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 حكومة المملكة العربية السعودية

  و

 الجمهورية العربية السوريةحكومة 
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وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبة منهما في عقد حكومة المملكة العربية السعودية إن 

على الدخل و على رأس المال قد اتفقتا ومنع التهرب الضريبي في شأن تجنب االزدواج الضريبي  اتفاقية

 -على ما يلي : 

 األولىالمادة 

 التفاقيةنطاق 

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

 الثانيةالمادة 

 قيةالتفاالضرائب التي تغطيها 

أي من  التي تفرضهاتطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال  -1

 الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتها المحلية , بصرف النظر عن طريقة فرضها .

تعدددد مدددن الضدددرائب علدددى الددددخل وعلدددى رأس المدددال جميدددع الضدددرائب المفروضدددة علدددى إجمدددالي  -2

اصددر الدددخل أوعلددى عناصددر رأس المددال , بمددا فيهددا الدددخل أو إجمددالي رأس المددال أو علددى عن

, ممتلكدا  المنقولددة أوغيدر المنقولددةالضدرائب علددى األربدام المتحققددة مدن التصددرف فدي ملكيددة ال

المشدداريع , باةضددافة إلددى  التددي تدددفعهاوالضددرائب علددى المبددالا اةجماليددة لاجددور أو الرواتددب 

 الضرائب على زيادة قيمة رأس المال .

  التي تطبق عليها هذه االتفاقية هي: ئب الحاليةالضرا   -3

 لمملكة العربية السعودية :إلى ا بالنسبة  ) أ (   

 د الزكاة .( 1)

 . لك ضريبة استثمار الغاز الطبيعي ضريبة الدخل بما في ذد ( 2)

 "الضريبة السعودية" ( .بدشار إليها فيما بعد الم) 
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 السورية :إلى الجمهورية العربية  ) ب(  بالنسبة

 ضريبة الدخل على األربام التجارية والصناعية وغير التجارية . (1)

 ضريبة الدخل على األجور والرواتب . (2)

 ضريبة الدخل على غير المقيمين . (3)

 ضريبة الدخل على اةيرادا  من رأس المال المنقول وغير المنقول . (4)

 ضريبة ريع العقارا  والعرصا  . (5)

بنسدب مئويدة مدن الضدرائب المدذكورة أعد ه بمدا فيهدا اةضافا  على الضرائب المفروضدة  (6)

 السلطا  المحلية .  التي تفرضهااةضافا  على الضرائب 

 ( . جمهورية العربية السورية"بد " ضريبة ال بعد إليها فيما المشار ) 

بعدد تداري   تفدر أو مشدابهة فدي جوهرهدا  أي ضدريبة مماثلدةأحكام هدذه االتفاقيدة أيضدا علدى  تطبق   -4

كدل سدلطة مختصدة . تخطددر  منهدالتوقيع علدى هدذه االتفاقيدة إضدافة إلدى الضدرائب الحاليدة أو بددال ا

 .على قوانين الضرائب فيها  بأي تغيير جوهري يطرأاألخرى  السلطةالدولتين المتعاقدتين  في

 الثالثةالمادة 

 تعاريف عامة

 ذلك : خ فالنص  سياقما لم يقت   ,ألغرا  هذه االتفاقية  - 1

 الدولددة المتعاقدددة األخددرى " ل المملكددة العربيددة السددعودية أو"و "" دولددة متعاقدددة تي) أ  (  يقصددد بعبددار 

 . سياق النصحسبما يقتضيه الجمهورية العربية السورية 

( يعني مصطلح "المملكة العربية السدعودية" إقلديم المملكدة العربيدة السدعودية ويشدمل ذلدك 1: )) ب( 
ج الميدداه اةقليميددة التددي تمددارس المملكددة العربيددة السددعودية علددى مياههددا المندداطق الواقعددة خددار 

وقاع بحرها والطبقا  الواقعة تح  التربة والموارد الطبيعية حقوق السديادة والواليدة بمقتضدى 
 نظامها والقانون الدولي.
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مددا أراضددي الجمهوريددة العربيددة السددورية ب -وفقددال للقددانون الدددولي  -( تعنددي كلمددة "سددورية" 2)
فيهددا مياههددا الداخليددة وبحرهددا اةقليمددي وبدداطن هددذه األراضددي والفضدداا الجددوي الددذي يعلوهددا 
والتي لسورية حقوقال سيادية عليها والمناطق البحرية األخرى والتي لسورية الحق في ممارسة 

 حقوق سيادية عليها ألغرا  استكشاف واستغ ل وحفظ الموارد الطبيعية.
مدددددن  كيدددددان  خدددددرشدددددركة أو أي  أي أي شدددددخص طبيعدددددي أو يشدددددمل مصدددددطلح " شدددددخص " )ج(

بمددا فددي ذلددك أجهددزة الدولددة وسددلطاتها المحليددة , والم سسددا  والهيئددا  العامددة أو شددخاص األ
 الخاصة . 

 يأنه شخص اعتبار على  أي كيان يعاملأو   اعتباريمصطلح " شركة " أي شخص  يعني (  د) 
 ألغرا  الضريبة .

شروع إحدى الدولتين المتعاقدتين " و " مشدروع الدولدة المتعاقددة األخدرى يقصد بعبارتي "  م (   هد) 

فدي الدولدة المتعاقددة  دولدة متعاقددة ومشدروع ينفدذه مقديم" على التوالي مشروع ينفذه مقديم فدي 

 األخرى .

 :مصطلح " مواطن " يعني ( و) 

 . أي فرد حائز على جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين – (1)

ي أو أي شدددركة تضددامن أو أي جمعيدددة تسدددتمد ذلددك الوضدددع مدددن أي شددخص اعتبدددار  – (2)

 .القوانين النافذة في إحدى الدولتين المتعاقدتين

يوجدد مليدة نقدل بواسدطة سدفينة أو طدائرة يشدغلها مشددروع ة عيقصد بعبارة " النقل الدولي " أيد ( ز) 

تشدغيل  تم فيهدا مدا عددا الحداال  التدي يدالددولتين المتعاقددتين  في إحددى مركز إدارته الفعلي

 . فقط بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة األخرى  السفينة أو الطائرة

 :يقصد بعبارة " سلطة مختصة "  (  م) 

 

وزارة المالية ويمثلها وزيدر الماليدة أو ممثلده العربية السعودية  إلى المملكةبالنسبة  – (1)
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 .المفو 

 . الية أو ممثله  المفو إلى الجمهورية العربية السورية وزير المبالنسبة  - (2)

 فدد ن أي عبددارة أوهددذه االتفاقيددة فددي أي وقدد  مددن قبددل إحدددى الدددولتين المتعاقدددتين  عنددد تطبيددق  - 2

 ومدا لدم يقدت  سدياق الدنص خد ف ذلدك يكدون لده له تعريدف فدي هدذه االتفاقيدة مصطلح لم يرد

ي تطبدق عليهدا االتفاقيدة. لضدرائب التدبا فيمدا يتعلدقالمعنى السائد وقتئذ وفقا لقدانون تلدك الدولدة 

لده األولويدة علدى أي  ويعتد بالمعنى الوارد في القوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة وتكدون

 للمصطلح في القوانين األخرى لتلك الدولة . للعبارة أو معنى  خر

 الرابعة المادة 

 المقيم

 -:ما يلي لتين المتعاقدتين " ألغرا  هذه االتفاقية ل يقصد بعبارة " مقيم في إحدى الدو   - 1

فيها وذلك بحكم موطنه أو محدل إقامتده  للضريبةأي شخص يخضع طبقا ألنظمة تلك الدولة  ) أ (  

 أو مكان إدارته أو أي معيار  خر مشابه.

