
 

 

 

 

 اتفــاقيـــة

 حكومة المملكة العربية السعودية بين

 حكومة أوكرانياو

 في شأن الضرائبولمنع التهرب الضريبي  لتجنب االزدواج الضريبي

 على الدخل وعلى رأس المال
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منهما في إبرام اتفاقية  رغبة  ،  أوكرانياوحكومة المملكة العربية السعودية إن حكومة 

ولمنع التهرب في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ي لتجنب االزدواج الضريب

 : تفقتا على ما يلياقد    ، الضريبي
 

 (األولىمادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

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

 

 (الثانيةمادة )ال

 لها االتفاقيةالضرائب التي تشم

كل  ةصلحمرأس المال المفروضة لضرائب تطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل وعلى  -1

 النظر عن طريقة فرضها. صرفأو سلطاتها المحلية باإلدارية  دولة متعاقدة أو أقسامها

وضاة علاى إجماالي رالضارائب المف جمياعمن الضرائب على الدخل وعلى رأس الماال  دتع -2

 هااأو على عناصار الادخل أو عناصار رأس الماال بماا في ،لى إجمالي رأس المالعو ،الدخل

 ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة التصرف في منالناتجة  مكاسبالضرائب على ال

والضرائب على إجمالي مبالغ األجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضارائب علاى 

 .ارتفاع قيمة رأس المال

 التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي: حاليةرائب الالض -3

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: أ(

 الزكاة. -

 ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.   -

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

 : بالنسبة إلى أوكرانيا (ب

 وعات.ضريبة الدخل على المشر -

 ضريبة الدخل الشخصي.   -

 )يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة أوكرانيا"(.  
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التااي مماثلااة أو مشااابهة فااي جوهرهااا  يبةاالتفاقيااة أيضااا  علااى أ  ضاارهااذه  أحكااامتطبااق  -4

إضاافة إلاى الضارائب  ،بعد تااري  توقياع هاذه االتفاقياةها أ  من الدولتين المتعاقدتين ضرتف

الساالطة األخاارى الاادولتين المتعاقاادتين تبلااغ كاال ساالطة مختصااة فااي ا. ونهاامالحاليااة أو باادال  

 الضريبية. تهاالتي أدخلت على أنظم الجوهريةبالتغييرات 

 

 (الثالثةمادة )ال

 عامة اتتعريف

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

ويشاامل  ،ربيااة السااعوديةيعنااي مصااطلل "المملكااة العربيااة السااعودية" إقلاايم المملكااة الع (أ

المناااطق الواقعااة خااارج المياااه اإلقليميااة التااي تمااارس المملكااة العربيااة السااعودية علااى 

مياههااا وقاااع بحرهااا والطبقااات الواقعااة تحاات التربااة والمااوارد الطبيعيااة حقااوق الساايادة 

 والوالية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

فيااة أراضااي أوكرانيااا وجرفهااا القااار  يعنااي مصااطلل "أوكرانيااا" ماان الناحيااة الجغرا  (ب

ومنطقتها االقتصادية الحصرية )البحرية(، بما في ذلك أ  منطقة خارج المياه اإلقليمياة 

منطقااة يجااوز  -بمقتضااى القااانون الاادولي  -أو يجااوز تعيينهااا فيمااا بعااد عيناات ألوكرانيااا 

مواردهااا ألوكرانيااا أن تمااارس عليهااا الحقااوق المتعلقااة بقاااع البحاار وباااطن األرض و

 الطبيعية.

" المملكاة العربياة الساعودية"  و "الدولة المتعاقدة األخارى"دولة متعاقدة"  اتتعني عبار جـ(

 .النص سياق هيقتضي بحسب ما "أوكرانيا" أو 

تعني عبارتا "مشروع تابع لدولاة متعاقادة" و "مشاروع تاابع للدولاة المتعاقادة األخارى"  د(

الدولاة فاي دولاة متعاقادة ومشاروعا  يباشاره مقايم م فاي لى التوالي مشروعا  يباشره مقيع

 المتعاقدة األخرى.

