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 تفــاقيـــةا

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 جمهورية سنغافورةوحكومة 

 ولمنع التهرب الضريبي  لتجنب االزدواج الضريبي

 على الدخل  في شأن الضرائب
 

ماهمةو رةإ إبةرا  رغبةة  ،  جمهوريةة نةافورور وحكومة إن حكومة المملكة العربية السعودية  

قةل       ،رإ شأن الضرائب علة  الةل   ولماع التهرب الضريبإ  تفوقية لتجاب االزدواج الضريبإا

 : عل  مو يلإ اتفقتو

 

 (األولىمادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 تطبق هذه االتفوقية عل  األشخوص المقيمين رإ إحلى اللولتين المتعوقلتين أو رإ كلتيهمو.

 

 (الثانيةمادة )ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

 كةة  دولةةة متعوقةةل  أو أقسةةومهو ةصةةل متطبةةق هةةذه االتفوقيةةة علةة  دةةرائب الةةل   المفرودةةة ل -1

 الاظر عن طريقة رردهو. صرفأو نلطوتهو الم لية باإلدارية 

أو علةة   ،ودةةة علةة  إجمةةولإ الةةل  رالضةةرائب المف جميةةعمةةن الضةةرائب علةة  الةةل    لتعةة -2

ملكيةة الممتلكةو   التصةرف رةإ مةنوتجةة الا مكونةبالضةرائب علة  ال هةوعاوصر الةل   بمةو ري

 والرواتةةةب التةةةإ تةةةلرعهومةةةولإ مبةةةولر األجةةةور الماقولةةةة أو غيةةةر الماقولةةةة والضةةةرائب علةةة  إج

 المشروعو .

 التإ تطبق عليهو هذه االتفوقية بشك   وص هإ:  وليةالضرائب ال -3
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 بولاسبة إل  المملكة العربية السعودية: أ(

 الزكو . -

 ريهو دريبة انتثمور الفوز الطبيعإ.دريبة الل   بمو    -

 )يشور إليهو ريمو بعل بـ "الضريبة السعودية"(.  

 بولاسبة إل  نافورور :  (ب

 دريبة الل  .   -

 )يشور إليهو ريمو بعل بـ "الضريبة السافورورية"(.

 هو أي مةندةرتفالتةإ مموثلة أو مشوبهة رإ جوهرهةو  يبةاالتفوقية أيضو  عل  أي درهذه تطبق  -4

اهةو. مإدورة إلة  الضةرائب ال وليةة أو بةلال   ،بعل توريخ توقيع هذه االتفوقيةاللولتين المتعوقلتين 

التةإ  الجوهريةةبةولتفييرا  السةلطة األ ةرى الةلولتين المتعوقةلتين رةإ  ةمختص ةنلطك  تبلر و

 الضريبية. تهوأد لت عل  أنظم

 

 (الثالثةمادة )ال

 عامة اتتعريف

 مو لم يقتض نيوق الاص  الف ذلك: ،قيةهذه االتفو ألغراض -1

الماةةوطق إقلةةيم المملكةةة العربيةةة السةةعودية، ويعاةةإ مصةةطلل "المملكةةة العربيةةة السةةعودية"  أ(

الواقعةةة  ةةورج الميةةوه اإلقليميةةة التةةإ تمةةورع المملكةةة العربيةةة السةةعودية علةة  ميوههةةو وقةةو  

السةيود  والواليةة بمقتضة   ب رهو والطبقو  الواقعة ت ت التربةة والمةوارد الطبيعيةة حقةوق

 نظومهو والقونون اللولإ.

يعاإ مصطلل "نافورور " جمهورية نافورور ، وعاةلمو يسةتخل  بةولمعا  الجفرارةإ، رة ن  (ب

مصةةطلل نةةافورور  يشةةم  الميةةوه اإلقليميةةة لسةةافورور  وأي ماطقةةة م ةةلد  تمتةةل ريمةةو ورا  

و  الواقعةةة ت ةةت تربةةة مثةة  هةةذه حةةلود الميةةوه اإلقليميةةة لسةةافورور ، وقةةو  ب رهةةو والطبقةة

الماطقةةة التةةإ حةةلد  أو قةةل ت ةةلد ريمةةو بعةةل ورقةةو  لقةةوانين نةةافورور  وطبقةةو  للقةةونون الةةلولإ 

كماطقةةة لسةةافورور  حقةةوق نةةيودية ريهةةو ألغةةراض انتكشةةوف وانةةتفالي المةةوارد الطبيعيةةة 

 ال ية وغير ال ية.
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أو المملكةة العربيةة السةعودية أل ةرى" و "اللولةة المتعوقةل  ا"دولةة متعوقةل "  وتةتعاةإ عبور جـ(

 .الاص نيوق هيقتضي ب سب مونافورور  

 . ر من األشخوصآ كيونشركة أو أي أي أو ررد، أي مصطلل "شخص"  شم ي د(

ألغةةراض  -كيةةون يعومةة  أي أو ذي صةةفة اعتبوريةةة يعاةةإ مصةةطلل "شةةركة" أي شةةخص  هـ(

 .ذو صفة اعتبوريةعل  أنه شخص  -الضريبة 

"مشرو  توبع للولة متعوقل " و "مشرو  توبع لللولة المتعوقل  األ ةرى" علة   وورتعبعاإ ت و(

اللولةة المتعوقةل  يبوشةره مقةيم رةإ  و  دولة متعوقةل  ومشةروعيبوشره مقيم رإ  و  التوالإ مشروع

 .األ رى

مركةةز يكةةون تعاةةإ عبةةور  "نقةة  دولةةإ" أي نقةة  بسةةفياة أو طةةوئر  يتةةول  تشةةفيلهو مشةةرو   (ز

السةفياة أو الطةوئر  بةين تشةف  ريهةو مةو عةلا ال ةوال  التةإ  ،علةإ رةإ دولةة متعوقةل إدارته الف

 .رقط أموكن تقع دا   اللولة المتعوقل  األ رى

 : يعاإ مصطلل "مواطن"( حـ

 أي ررد حوئز عل  جاسية دولة متعوقل . -1

أو جمعيةةة تسةةتمل ذلةةك الودةةع مةةن  أشةةخوصأو شةةركة ذي صةةفة اعتبوريةةة أي شةةخص  -2

 ة الاورذ  رإ دولة متعوقل .األنظم

 : يعاإ مصطلل "السلطة المختصة" ط(

بولاسةةبة إلةة  المملكةةة العربيةةة السةةعودية، وزار  الموليةةة ويمثلهةةو وزيةةر الموليةةة أو ممثلةةه  -1

 المفوض.

 بولاسبة إل  نافورور ، وزير المولية أو ممثله المفوض. -2

لةةم يةةرد لةةه مصةةطلل عبةةور  أو رةة ن أي ت، االتفوقيةةة رةةإ أي وقةةهةةذه دولةةة متعوقةةل  تطبيةةق  عاةةل -2

رةإ ذلةك الوقةت  هنفسةالمعاة   ةالف ذلةك، يكةون لةه الةاص تعريف ريهو، ومةو لةم يقةتض نةيوق 

 ،االتفوقيةةةهةةذه ولضةةرائب التةةإ تطبةةق عليهةةو ريمةةو يتعلةةق بالمتعوقةةل    تلةةك اللولةةة وبموجةةب نظةة

  علة  أي معاة  معطةعوقةل  المتة المطبقة لتلةك اللولةة يالضريب لألنظمةيرجل أي معا  طبقو  و

 .المتعوقل  للمصطلل ورقو  لألنظمة األ رى لتلك اللولةللعبور  أو 
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 (الرابعةمادة )ال

 مـمقيـال

 ةنظمةألغراض هذه االتفوقية تعاإ عبةور  "مقةيم رةإ دولةة متعوقةل " أي شةخص يخضةع ورقةو  أل -1

 ةر ذي آإدارتةه أو أي معيةور م ة  أو إقومتةه أو نكاه  هو بسببللضريبة ريالمتعوقل  تلك اللولة 

 نةلطوتهو الم ليةةاإلدارية أو من أقسومهو  وأو أي    المتعوقل  تشم  أيضو  تلك اللولةو .طبيعة مموثلة

 .أو هيئوتهو االعتبورية العومة

رة ن  ،مقيمو  رإ كلتو الةلولتين المتعوقةلتين( من هذه المود  1ورقو  ألحكو  الفقر  ) ررد كوني عالمو -2

 ئذ يت لد كوآلتإ:ودعه عال

رر له نكن دائةم رةإ اتو ر ن ،هوريرر له نكن دائم االتإ يتوالمتعوقل  مقيمو  رقط رإ اللولة عل ي أ( 

عالقوتةةه ريهةةو مقيمةةو  رقةةط رةةإ اللولةةة المتعوقةةل  التةةإ تكةةون  ليعةةرالمتعوقةةلتين كلتةةو الةةلولتين 

 .("ال يوية"الشخصية واالقتصودية أوثق )مركز المصولل 

رر لةه اال يويةة أو لةم يتةو هصةول مهةو مركةز ريالتةإ  المتعوقل  يكن ممكاو  ت ليل اللولة إذا لم ب(

التةإ ريهةو المتعوقةل  مقيمةو  رقةط رةإ اللولةة  ليعةر، المتعوقةلتين نكن دائم رةإ أي مةن الةلولتين

 .نكاه المعتود

أي ماهمةو، رةإ ود أو لم يكن له نكن معتةالمتعوقلتين إذا كون له نكن معتود رإ كلتو اللولتين   جـ(

 .التإ يكون مواطاو  ريهوالمتعوقل  مقيمو  رقط رإ اللولة يعل 

رتسةةوي  ،مةةن هةةذه الفقةةر   ـ(جةةت ليةةل ودةةعه ورقةةو  للفقةةرا  الفرعيةةة )أ( إلةة  ) يمكةةنلةةم إذا  د(

 .المودو  بوالتفوق المشتركاللولتين المتعوقلتين  ون رإتالسلطتون المختص

مقيمةو  رةإ كلتةو مةن هةذه المةود  ( 1ورقةو  ألحكةو  الفقةر  ) - فةردغيةر ال -شةخص مةو  يكةونعالمو  -3

إدارتةةه  هةةو مركةةزري وجةةلالتةةإ يالمتعوقةةل  رةةإ اللولةةة رقةةط مقيمةةو   لالةةلولتين المتعوقةةلتين ر نةةه يعةة

 الفعلإ.

