجا األنظمة فو ا(

 فو في الدولة المجعاقد  األخر .تلك الدولة  دارية المعجاد  فياإل

 وفاألعمةال  وفجعلق بالجنةار  يمعلومام من شأنها كشف في سر تقديا  جـ(

األسرار الجنارية فو المهنية فو العمليام الجناريةة فو معلومةام  فو الصناعة

 عنها مخالفا  للسياسة العامة. الكشفقد يكون 
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 (26مادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتاء أعض

ادمجيةةةاوام الماليةةةة الممنوحةةةة ألعيةةةا  البعثةةةام الدبلوماسةةةية فو فعيةةةا    

الدائمة في المنظمام الدوليةة بموجةا القواعةد القنصلية فو فعيا  البعثام البعثام 

 ، لن تجأثر بهذه ادتفاقية.العامة للقانون الدولي فو وفقا  ألحكام اتفاقيام خااة

 (27ادة )مال

 النفاذ

عةن يريةق القنةوام الدبلوماسةية كل دولة مجعاقد  الدولة المجعاقد  األخر   بل ت -1

. حيةز النفةاذ هةذه ادتفاقيةةلةدخول  نظمجهةاوفقةا  أل ال ومةةباسجكمال اإلجرا ام 

الةذي جةالي للشةهر اليوم األول من الشهر الثاني ال فينافذ  هذه ادتفاقية  تصب و

 األخير. ب  تلقى اإلفيه  تا

 :نافذ  فحكام هذه ادتفاقية تصب  -2

المبةال  المدفوعةة فةي فو  عند المنب ، علةىليرائا المسجقطعة با فيما يجعلق ف(

تلك السةنة الجةي لي تي جالفي في سنة مي دية يناير  شهراألول من اليوم بعد 

 . فذفاب ت فيها ادتفاقية نا

خل، علةةةةى اليةةةةرائا علةةةةى الةةةةداألخةةةةر  فيمةةةةا يجعلةةةةق باليةةةةرائا  ا(

المفروضة عن في مد  ضريبية تبدف في فو بعةد اليةوم األول مةن شةهر ينةاير 

 ادتفاقية نافذ . امن السنة المي دية الجي تلي السنة الجي فاب ت فيه

 (28مادة )ال

 اإلنهاء

ينةوو ألي مةن الةدولجين و، غيةر م ةدد   لمةد تظل هذه ادتفاقية نافةذ  المفعةول  -1

 إشةةعار بجقةةدياوام الدبلوماسةةية نةةالق مةةن خةة لادتفاقيةةة هةةذه نهةةا  إالمجعاقةةدتين 

 فةييونيةو  31في موعد د يجعد  للدولة المجعاقد  األخر  بطلا اإلنها  خطي 

هةذه فيهةا السنة الجي فاةب ت بعد سنوام  عشرمرور تبدف بعد في سنة مي دية 

 .ادتفاقية نافذ 

 :طبق للمر  األخير ت اقيةادتففحكام هذه ف ن  الة مثل هذه الفي  -2

فةي فو علةى المبةال  المدفوعةة  ،المنب  قطعة عندليرائا المسجاب ما يجعلقفي ف(

إشةعار نة المي دية الجةي تةا فيهةا تقةديا من شهر ديسمبر من الس 31قبل يوم 

 .ادتفاقيةهذه إنها  

علةةةةى الةةةةدخل، علةةةةى اليةةةةرائا  يةةةةرائا األخةةةةر الب مةةةةا يجعلةةةةقفي ا(

مةن شةهر ديسةمبر  31د  ضريبية تبةدف فةي فو قبةل يةوم المفروضة عن في م
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 .ادتفاقيةهذه إشعار إنها  ة المي دية الجي تا فيها تقديا من السن
 
 .هذه ادتفاقية بجوقي  ، المفوضان حسا األاول،ن فدناهاقام الموقع إثباتا  لذلك     
 

 مةةن م13/11/2118الموافةةق  هةةـ13/11/1421بجةةاريت  الريةةاضحةةررم فةةي      

 وجميةةة  النصةةةوصاإلننليزيةةةة الهولنديةةةة ووباللغةةةام العربيةةةة  ننسةةةخجين فاةةةليجي

 اإلننليزي. النصب يعجدادخج ف في الجفسير  ةفي حالومجساوية ال نية. 

 

عن حكومة المملكة العربية 
 السعودية 

 وزير المالية بالنيابة

 
 

 عن حكومة مملكة هولندا
 وزيرة الشئون االقتصادية 

 

يز بن عبدهللا عبدالعز     
 الخويطر

 ماريا فان در هوفن
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 ولـوكـروتـب

 

فةي شةأن ولمن  الجهرا اليةريبي ل ظة توقي  ادتفاقية لجننا ادودواا اليريبي 

هذا اليوم بين حكومة المملكةة العربيةة السةعودية  الجي فبرمت اليرائا على الدخل

الجالية تشةكل جةز ا  د  وحكومة مملكة هولندا، وافق الموقعان فدناه على فن األحكام

 يجنزف من ادتفاقية.