حكومددددة إحدددددى الدددددولتين المتعاقدددددتين أو إحدددددى م سسدددداتها أو هيئاتهددددا االعتباريددددة أو أجهددددزة  ) ب( 

 سلطاتها المحلية .

شددخص معنددوي م سددس وفقددا لقددوانين إحدددى الدددولتين المتعاقدددتين ومعفددى بشددكل عددام مددن أي   )ج ( 
 .الضرائب بتلك الدولة 

الددولتين المتعاقددتين  فدي كلتدامقيمدا  -( مدن هدذه المدادة 1وفقدا ألحكدام الفقدرة ) - يكدون فدردعندما    - 2
 -تحدد حالته كاآلتي :

ه مسكن دف ذا كان لل ه فيها مسكن دائم تح  تصرفه دتي يكون لالدولة الفي  فقط مقيما يعد) أ (  

فدي الدولدة المتعاقددة التدي لده  فقدط مقيمدا يعددائم تح  تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين 

 بها ع قا  شخصية واقتصادية أوثق ) مركز المصالح " الحيوية " ( .
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أن " الحيويدة " أو  هيوجدد فيهدا مركدز مصدالح تحديدد الدولدة المتعاقددة التدي إذا لم يكن ممكنال ) ب( 

فددي  فقددط مقيمددا فيعدددمسددكن دائددم تحدد  تصددرفه فددي أي مددن الدددولتين المتعاقدددتين  لددم يكددن لدده

 له فيها إقامة معتادة . الدولة المتعاقدة التي

 يفي أ)ج ( إذا كان له إقامة معتادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم تكن له إقامة معتادة 

 في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها .فقط مقيما  فيعد ل منهما

) د ( إذا كدددان يحمدددل جنسدددية كلتدددا الددددولتين المتعاقددددتين أولدددم يكدددن يحمدددل جنسدددية أي منهمددددا تقدددوم 

 .المشترك  باالتفاقالسلطا  المختصة بالدولتين المتعاقدتين بتسوية الموضوع 

( مددن هددذه المددادة مقيمددا فددي كلتددا 1طبقددا ألحكددام الفقددرة ) -فددرد بخدد ف ال -شددخص مددا  يعدددعندددما    - 3

 .الفعليةيوجد فيها مركز إدارته في الدولة المتعاقدة التي فقط مقيما  يعدف نه ل الدولتين المتعاقدتين 

 الخامسةالمادة 

 المنشأة الدائمة

  للعمل الذي يزاول من خ له ألغرا  هذه االتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثاب  - 1
 .أو بعضه كل نشاط المشروع 

 :ما يلي  بوجه خاصتشمل عبارة " المنشأة الدائمة "   - 2
 اةدارة . مركز) أ (  

 )ب(  الفرع .
 )ج (  المكتب . 

 ) د (  المصنع .
 )هد (  الورشة .

 ) و ( المكان المستخدم منفذال للبيع .

 ي مكان  خر الستخراج الموارد الطبيعية .(  المنجم أو المحجر أو أ ز) 

 تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " أيضا ما يلي:  - 3
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بشرط إشرافية مرتبطة بها لكن  أعمالموقع بناا أو إنشاا أو مشروع تجميع أو تركيب ل أو  (أ)
  .أشهرستة  علىلمدة تزيد  تلك األعمالالموقع أو المشروع أو أن يستمر  مثل هذا 

أو مددوظفين  مددن خدد ل مددن قبددل مشددروع  االستشدداريةا  ل بمددا فددي ذلددك الخدددما  خدددم تقددديم  (ب)
مدن هدذا الندوع داخدل  بشرط أن تستمر األعمال , خرين يعينهم المشروع لهذا الغر  عاملين 

سدتة أشدهر  علدىأو مددد تزيدد فدي مجموعهدا مدرتبط بده لمددة الدولة لنفس المشروع أو لمشروع 
 ( شهر . 12) مدة خ ل أي

يعمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة األخدرى د  شخص  (ج)

( من هدذه المدادة د إذا 5بخ ف الوكيل الذي له صفة مستقلة والذي تسري عليه أحكام الفقرة )

كان لهذا الشخص في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال سلطة في إبرام العقود باسم ذلك المشروع 

 هذه السلطة فيها .  ممارسةد عتااو 

من األحكام السابقة الواردة في هذه المادة ال تشمل عبارة المنشأة الدائمة مكان العمل  استثناال   - 4
 -الثاب  المستخدم فقط لواحد أو أكثر من اآلتي:

 بالمرافق فقط لغر  التخزين أو عر  سلع أو بضائع  مملوكة  للمشروع .  االنتفاع (أ)
 خزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لغدر  التخدزين أو العدر بم  االحتفاظ (ب)

. 
بمخددزون مددن السددلع أو البضددائع المملوكددة للمشددروع فقددط لغددر  معالجتهددا مددن قبددل  االحتفدداظ (ج)

 مشروع  خر .

بمكدددان ثابددد  للعمدددل فقدددط لغدددر  شدددراا السدددلع أو البضدددائع أو تجميدددع المعلومدددا   االحتفددداظ (د)

 للمشروع . 

بمكان ثاب  للعمل فقط لغر  اةع ن أو تقديم البيانا  أو القيام بأبحدا  علميدة أو  تفاظاالح( د)ه

 أنشطة مشابهة ذا  طبيعة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .

أن لمشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشدأة دائمدة فدي الدولدة المتعاقددة األخدرى  لمجدرد  يعدال   - 5
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صدفة  أو أي وكيدل  خدر لدهة عدن طريدق سمسدار أو وكيدل عدام بالعمولدة قيامه بأعمال في تلك الدول

مستقلة شريطة أن يعمل هذا السمسار أو الوكيل في حدود مهنته المعتادة ل ومع ذلدك عنددما يباشدر 

وكدي  ذو صدفة مسدتقلة  يعددنيابدة عدن هدذا المشدروع ف نده ال  -كليدا أو جزئيدا  -هدذا الوكيدل نشداطه 

 هذه الفقرة . وفقا للمعنى الوارد في

أن لمشدروع فدي إحددى الددولتين المتعاقددتين منشدأة دائمدة فدي الدولدة المتعاقددة األخدرى لمجدرد  يعدال   - 6

السدددلع أو نمددداذج  بيدددعبمددد تمر أو معدددر  تجددداري فدددي الدولدددة المتعاقددددة األخدددرى  انتهدددااقيامددده بعدددد 

 البضائع التي عرضها في ذلك الم تمر أو المعر  التجاري. 