 (الخامسةمادة )ال

 المنشأة الدائمة

مةةن يةةزاوي لعمةة  الةةذي ألغةةراض هةةذه االتفوقيةةة، تعاةةإ عبةةور  "الماشةةأ  اللائمةةة" المقةةر الثوبةةت ل -1

 .نشوط المشرو  كلي  و أو جزئي  و الله 
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 : بوجه  وصتشم  عبور  "الماشأ  اللائمة"  -2

 .إدار ركز م (أ

 .رر   (ب

 .كتبم  (جـ

 .مصاع (د

 ورشة.  (هـ

 م جر أو أي مكون آ ر النتخراج الموارد الطبيعية.أو ماجم  (و

 : تشم  عبور  "الماشأ  اللائمة" أيضو   -3

لكةةن  ،إشةةرارية متعلقةةة بهةةو أعمةةويأو  ،جميةةعتتركيةةب أو و مشةةرو  ، أموقةةع باةةو  أو إنشةةو  (أ

 أشهر. نتةل  تزيل ع مل لتلك األعموي هذا الموقع أو المشرو  أو مث  يستمر أن  بشرط

نتشورية من قب  مشرو  من  الي مةوففين أو عةوملين الخلمو  االتورير  لمو  بمو ريهو   (ب

 لمشةرو ل) األعموي من هذا الاةو تستمر  بشرط أنهذا الفرض، لرو  لمشايوففهم آ رين 

 183 لة تزيل رةإ مجموعهةو ع ملدأو  مل اللولة المتعوقل  ل رإ( به مشرو  مرتبطلأو  نفسه

 شهرا . مل  اثاإ عشر الي أي  يومو  

  : ال يشم "الماشأ  اللائمة"ر ن مصطلل  ،األحكو  السوبقة رإ هذه المود  عل  الرغم من -4

التةإ يملكهةو السةلع أو البضةوئع أو توريةل  و عرضألفرض تخزين رقط انتخلا  التسهيال   أ(

 .لمشرو ا

أو لتخةزين ا رقةط لفةرض لمشةرو التةإ يملكهةو ااالحتفوف بمخةزون مةن السةلع أو البضةوئع   (ب

 .أو التوريل العرض

لمعولجةة مةن الفةرض رقةط لمشةرو  التةإ يملكهةو ااالحتفوف بمخزون من السلع أو البضةوئع  (جـ

 . قب  مشرو  آ ر

 .شرا  نلع أو بضوئع أو جمع معلومو  للمشرو رقط لفرض للعم   ثوبت   االحتفوف بمقر   (د

طبيعةةة ت ضةةيرية أو  يذآ ةةر  نشةةوطأي لقيةةو  بةةارقةةط لفةةرض االحتفةةوف بمقةةر ثوبةةت للعمةة  هةةـ( 

 .للمشرو  مسوعل 
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المةذكور  رةإ الفقةرا  الفرعيةة )أ(  نشةطةاألاالحتفوف بمقر ثوبت للعم  رقط ألي مزيج مةن  (و

هةذا اةوتج عةن الالثوبةت للعمة   قةرللمشةرط أن يكةون الاشةوط الكلةإ ب من هذه الفقر  (هـإل  )

 .مسوعل ت ضيرية أو طبيعة  لهمزيج ال

الوكيةة  غيةةر  -إذا كةةون شةةخص  ،مةةن هةةذه المةةود ( 2( و )1علةة  الةةرغم مةةن أحكةةو  الفقةةرتين ) -5

مة  نيوبةة عةن مشةرو  يع - من هةذه المةود  (6لذي تاطبق عليه الفقر  )المتمتع بودع مستق  وا

يمورنهو بشك  معتةود رةإ دولةة متعوقةل  إلبةرا  العقةود بونةم المشةرو  رة ن ذلةك ولليه صالحية 

ي يقةةو  بهةةو ذلةةك الشةةخص وعمةةأمةةة رةةإ تلةةك اللولةةة، رةةإ شةةأن أي ئماشةةأ  دالةةه يعةةل المشةةرو  

مةن هةذه المةود  ( 4رةإ الفقةر  ) الةوارد ور  علة  تلةك للمشرو ، مو لم تكن هةذه األعمةوي مقصة

والتإ إذا تمةت مبوشةرتهو مةن  ةالي مقةر ثوبةت للعمة  ال تجعة  هةذا المقةر الثوبةت للعمة  ماشةأ  

 دائمة بمقتض  أحكو  تلك الفقر .

مزاولتةه للعمة   بسةببماشأ  دائمة رإ اللولة المتعوقل  األ رى   متعوقل ةدولمشرو  ل أن ليعال  -6

عةن طريةق نمسةور أو وكية  عةو  بولعمولةة أو أي وكية  رقةط األ ةرى ل  قةالمتعو اللولةتلك رإ 

 .شرط أن يعم  مث  هؤال  األشخوص بوألنلوب المعتود لعملهمب ،آ ر ذي ودع مستق 

شةةركة قبة  ن كةون شةركة مقيمةةة رةإ دولةةة متعوقةل  تسةةيطر علة  شةركة أو مسةةيطر عليهةو مةةن إ -7

األ رى )نوا  مةن المتعوقل  أو تزاوي عمال  رإ تلك اللولة  ،األ رى للولة المتعوقل ارإ مقيمة 

ركتين ماشأ  دائمة من الش ال يجع  أي  ور ن ذلك الواقع رإ حل ذاته ( غيرهو الي ماشأ  دائمة أو 

 للشركة األ رى.

 

 (السادسةمادة )ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

متعوقةل  مةن ممتلكةو  غيةر ماقولةة )بمةو رةإ ذلةك الةل    الل   الذي ي ص  عليه مقيم رإ دولة -1

يجةةوز إ ضةةوعه  ،مةةن الزراعةةة أو انةةتفالي الفوبةةو ( الكوئاةةة رةةإ اللولةةة المتعوقةةل  األ ةةرى

 للضريبة رإ تلك اللولة المتعوقل  األ رى.

ريهةو لتةإ اللولةة المتعوقةل  ا و ظالورقو  يكون لعبور  "الممتلكو  غير الماقولة" المعا  الوارد لهو  -2
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رة ن العبةور  تشةتم  علة  الملكيةة المل قةة بولممتلكةو  غيةر  ،علة  أي حةويو .ةيالممتلكو  المعا

الماقولة والثرو  ال يوانية والمعلا  المستخلمة رإ الزراعة وانةتفالي الفوبةو  وال قةوق التةإ 

متلكةو  غيةر وحةق االنتفةو  بولم ،العةو  المتعلقةة بملكيةة األرادةإالاظةو  شأنهو أحكو  رإ تطبق 

نةةتفالي أو ال ةةق رةةإ انةةتفالي االالماقولةةة وال قةةوق رةةإ المةةلروعو  المتفيةةر  أو الثوبتةةة مقوبةة  

 مةةنالسةةفن والطةةوئرا   لوال تعةة ،الترنةةبو  المعلنيةةة والمصةةودر والمةةوارد الطبيعيةةة األ ةةرى

 الممتلكو  غير الماقولة.

مةن انةتخلا  الممتلكةو  غيةر الماقولةة ( من هذه المود  عل  الل   الاةوتج 1تطبق أحكو  الفقر  ) -3

 أو انتفاللهو بأي شك  آ ر. ،بصور  مبوشر  أو تأجيرهو

علة  الةل   مةن الممتلكةو  غيةر الماقولةة من هةذه المةود  ( 3) و( 1تطبق أيضو  أحكو  الفقرتين ) -4

 وعل  الل   من الممتلكو  غير الماقولة المستخلمة ألدا   لمو  شخصية مستقلة. ،لمشرو 

 

 (السابعةمادة )ال

 أرباح األعمال

مةو لةةم  ،رقةطالمتعوقةل  تخضةع األربةوا العوئةل  لمشةرو  دولةة متعوقةل  للضةريبة رةإ تلةك اللولةة  -1

بوشةر  رة نرةإ اللولةة المتعوقةل  األ ةرى عةن طريةق ماشةأ  دائمةة ريهةو.  نشةوطو   يبوشر المشرو 

  أربةوا المشةرو  رةإ اللولةة يجةوز رةرض الضةريبة علة ، ر نةهالمشرو  نشوطو  كولمذكور آنفةو  

 .رقط إل  تلك الماشأ  اللائمةماهو ولكن بولقلر الذي يمكن أن ياسب  ،المتعوقل  األ رى

يبوشر مشرو  توبع للولة متعوقل  نشوطو  رةإ  عالمو ،من هذه المود  (3مع مراعو  أحكو  الفقر  ) -2

تلةك  أربةوادولةة متعوقةل  كة   ت ةلداللولة المتعوقل  األ رى عن طريق ماشأ  دائمة قوئمة ريهو، 

يبوشةر مسةتقال  مافةردا  ومشةروعو  كون  لويتوقع ت قيقهو عل  أنوع األربوا التإ  الماشأ  اللائمة

بصةفة ويتعومة   ،أو رةإ فةروف مشةوبهةنفسةهو أنشطة مشوبهة رةإ الظةروف أو  نفسهواألنشطة 

 ماشأ  دائمة له. مث مع المشرو  الذي يمستقلة تمومو  

ل ت ليةةل أربةةوا ماشةةأ  دائمةةة يسةةمل بخصةةم المصةةرورو  المتكبةةل  ألغةةراض أعمةةوي الماشةةأ  عاةة  -3

رإ اللولة التةإ ريهةو ية واإلدارية العمومية، نوا   تكبل  اللائمة بمو رإ ذلك المصرورو  التافيذ
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لر وإلة  أي مبةالماشأ  اللائمة أو رةإ أي مكةون آ ةر. ولكةن ال يسةمل بمثة  ذلةك الخصةم بولاسةبة 

رةةع مقوبةة  انةةترداد الافقةةو  الفعليةةة( مةةن قبةة  الماشةةأ  اللائمةةة غيةةر ، ) ل، إن وجةةةملروعةة مةةو دع

للمكتب الرئيس للمشرو  أو ألي من مكوتبه األ رى عل  شك  إتةووا  أو رنةو  أو مةلروعو  

أو حقةوق أ ةرى أو علة  شةك  عمةوال   اال ترا مموثلة أ رى مقوب  انتخلا  حقوق برا ا  

ياة أو مقوب  اإلدار  أو )ريمةو عةلا حولةة المشةرو  المصةررإ( علة  شةك  مقوب  أدا   لمو  مع

د   من مطولبو  اللين ريمو يتعلق بوألمواي المقردة إل  الماشأ  اللائمة. وبولمث  ال يؤ ةذ رةإ 

د الافقةو  الفعليةة( مةو درةع مقوبة  انةترداغيةر االعتبور عال ت ليل أربوا الماشأ  اللائمة المبولر )

تلك الماشأ  اللائمة عل  حسوب المكتب الرئيس للمشرو  أو أي  مةن مكوتبةه  من قب   التإ تع م  

األ رى عل  شك  إتووا  أو رنو  أو ملروعو  مموثلة أ ةرى مقوبة  انةتخلا  حقةوق بةرا ا  

أو حقوق أ رى، أو عل  شك  عمةوال  مقوبة  أدا   ةلمو  معياةة أو مقوبة  اإلدار ،  اال ترا 

المشرو  المصررإ( عل  شك  د   من مطولبو  اللين ريمو يتعلق بةوألمواي  أو )ريمو علا حولة

 المقردة إل  المكتب الرئيس للمشرو  أو أي  من مكوتبه األ رى.