بماا فاي ذلاك  خار مان األشاخاصآ كياانشاركة وأ  الوفارد المصطلل "شاخص"  شملي (هـ

 .المحلية سلطاتالأقسامها اإلدارية أو والدولة 

ألغاراض  -كياان يعامال أ  أو ذ  صافة اعتبارياة يعني مصطلل "شاركة" أ  شاخص  (و

 .ذو صفة اعتباريةعلى أنه شخص  -يبة الضر
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مركاز يكاون تعني عبارة "نقل دولي" أ  نقل بسافينة أو طاائرة يتاولى تشاغيلها مشاروع  (ز

السافينة أو الطاائرة باين فيهاا ل تشغما عدا الحاالت التي  ،إدارته الفعلي في دولة متعاقدة

 .فقط أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة األخرى

 "مواطن": يعني مصطلل  (حـ

 أ  فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. -1

أو جمعياة تساتمد ذلاك الوضاع مان  أشاخاصأو شركة  ذ  صفة اعتباريةأ  شخص  -2

 األنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

 يعني مصطلل "السلطة المختصة": ط(

ة أو ممثلاه بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالياة ويمثلهاا وزيار الماليا -1

 المفوض.

 بالنسبة إلى أوكرانيا وزارة المالية األوكرانية أو ممثلها المفوض. -2

لام يارد لاه مصاطلل عباارة أو فانن أ   ،االتفاقياة فاي أ  وقاتهاذه دولة متعاقدة تطبيق  عند -2

فاي ذلاك الوقات  هنفساالمعناى خالف ذلك، يكون لاه النص تعريف فيها، وما لم يقتض سياق 

يارجل أ  و ،االتفاقياةهاذه الضرائب التي تطباق عليهاا فيما يتعلق بتلك الدولة  مابموجب نظ

للعباااارة أو  بقاااة لتلاااك الدولاااة علاااى أ  معناااى معطاااىة المطيالضاااريب لألنظماااةمعناااى طبقاااا  

 للمصطلل وفقا  لألنظمة األخرى لتلك الدولة.
 

 (الرابعةمادة )ال

 مـمقيـال

 ةنظماأ  شخص يخضع وفقا  أل م في دولة متعاقدة"ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة "مقي -1

أو أ  معيار مكان تأسيسه أو أو محل إدارته إقامته أو سكنه  ها بسببتلك الدولة للضريبة في

ساالطاتها اإلداريااة أو ماان أقسااامها  اتشاامل أيضااا  تلااك الدولااة أو أي  ااو .خاار ذ  طبيعااة مماثلااةآ

ع للضاريبة فاي تلاك الدولاة فيماا يتعلاق ضااأ  شاخص خهذه العباارة شمل تال  لكن المحلية.

 فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.

 ،مقيماا  فاي كلتاا الادولتين المتعاقادتين( من هذه المادة 1وفقا  ألحكام الفقرة ) فرد كوني عندما -2

 فنن وضعه عندئذ يتحدد كاآلتي:
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فر له ساكن دائام اتو فنن ،هافيفر له سكن دائم اي يتوالتالمتعاقدة مقيما  فقط في الدولة عد ي أ( 

عالقاتاه فيهاا مقيما  فقط في الدولة المتعاقدة التي تكاون  ديعفالمتعاقدتين في كلتا الدولتين 

 .("الحيوية"الشخصية واالقتصادية أوثق )مركز المصالل 

فر احيوياة أو لام يتاوال هصاالحمهاا مركاز فيالتي  المتعاقدة إذا لم يكن ممكنا  تحديد الدولة ب(

التاي المتعاقادة مقيماا  فقاط فاي الدولاة  ديعاف، المتعاقادتين له سكن دائم في أ  من الدولتين

 .فيها سكنه المعتاد

أ  فاي أو لام يكان لاه ساكن معتااد المتعاقادتين إذا كان له ساكن معتااد فاي كلتاا الادولتين   جـ(

 .ن مواطنا  فيهاالتي يكوالمتعاقدة مقيما  فقط في الدولة يعد منهما، 

 فتساو  ،أو لام يكان مواطناا  فاي أ  منهمااالمتعاقادتين إذا كان مواطنا  فاي كلتاا الادولتين  د(

 .الموضوع باالتفاق المشتركالدولتين المتعاقدتين  ان فيتالسلطتان المختص

مقيماا  فاي كلتاا مان هاذه الماادة ( 1وفقاا  ألحكاام الفقارة ) -غير الفارد-شخص ما  يكونعندما  -3

 إدارته الفعلي. ها مركزفيفي الدولة التي فقط مقيما   دفننه يع ،الدولتين المتعاقدتين

 

 (الخامسةمادة )ال

 المنشأة الدائمة

مان يازاول ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابات للعمال الاذ   -1