 علددى أو تحدد  سدديطرة شددركة ةحقيقددة كددون شددركة مقيمددة فددي إحدددى الدددولتين المتعاقدددتين مسدديطر إن   - 7

 مددن خدد ل –مقيمددة فددي الدولددة المتعاقدددة األخددرى أو تددزاول أعمالهددا فددي تلددك الدولددة األخددرى  أخددرى

 .ركتين منشأة دائمة للشركة األخرىمن الش في حد ذاته أن أيال  عدال ي - غيرها منشأة دائمة أو

 السادسةادة الم

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

      الدددددخل الددددذي يحصددددل عليدددده مقدددديم فددددي إحدددددى الدددددولتين المتعاقدددددتين مددددن ممتلكددددا  غيددددر منقولددددة  -1

 فدي الدولدة المتعاقددة األخدرى الكائندةالغابدا  (  اسدتغ ل )بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو

 لمتعاقدة األخرى .للضريبة في تلك الدولة ا يجوز إخضاعها 

يقصد بعبارة " ممتلكا  غير منقولة " المعنى المحدد لها في قانون أو أنظمة الدولة المتعاقدة التي  -2

توجد بها تلك الممتلكا  . وتشمل هذه العبارة في كل األحوال الممتلكا  الملحقة بالممتلكا  غيدر 

التددي  واسددتغ ل الغابددا ل والحقددوقاعددة والمعدددا  المسددتخدمة فددي الزر  الثددروة الحيوانيددةالمنقولددة ل و 

بالممتلكا  غير المنقولدة ل  االنتفاعوحق  لتنطبق عليها أحكام القانون العام بشأن ملكية األراضي

 (اسددددتغ لأو الحددددق فددددي )       اسددددتغ لبمدددددفوعا  متغيددددرة أو ثابتددددة مقابددددل  المتعلقددددةوالحقددددوق 

السدفن والقدوارب والطدائرا  مدن الممتلكدا   تعدد وال لالمصادر المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية
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 غير المنقولة .

المباشددر للممتلكددا   االسددتعمال( مددن هددذه المددادة علددى الدددخل المسددتمد مددن 1تطبددق أحكددام الفقددرة )   - 3

 على أي نحو  خر . استعمالهاغير المنقولة أو من تأجيرها أو من 

ادة أيضددا علددى الدددخل الندداتج مددن الممتلكددا  غيددر ( مددن هددذه المدد3( و )1تطبددق أحكددام الفقددرتين )  - 4 

داا  الخدددما  الدددخل الندداتج مددن الممتلكددا  غيددر المنقولددة المسددتعملة ألعلددى  المنقولددة لمشددروع و

 .الشخصية المستقلة 

 السابعةالمادة 

 أرباح األعمال

ما  للة فقطإحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدو  لمشروع العائدة تخضع أربام األعمال -1

وفددي هددذه  عددن طريددق منشددأة دائمددة فيهددا  فددي الدولددة المتعاقدددة األخددرى نشدداطال  يباشددر المشددروعلددم 

مدددن مثدددل هدددذه األنشدددطة للضدددريبة فدددي الدولدددة  للمشدددروعالحالدددة يجدددددوز أن تخضدددع أربدددام األعمدددال 

 . طفقالمنشأة الدائمة  بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المتعاقدة األخرى ولكن 

إحدددى الدددولتين المتعاقدددتين منشددأة دائمددة فددي الدولددة المتعاقدددة األخددرى فتحدددد فددي  لمشددروعإذا كددان  -2

ربدام التدي األكل من الدولتين المتعاقدتين أربام األعمال التدي تخدص المنشدأة الدائمدة علدى أسداس 

أو نشدداطا نفسدده ط المتوقددع أن تحققهددا المنشدأة الدائمددة لددو كاندد  كيانددال مسدتق ل يددزاول النشددامددن كدان 

 مددع المشددروع  بصددفة مسددتقلة تمامددال  ويتعامددل ل أو فددي ظددروف مشددابهةنفسددها مشددابها فددي الظددروف 

  . ة دائمة لهمنشأ الذي يعد

عند تحديد أربام األعمال المتحققة لمنشدأة دائمدة ب حددى الددولتين المتعاقددتين فدي الدولدة المتعاقددة  -3

فدي تلددك الدولددة ل بمدا فددي ذلددك  األنشددطةرا  تلددك األخدرى يسددمح بخصدم المصدداريف المتكبدددة ألغد

يسدمح  المصاريف التنفيذية واةدارية العامة ل والتي أنفق  سواا في تلك الدولة أو فدي غيرهدا ل وال

األخرى  الرئيس ل أو ألي من مكاتبه لمركزهاللمبالا التي تدفعها المنشأة الدائمة  الخصم ابمثل هذ
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أو مدفوعا  أخرى مشابهة مقابدل  عموال أو رسوم أو  تاوا إعلى شكل  -إن وجد   -بالخارج 

دخددددل مددددن أو علددددى شددددكل  ل دارةمقابددددل اة أو أي حقددددوق أخددددرى ل أو االختددددراع ببددددرااا  االنتفدددداع

المشدددداريع   حدددداال باسددددتثناااألموال المقرضددددة للمنشددددأة الدائمددددة ) مطالبددددا  الدددددين فيمددددا يتعلددددق بدددد

 ( . المصرفية

إحددى الددولتين المتعاقدددتين  مشدروعحققهددا يى فدد ن أربدام األعمدال التدي مدن األحكدام األخدر  اسدتثناال  -4

. فدي تلدك الدولدة المتعاقددة األخدرى لدولة المتعاقدة األخرى ال تخضع للضريبةلمن تصدير بضائع 

ذا   تخضدددعل فدددي الدولدددة المتعاقددددة األخدددرىتمدددارس عقدددود التصددددير علدددى أنشدددطة أخددددرى  اشدددتمل وا 

 ألنشطة للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى .هذه ا األربام المتحققة من

حصدر الددخل المسدتمد مدن التصدنيع والتجدارة وأعمدال البندوك دون تشمل عبارة " أربام األعمال "   -5

وال تشدمل هدذه العبدارة مدا ي ديده  .والتدأمين وتقدديم الخددما  وتدأجير الممتلكدا  المنقولدة الشخصدية 

 أو بصفة مستقلة .األفراد من خدما  شخصية سواا كمستخدم 

إذا جددرى العددرف فددي دولددة متعاقدددة علددى تحديددد األربددام التددي تنسددب إلددى منشددأة دائمددة علددى أسدداس  -6

( ال تمندددع تلدددك 2تقسددديم نسدددب األربدددام الكليدددة للمشدددروع علدددى مختلدددف أجزائددده , فددد ن أحكدددام الفقدددرة )

سديم النسدبي الدذي الدولة المتعاقدة من تحديدد األربدام الخاضدعة للضدريبة علدى أسداس مثدل هدذا التق

غيددر أن طريقددة التقسدديم النسددبي المتبعددة يجددب أن تدد دي إلددى نتيجددة تتفددق مددع ل جددرى عليدده العددرف 

 المبادئ الواردة في هذه المادة .

لددديس فدددي أحكدددام هدددذه المدددادة مدددا يددد ثر علدددى تطبيدددق أي مدددن قدددوانين إحددددى الددددولتين المتعاقددددتين    -7

بشددرط أندده إذا طددرأ تغييددر ل علددى غيددر مقيمددين المتعلقددة بضددريبة مفروضددة علددى أربددام مددن تددأمين 

علددى القددانون ذي الصددلة فددي أي مددن الدددولتين المتعاقدددتين والسدداري فددي تدداري  التوقيددع علددى هددذه 

يددد ثر علدددى الصدددفة العامدددة للقدددانون ( تتشددداور  االتفاقيدددة ) مدددا لدددم يكدددن ذو طبيعدددة ثانويدددة بحيددد  ال

 لى أي تعديل م ئم لهذه الفقرة .ع االتفاقالدولتان المتعاقدتان فيما بينهما بهدف 



 

 

11 

 

عنددددما تشدددتمل األربدددام علدددى عناصدددر مدددن الددددخل تعالجهدددا بشدددكل منفصدددل مدددواد أخدددرى مدددن هدددذه  -8

 .واد ال تتأثر بأحكام هذه المادة ف ن أحكام تلك المل االتفاقية 

 الثامنةالمادة 

 النقل البحري والنقل الجوي

للضدددريبة فقدددط فدددي الدولدددة  تخضدددع الددددوليفدددي النقدددل  سدددفن وطدددائرا مدددن تشدددغيل  الناتجدددة األربدددام -1
 اةدارة الفعلي للمشروع  . مركزفيها  يوجدالمتعاقدة التي 