ال ياسب أي ربل إل  ماشأ  دائمة رإ دولة متعوقل  انتاودا  رقط إلة  قيةو  الماشةأ  اللائمةة بشةرا    -4

 تعوقل  األ رى.نلع أو بضوئع للمشرو  رإ اللولة الم

ألغراض الفقرا  السوبقة، ت لد األربوا التإ تاسب إلة  الماشةأ  اللائمةة بولطريقةة نفسةهو عومةو    -5

غ بعل عو ، مو لم يكن هاوك نبب وجيه وكوف   طريقة أ رى. إتبو يسو 

هةةذه رةةإ بشةةك  مافصةة  رةةإ مةةواد أ ةةرى عولجةةت مو تشةةتم  األربةةوا علةة  باةةود للةةل   عاةةل -6

  ن أحكو  تلك المواد لن تتأثر بأحكو  هذه المود .ر ،االتفوقية

 

 (الثامنةمادة )ال

 والجوي النقل البحري

رإ الاق  اللولإ للضريبة رقةط رةإ اللولةة المتعوقةل  أو طوئرا  ن تشفي  نفن متخضع األربوا  -1

 اإلدار  الفعلإ للمشرو . مركزالتإ ريهو 

 التشفي  اللولإ للسفن أو الطوئرا ":ألغراض هذه المود  تشم  عبور  "األربوا من  -2
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علة  أنةوع كلةإ  مسةتخلمة رةإ الاقة  الةلولإ أو طةوئرا  نةفنمةن تةأجير المت ققة األربوا  أ( 

 . )وقت أو رحلة(

مستخلمة رإ الاق  اللولإ دون طةوقم أو وقةود  أو طوئرا  نمن تأجير نفالمت ققة األربوا   ب(

مةن تشةفي  السةفن أو الطةوئرا  رةإ الاقة   والتةإ تعتبةر عردةية للةل   أ رى أو تسهيال 

 .اللولإ

والتةإ  المتعلقةة بهةوأو تةأجير ال وويةو  والمعةلا  أو صةيونة من انتخلا  المت ققة األربوا  جـ(

 .تعتبر عردية للل   من تشفي  السفن أو الطوئرا  رإ الاق  اللولإ

رإ اللولة واقعو   لر نه يع ،اةب ري يقع عل  متن نفينق  إذا كون مركز اإلدار  الفعلإ لمشرو   -3

رةإ اللولةة واقعةو   لريعة ،المةوطن هةذاوإن لم يوجل مثة   .المتعوقل  التإ ريهو مياو  موطن السفياة

 .م ريهو مشف  السفياةقيالمتعوقل  التإ ي

ن المشةةوركة رةةإ ات ةةود أو عمةة  مةةأيضةةو  علةة  األربةةوا مةةن هةةذه المةةود  ( 1تطبةق أحكةةو  الفقةةر  ) -4

 لة تشفي  دولية.مشترك أو وكو

 

 (التاسعةمادة )ال

 المشروعات المشتركة

 : عالمو  -1

يشورك مشرو  توبع للولة متعوقل  بصور  مبوشر  أو غيةر مبوشةر  رةإ إدار  مشةرو  تةوبع  أ(

 .موله لللولة المتعوقل  األ رى أو رإ السيطر  عليه أو رإ رأع

مشةرو  تةوبع مةوي  رةإ رأعر  بصور  مبوشر  أو غيةر مبوشةأنفسهم يشورك األشخوص  أو ب(

أو رةةإ إدارتةةه أو رةةإ السةةيطر   األ ةةرىمتعوقةةل  اللولةةة لمشةةرو  تةةوبع لورةةإ للولةةة متعوقةةل  

 .عليه

 عالقتهمةوب مةو يتعلةقإذا ودعت أو رردت شروط بين المشروعين ري ،ورإ أي من ال ولتين 

عضةهمو، رة ن روعين مسةتقلين عةن بالتجورية أو المولية تختلف عن تلك التةإ تكةون بةين مشة

 ،قوئمةةأي مةن المشةروعين لةو لةم تكةن هةذه الشةروط  وكةون مةن الممكةن أن ي ققهة ة أربواأي

 والمشةرو  وإ ضةوعهأربوا هذا  دمن إدراجهيجوز  ، الشروط هسبب هذب وه ققيلكاه لم و
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 للضريبة تبعو  لذلك.

أربةوا  -ورقو  لةذلكوأ ضعتهو للضريبة  -إذا أدرجت دولة متعوقل  دمن أربوا مشرو  توبع لهو  -2

 ،األ ةرىالمتعوقةل  للضةريبة رةإ تلةك اللولةة أ ضةعت مشةرو  تةوبع لللولةة المتعوقةل  األ ةرى 

المةذكور  أوال  لةو كونةت المتعوقةل   قق للمشرو  التوبع لللولةة تتنالملرجة هذه األربوا  كونتو

  اللولةةة علةةر ،التةةإ تكةةون بةةين مشةةوريع مسةةتقلةنفسةةهو الشةةروط بةةين المشةةروعين هةةإ الشةةروط 

 تلةكإجرا  التعةلي  الماونةب علة  مبلةر الضةريبة المفةروض علة   - عالئذ -األ رى المتعوقل  

األحكةو  األ ةرى لهةذه يتعةين مراعةو  مثة  هةذا التعةلي  لت ليل . المتعوقل  األربوا رإ تلك اللولة

  دعةةت متةةريمةةو بياهمةةو رةةإ الةةلولتين المتعوقةةلتين  تونالمختصةة نوتتتشةةوور السةةلطو .االتفوقيةةة

 ذلك.لالضرور  
 

 (العاشرةمادة )ال

 أرباح األسهم

يجوز أن تخضع أربوا األنهم التإ تلرعهو شركة مقيمةة رةإ دولةة متعوقةل  إلة  مقةيم رةإ اللولةة  -1

 المتعوقل  األ رى للضريبة رإ تلك اللولة المتعوقل  األ رى.

  التإ تقةيم ريهةو لولة المتعوقليجوز أيضو  أن تخضع أربوا األنهم تلك للضريبة رإ ال ،مع ذلكو -2

ولكن إذا كون المولك الماتفةع بأربةوا  .المتعوقل  ورقو  ألنظمة تلك اللولةولألربوا  الشركة اللارعة

رةإ  مسة  يجب أال تتجووزر ن الضريبة المفرودة  ،مقيمو  رإ اللولة المتعوقل  األ رىاألنهم 

ثر هةةذه الفقةةر  علةة   ضةةو  الشةةركة ال تةةؤ قيمةةة أربةةوا األنةةهم. إمةةن إجمةةول( %5) الموئةةة

 للضريبة ريمو يختص بوألربوا التإ تلرع ماهو أربوا األنهم.

 تعاةةإ عبةةور  "أربةةوا األنةةهم" كمةةو هةةإ مسةةتخلمة رةةإ هةةذه المةةود  الةةل   مةةن األنةةهم أو أنةةهم -3

 أنةةةهم المؤنسةةةين أو ال قةةةوق األ ةةةرى التعةةةلين أوأو أنةةةهم  "االنتفةةةو " أو حقةةةوق "االنتفةةةو "

المشةةوركة كةةذلك الةةل   مةةن حقةةوق و ،المشةةوركة رةةإ األربةةوا -ن و تمثةة  مطولبةةو  ديةةالتةةإ ال -

 ل   مةن األنةهم بموجةب أنظمةة اللولةةمثة  الةنفسةهو لمعوملةة الضةريبية ل رى التإ تخضةع األ

 .لألربوا الشركة الموزعةريهو التإ تقيم  المتعوقل 

 و  كون المولك الماتفةع بأربةوا األنةهم مقيمةإذا من هذه المود   (2) و (1) تينال تاطبق أحكو  الفقر -4
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رةةإ دولةةة متعوقةةل  ويةةزاوي عمةةال  رةةإ اللولةةة المتعوقةةل  األ ةةرى التةةإ تقةةيم ريهةةو الشةةركة اللارعةةة 

األ ةةرى  المتعوقةةل  يةةؤدي رةةإ تلةةك اللولةةةكةةون أو  ،ألربةةوا األنةةهم مةةن  ةةالي ماشةةأ  دائمةةة ريهةةو

بسةببهو أربةوا  تلكيةة األنةهم التةإ درعةوكونةت م ، لمو  شخصية مستقلة من قوعةل  ثوبتةة ريهةو

 أحكةو طبةق اأو القوعةل  الثوبتةة. رةإ مثة  هةذه ال ولةة تاللائمةة األنهم مرتبطة رعليو  بهذه الماشأ  

 ورقو  لل ولة.من هذه االتفوقية ( الرابعة عشر ( أو المود  )السوبعةالمود  )

ال يجةوز رمن اللولة المتعوقل  األ رى، إذا حققت شركة مقيمة رإ دولة متعوقل  أربوحو  أو د ال   -5

األ رى أي دريبة عل  أربوا األنةهم التةإ تةلرعهو الشةركة إال  المتعوقل  أن تفرض تلك اللولة

األ ةرى أو بولقةلر الةذي المتعوقةل   بقلر مو يلرع من أربوا األنهم هذه إلة  مقةيم رةإ تلةك اللولةة

مرتبطةة ارتبوطةو  رعليةو  بماشةأ  دائمةة أو قوعةل   تكون ريه الملكية التإ تلرع بسببهو أربةوا األنةهم

غيةةر الشةةركة   أربةةوا وضةة إكةةذلك  يجةةوز لهةةو الو .األ ةةرى المتعوقةةل  ثوبتةةة رةةإ تلةةك اللولةةة

أربةوا األنةهم الملروعةة أو  كونتحت  لو عل  أربوا الشركة غير الموزعة للضريبة الموزعة 

المتعوقةةل  رةةإ تلةةك اللولةةة  و  نوشةةئ أو د ةةال   و  ربوحةةأ كلي  ةةو أو جزئي  ةةو مثةة تاألربةةوا غيةةر الموزعةةة 

 األ رى.