 .نشاط المشروع كلي  ا أو جزئي  اخالله 

 : بصفة خاصةالمنشأة الدائمة" تشمل عبارة " -2

 .إدارةركز م (أ

 .فرع  (ب

 .كتبم( جـ

 .مصنع (د

 ورشة.  (هـ

 منفذا  للبيع.ستخدم مو( أ  مكان 

 .أو استخراجها الموارد الطبيعيةآخر الستكشاف أ  مكان منجم أو محجر أو  (ز
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 : تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا   -3

لكان  ،إشارافية متعلقاة بهاا أعمااال  أو  ،جمياع أو تركيابتوع و مشر، أموقع بناء أو إنشاء (أ

 أشهر. ستةلى تزيد ع تلك األعمال مدةهذا الموقع أو المشروع أو مثل يستمر أن  بشرط

ستشااارية ماان قباال مشااروع ماان خااالل مااو فين أو الخاادمات االتاوفير خاادمات بمااا فيهااا   (ب

األعماال مان هاذا تساتمر  أنبشارط لكن هذا الغرض، للمشروع ايو فهم عاملين آخرين 

تزياد فاي  ماددأو  مادةالدولة المتعاقدة ل في( به مشروع مرتبطلأو  نفسه لمشروعل) النوع

 شهرا . مدة اثني عشرأشهر خالل أ   ستة لىمجموعها ع

 : "المنشأة الدائمة"بارة عال تشمل  ،األحكام السابقة في هذه المادة على الرغم من -4

التااي يملكهااا الساالع أو البضااائع  و عاارضأقااط لغاارض تخاازين اسااتخدام التسااهيالت ف أ(

 .لمشروعا

 لمشااروع لغاارض التخاازين أو التااي يملكهااا ااالحتفااا  بمخاازون ماان الساالع أو البضااائع  (ب

 . فقط العرض

 معالجاةغارض الل فقاطلمشاروع التاي يملكهاا ااالحتفا  بمخزون مان السالع أو البضاائع ( جـ

 .من قبل مشروع آخر

شاااراء سااالع أو بضاااائع أو جماااع معلوماااات غااارض مقااار ثابااات للعمااال فقاااط لاالحتفاااا  ب (د

 .للمشروع

طبيعاة تحضايرية أو   ذآخار  نشااطأ  لقياام باغارض ااالحتفا  بمقر ثابت للعمل فقط ل  هـ(

 .للمشروع مساعدة

الماذكورة فاي الفقارات الفرعياة  األنشاطةاالحتفا  بمقر ثابت للعمل فقط أل  مازي  مان  (و

مازي  هاذا المن نات  الالثابت للعمل  قرللمشرط أن يكون النشاط الكلي ب (هـ)أ( إلى )من 

 .مساعدةتحضيرية أو طبيعة  له

بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة فاي ساوق أو معارض م قات بعاد  ز(

 السوق أو المعرض.هذا إغالق 

الوكيال غيار  -شاخص  كاان إذا ،مان هاذه الماادة( 2( و )1أحكاام الفقارتين ) الرغم مانعلى  -5

في دولة متعاقادة يعمل  -من هذه المادة  (6المتمتع بوضع مستقل والذ  تنطبق عليه الفقرة )
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منشاأة دائماة  لديه أن ديعفنن هذا المشروع  لدولة المتعاقدة األخرى،لتابع نيابة عن مشروع 

إذا  ،الشاخص للمشاروع ذلكبه يقوم عمل  أ في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال  فيما يتعلق ب

 كان هذا الشخص:

ماا لام  ،لديه صالحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة إلبرام العقود باسم المشاروع أ(

التاي إذا ومان هاذه الماادة ( 4فاي الفقارة ) الاواردةمقصاورة علاى تلاك  كن هذه األعماالت

بات للعمال منشاأة الثا هاذا المقارمان جعال تال ثابات للعمال  مقارمن خالل  باشرتهاتمت م

 أحكام تلك الفقرة. بمقتضىدائمة 

صااالحية لكنااه يحااتف  بشااكل معتاااد فااي الدولااة المااذكورة أوال  مثاال هااذه اللديااه لااي  أو  ب(

نياباة عان السلع أو البضاائع بشكل منتظم  التي يورد منهاالبضائع  وأبمخزون من السلع 

 المشروع.