 ال موجدود فيعدداةدارة الفعلدي لمشدروع  النقدل البحدري يقدع علدى ظهدر سدفينة أو قدارب  مركزإذا كان   -2
ذا  مثل هذا هناك لم يوجد في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناا األصلي للسفينة أو القارب ل وا 

 ا مشغل السفينة أو القارب. فيهفي الدولة المتعاقدة التي يقيم فيعد موجودال الميناا 
أو مشروع مشترك أو  اتحادمن المشاركة في  الناتجة ( أيضال على األربام1أحكام الفقرة ) تطبق   -3

 وكالة تشغيل دولية .
 التاسعةالمادة 

 المشروعات المشتركة

 عندما: -1

إدارة أو  اهم مشددروع تددابع ةحدددى الدددولتين المتعاقدددتين بطريددق مباشددر أو غيددر مباشددر فددييسددأ (   )

 .رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى 

مشددروع  سداهم نفدس األشددخاص بطريدق مباشددر أو غيدر مباشددر فدي إدارة أو رقابددة أو رأس مدالي (ب)

 ع تابع للدولة المتعاقدة األخرى .تابع ةحدى الدولتين المتعاقدتين ومشرو 

ذا وضددددع  أو فرضدددد  فددددي أي مددددن الحددددالتين شددددروط بددددين المشددددروعين فيمددددا يتعلددددق بع قتهمددددا   وا 

فدد ن أيددة ل التجاريددة أو الماليددة تختلددف عددن الشددروط التددي يمكددن أن تقددوم بددين مشددروعين مسددتقلين 

ئمة ولكنده لدم يحققهدا بسدبب أربام كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قا

خضاعها للضريبة تبعال لذلكل هذه الشروط    .يجوز ضمها إلى أربام هذا المشروع وا 
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تتضدمن  -الخاضعة للضريبة في تلدك الدولدة -إذا كان  أربام مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين    - 2

لددذلك للضددريبة فددي تلددك  أرباحددال داخلددة ضددمن مشددروع تددابع للدولددة المتعاقدددة األخددرى وتخضددع تبعددال 

أرباحددال تحققدد  للمشددروع  دوكاندد  األربددام الداخلددة ضددمن أربددام ذلددك المشددروع تعدد ل الدولددة األخددرى

بدددين تدددتم شدددروط مماثلدددة لالتدددابع للدولدددة المدددذكورة أوالل إذا كانددد  الشدددروط القائمدددة بدددين المشدددروعين 

ري التعدديل المناسدب للضدريبة مشروعين مستقلين ففي هذه الحالة ف ن الدولة المتعاقددة األخدرى تجد

ولتحديددد مثددل هددذا التعددديل يتعددين إعمددال األحكددام األخددرى  .التددي اسددتحق  فيهددا علددى تلددك األربددام 

 اقتضددد لهدددذه االتفاقيدددة ل وتتشددداور السدددلطا  المختصدددة فدددي البلددددين المتعاقددددين  فيمدددا بينهمدددا إذا 

 الضرورة ذلك .

 العاشرةالمادة 

 أرباح األسهم

التدي تددفعها شدركة مقيمدة فدي إحددى الددولتين المتعاقددتين إلدى  -بام األسدهم يجوز أن تخضع أر  -1

  في تلك الدولة المتعاقدة األخرى .فقط  للضريبة -مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى 

إذا كان المالك المستفيد من أربام األسهم كونه مقيمال في دولة متعاقددة  (1)ال تنطبق أحكام الفقرة  -2

فدي الدولدة المتعاقددة األخدرى التدي تقديم فيهدا الشدركة الدافعدة ألربدام األسدهم مدن خد ل  يزاول عمد ل 

منشددأة دائمددة تقددع فيهددا ل أو يدد دي فددي تلددك الدولددة المتعاقدددة األخددرى خدددما  شخصددية مسددتقلة مددن 

وكانددد  الملكيدددة التدددي تددددفع بسدددببها أربدددام األسدددهم مرتبطدددة ارتباطدددال فعليدددال بهدددذه ل مركدددز ثابددد  فيهدددا 

أو المددادة  )السددابعة(منشددأة الدائمددة أو المركددز الثابدد  . فددي مثددل هددذه الحالددة تطبددق أحكددام المددادة ال

 ل وفقال للحالة . )الرابعة عشرة(

يقصدد بعبدارة " أربدام األسدهم " المسدتخدمة فدي هددذه المدادة الددخل المسدتمد مدن األسدهم أو " أسددهم      - 3
دين أو حصدددص التأسددديس أو الحقدددوق األخدددرى غيددددر التمتدددع " أو " حقدددوق التمتدددع " أو أسدددهم التعددد

الددديون ل أو المشدداركة فددي األربددام ل وكددذلك الدددخل المسددتمد مددن الحقددوق المشددتركة األخددرى والددذي 
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 التي تقيم فيهايخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل المستمد من األسهم طبقال لقوانين الدولة 
 الشركة الموزعة لاربام .

ن  شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد األربام أو الدخل من الدولة المتعاقددة إذا كا    - 4
 المدفوعددةف ندده ال يجددوز لهددذه الدولددة األخددرى أن تفددر  أي ضددريبة علددى أربددام األسددهم ل األخددرى 

ا فددي تلددك الدولددة األخددرى أو إذ إلددى مقدديمإال إذا كاندد  أربددام األسددهم تلددك تدددفع ل بواسددطة الشددركة 
كان  المساهمة التي تدفع عنها أربام األسهم مرتبطدة فعليدا بمنشدأة دائمدة أو مركدز ثابد  فدي تلدك 

تخضددع أربددام الشددركة غيددر الموزعددة للضددريبة علددى األربددام . كمددا ال يجددوز لهددا أن الدولددة األخددرى 
كلهدا  أو األربدام غيدر الموزعدة تمثدل المدفوعدةغير الموزعة للشركة حتى ولدو كاند  أربدام األسدهم 

 في تلك الدولة األخرى . الناشئأو بعضها األربام أو الدخل 
 الحادية عشرةالمادة 

 لديناالدخل من مطالبات 

في إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوع  الناشئ -يجوز أن يخضع الدخل من مطالبا  الدين      - 1

 عاقدة األخرى.للضريبة في الدولة المت -إلى مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى 

ومع ذلك يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها إذا كان      - 2
ل مطالبا  الدين التي دفع عنها الدخل مرتبطة فعليال بمنشأة دائمة للمستلم للدخل في تلك الدولة 

وفي هذه الحالة تطبق أحكام  .أو بخدما  شخصية مستقلة أداها المستلم للدخل في تلك الدولة 
وفي الحاال  األخرى إذا كان المستلم هو  .( وفقال للحالة الرابعة عشرة( أو )السابعةالمادة )

  (٪ 7,5) المفروضة ال تزيد عن ف ن الضريبةل مطالبا  الدين  من من الدخلالمالك المستفيد 
ين المتعاقدتين على طريقة تتفق السلطا  المختصة في الدولتو  .الدخل  إجمالي مبلا من 

 تطبيق هذا الحكم .
يقصد بعبارة " الدخل من مطالبا  الدين " المستخدمة في هذه المادة الددخل مدن مطالبدا  الددين   - 3

ل وسدواا منحد  حدق المشداركة فدي أم لدم تكدن كان  مضمونة برهن عقداري أأيال كان نوعها سواا 