 

 (الحادية عشرةمادة )ال

 الدخل من مطالبات الدين

يجوز أن يخضع الل   من مطولبو  الةلين الاوشةف رةإ دولةة متعوقةل  ومةلرو  لمقةيم رةإ اللولةة  -1

 األ رى. المتعوقل  المتعوقل  األ رى للضريبة رإ تلك اللولة

ن يخضع مثة  هةذا الةل   مةن مطولبةو  الةلين للضةريبة رةإ اللولةة المتعوقةل  مع ذلك، يجوز أو -2

لةةل   مةةن بولكةةن إذا كةةون المولةةك الماتفةةع  ،ألنظمةةة تلةةك اللولةةة المتعوقةةل التةةإ ياشةةأ ريهةةو وطبقةةو  

 الضةريبة المفرودةةتتجةووز هةذه  ريجةب أالمقيمو  رإ اللولة المتعوقل  األ رى، مطولبو  اللين 

 من إجمولإ مبلر الل   من مطولبو  اللين.( %5)رإ الموئة   مسة

تعاإ عبور  "الل   من مطولبو  اللين" كمو هإ مستخلمة رإ هةذه المةود  الةل   مةن مطولبةو   -3

أربةوا المةلين أ  بونوا  لهو ال ق رإ المشوركة  ،نو  نوا  تم تأمياهو برهن أ  ال أياللين من 
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ا  ونالا  الليون بمةو رةإ ذلةك السالو ،ل كوميةالسالا  المولية امن وبشك   وص الل    ،ال

 لال تعةوالعالوا  والجوائز المرتبطة بمث  هذه السالا  الموليةة أو السةالا  أو نةالا  الةليون. 

 لين ألغراض هذه المود .الالجزا ا  عن اللرعو  المتأ ر  د ال  من مطولبو  

كةةون المولةةك الماتفةةع مةةن الةةل   مةةن  إذامةةن هةةذه المةةود   (2) ( و1) تينال تاطبةةق أحكةةو  الفقةةر -4

يزاوي عمال  رإ اللولة المتعوقل  األ رى التإ نشأ ريهةو ومقيمو  رإ دولة متعوقل   ،مطولبو  اللين

 يةؤدي رةإ تلةك اللولةةكةون أو  ،ريهةو موجةود الل   من مطولبو  اللين مةن  ةالي ماشةأ  دائمةة 

الةةلين التةإ درةةع عاهةةو  ةمطولبة نةةتوكو ،األ ةرى  ةةلمو  شخصةية مسةةتقلة مةن قوعةةل  ثوبتةةة ريهةو

ال ولةة  تلةكمرتبطة رعليو  بهذه الماشأ  اللائمة أو القوعل  الثوبتة. رإ مث  من مطولبة اللين الل   

 ورقو  لل ولة. من هذه االتفوقية (الرابعة عشر ( أو المود  )السوبعةطبق أحكو  المود  )ات

رةإ تلةك  و  مقيمةعالمو يكون الشخص اللارع تعوقل  الل   من مطولبو  اللين نوشئو  رإ دولة م ليع -5

 -    مةةن مطولبةةو  الةةلين إذا كةةون الشةةخص الةةذي يةةلرع ذلةةك الةةل    ومةةع ذلةةك. المتعوقةةل  اللولةةة

رةإ دولةة متعوقةل  ماشةأ  دائمةة أو  يملةك - مقيمةو  رةإ دولةة متعوقةل  أ  الهذا الشخص نوا  كون 

ت مة  ذلةك تو ،مةن مطولبةو  الةلين المةلرو الةل    اهةومالاوشةف قوعل  ثوبتة مرتبطة بولمليونيةة 

 المتعوقةل  رةإ اللولةة الةل   نوشةئ و هةذا لعالئةذ يعة ،الماشأ  اللائمةة أو القوعةل  الثوبتةةالل   هذه 

 التإ ريهو الماشأ  اللائمة أو القوعل  الثوبتة.

عةة والمولةك سةبب عالقةة  وصةة بةين الجهةة اللارب ،عالمو يكون مبلر الل   مةن مطولبةو  الةلين -6

 يزيةل علة ، هةذا الةل   لرع عاةهيةي ذولةلين الةب ريمةو يتعلةق ةر، آالماتفع أو بياهمو معو  وشخص 

رة ن أحكةو   ،عليه الجهة اللارعة والمولةك الماتفةع رةإ غيةوب تلةك العالقةةنتتفق المبلر الذي كون 

لجةز  الزائةل مةن رةإ مثة  هةذه ال ولةة، رة ن ا .هذه المود  تاطبق رقط عل  المبلر المةذكور أ يةرا  

األحكةو   مراعةو  وجةوبكة  دولةة متعوقةل  مةع  ةنظمةالملروعو  يظ   ودعو  للضريبة طبقةو  أل

 األ رى لهذه االتفوقية.
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 (الثانية عشرة)مادة ال

 اإلتاوات

يجةةوز أن تخضةةع اإلتةةووا  التةةإ تاشةةأ رةةإ دولةةة متعوقةةل  وتةةلرع إلةة  مقةةيم رةةإ اللولةةة المتعوقةةل   -1

 األ رى. المتعوقل  تلك اللولةاأل رى للضريبة رإ 

رقو  ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك اإلتووا  أيضو  للضريبة رإ اللولة المتعوقل  التإ تاشأ ريهو و -2

مقيمو  رةإ اللولةة المتعوقةل  اإلتووا  من لكن إذا كون المولك الماتفع ة تلك اللولة المتعوقل ، ألنظم

مةةن المبلةةر ( %8)رةةإ الموئةةة  علةة  ثمونيةةةيةةل زت يجةةب أالرةة ن الضةةريبة المفرودةةة األ ةةرى، 

 اإلجمولإ لإلتووا .

المةلروعو  مةن أي نةو  التةإ يةتم  - رةإ هةذه المةود مستخل   كمو هو -يعاإ مصطلل "إتووا "  -3

عمة  أدبةإ أو راةإ أو علمةإ بمةو رةإ ذلةك  نشةرلمهو مقوب  انتعموي أو حق انتعموي أي حةق ست

أو  أو أي برنةومج حونةوبإ رطة البة  اإلذاعةإ أو التليفزيةونإاألرال  السياموئية، أو أرال  أو أش

 معولجةةةأو عالمةةة تجوريةةة، أو تصةةميم أو نمةةوذج، أو مخطةةط، أو تركيبةةة أو  ا تةةرا أي بةةرا   

مقوبةة  أو  ،تجوريةةة أو علميةةةأو  ،أو مقوبةة  انةةتعموي أو حةةق انةةتعموي معةةلا  صةةاوعية ،نةةرية

 التجورية أو العلمية. أو ،متعلقة بولتجورب الصاوعيةالمعلومو  ال

مقيمةو   ،اإلتةووا مةن المولةك الماتفةع  كةونإذا من هذه المود   (2) و (1)ال تاطبق أحكو  الفقرتين  -4

عمال  رإ اللولة المتعوقل  األ رى التإ نشأ  ريهةو هةذه اإلتةووا  مةن ويزاوي رإ دولة متعوقل ، 

األ رى  لمو  شخصية مسةتقلة  تعوقل الم يؤدي رإ تلك اللولةكون أو  ، الي ماشأ  دائمة ريهو

 هةذهرعليةو  ب ةمرتبطة ا تةلرع عاهةو اإلتةوو تةإوكون ال ق أو الملكية ال ،من  الي قوعل  ثوبتة ريهو

المةود  ( أو السةوبعةطبةق أحكةو  المةود  )اال ولةة ت هةذهرةإ مثة   .الماشأ  اللائمة أو القوعل  الثوبتةة

  ولة.ورقو  للمن هذه االتفوقية ( الرابعة عشر )

. ومةع ذلةك رة ذا المتعوقةل  لةك اللولةةمقةيم رةإ تدرعهو إذا اإلتووا  قل نشأ  رإ دولة متعوقل   لتع -5

يملةك رةإ دولةة  -مقيمةو  رةإ دولةة متعوقةل  أ  ال كةون أنةوا   -إلتةووا  الذي يلرع اكون الشخص 

كونةت و ،اإلتووا تلك  اهوعبهو االلتزامو  التإ تلرع  و  مرتبطمتعوقل  ماشأ  دائمة أو قوعل  ثوبتة 
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هذه اإلتةووا   تبرعالهو تع ،اإلتووا هذه درع  تت م  عب لماشأ  اللائمة أو القوعل  الثوبتة اتلك 

 التإ ريهو الماشأ  اللائمة أو القوعل  الثوبتة. المتعوقل  قل نشأ  رإ اللولة

همةو لةك الماتفةع أو بيابسبب عالقة  وصةة بةين الجهةة اللارعةة والمو - عالمو يكون مبلر اإلتووا  -6

،   لهةومقةوبال  المعلومةو  التةإ يةلرع  أو أو ال ةق ريمةو يتعلةق بوالنةتخلا  - معو  وبين شخص آ ةر

 ،العالقةة تلةكوالمولةك الماتفةع رةإ غيةوب  ةالجهةة اللارعة نتتفق عليةهالمبلر الذي كون يزيل عل  

مثة  هةذه ال ولةة، رة ن الجةز   رةإور ن أحكو  هذه المود  تاطبق رقط عل  المبلر المذكور أ يرا . 

مةع وجةوب مراعةو   ،  كة  دولةة متعوقةل والزائل من الملروعو  يظ   ودعو  للضريبة طبقو  لاظ

 األحكو  األ رى لهذه االتفوقية.