 (:4إضافة إلى الماد  ) .1

في األشةخاص المعنةويين الةذين  المجبةادللسلطام المخجصةة بادتفةاق ا ت دد ( 1

ينةةوو اعجبةةارها مقيمةةين فةةي دولةةة مجعاقةةد  وفقةةا  للمعنةةى الةةوارد فةةي الفقةةر  

 ( من الماد  الرابعة.1( من الفقر  )1الفرعية )جـ( )

سفينة ولي  له في مسةكن فعلةي فةي في مةن  مجنالذي يعيش على  فردال عدي (2

مينةةا  مةةوين فيهةةا قيمةةا  فةةي الدولةةة المجعاقةةد  الجةةي الةةدولجين المجعاقةةدتين، م

 .السفينة

 (:5إضافة إلى الماد  ) .2

 :ما يلي فييا   عجبر منشأ  دائمةي

ي عقةد تصةدير )كالصيانة والجدريا والجركيا( الوارد فة جوهريفي نشاي  (1

فربةةال األعمةةال  فةة ن ومةة  ذلةةكسةةل  فو بيةةائ  يمةةارس فةةي دولةةة مجعاقةةد ، 

مةةن تصةةدير البيةةائ  والسةةل  د تخيةة  لليةةريبة فةةي تلةةك الدولةةة  المج ققةةة

 المجعاقد .

ريفها على فنها نشايام تُباشر ع( في نشايام خارا ال دود )فوفشور( ويجا ت2

الجنقيةا فو اسةجغ ل قةاع الب ةر على النةرف القةاري لدولةة مجعاقةد  تجعلةق ب

 وباين األرض ومواردها الطبيعية.

حقوق الجنقيا فو ادسجخراا وحقوق اسجغ ل الموارد الطبيعية بما في ذلةك  (3

ةنج  حقوق امج ك مصال  فو مناف  في األاول المُ  ادسةجغ ل فو  ذلةك مةنة ن 

 الجنقيا فو ادسجخراا.

 (:7إضافة إلى الماد  ) .3

الجركيبةام د يةجا فو  الجنهيةز عقود المسةاحة فو الجشةييد فوإلى ة بالنسب ( 1

لكنها ت ةدد ، ت ديد فربال المنشأ  الدائمة، على فساس المبل  اإلجمالي للعقد 

فقط على فسةاس ذلةك النةز  مةن العقةد الةذي تنفةذه المنشةأ  الدائمةة فعة   فةي 

يُنفةذ خةارا الدولةة  في جز  مةن العقةد .الدولة الجي توجد فيها المنشأ  الدائمة

د يؤخةذ فةةي اإلعجبةار عنةد ت ديةةد الجةي توجةد فيهةةا المنشةأ  الدائمةة المجعاقةد  

 فربال المنشأ  الدائمة.
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 الم لي فيما يجعلق بأنشطة الجأمين. اتطبق كل دولة مجعاقد  نظامهينوو فن  (2

 (:1إضافة إلى الماد  ) .4

للجأكد من الوفا  مراجعجه نوو يالمشجركة  شاري اتفاق بين المفي فو  تعامل في 

ود يعةد منةرد وجةود ( من هذه المةاد ، 1في الفقر  ) دد فو عدم الوفا  بالشري الم

 . الع قة بين المشروعين سببا  يعني الجعارض م  مبدف الجعامل بين فيراف مسجقلة

 (:11الماد  )( )ف( من 2الفقر  ) إضافة إلى .5

اسةةجقطاع اليةةريبة عنةةد المنبةة  علةةى  لةةىع نظةةامالهةةا فةةي مر يةةفةةي حالةةة حةةدوي تغي

فربال األسها في إحد  الدولجين المجعاقدتين بعد ل ظة الجوقية  علةى هةذه ادتفاقيةة، 

 ن إلدراا حكا في ادتفاقية لمن  سو  ادسجخدام.ان المجعاقدتاتجفاوض الدولج

 (:16إضافة إلى الماد  ) .6

يجا ترشةي ها  نألشخاص الذيعني اي"منل  إدار  شركة"  مصطل من المفهوم فن 

كمنلةة  إدار  مةةن قبةةل اججمةةاع عةةام للمسةةاهمين فةةي الشةةركة فو مةةن قبةةل في جهةةة 

إلدار  العامةةة للشةةركة واإلشةةراف عليهةةا، علةةى بةةا مكلفةةونمخجصةةة فخةةر ، وفنهةةا 

 الجوالي.

 (:18إضافة إلى الماد  ) .7

فييا  ضريبة  (، ينوو للدولة المجعاقد  األخر  فن تفرض1على الرغا من الفقر  )

الدخل إذا فعفيت في دولة اإلقامة وإلى حةين الجفةاوض حةول من  عناارعلى تلك ال

 الماد  بين الدولجين المجعاقدتين عند قيام دولة اإلقامة باعجماد تلك اليريبة.