السدددندا  الحكوميدددة والددددخل مدددن األذوندددا  أو  وخاصدددة الددددخل مدددن ل أم لدددم تمدددنحأربدددام المددددين 
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 تعددال و األذوندا  .  بمدا فدي ذلدك العد وا  أو الجدوائز الملحقدة بمثدل تلدك السدندا  أول السدندا  

 هذه المادة. غراما  التأخير في الدفع دخ ل من مطالبا  الدين ألغرا 

قدددتين إذا كددان الدددافع هددي الدولددة إحدددى الدددولتين المتعافددي الدددخل مددن مطالبددا  الدددين ناشددئال  يعدد  - 4

لكدن إذا كدان الشدخص الددافع  .ل أو سلطة محلية أو مقيم في تلدك الدولدة  أجهزتهانفسها أو أحد 

يمتلدك فدي إحددى  -سواا أكان مقيمال أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقددتين  -لهذا الدخل 

لق بده المديونيدة التدي نشدأ عنهدا الددخل المددفوع الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مقرال ثابتال تتع

هدذا الددخل ناشدئال فدي  فيعدد لوكان  تلك المنشأة الدائمة أو المقدر الثابد  تتحمدل الددخل المدذكور 

 الثاب  . المركز وأالدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة 

والمالددك المسددتفيد أو  بسددبب ع قددة خاصددة بددين الدددافعالدددين إذا كددان مبلددا الدددخل مددن مطالبددا    - 5

يزيد عن المبلا الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو ل شخص  خر  هما وبين أيبين

ل ظددوفددي تلددك الحالددة ي .لددم توجددد تلددك الع قددة تطبددق أحكددام هددذه المددادة فقددط علددى المبلددا األخيددر 

مددن الدددولتين المتعاقدددتين الجددزا الزائددد مددن المبددالا المدفوعددة خاضددعال للضددريبة طبقددا لقددانون كددل 

 هذه االتفاقية .في  الواردةولاحكام األخرى 

 الثانية عشرةالمادة 

 اإلتاوات

الدولتين المتعاقددتين المدفوعدة إلدى مقديم فدي الدولدة  إحدىالناشئة في  اةتاوا يجوز أن تخضع       - 1

 .المتعاقدة األخرى المتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة 

للضريبة أيضال في الدولة المتعاقددة التدي نشدأ  فيهدا إذا  اةتاوا يجوز أن تخضع هذه  ومع ذلك - 2

لددخل فدي تلدك امرتبط فعليال بمنشأة دائمة لمسدتلم  اةتاوا كان الحق أو الممتلكا  المدفوع عنها 

ة تطبق وفي هذه الحال .في تلك الدولة لدخل ا مستلم الدولة ل أو بخدما  شخصية مستقلة أداها

إذا كدان ل وفدي الحداال  األخدرى  .وفقدال للحالدة  الرابعدة عشدرة(( أو المدادة )السدابعةأحكام المادة )
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مدن إجمدالي  (٪15) ال تزيدد الضدريبة المفروضدة عدنمن اةتاوا  , المستلم هو المالك المستفيد 

تطبيددق هددذا  تتفددق السددلطا  المختصددة فددي الدددولتين المتعاقدددتين علددى طريقددةو .  اةتدداوا  مبلددا 

 الحكم .

يقصد بمصطلح " اةتاوا  " المستخدمة في هدذه المدادة المبدالا المدفوعدة مدن أي ندوع والمسدتلمة   - 3

حقدددوق النشدددر الخاصدددة باألعمدددال األدبيدددة أو الفنيدددة أو  (اسدددتعمالأو الحدددق فدددي ) اسدددتعمالمقابددل 

ستعملة في اةرسال اةذاعدي أو العلمية بما في ذلك األف م السينمائية أو األف م أو األشرطة الم

أو ع مددة تجاريددة أو تصددميم أو نمددوذج أو خطددة أو تركيبددة أو  اختددراعالتلفزيددوني , أو أيددة بددرااة 

ل معدا  صناعية أو تجارية أو علمية  (استعمالأو الحق في ) استعمالأو مقابل ل عملية سرية 

 .أو مقابل معلوما  تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية 

اةتدداوا  ناشددئة فددي إحدددى الدددولتين المتعاقدددتين إذا كددان الدددافع هددي الدولددة نفسددها أو أحددد تعددد       - 4

 -    لإلتداوا ومع ذلك إذا كان الشخص الددافع  .أو سلطة محلية أو مقيم بتلك الدولة  أجهزتها

ى الددددولتين يتملدددك فدددي إحدددد -كدددان مقيمدددال أو غيدددر مقددديم فدددي إحددددى الددددولتين المتعاقددددتين أسدددواا 

بددددفع اةتددداوا  وكانددد  تلدددك المنشدددأة  االلتدددزامثابددد  يدددرتبط بددده  مركدددزالمتعاقدددتين منشدددأة دائمدددة أو 

ناشددئة فددي الدولددة التددي  دفدد ن هددذه اةتدداوا  تعددل الثابدد  تتحمددل هددذه اةتدداوا   المركددزالدائمددة أو 

 الثاب  . المركزتوجد بها المنشأة الدائمة أو 

شدخص  همدا وبديناوا  بسبب ع قة خاصة بين الدافع والمالك المسدتفيد أو بينإذا كان مبلا اةت      - 5

زيدددد عدددن ي -أو الحدددق أو المعلومدددا  المدفوعدددة عنهدددا اةتددداوا   االسدددتعمالفيمدددا يتعلدددق ب – خدددر 

ه تطبق أحكام هذل المبلا الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه الع قة 

وفي هذه الحالة يظل الجزا الزائد مدن المبدالا المدفوعدة خاضدعال  .المبلا األخير المادة فقط على 

 األحكام األخرى لهذه االتفاقية . اعتبارمع ل للضريبة طبقال لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين 

 الثالثة عشرةالمادة 
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 األرباح الرأسمالية

دولتين المتعاقدتين من التصرف في األربام الرأسمالية التي يحصل عليها مقيم في إحدى ال -1

ل تقع في الدولة المتعاقدة األخرى ( والتيالسادسةالممتلكا  غير المنقولة المشار إليها في المادة )

 األخرى . المتعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة

صرف في تلاألربام الرأسمالية التي يحصل عليها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من ا  -2

الممتلكا  المنقولة التي تشكل جزاال من الممتلكا  المستخدمة في نشاط منشأة دائمة للمتصرف 

في الدولة المتعاقدة األخرى أو المرتبطة بشكل وثيق بالخدما  الشخصية المستقلة التي تطبق 

ك األربام تلك الدولة األخرى بما في ذل ( التي ي ديها المتصرف فيالرابعة عشرةعليها المادة )

يجوز أن تخضع للضريبة في تلك ل الرأسمالية الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة 

 األخرى .المتعاقدة الدولة 

تشكل ملكية أسهم ( األربام الرأسمالية الناتجة من التصرف في 2من أحكام الفقرة ) استثناال    -3

تخضع للضريبة في الدولة ل عاقدتين حصة في رأس مال الشركة المقيمة في إحدى الدولتين المت

 التي توجد بها الشركة .المتعاقدة 

( أو 1األربام الرأسمالية الناتجة من التصرف في أي ممتلكا  بخ ف ما ذكر في الفقرا  )  - 4

 ( تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتدصرف .3( أو )2)

 

 

 الرابعة عشرة المادة 

 ت الشخصية المستقلةالخدما

الدخل الذي يحققه فرد مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدما  مهنية أو من أنشطة   -1

فيما عدا أي من ل أخرى ذا  طبيعة مستقلة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط 
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 :  الحاال  التالية

المتعاقدة األخرى لغر   إذا كان لديه مقر ثاب  ومتوافر له بشكل منتظم في الدولة   (أ)

 .أداا نشاطه 

 الفرد موجودال في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو مدد تبلا أو تزيد فيإذا كان  )ب( 

 .يوما في السنة الضريبية المعنية  (183)مجموعها عن 

مقيم في  مدفوع من قبلعن أنشطته في الدولة المتعاقدة األخرى  إذا كان الدخل الناتج ج( (

تجاوز في يفي تلك الدولة المتعاقدة و  توجدالدولة المتعاقدة أو تتحمله منشأة دائمة تلك 

 .أمريكي ألف دوالر ث ثين  (33)السنة الضريبية مبلا 

في تلك الحالة ل يجوز أن يخضع الدخل المتحقق من نشاطا  الفرد في تلك الدولة 

 األخرى للضريبة في تلك الدولة .