 

 (الثالثة عشرة)مادة ال

 أرباح رأس المال

رةةإ  لمةةذكور ا ،نقةة  ملكيةةة ممتلكةو  غيةةر ماقولةةةمةةن مقةةيم رةةإ دولةة متعوقةةل  ل ة ققةةمتال األربةوا -1

تخضةع يجةوز أن  ،رةإ اللولةة المتعوقةل  األ ةرى الواقعةةو ،االتفوقيةةمةن هةذه  (السودنةةالمود  )

 األ رى. المتعوقل  للضريبة رإ تلك اللولة

مةةن نقةة  ملكيةةة ممتلكةةو  ماقولةةة تشةةك  جةةز ا  مةةن الممتلكةةو  التجوريةةة لماشةةأ  الاوتجةةة األربةةوا  -2

مةن نقة  ملكيةة الاوتجةة دائمة يمتلكهو مشرو  توبع للولة متعوقل  رإ اللولة المتعوقل  األ رى أو 

رر  لمقيم من دولة متعوقل  رإ اللولة المتعوقةل  األ ةرى اممتلكو  ماقولة متعلقة بقوعل  ثوبتة متو

ماشةةأ  اللائمةةة هةةذه المثةة  ذلةةك األربةةوا مةةن نقةة  ملكيةةة رةةإ  ةةلمو  شخصةةية مسةةتقلة بمةةو دا  أل

للضةريبة رةإ تلةك  تخضةعيجةوز أن  ،  المشرو ( أو مث  هذه القوعل  الثوبتةة)بمفردهو أو مع ك

 األ رى.المتعوقل  اللولة 

نقةة  ملكيةةة  و مةةنأ ،عمةة  رةةإ الاقةة  الةةلولإتمةةن نقةة  ملكيةةة نةةفن أو طةةوئرا  الاوتجةةة األربةةوا  -3

للضةريبة رقةط رةإ اللولةة تخضةع  ،الطةوئرا  وأممتلكو  ماقولة متعلقة بتشفي  مث  هذه السفن 

 للمشرو . المتعوقل  التإ ريهو مركز اإلدار  الفعلإ
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  نهم شركة مقيمة رإ اللولة المتعوقلأ ةملكي نق  من  دولة متعوقل رإ مقيمالمت ققة ل األربوا -4

يجوز أن تخضع للضريبة  - نهم المعترف بهألرإ نوق ا ةالمتلاول األنهمبخالف  -  رىألا

موي  رإ رأع األربواذا كونت نسبة مشوركة المستلم لهذه إ،  رى ألا المتعوقل تلك اللولة  رإ

ربعة ألي وقت  الي مل  اأ رإ( %25)الموئة  رإ  مسة وعشرينتلك الشركة ال تق  عن 

فرودة رإ مال ة، وال تتجووز الضريبمبوشر  األنهم تلكنق  ملكية تسبق  التإ ا  ن شهريوعشر

 . األربوامن تلك ( %15)الموئة  رإ  مسة عشر ةهذه ال ول

للضةريبة تخضةع تلك المشور إليهو رإ الفقةرا  السةوبقة  غيرمن نق  أي ملكية المت ققة األربوا  -5

 م ريهو نوق  الملكية.يرقط رإ اللولة المتعوقل  التإ يق

 

 (عة عشرةالرابمادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

ريمةو يتعلةق بخةلمو  مهايةة أو أنشةطة أ ةرى  -مقةيم رةإ دولةة متعوقةل  رةرد الل   الذي يكتسةبه  -1

 أي مةن ال ةوال ريمةو عةلا  المتعوقةل  للضريبة رقةط رةإ تلةك اللولةةيخضع  -ذا  طبيعة مستقلة 

 : رإ اللولة المتعوقل  األ رى ريبةهذا الل   أيضو  للضمث  يخضع  حي  يجوز أنالتولية، 

دا  ألرر  لةةه بصةةفة ماتظمةةة رةةإ اللولةةة المتعوقةةل  األ ةةرى اإذا كةةون لليةةه قوعةةل  ثوبتةةة متةةو أ(

يجةوز أن يخضةع الةل   للضةريبة رةإ اللولةة المتعوقةل  األ ةرى،  ،رةإ تلةك ال ولةة أنشطته.

 إل  تلك القوعل  الثوبتة. اسبالذي يولكن رقط بولقلر 

رةإ مجموعهةو أو تزيةل إل  تص   ملدلأو  لمل رإ اللولة المتعوقل  األ رى وجودا  مكون إذا   ب(

رةإ  .السةاة الموليةة المعايةةعشر شهرا  تبةلأ أو تاتهةإ رةإ   ثااأي مل  يومو  رإ  (183)عل  

المتعوقةةل  المةةؤدا  رةةإ تلةةك اللولةةة  تهن أنشةةطمةةرقةةط رةة ن مقةةلار الةةل   المت قةةق  ،ال ولةةة تلةةك

 .األ رى المتعوقل  يخضع للضريبة رإ اللولةيجوز أن  ،األ رى

 األدبيةة أو تشم  عبور  "الخلمو  المهاية" بوجه  وص األنشطة المستقلة رإ المجوال  العلميةة -2

التربويةةة أو التعليميةةة وكةةذلك األنشةةطة المسةةتقلة التةةإ يزاولهةةو األطبةةو  والم ةةومون  أو الفايةةةأو 

 ن والم ونبون.وأطبو  األناو ،والمهالنون والمعموريون
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 (الخامسة عشرةمادة )ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

ال وديةة ) ( والتونةعة عشةر ) ( والثوماةة عشةر ) ( والسودنةة عشةر )مع مراعةو  أحكةو  المةواد  -1

التةإ يكتسةبهو األ ةرى ر ن الرواتب واألجور والمكورةت  المموثلةة  ،من هذه االتفوقية (والعشرين

مةو  ،المتعوقةل   رإ تلك اللولةةرقط تخضع للضريبة  -ريمو يتعلق بوفيفة  -ل  مقيم رإ دولة متعوق

 تمةت مزاولتهةو رةإ اللولةة المتعوقةل  األ ةرى ذارة  ،لم تتم مزاولتهو رإ اللولة المتعوقل  األ ةرى

 األ رى. المتعوقل  رإ تلك اللولةللضريبة المكتسبة   تيجوز أن تخضع مث  هذه المكور

رةإ دولةة  التةإ يكتسةبهو مقةيم  ترة ن المكورة ،المةود مةن هةذه  (1حكةو  الفقةر  )أ الةرغم مةنعل   -2

رقةط تخضةع للضةريبة  - رإ اللولةة المتعوقةل  األ ةرىتم مزاولتهو يريمو يتعلق بوفيفة  -متعوقل  

 :رإ ال ولة التوليةأوال  المذكور   المتعوقل  رإ اللولة

 ال تتجةووز رةإ مجموعهةو ملدللمل  أو األ رى  ل المتعوق رإ اللولةموجودا  المستفيل  إذا كون أ(

 .الساة المولية المعايةعشر شهرا  تبلأ أو تاتهإ رإ  إثا أي مل  يومو  رإ  (183)

 األ ةرى المتعوقةل  صوحب عم  غيةر مقةيم رةإ اللولةةملروعة من قب    تالمكور وأن تكون ب(

 أو نيوبة عاه.

عمةة  رةةإ يملكهةةو صةةوحب   دائمةةة أو قوعةةل  ثوبتةةة هةةو ماشةةأتت مل قةةل  تالمكورةة ال تكةةونوأن   جـ(

 األ رى. المتعوقل  اللولة

ريمةو يتعلةق بوفيفةة  -  المكتسةبة تالمكورة رة نالرغم مةن األحكةو  السةوبقة رةإ هةذه المةود ، عل   -3

للضريبة رإ اللولةة يجوز أن تخضع  - رإ الاق  اللولإ تعم تمورع عل  متن نفياة أو طوئر  

 هو مركز اإلدار  الفعلإ للمشرو .المتعوقل  التإ ري
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 (السادسة عشرةالمادة )

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

دولةةة  رةةإاأل ةةرى التةةإ يكتسةةبهو مقةةيم المموثلةةة والمةةلروعو   أعضةةو  مجلةةس اإلدار أتعةةوب   

يجةوز إ ضةوعهو  ،شركة مقيمة رإ اللولة المتعوقل  األ ةرى إدار مجلس  رإمتعوقل  بصفته عضوا  

 األ رى. المتعوقل  إ تلك اللولةللضريبة ر

 

 (السابعة عشرةمادة )ال

 نون والرياضيوالفنان

رةة ن  ،االتفوقيةةةمةةن هةةذه  (الخومسةةة عشةةر ) و (الرابعةةة عشةةر )الةةرغم مةةن أحكةةو  المةةودتين علةة   -1

أو  اإلذاعةةالمسةرا أو السةيامو أو رةإ بصةفته راونةو   -الل   الذي يكتسبه مقيم رإ دولةة متعوقةل  

مةةن أنشةةطته الشخصةةية التةةإ يمورنةةهو رةةإ اللولةةة  - ون أو بصةةفته مونةةيقيو  أو ريودةةيو  التليفزيةة

 األ رى. المتعوقل  يجوز إ ضوعه للضريبة رإ تلك اللولة ،المتعوقل  األ رى

ذلةك  لةم يكةنويست ق د   يتعلق بأنشطة شخصةية زاولهةو راةون أو ريودةإ بصةفته تلةك  عالمو -2

الةرغم مةن أحكةو  علة  رة ن ذلةك الةل   و ،لكةن لشةخص آ ةرالل   للفاون أو الريودإ نفسةه و

يجةةوز إ ضةةوعه  االتفوقيةةةمةةن هةةذه  (الخومسةةة عشةةر ( و)الرابعةةة عشةةر ( و)السةةوبعة)المةةواد 

 .لتلك األنشطة ريهو مزاولة الفاون أو الريودإ تللضريبة رإ اللولة المتعوقل  التإ تم

 ،رةإ اللولةة المتعوقةل  األ ةرى يمورنةهوة مقةيم رةإ دولةة متعوقةل  مةن أنشةطالل   الذي يكتسبه  -3

رةةإ تلةةك اللولةةة مةةن الضةةريبة يعفةة   -( مةةن هةةذه المةةود  2( و )1رةةإ الفقةةرتين ) ورقةةو  لمةةو ورد

 أنةوعبشةك  أو  كلي  ةواللولة المتعوقل  األ رى ملعومة تلك كونت الزيور  لإذا المتعوقل  األ رى 