 :(23( و )13و ) (11) إضافة إلى المواد .8

ها واألربةةال (، ينةةوو فن تخيةة  فربةةال األسةة13و ) (11) علةةى الةةرغا مةةن المةةواد

فةةي الرفسةةمالية المجراكمةةة خةة ل فجةةر  إقامةةة فةةرد فةةي هولنةةدا قبةةل فن يصةةب  مقيمةةا  

الهولنديةة بعةد عشةر لألنظمةة المملكة العربية السةعودية، لليةريبة فةي هولنةدا وفقةا  

( فقط على ذلك 23من هنر  الفرد. تطبق المملكة العربية السعودية الماد  ) سنوام

ب ةق هنرتةه  رلمجةراكا للفةرد قبةل مغادرتةه هولنةدا إذا اةدالنز  من ذلك الةدخل ا

 ربط ضريبي وبمقدار اليريبة المج صلة منه.

 :بنود عامة. 1

تُفةرض ضةريبة عنةد المنبةة  بمبلة  يجنةاوو اليةريبة المسةج قة الةةدف   عنةدما (1

يجعةين تقةديا يلبةام اسةجرداد  ،(12( و )11( و )11فحكةام المةواد ) بموجا

ليريبة إلى السةلطام المخجصةة فةي الدولةة الجةي فرضةت المبل  الزائد من ا
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سةنوام بعةد نهايةة العةام المةي دي الةذي تةا فيةه  خمة اليريبة، خ ل فجر  

 اليريبة. فرض

لمقيمةين ابمنرد فن تمن  القوانين فو األنظمة في المملكةة العربيةة السةعودية  (2

الخلينةي  فيها من دول فخر ، باسجثنا  الدول األعيا  فةي منلة  الجعةاون

، فةة ن فيمةةا يجعلةةق باليةةريبة يةةةمعاملةةة الوينالوجامعةةة الةةدول العربيةةة، حةةق 

مثل هذه المعاملة سجمن  تلقائيا  إلى المقيمين فو المقيمين السابقين في هولنةدا 

. 

، فيمةا يجعلةق بقوانينهةا الوينيةة وفنظمجهةا ، تعامل المملكة العربية السعودية  (3

مقيمين فيها لألغراض المجعلقة باليريبة، معاملة المواينين الهولنديين فو ال

، باسةجثنا  ثالثةةد تقل ففيلية عةن معاملةة المقيمةين فو المةواينين مةن دولةة 

 الدول األعيا  في منل  الجعاون الخليني وجامعة الدول العربية.

، بمةا الخ فةامفي  ليةة ل ةل  اعجمادفي حالة قيام المملكة العربية السعودية ب (4

 فةاوضة، تجي، م  في دولة في اتفاقية ضريبللخ ف   ل اإللزاميالك في ذل

 . ل الخ فام تجعلق بن على إدراا ماد  ان المجعاقدتاالدولج

المسةةاعد  علةةى ب تجعلةةقفةةي حالةةة اعجمةةاد المملكةةة العربيةةة السةةعودية مةةاد   (5

ن ان المجعاقةةدتاالج صةةيل مةة  في دولةةة فةةي اتفاقيةةة ضةةريبية، تجفةةاوض الةةدولج

ت صةةيل اليةةرائا فةةي إدراا مةةاد  تةةنص علةةى المسةةاعد  والمةةؤاور   علةةى

 المطبقة بموجا هذه ادتفاقية.

مةن اليةريبة علةى  ،سنوامد تجناوو عشر  ،األربال المعفية لفجر  م دود  (6

تشني  ادسجثمار،  فنظمةالدخل في المملكة العربية السعودية بموجا فحكام 

تطبيق المشةاركة فةي اإلعفةا  مةن خاضعة لليريبة على الدخل لغرض تعد 

 قبل هولندا.
 
ا إثباتةةةا  لةةةذلك قةةةام الموقعةةةان فدنةةةاه، المفوضةةةان حسةةةا األاةةةول، بجوقيةةة  هةةةذ     

 .البروتوكول
 

مةةةن  م13/11/2118الموافةةةق  هةةةـ13/11/1421بجةةةاريت  الريةةةاضحةةةرر فةةةي      

واإلننليزيةةةة وجميةةة  النصةةةوص الهولنديةةةة نسةةةخجين فاةةةليجين باللغةةةام العربيةةةة و

 ساوية ال نية. وفي حالة ادخج ف في الجفسير يعجد بالنص اإلننليزي.مج

 

 مملكة هولنداعن حكومة عن حكومة المملكة العربية 
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 السعودية 
 وزير المالية بالنيابة

 
 

  ة الشئون االقتصاديةوزير
 

عبدالعزيز بن عبدهللا      
 الخويطر

 ماريا فان در هوفن

 

 