المهنية" بوجه خاص األنشطة العلمية أو األدبية أو التربوية أو التعليمية  تشمل عبارة " الخدما    -2

وكذلك النشاطا  المستقلة الخاصة باألطباا والمحامين والمهندسين والمعماريين ل المستقلة 

 وأطباا األسنان والمحاسبين .

 الخامسة عشرةالمادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

( تخضع التاسعة عشرة( و )الثامنة عشرة( و )السادسة عشرةمواد )مع عدم اةخ ل بأحكام ال -1

الرواتب واألجور وغيرها من المكافآ  األخرى المشابهة التي يحصل عليها مقيم في إحدى 

للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تمارس الوظيفة في  ل الدولتين المتعاقدتين من وظيفته

الناتج عن تلك الوظيفة  الدخلخضع يوفي هذه الحالة يجوز أن  .الدولة المتعاقدة األخرى 

 :في أي من الحاال  اآلتية للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى 

المستلم موجودال في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن  إذا كان ) أ ( 
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  .الضريبية المعنية  ةفي السن ال يوم (183)
من قبل أو نيابة عن صاحب عمل مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى المبلا مدفوعال ا كان إذ )ب(  

.         
 األخرى .المتعاقدة منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة إذا كان المبلا تحملته  )ج(  

قيم في إحدى المتحقق لم الدخلخضع ييجوز أن ل من األحكام الواردة في هذه المادة  استثناال   – 2
 لة أو طائرة تعمل في النقل الدولين العمل الذي يمارسه على ظهر سفينمالدولتين المتعاقدتين 

 للضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز اةدارة الفعلية للمشروع .
 السادسة عشرةالمادة 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

عا  المشابهة التي يحصل عليها مقيم في إحدى مكافآ  أعضاا مجلس اةدارة وغيرها من المدفو 

يجوز ل  الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى

 األخرى .المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة  إخضاعها

 السابعة عشرةالمادة 

 الفنانون والرياضيون

الدخل الذي يحققه مقيم في  ف ن( الخامسة عشرة( و )عشرةالرابعة من أحكام المادتين ) استثناال  -1

أو ل إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته فنانال في المسرم أو السينما أو اةذاعة أو التلفزيون 

يجوز  ل أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة األخرى ل من ال أو رياضي ال يموسيق

 األخرى .المتعاقدة  للضريبة في تلك الدولة إخضاعه

الشخصية التي يزاولها الفنان أو الرياضي بصفته تلك ال يعود  األنشطةإذا كان الدخل عن  -2

نما يعود على شخص  خر من أحكام  استثناال  -ذلك الدخل  ف ن ل على الفنان أو الرياضي نفسه وا 

ضريبة في الدولة لل خضاعهإيجوز  - (الخامسة عشرة( و )الرابعة عشرة( و )السابعة المواد )

 . تلك األنشطةالمتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي 
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 الثامنة عشرةالمادة 

 معاشات التقاعد

معاشا  التقاعد وغيرها من المكافآ  المشابهة  ف ن( التاسعة عشرةمع عدم اةخ ل بالمادة ) -1

للضريبة فقط في  تخضعل  التي تدفع لمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل وظيفة سابقة

 تلك الدولة .

( ل فددد ن الرواتدددب التقاعديدددة والمبدددالا األخدددرى التدددي تددددفع بموجدددب 1مدددع مراعددداة أحكدددام الفقدددرة ) -2

 يجوز أن تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.متعاقدة  ةلدول تشريع الضمان االجتماعي 

ولددة متعاقددة فيمددا يتعلدق ب عفدداا ( علدى أحكددام القدانون بد2( و )1لدن يدد ثر مضدمون الفقددرتين ) -3

 رواتب التقاعد من الضريبة .

 التاسعة عشرةالمادة 

 الوظائف الحكومية

التي تدفعها إحدى  - معاشا  التقاعدباستثناا  -الرواتب واألجور والمكافآ  المشابهة األخرى  
ل خدما  أداها لتلك الدولة عامة فيها إلى فرد مقاب اعتباريةالدولتين المتعاقدتين أو سلطة محلية أو هيئة 

تلك الدولة ل ما لم تكن هذه في للضريبة فقط  تخضع لعامة فيها  اعتباريةأو إلى سلطة محلية أو هيئة 
مرتبطة بأنشطة صناعية أو تجارية نفذتها الدولة المتعاقدة أو سلطتها المحلية أو الهيئة  الم داةالخدما  
 الدخولوفي هذه الحالة يجوز أن تخضع هذه ل عاقدة األخرى العامة فيها في الدولة المت االعتبارية

 للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى.
 العشرونالمادة 

 الطلبة

وهو في إحدى الدولتين المتعاقدين  (أو كان مقيمال )التي يتلقاها طالب أو متدرب مقيم  المدفوعا   -1

مقابل ل أو التدريب المهني أو الفني حاليال في الدولة المتعاقدة األخرى لغر  التعليم  موجود
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ال تخضع للضريبة في الدولة األخرى ل شريطة أن تكون هذه  لإعاشته أو تعليمه أو تدريبه 

 الدفعا  محولة من مصادر خارج تلك الدولة .

هو في إحدى الدولتين المتعاقدتين و  (أو كان مقيمال )عا  التي يتلقاها طالب أو متدرب مقيم و دفمال -2

والتي تشكل مكافأة عن ل اليال في الدولة المتعاقدة األخرى لغر  التعليم أو التدريب موجود ح

 المتعاقدة ال تخضع للضريبة في تلك الدولةل خدما  أداها في تلك الدولة المتعاقدة األخرى 

شريطة أن تكون الخدما  مرتبطة بالتعليم أو التدريب أو أنها ضرورية ألغرا  ل األخرى 

 اةعاشة .