نةةلطتهو  أواإلداريةةة أحةةل أقسةةومهو  أوتيهمةةو أو كل تينالمتعوقةةل تينلولإحةةلى الةةمةةن عومةةة بةةأمواي 

 بين حكومتإ اللولتين المتعوقلتين. ورقو  التفوق متت أوأو هيئوتهو االعتبورية العومة الم لية 

 



18 

 

 (الثامنة عشرةمادة )ال

 معاشات التقاعد

رة ن معوشةو   ،مةن هةذه االتفوقيةة( عشةر  التونةعةالمةود  ) ( مةن2الفقةر  ) مةع مراعةو  أحكةو     

تخضةع  ،نةوبقة  لمةةالتإ تةلرع لمقةيم رةإ دولةة متعوقةل  مقوبة   المشوبهةاأل رى قوعل والمكورت  الت

 .رقط المتعوقل  للضريبة رإ تلك اللولة

 

 (التاسعة عشرةمادة )ال

 الخدمات الحكومية

دولةة  وإ تةلرعهتةال -  الف معةو  التقوعةل -المشوبهة األجور والمكورت  األ رى الرواتب و أ(  -1

لفةرد تهو االعتبورية العومةة وهيئإحلى أو أو نلطتهو الم لية اإلدارية ل  أو أحل أقسومهو متعوق

 ،وتهوهيئإحلى أو  تهوأو نلط هوموقسألحل أأو  المتعوقل  خلمو  أداهو لتلك اللولةب ريمو يتعلق

 .المتعوقل  تلك اللولة رإرقط خضع للضريبة ت

 تخضةع للضةريبةالمشةوبهة المكورةت  األ ةرى هةذه الرواتةب واألجةور ومثة  ر ن مع ذلك و  ب(

األ ةرى وكةون  المتعوقةل  الخلمو  رإ تلةك اللولةةأديت إذا  رإ اللولة المتعوقل  األ رى رقط

 :كذلكو المتعوقل  الفرد مقيمو  رإ تلك اللولة

 .يهومواطاأحل  (1

 الخلمو . ألدا رقط  المتعوقل  لم يصبل مقيمو  رإ تلك اللولةأو  (2

دولةةة متعوقةةل  أو أحةةل أقسةةومهو  ،درعةةه مةةن قبةة ، أو مةةن أمةةواي توررهةةويةةتم معةةو  تقوعةةل  أي أ(  -2

فةةرد ريمةةو يتعلةةق بخةةلمو  لتهةةو االعتبوريةةة العومةةة وهيئإحةةلى أو أو نةةلطتهو الم ليةةة اإلداريةةة 

 رةةإ تلةةك اللولةةةرقةةط يخضةةع للضةةريبة  ،أو الهيئةةة ةسةةلطالأو القسةةم أداهةةو لتلةةك اللولةةة أو 

 .المتعوقل 

إذا كةون  رإ اللولة المتعوقةل  األ ةرىرقط ع ذلك ر ن معو  التقوعل هذا يخضع للضريبة مو ب(

 .المتعوقل  رإ تلك اللولة الفرد مواطاو  ومقيمو  

 (الثوماةة عشةر ( و)السةوبعة عشةر )و (السودنة عشةر ( و)الخومسة عشر )طبق أحكو  المواد ات -3

ريمةو ومعوشةو  التقوعةل  ،المشوبهة ت  األ رىوالمكور ،عل  الرواتب واألجورمن هذه االتفوقية 
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أو نةلطتهو اإلداريةة بعمة  تزاولةه دولةة متعوقةل  أو أحةل أقسةومهو ومرتبطة أديت بخلمو   يتعلق

 .تهو االعتبورية العومةوهيئإحلى أو  الم لية
 

 (العشرونالمادة )

 البـالط

كةةون مبوشةةر  قبةة   أو -يكةةون  حررةةإهاةةإ أو مالمةةلروعو  التةةإ يتسةةلمهو طولةةب أو متةةلرب   

 المةذكور  أوال   المتعوقةل  رإ اللولةةويمك   ،مقيمو  رإ اللولة المتعوقل  األ رى -زيور  دولة متعوقل  

ال         معيشةةته أو تعليمةةه أو تلريبةةه لتعليمةةه أو تلريبةةه، هةةذه المةةلروعو  التةةإ تكةةون ألجةة  رقةةط 

هةذه المةلروعو  نوشةئة مةن مصةودر   مثةأن تكةون  بشرطالمتعوقل ، تخضع للضريبة رإ تلك اللولة 

 .المتعوقل   ورج تلك اللولة
  

 (الحادية والعشرونمادة )ال 

 المعلمون والباحثون

مقيمو  رإ دولة متعوقل  قب  دعوته لللولةة  (أو كون) لمهو معلم أو بوح  يكونتالتإ يس أ رالمكو    

ألي ترتيب بين حكومةة الةلولتين قو  ور - أب وثعم  فرض التعليم أو أو زيورتهو بالمتعوقل  األ رى 

ال تخضع للضريبة رةإ تلةك اللولةة المتعوقةل   - األنشطة مث  هذهب علقيت والمستلمة ريمو ،المتعوقلتين

 ناتين.مل  ال تتجووز لاأل رى 

 

 (الثانية والعشرونمادة )ال

 الدخل اآلخر

هةةذه االتفوقيةةة تخضةةع  مةةنسةةوبقة اوولهةةو المةةواد الل   لمقةةيم رةةإ دولةةة متعوقةةل  التةةإ لةةم تتالةةباةةود  -1

 .أيامو كون ماشؤهوالمتعوقل  رإ تلك اللولة رقط للضريبة 

الل   من الممتلكو  غير الماقولةة غير  -ل   العل  من هذه المود  ( 1طبق أحكو  الفقر  )اال ت -2

 مقيمةو   الةل   ذلةكمتسةلم  كونإذا  -من هذه االتفوقية (السودنة( من المود  )2م لد  رإ الفقر  )ال

عمةال  رةإ اللولةة المتعوقةل  األ ةرى مةن  ةالي ماشةأ  دائمةة ريهةو، أو ويمورع رإ دولة متعوقل  
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ويكةون  ،األ ةرى  ةلمو  شخصةية مسةتقلة مةن قوعةل  ثوبتةة ريهةو المتعوقل  يؤدي رإ تلك اللولة

القوعةةل  هةذه الماشةأ  اللائمةة أو برعليةةو   ةالةل   مرتبطة مةةن أجلهةوال ةق أو الممتلكةو  التةإ يةلرع 

مةن هةذه ( الرابعةة عشةر المةود  ) وأ( السةوبعةتطبةق أحكةو  المةود  ) ،ال ولةة هةذهالثوبتة. رإ مث  

 ورقو  لل ولة.االتفوقية 

( من هذه المود  ر ن باةود د ة  مقةيم رةإ دولةة متعوقةل  2( و )1عل  الرغم من أحكو  الفقرتين ) -3

يجةوز أن تخضةع  ،المتعوقل  األ رى ةشأ رإ اللوللم تتاوولهو المواد السوبقة من هذه االتفوقية وتا

 األ رى.المتعوقل  رإ تلك اللولة كذلك للضريبة 

 

 (الثالثة والعشرونمادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

 : تتم إزالة االزدواج الضريبإ كمو يلإ -1

 : بولاسبة إل  المملكة العربية السعودية أ(

العربيةةة السةةعودية د ةةال  يجةةوز ورقةةو  ألحكةةو  هةةذه االتفوقيةةة أن إذا اكتسةةب مقةةيم رةةإ المملكةةة   

يخضع للضريبة رإ نافورور ، تجيز المملكة العربية السعودية عالئذ الخصم من الضةريبة 

عل  د   ذلك المقيم مبلفو  مسوويو  للضريبة الملروعة رإ نافورور . ومع ذلةك ال يجةوز أن 

  الخصةةم علةة  مثةة  ذلةةك الةةل   المسةةتمل مةةن يتجةووز الخصةةم مبلةةر الضةةريبة الم تسةةب قبةة

 نافورور .

 : بولاسبة إل  نافورور  ب(

يهةةو للضةةريبة ريخضةةع مةةن المملكةةة العربيةةة السةةعودية  مقةةيم رةةإ نةةافورور  د ةةال   اكتسةةب إذا  

التةةإ تجيةةز الخصةةم مقوبةة  لقوانياهةةو  طبقةةو   ،نةةافورور  تجيةةزأحكةةو  هةةذه االتفوقيةةة، بموجةةب 

بونةتخلا  الضةريبة لرع رإ أي دولة أ رى غير نةافورور ، واجبة الالالسافورورية الضريبة 

 كخصةةم مقوبةة  الضةةريبة السةةافورورية، الملروعةةة مبوشةةر  أو الم سةةومةنةةوا   السةةعودية،

د ةة  ذلةةك المقةةيم. عاةةلمو يكةةون ذلةةك الةةل   أربةةوا أنةةهم تةةلرعهو شةةركة الواجبةةة الةةلرع علةة  

بصةور  مبوشةر   متلةكترةإ نةافورور   ةقيمةمشركة  مقيمة رإ المملكة العربية السعودية إل 
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الشةركة مةوي تلةك  رأعمةن أنةهم  (%11)رةإ الموئةة  عشر مو ال يق  عن  أو غير مبوشر 

هةو تلةك الشةركة علة  تيأ ذ الخصم رإ ال سبون الضريبة السعودية التةإ درعالمذكور  أوال ، 

 أربوا األنهم. هوما تإ درعتالجز  من أربوحهو 
 

عل  الل   الاوشةف رةإ أي مةن الةلولتين المتعوقةلتين ورقةو  الضريبة أو تخفيضهو عال اإلعفو  من  -2

لهذه االتفوقية أو ورقو  ألنظمة وتعليمو  أي من اللولتين المتعوقةلتين لتشةجيع التاميةة االقتصةودية 

تعل تلك الضريبة المعفو  أو المخفضة رإ حكم الملروعة ألغراض هذه المةود . يطبةق حكةم هةذه 

 ل  الخمس ناوا  األول  من نفوذ هذه االتفوقية.الفقر  ع

أحكةو  بمةو يخة  أنةوليب إزالةة االزدواج الضةريبإ لةيس رةإ لمملكة العربية السعودية ا رإ حولة  -3

 لمواطاين السعوديين.بولاسبة إل  ا نظو  جبوية الزكو 

 