 الحادية والعشرونلمادة ا

 المدرسون والباحثون

في إحدى الدولتين المتعاقدتين قبل  (أو كان مقيمال )المكافآ  التي يستلمها مدرس أو باح  مقيم 

 ال تخضع ل مقابل تلك األنشطةل دعوته إلى الدولة المتعاقدة األخرى لغر  التدريس أو إجراا بحو  

 دة ال تزيد عن سنتين.للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة لم

 الثانية والعشرونالمادة 

 الدخل اآلخر

ها والتي  لم  تعالجها   حيثما كان منش -عناصر الدخل لمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين  -1

 للضريبة في تلك الدولة . تخضع - المواد السابقة في هذه االتفاقية

من الممتلكا  غير المنقولة طبقال للتعريف الدخل  باستثناا ل( على الدخل1ال تطبق أحكام الفقرة ) -2
إذا كان مستلم هذا الدخل مقيما في إحدى الدولتين  ل (السادسة( من المادة )2الوارد في الفقرة )

المتعاقدتين ويزاول عم ل في الدولة المتعاقدة األخرى من خ ل منشأة دائمة موجودة فيها أو 
الحق أو  كانثاب  يقع فيها ل و  مركزستقلة من خدما  شخصية م األخرى ي دي في تلك الدولة

الثاب  ل   المركزبتلك المنشأة الدائمة أو  فعليال الممتلكا  المتعلق بها الدخل المدفوع مرتبطة 
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 ( وفقال للحالة . الرابعة عشرة) ( أو المادةالسابعةوفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة )

 الثالثة والعشرونلمادة ا

 رأس المال

رأس المال المتمثل في ممتلكا  غير منقولة موجودة في إحدى الدولتين المتعاقدتين ومملوكة    - 1

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى يجوز إخضاعهل  لمقيم في الدولة المتعاقدة األخرى

 . فقط

لمشروع  لمنشأة دائمة نشاطرأس المال المتمثل في ممتلكا  منقولة تشكل جزاا من ممتلكا   - 2
أو المتمثل في ممتلكا  منقولة ل إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة األخرى في 

إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة األخرى في فر لمقيم اتتعلق بمقر ثاب  متو 
 للضريبة في تلك الدولة األخرى . يجوز إخضاعهل  لغر  أداا خدما  شخصية مستقلة

 ل والمتمثل أيضال في النقل الدولي في رأس المال المتمثل في السفن والطائرا  العاملة   - 3

للضريبة فقط في الدولة  يخضعل  الممتلكا  المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن والطائرا 

 اةدارة الفعلي للمشروع . مركزفيها  يوجدالمتعاقدة التي 

فقط للضريبة  تخضعل  ال مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتينجميع العناصر األخرى لرأس م  - 4 

 . في تلك الدولة
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 الرابعة والعشرونالمادة 

 الضريبي الزدواجإزالة 

ستمد مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين دخ ل أو تملك رأس مال يمكن أن يخضع بموجب اإذا   -1
هذا تعفي الدولة المتعاقدة األولى ل ف ن خرى أحكام هذه االتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة األ

 ( .2الدخل أو رأس المال من الضريبة مع مراعاة أحكام الفقرة )
( العاشرة) لدخل طبقا ألحكام المادتينمن استمد مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين عناصر اإذا  -2

الدولة المتعاقدة  ف نى ل ( يجوز إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة األخر الحادية عشرةو )
بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم بمبلا يساوي الضريبة المدفوعة في تسمح األولى 

على أن ال يزيد الخصم عن ذلك الجزا من الضريبة والذي تم حسابه قبل ل تلك الدولة األخرى 
 الخصم والمتعلق بعناصر ذلك الدخل المستمد من تلك الدولة األخرى .

 الخامسة والعشرونادة الم
 المتبادل التفاقإجراءات 

 (أو سوف ت دي)هما ت دي يإذا رأى شخص أن اةجرااا  في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلت  -1
بصرف النظر عن وسائل  -له  الى خضوعه للضرائب بما يخالف أحكام هذه االتفاقية جاز

أن يعر  قضيته على السلطة  -لدولتين التسوية المنصوص عليها بالقوانين المحلية في تلك ا
المختصة في الدولة التي يقيم فيها ل على أن تعر  القضية خ ل سنتين من اةخطار األول 

 باةجراا الذي أدى إلى فر  الضريبة بما يخالف أحكام هذه االتفاقية .
عن   سها له ما يبرره وعجز  هي نفاالعترا  إذا تبين لها أن  -لطة المختصة دتحاول الس  -2

المتبادل مع السلطة المختصة في  باالتفاقأن تسوي الموضوع  -الوصول إلى حل مناسب 
أي   ينفذ و الدولة المتعاقدة األخرى بغر  تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه االتفاقية . 

ولتين للد         في القوانين المحلية  ةبالرغم من أي حدود زمنية وارديتم التوصل إليه  اتفاق
 المتعاقدتين .

 -فيما بينهما المتبادل باالتفاق -في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي  ناالمختصت انالسلطتتحاول   -3
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, كما أنه يجوز أيضال أن أو تطبيقها عن تفسير هذه االتفاقية  لبس ناشئأو  أي صعوبا 

شأنها في في  م يرد نص الضريبي في الحاال  التي ل االزدواجا بقصد إزالة مفيما بينه اتتشاور 

 هذه االتفاقية .

الطريقة المناسبة  -المتبادل  باالتفاق -في الدولتين المتعاقدتين  نان المختصتاالسلطتتحدد   -4

وخاصة المتطلبا  التي يتعين على المقيمين في إحدى الدولتين ل لتطبيق هذه االتفاقية 

خرى على اةعفااا  الضريبية الواردة في األ المتعاقدة تباعها للحصول في الدولةاالمتعاقدتين 

 هذه االتفاقية .

 السادسة والعشرون المادة 

 تبادل المعلومات

في الدولتين المتعاقدتين المعلوما  التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه  نان المختصتاالسلطتتتبادل    -1
لتي تغطيها هذه االتفاقية القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب ا لتنفيذ االتفاقية أو

وكذلك لمنع التهرب  . طالما ال تتعار  الضرائب المفروضة بمقتضاها مع أحكام هذه االتفاقية
وتعامل أي  لمن هذه االتفاقية (األولىيتم تبادل المعلوما  دون التقيد بالمادة ) الضريبيل

نفس الطريقة التي تعامل تحصل عليها إحدى الدولتين المتعاقدتين على أنها سرية وب ا معلوم
إفشاا وال يجوز       ل بها المعلوما  التي يتم الحصول عليها وفقال للقوانين المحلية لتلك الدولة

لاشخاص أو السلطا  ) بما في ذلك المحاكم واألجهزة اةدارية ( التي تلك المعلوما  إال 
ضرائب التي ما يتعلق بالناف فياالستئتعمل في الربط أو التحصيل أو التنفيذ أو المقاضاة أو 

ال يستخدم ه الا األشخاص أو السلطا  المعلوما  إال لهذه األغرا  و . تشملها هذه االتفاقية
 األحكام القضائية .في أمام المحاكم العامة أو  الدعاوىويجوز لهم إفشا ها في 

 المتعاقدتين بما يلي :( على أنها تلزم إحدى الدولتين 1ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة )  -2

تنفيذ إجرااا  إدارية تتعار  مع القوانين أو النظام اةداري المعمول به في تلك  ) أ ( 

 الدولة أو في الدولة المتعاقدة األخرى .
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 تقديم معلوما  ال يمكن الحصول عليها طبقال للقوانين أو النظم اةدارية المعتادة في )ب( 

 تعاقدة األخرى .تلك الدولة أو في الدولة الم

تقديم معلوما  من شأنها كشف أسرار تتعلق بالتجارة أو األعمال أو باألسرار الصناعية  (ج)

إفشا ها مخالفال للنظام  دتجارية أو المهنية أو العمليا  التجارية أو المعلوما  التي يعلأو ا

 العام .

 السابعة والعشرونالمادة 

 أحكام خاصة

لدخل من مطالبا  الدين الموضح في او ل ( العاشرةفي المادة ) الدخل من أربام األسهم الموضح

حكومة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى أو سلطاتها  الحادية عشرة(ل اللذان تحققهماالمادة )

المحلية أو هيئاتها العامة المملوكة لها بالكامل ) بما في ذلك م سسة النقد العربي السعودي بالنسبة 

ربام وكذلك أي أل لعربية السعودية ومصرف سورية المركزي بالنسبة للجمهورية العربية السورية( للمملكة ا

أو أي حقوق مستمدة من مثل هذا الدخلل تعفى من ل مطالبة الدين ناتجة من نقل ملكية أسهم أو من 

 الضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى.  

 الثامنة والعشرونالمادة 

 وماسي والقنصليأعضاء السلك الدبل

بالمزايا الضريبية الممنوحة ألعضاا البعثا  الدبلوماسية  أو  يخلليس في أحكام هذه االتفاقية ما 

من مواطني الدولتين المتعاقدتين أعضاا البعثا  القنصلية أو أعضاا البعثا  الدائمة للمنظما  الدولية 

 الخاصة .  التفاقيا ابمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو وفقا ألحكام 
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 التاسعة والعشرونالمادة 

نهاء التفاقية  سريان وا 

اةجرااا   باستكمال )عبر القنوا  الدبلوماسية( كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة األخرى تبلا   -1

ويبدأ العمل بهذه االتفاقية ألول مرة . التي تقتضيها أنظمتها لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ 

 األخير . ب غيوم األول من الشهر الذي يلي الشهر الذي قدم فيه اةفي ال

 ألول مرة :ويسري مفعولها تطبق أحكام هذه االتفاقية  -2

األول من  (أو بعد)على المبالا المدفوعة في  لبالنسبة للضرائب المستقطعة من المنبع   ) أ ( 

 تفاقية حيز التنفيذ .اال دخل  فيهاكانون الثاني )يناير( الذي يلي السنة التي 

ورأسمال المال على السنوا  الضريبية ل األخرى و الدخالمفروضة على ضرائب لبالنسبة ل   )ب(

 من السنة المي دية (ينايركانون الثاني ) من شهراليوم األول  (أو بعد)التي تبدأ في 

 التفاقية حيز التنفيذ .دخل  فيها االتي تلي السنة التي 

سارية المفعول لمدة غير بعدئذ وتظل  -عول لمدة عشر سنوا  فاقية سارية المتظل هذه االتف -3

 انتهااقبل تاري  إنهائها رغبتها في  -كتابة –ما لم تعلن إحدى الدولتين المتعاقدتين  -محددة 

السنوا  مدة  انقضاابعد  -ويجوز ألي من الدولتين المتعاقدتين  .عشر شهرال  باثنياالتفاقية 

عشر  اثنيقبل بذلك بعد تقديم إشعار خطي ل هاا العمل بهذه االتفاقية في أي وق  إن -العشر 

 . من تاري  رغبتها في اةنهاا شهرال 

 :  حين إنهاا مفعولهاتطبيق هذه االتفاقية يتوقف   -4

كانون  31تاري   بعدبالنسبة للضرائب المستقطعة من المنبع على المبالا المدفوعة  ) أ ( 

ب نهاا العمل بهذه االتفاقية  ب غدم خ لها اةمن السنة المي دية التي ق   (برديسماألول )

. 
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تلي  التي  ضريبيةالسنة الأول األخرى على الدخل المستمد في الدخل  ضرائبلبالنسبة  (ب)

 ب نهاا العمل بهذه االتفاقية . ب غدم خ لها اةق  السنة  التي 

 األول من شهربعد نهاية اليوم المال المملوك  على رأس رأس المالبالنسبة لضريبة  ( ج) 

من السنة المي دية التي ينتهي بنهايتها سريان مفعول هذه  (يناير) كانون الثاني

 االتفاقية. 

ثباتال لما تقدم قام الم  أدناه بالتوقيع على هذه االتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا  فوضانوا 

 الغر  .

من نسختين  م2332 بر(أكتو ) 1تشرين 7هد الموافق 1433شوال  18 دمشق بتاري حرر  في  

 .العربية ة أصليتين باللغ

 
 عن حكومة 

 المملكة العربية السعودية

 
 

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

 وزيــر المالية

 

 عن حكومة

 الجمهورية العربية السورية

 

 

 محمــد الحســين

 وزيــر المالية
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حكومة الجمهورية حكومة المملكة العربية السعودية و التفاقية المبرمة بين ب البروتوكول الملحق

على الدخل و على منع التهرب الضريبي و العربية السورية في شأن تجنب الزدواج الضريبي 

 رأس المال.

 حكومددة الجمهوريدددة العربيدددةو حكومددة المملكدددة العربيددة السدددعودية عنددد التوقيدددع علددى االتفاقيدددة المبرمددة بدددين 

علددى الدددخل وعلددى رأس المددال وافددق منددع التهددرب الضددريبي و السددورية فددي شددأن تجنددب االزدواج الضددريبي 

 الموقعون أدناه على األحكام اةضافية التالية والتي تشكل جزاال متممال ل تفاقية :

 تم االتفاق على ما يلي : )الثانية عشرة(و )الحادية عشرة( فيما يتعلق بأحكام المادتين  -1

 -أخدرى  في اتفاقية تبرمها لتجنب االزدواج الضدريبي مدع أي دولدة  -افق  الحكومة السورية إذا و 

)الحاديدة عشدرة( و)الثانيدة من المادتين  2على تطبيق معدال  أقل من المعدال  الواردة في الفقرة 

فددي تلقائيددال هددذا المعدددل األقددل علددى المقيمددين  تطبددقفدد ن سددورية سددوف  لمددن هددذه االتفاقيددة  عشددرة(

 المملكة العربية السعودية.

لديس فدي أحكدام ل مدن هدذه االتفاقيدة المتعلقدة بأربدام األسدهم  مع االحتفاظ بأحكام المادة )العاشدرة( -2

هدددذه االتفاقيدددة مدددا يمندددع مدددن تطبيدددق القدددانون السدددوري النافدددذ الخددداص بتكليدددف أربدددام األسدددهم التدددي 

 مملكة العربية السعودية .يتقاضاها المواطن السوري عن األسهم التي يمتلكها في ال

لدديس فددي أحكددام هددذه ل الخاصددة ب زالددة االزدواج الضددريبي  )الرابعددة والعشددرون(فيمددا يتعلددق بالمددادة  -3

المددددادة مددددا يخددددل بنظددددام جبايددددة الزكدددداة المطبددددق فددددي المملكددددة العربيددددة السددددعودية علددددى المددددواطنين 

 السعوديين .
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ة الخاصدددة بتبدددادل اةعفدداا مدددن الضدددرائب لدديس فدددي أحكددام هدددذه االتفاقيدددة مددا يخدددل بأحكدددام االتفاقيدد -4

والرسددددوم علددددى نشدددداطا  ومعدددددا  م سسددددا  النقددددل الجددددوي العربيددددة الموقعددددة فددددي إطددددار المجلددددس 

 االقتصادي العربي .

في هذه االتفاقية ما يمنع أيال من الدولتين المتعاقدتين من تطبيق قوانينها وأنظمتهدا الضدريبية  ليس -5

 الضريبي.المحلية المتعلقة بمكافحة التهرب 

 تصديقال على ما تقدم قام المفوضان بالتوقيع على هذا البروتوكول الملحق .

م 2332)أكتدوبر(  1تشدرين 7هدد الموافدق 1433شدوال  18 بتاري  دمشقحرر هذا البروتوكول في 

 . العربيةة من نسختين أصليتين باللغ

 

 عن حكومة 

 المملكة العربية السعودية

 
 

 عسافإبراهيم بن عبدالعزيز ال

 وزيــر المالية

 

 عن حكومة

 الجمهورية العربية السورية

 

 

 محمــد الحســين 

 وزيـر المالية

 

 