 (الرابعة والعشرونمادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

أو نةةوف ) تةةؤديأو كلتيهمةةو أن إجةةرا ا  إحةةلى الةةلولتين المتعوقةةلتين شةةخص ل عاةةلمو يتبةةين -1

بصةرف -يمكاةه ر نةه  ،إلة  رةرض دةريبة ال تتفةق مةع أحكةو  هةذه االتفوقيةةإليةه بولاسبة  (تؤدي

أن  -المتعوقةلتين الم لية لتلك اللولتين األنظمةالمعولجة الماصوص عليهو رإ ونوئ  الاظر عن 

عةرض  جةبيوللولةة المتعوقةل  التةإ يقةيم ريهةو. التوبعةة لتصةة علة  السةلطة المخ تهيعرض قضي

خةةولف تالقضةةية  ةةالي ثةةالث نةةاوا  مةةن أوي إشةةعور بةةوإلجرا  الةةذي أدى إلةة  رةةرض دةةريبة 

 االتفوقية.هذه أحكو  

إذا لةم تكةن هةإ نفسةهو قةودر  و ،مسةوغلهو أن االعتراض  اإذا بل - عل  السلطة المختصة يتعين -2

فةوق المتبةودي طريق االت عنالقضية  تسويةإل  جوهل    سعأن ت -ض  مرعل  التوص  إل  ح  

التةإ تخةولف أحكةو   ضةريبةالتجاةب رةرض لاللولة المتعوقةل  األ ةرى مع السلطة المختصة رإ 

 األنظمةةةرةةإ حةةل زماةةإ وارد أي مةةن م غرولاتفةةوق يةةتم التوصةة  إليةةه بةةويافةةذ أي هةةذه االتفوقيةةة. 

 .لللولتين المتعوقلتينالم لية 

عةةن طريةةق االتفةةوق  - يورةةإ الةةلولتين المتعوقةةلتين أن تسةةع ينتالسةةلطتين المختصةةعلةة   يتعةةين -3



22 

 

. ويجةوز أو تطبيقهةو بتفسةير هةذه االتفوقيةة و  تعلقةماشةأ يأو شةك  ةتةذلي  أي صةعوبإل   -المتبودي 

 االزدواج الضريبإ رإ ال وال  التإ لم ترد رإ هذه االتفوقية. زالةإلأيضو  أن تتشوورا معو  

التوصة  إلة  من أجة  و مبعضهب رإ اللولتين المتعوقلتين أن تتصال ينتللسلطتين المختصيجوز  -4

 .من هذه المود  السوبقةالفقرا  حوي اتفوق 

األنةةةلوب أن تقةةةررا  -متبةةةودي  وتفةةةوقب -رةةةإ الةةةلولتين المتعوقةةةلتين  ةالمختصةةة  ويجةةةوز للسةةةلط -5

لولةة الرةإ خضةع لهةو المقيمةون يبةو  التةإ المتطل  وصةةبصةفة ولتطبيق هذه االتفوقية  الماونب

الضةةةريبإ أو اإلعفةةةو  خلةةةإ التاأل ةةةرى علةةة  المتعوقةةةل  اللولةةةة  كةةةإ ي صةةةلوا رةةةإمتعوقةةةل  ال

 رإ هذه االتفوقية.الماصوص عليه 

 

 (الخامسة والعشرونمادة )ال

 تبادل المعلومات

وقةع أنهةو ذا  صةلة بتافيةذ تتبودي السلطو  المختصة رإ اللولتين المتعوقلتين المعلومو  التإ يت  -1

أحكو  هةذه االتفوقيةة أو إلدار  أو تافيةذ القةونون الةلا لإ بشةأن الضةرائب مةن كة  نةو  أو صةفة 

ال           مفرودة نيوبة عن اللوي المتعوقل  ، أو أقسومهو السيونية أو نةلطوتهو الم ليةة طولمةو 

( مةةن هةةذه الثونيةةة)( واألولةة ) نوتتعةةورض تلةةك الضةةرائب مةةع هةةذه االتفوقيةةة . وال تقيةةل المودتةة

 االتفوقية تبودي المعلومو .

علة  أنهةو ،   ( مةن هةذه المةود 1، بموجةب الفقةر  )للولةة المتعوقةل  تتلقوهةو ا و عوم  أي معلومةت  -2

تلةك اللولةة  ةنظمةالتةإ ت صة  عليهةو ورقةو  أل و التةإ تعومة  بهةو المعلومةنفسةهو نرية الطريقةة 

أو السلطو  )بمو رإ ذلك الم ةوكم واألجهةز   -عاهو إال لألشخوص ، وال يجوز الكشف المتعوقل 

المعايين بولربط أو الت صي  أو التافيذ أو إقومة الةلعووى أو ت ليةل االعتةراض ريمةو  -اإلدارية( 

         .  تلك المعلومو ( من هذه المود  أو اإلشراف عل  1المشور إليهو رإ الفقر  )يتعلق بولضرائب 

ه األغةراض رقةط، ويجةوز هؤال  األشخوص أو السلطو  تلك المعلومو  إال لهذوال يستخل   

 رإ ملاوال  م كمة عومة أو رإ أحكو  قضوئية.هو لهم كشف

مةن هةذه المةود  بمةو يةؤدي إلة  إلةزا  دولةة ( 2و )( 1) ا ال يجوز بأي حوي تفسةير أحكةو  الفقةر -3
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 متعوقل  بمو يلإ:

نظمةة والممورنةو  اإلداريةة رةإ تلةك اللولةة أو رةإ اللولةة تافيذ إجرا ا  إدارية مخولفةة لأل أ(

 المتعوقل  األ رى.

تقليم معلومو  ال يمكن ال صوي عليهو بموجب األنظمة أو التعليمو  اإلدارية المعتود  رةإ   ب(

 تلك اللولة أو رإ اللولة المتعوقل  األ رى.

األعموي أو الصاوعة أو األنرار تقليم معلومو  من شأنهو كشف أي نر يتعلق بولتجور  أو   جـ(

التجورية أو المهاية أو العمليو  التجورية أو معلومو  قل يكون الكشف عاهو مخولفو  للسيونةة 

 العومة.

إذا طلبةةةت دولةةةة متعوقةةةل  معلومةةةو  بموجةةةب هةةةذه المةةةود ، تسةةةتخل  اللولةةةة المتعوقةةةل  األ ةةةرى  -4

لومو  المطلوبةة، حتة  لةو كونةت تلةك إجرا اتهو الخوصة بتجميع المعلومو  لل صوي عل  المع

اللولة المتعوقل  األ رى ال ت تةوج لتلةك المعلومةو  ألغةراض الضةريبة الخوصةة بهةو. ويخضةع 

ةر 3االلتزا  الوارد رإ ال كم السوبق لل ةلود الةوارد  رةإ الفقةر  ) ( مةن هةذه المةود  ولكةن ال تعفس 

او  عةن تةورير المعلومةو  لمجةرد أنةه هذه ال لود بأي حوي عل  أنهو تسمل للولة متعوقل  بوالمت

 ليس لتلك اللولة مصل ة م لية ريهو.

عل  أنهو تسمل لللولة  ( من هذه المود 3)ال يجوز بأي حوي من األحواي تفسير أحكو  الفقر   -5

المتعوقل  أن تمتاع عن تقليم المعلومو  لمجرد أنهو م فوفة للى باك أو مؤنسة مولية أ رى، 

 بسبب كونهو مرتبطة بمصولل ملكية خص يعم  بصفة وكي  أو أمين، أوأو للى مرشل أو ش

 لشخص مو.

 

 (السادسة والعشرونالمادة )

 أحكام خاصة

والذي من هذه االتفوقية، ( ال ودية عشر )العوشر ( و) المودتينرإ  المشور إليه يعف  الل   -1

من  مكونب أ رى نوتجةي تكتسبه حكومة دولة متعوقل  رإ اللولة المتعوقل  األ رى وكذلك أ

من الضريبة رإ  - نق  ملكية أنهم، أو مطولبو  دين أو حقوق يكتسب ماهو مث  ذلك الل  
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 اللولة المتعوقل  األ رى.

 : حكومة دولة متعوقل شم تمن هذه المود ،  (1)  غراض الفقرأل -2

 :المملكة العربية السعودية بولاسبة إل  أ(

 . ديالاقل العربإ السعو مؤنسة -1

 . صالوق االنتثمورا  العومة -2     

 نافورور : بولاسبة إل  ب(

 . رإ نافورور  يةالاقلالسلطة  -1

 .  كومة نافورورالتوبعة ل الم لود نتثمور لال مؤنسة ب  ت  إي -2

الشركو ، مملوكة بولكوم  ل كومة  رى غير أ ةو مؤنسة حكوميأ هيئة اعتبورية عومة أي ج(

 .  دولة متعوقل

 

 (السابعة والعشرونمادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القاصةلية بموجةب القواعةل العومةة  وأألعضو  البعثو  اللبلومونية  المماوحة االمتيوزا  المولية      

 .لن تتأثر بهذه االتفوقية للقونون اللولإ أو بموجب أحكو  اتفوقيو   وصة

 

 (الثامنة والعشرونمادة )ال

 م متنوعةأحكا

رةةإ هةةذه االتفوقيةةة مةةو يةةؤثر علةة  تطبيةةق األحكةةو  الم ليةةة لماةةع التهةةرب الضةةريبإ أو  لةةيس  

ن العمليةةو  بةةين مشةةوريع ل المصةةوريف أو الخصةةومو  الاوشةةئة مةةالتجاةةب الضةةريبإ الخوصةةة بت ليةة

 .دولة متعوقل  ومشوريع رإ اللولة المتعوقل  األ رى
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 (التاسعة والعشرونالمادة )

 النفاذ

بونةةتكموي عةةن طريةةق القاةةوا  اللبلومونةةية  كةة  دولةةة متعوقةةل  اللولةةة المتعوقةةل  األ ةةرى بلةةرت -1

 رةإنورذ  هذه االتفوقية  تصبلو. حيز الافوذ هذه االتفوقيةورقو  لاظومهو لل وي  الالزمةاإلجرا ا  

 األ ير.تلقإ اإلبالغ ريه  تمالذي تولإ للشهر اليو  األوي من الشهر الثونإ ال

 :نورذ  أحكو  هذه االتفوقية لتصب -2

 : بولاسبة إل  المملكة العربية السعودية أ(

  (أو بعةةل)ريمةةو يتعلةةق بولضةةرائب المسةةتقطعة عاةةل المابةةع، علةة  المبةةولر الملروعةةة رةةإ   -1

اليةةو  األوي مةةن شةةهر ياةةوير مةةن السةةاة الميالديةةة التةةإ تلةةإ السةةاة التةةإ أصةةب ت ريهةةو 

 االتفوقية نورذ .

       (أو بعةةل)بولضةةرائب األ ةةرى، علةة  السةةاوا  الضةةريبية التةةإ تبةةلأ رةةإ  ريمةةو يتعلةةق -2

اليةةو  األوي مةةن شةةهر ياةةوير مةةن السةةاة الميالديةةة التةةإ تلةةإ السةةاة التةةإ أصةةب ت ريهةةو 

 االتفوقية نورذ .

 : بولاسبة إل  نافورور ب( 

ي مةن ياةوير تبةلأ رةإ أو بعةل اليةو  األو ربةطريمو يتعلق بولضرائب المفرودة علة  أي نةاة   

 من الساة الميالدية الثونية التإ تلإ الساة التإ أصب ت ريهو االتفوقية نورذ .
 

 (الثالثونمادة )ال

 اإلنهاء

يجةةوز ألي مةةن  .حتةة  تلفيهةةو دولةةة متعوقةةل غيةةر م ةلد   لمةةل تظة  هةةذه االتفوقيةةة نورةةذ  المفعةةوي   

بطلةةب  طةإ  إشةةعور بتقةليملومونةةية وا  اللباةالق عبةةراالتفوقيةة هةةذه إنهةو  الةلولتين المتعوقةةلتين 

مةن  مةس نةاوا   انتهةو تبةلأ بعةل  قب  نتة أشهر عل  األق  من نهوية أي نةاة ميالديةةاإلنهو  

 االتفوقية تتوقف عن الافوذ:هذه االتفوقية حيز الافوذ، رإ هذه ال ولة، ر ن هذه توريخ د وي 

 بولاسبة إل  المملكة العربية السعودية: (أ

ضةرائب المسةتقطعة عاةل المابةع، علة  المبةولر الملروعةة بعةل نهويةة السةاة ريمو يتعلق بول -1

 الميالدية التإ تم ريهو تقليم إشعور إنهو  االتفوقية.
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ريمةةو يتعلةةق بولضةةرائب األ ةةرى، علةة  السةةاوا  الضةةريبية التةةإ تبةةلأ بعةةل نهويةةة السةةاة  -2

 وقية.الميالدية التإ تلإ الساة التإ تم ريهو تقليم إشعور إنهو  االتف

 بولاسبة إل  نافورور :ب( 

اليةو  األوي مةن ياةوير  (أو بعةل)تبلأ رإ  ربطريمو يتعلق بولضرائب المفرودة عل  أي ناة   

 من الساة الميالدية الثونية التإ تلإ الساة التإ قعل  ريهو اإلشعور.

 

 .االتفوقيةبتوقيع هذه ، ب سب األصوي  وقعون أدنوه ، المفودونالمقو   ،إثبوتو  لذلك      

 

مةن نسةختين   2111مةويو  2الموارةق  هةـ1431جمودى األول   18الريوض بتوريخ حرر  رإ      

 . ال جية ون رإمتسووي نوكال الاصياإلنجليزية والعربية  تينبوللف نأصليتي

 

 عن حكومة المملكة العربية السعودية

 

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف 

 وزيـــر الماليـــة

 جمهورية سنغافورةعن حكومة 

 

 جــورج يــو 

 وزير الخارجية 
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 ولـوكـروتـب

 

رةإ ولماةع التهةرب الضةريبإ اتفوقية لتجاب االزدواج الضةريبإ  وقعت ريهورإ الل ظة التإ 

وحكومةة المملكةة العربيةة السةعودية شأن الضرائب عل  الل   والتإ أبرمت هذا اليو  بين حكومةة 

ال يتجةةزأ مةةن  اعةةون أدنةةوه علةة  أن تشةةك  األحكةةو  التوليةةة جةةز   وارةةق الموق ،جمهوريةةة نةةافورور 

 االتفوقية:

 :من االتفوقية  )تعريفو  عومة(( الثولثةد( من المود  ) -1)الفقر  بوإلشور  إل   -1

مصةةطلل "شةةخص" يشةةم  اللولةةة وأقسةةومهو اإلداريةةة أو نةةلطوتهو الم ليةةة أو هيئوتهةةو إن  أ(   

 .االعتبورية العومة

أي كيةةون مسةةتق  يؤنةةس بموجةةب أنظمةةة دولةةة عومةةة" العتبوريةةة االهيئةةة الصةةطلل "ميعاةةإ  ب( 

متعوقل  ويةؤدي مهةو  حكوميةة. هةذا المصةطلل نةيكون لةه نفةس المعاة  أيامةو ورد رةإ هةذه 

 االتفوقية.

 :من االتفوقية  ( )المقيم(الرابعةمن المود  ) (1)بوإلشور  إل  الفقر   -2

الصةفة االعتبوريةة المؤنةس بموجةب أنظمةة دولةة  ل " الشةخص ذا"مقيم رإ دولة متعوق تشم  عبور 

 متعوقل  والمعف  بشك  عو  من الضرائب رإ تلك اللولة المتعوقل  وقوئم ومستمر ريهو إمو:

 عل  نبي  ال صر ألغراض دياية أو  يرية أو تعليمية أو علمية أو أي غرض آ ر مموث . (أ

 وثلة لموففين ورقو  لخطة رإ هذا الشأن.أو لتورير معوشو  تقوعلية أو ماورع أ رى مم (ب

 :من االتفوقية  ( )الماشأ  اللائمة(الخومسةمن المود  ) (4)بوإلشور  إل  الفقر   -3

أن لمشرو  رإ إحلى اللولتين المتعوقلتين ماشأ  دائمةة رةإ اللولةة المتعوقةل  األ ةرى لمجةرد يعل ال 

التةإ العوئةل  لةه ببيةع السةلع أو البضةوئع  - ةرى بعةل انتهةو  معةرض رةإ اللولةة المتعوقةل  األ -قيومه 

 عردهو رإ ذلك المعرض.

 :من االتفوقية  ( )أربوا األعموي(السوبعةبوإلشور  إل  المود  ) -4

مةةن التصةةايع،  المت قةةقعلةة  ذلةةك، الةةل    ردون االقتصةةوأربةةوا األعمةةوي" تشةةم  عبةةور  " (أ
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يةةةو  الاقةةة  الةةةلا لإ، وتةةةورير والتجةةةور ، واألعمةةةوي المصةةةررية )الباكيةةةة(، والتةةةأمين وعمل

الةل    وال تشةم  هةذه العبةور  ،الخلمو ، وتأجير الممتلكةو  الشخصةية الماقولةة والملمونةة

 موففو  أو يؤديهو بصفة مستقلة.بصفته الخلمو  الشخصية التإ يؤديهو ررد من المت قق 

 .تطبق ك  دولة متعوقل  نظومهو الم لإ ريمو يتعلق بأنشطة التأمين  (ب

 :من االتفوقية  ( )الاق  الب ري والجوي(الثوماةشور  إل  المود  )بوإل -5

الل   من مطولبو  اللين المتعلق بةوألمواي المطلوبةة لعمليةو  الاقة  بولسةفن والطةوئرا  رةإ  (أ

هذا الل   أربوحو  مت ققة من عمليو  تلك السفن والطوئرا ، وتاطبةق عليةه يعل الاق  اللولإ 

 ( من هذه االتفوقية.الثوماة  )( من المود1أحكو  الفقر  )

جمهوريةة المملكةة العربيةة السةعودية والرغم من أحكو  هذه المود  يكةون لالتفوقيةة بةين عل    (ب

المتبودي من الضرائب عل  د ة  مشةوريع الاقة  الجةوي رةإ البلةلين  اإلعفو بشأن نافورور  

لمو تتةيل هةذه المةود  أو . وعالم تعاه  ، كوم  التطبيق والافوذ مو1991أغسطس  6الموقعة رإ 

 بولمعوملة األكثر تفضيال . أكثر أرضلية يتمتع المشرو  المعاإهذه االتفوقية معوملة 

 :من االتفوقية  ( )أربوا األنهم(العوشر بوإلشور  إل  المود  ) -6

شةركة مقيمةة رةإ نةافورور  إلة  التإ تةلرعهو بموجب الاظو  ال ولإ رإ نافورور  ر ن أربوا األنهم 

 يم رإ المملكة العربية السعودية ال تخضع لضريبة أربوا األنهم رإ نافورور .مق

( )الةل   مةن مطولبةو  الةلين( ال وديةة عشةر )العوشر ( )أربةوا األنةهم( وبوإلشور  إل  المواد ) -7

 :من االتفوقية (اإلتووا ( )الثونية عشر )و

تةووا  إو أمةن مطولبةو  ديةون  د ال   وأم نهأربوا أيستلم  والذي متعوقل مقيم رإ دولة الوصإ اليعل 

 ةلضةريبللوصةإ هةذا االمستفيل من هةذا الةل  ، مةو دا  يخضةع المولك  رى، ألا  من اللولة المتعوقل

 .وال  أ  المذكور المتعوقل لولة ال رإ االئتمونمن المكتسب الل   ذلك  عل 

 :ن االتفوقيةم ( )تبودي المعلومو (الخومسة والعشرينبوإلشور  إل  المود  ) -8

مةن المفهةةو  أن المعلومةةو  المسةةتلمة ورقةةو  للمةةود  المةذكور  تسةةتخل  رقةةط ألغةةراض الضةةرائب التةةإ 

 تفطيهو االتفوقية.
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 .البروتوكوي ا سب األصوي، بتوقيع هذبإثبوتو  لذلك قو  الموقعون أدنوه، المفودون      

 

مةةن نسةةختين   2111مةويو  2ارةةق المو هةـ1431جمةودى األولةة   18الريةوض بتةةوريخ رةةإ حةرر      

 ن متسوويون رإ ال جية.الاصيأصليتين بوللفتين العربية واإلنجليزية وكال 

 

 عن حكومة المملكة العربية السعودية

 

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف 

 وزيـــر الماليـــة

 عن حكومة جمهورية سنغافورة

 

 جــورج يــو 

 ة ــر الخارجيــوزي

 