مزاولتاه  بساببة فاي الدولاة المتعاقادة األخارى منشاأة دائما ةمتعاقاد ةولادمشروع ل أن ديعال  -6

عان طرياق سمساار أو وكيال عاام بالعمولاة أو أ  وكيال فقاط األخارى  الدولةتلك للعمل في 

 .شارط أن يعمال مثال ها الء األشاخاص باألسالوب المعتااد لعملهامب ،آخر ذ  وضاع مساتقل

للعمال نياباة عان  لكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل مكرسة بشكل كامال أو شابه كامال

 وكيال  ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.يعد فننه ال  ،المشروع

شاركة قبال ن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شاركة أو مسايطر عليهاا مان إ -7

أو تزاول عمال  في تلك الدولة األخرى )سواء من خاالل  ،لدولة المتعاقدة األخرىافي مقيمة 

ركتين منشاأة دائماة مان الشا ال يجعل أي  افنن ذلك الواقع في حد ذاته  ،(غيرهاشأة دائمة أو من

 للشركة األخرى.
 

 (السادسةمادة )ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

الدخل الذ  يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الادخل  -1

يجااوز إخضاااعه  ،الغابااات( الكائنااة فااي الدولااة المتعاقاادة األخاارى ماان الزراعااة أو اسااتغالل

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

الدولاة المتعاقادة التاي  امظانلوفقاا  يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لهاا  -2



-8- 
 

الملحقاة بالممتلكاات  فنن العبارة تشتمل على الملكياة ،على أ  حالو .ةيالممتلكات المعنفيها 

غياار المنقولااة والثااروة الحيوانيااة والمعاادات المسااتخدمة فااي الزراعااة واسااتغالل الغابااات 

وحاق االنتفااع  ،العام المتعلقاة بملكياة األراضايالنظام شأنها أحكام في والحقوق التي تطبق 

ساتغالل أو االبالممتلكات غيار المنقولاة والحقاوق فاي المادفوعات المتغيارة أو الثابتاة مقابال 

السافن  دوال تع ،الحق في استغالل الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية األخرى

 الممتلكات غير المنقولة. منوالطائرات والقوارب 

( ماان هااذه المااادة علااى الاادخل النااات  ماان اسااتخدام الممتلكااات غياار 1تطبااق أحكااام الفقاارة ) -3

 استغاللها بأ  شكل آخر. أو ،المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها

علااى الاادخل ماان الممتلكااات غياار ماان هااذه المااادة ( 3) و( 1تطبااق أيضااا  أحكااام الفقاارتين ) -4

وعلااى الاادخل ماان الممتلكااات غياار المنقولااة المسااتخدمة ألداء خاادمات  ،المنقولااة لمشااروع

 شخصية مستقلة.
 

 (السابعةمادة )ال

 أرباح األعمال

مااا لاام  ،تااابع لدولااة متعاقاادة للضااريبة فااي تلااك الدولااة فقااط تخضااع األرباااع العائاادة لمشااروع -1

باشار  فاننفي الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة دائمة فيهاا.  نشاطا   يباشر المشروع

يجوز فرض الضريبة على أرباع المشروع فاي الدولاة  ، فننهالمشروع نشاطا  كالمذكور آنفا  

أو )ب(  ،تلاك المنشاأة الدائماة)أ( : أن ينسب إلى  ولكن بالقدر الذ  يمكن ،المتعاقدة األخرى

 ةماثلام ياةأو مان نوعنفساها  ياةمان النوعللسالع أو البضاائع في تلك الدولاة األخارى مبيعات 

نشااطات أعماال أخارى تاتم مزاولتهاا أو )جاـ(  ،المنشأة الدائمةتباع من خالل تلك  التيتلك ل

 تلااكزاولهااا تلتلااك التااي  ةمماثلاا يااةوعأو ماان ننفسااها  يااةفااي تلااك الدولااة األخاارى ماان النوع

 .المنشأة الدائمة

يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشااطا   عندما ،من هذه المادة (3مع مراعاة أحكام الفقرة ) -2

دولااة متعاقاادة كاال  تحااددفااي الدولااة المتعاقاادة األخاارى عاان طريااق منشااأة دائمااة قائمااة فيهااا، 

منفاردا  مشاروعا  كاان  لاويتوقاع تحقيقهاا ألرباع التاي على أساس ا المنشأة الدائمةتلك  أرباع

أو فااي  ااروف نفسااها أنشااطة مشااابهة فااي الظااروف أو  نفسااهايباشاار األنشااطة مسااتقال  و

 منشأة دائمة له. مثلمع المشروع الذ  يبصفة مستقلة تماما  ويتعامل  ،مشابهة
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غاراض أعماال المنشاأة عند تحديد أرباع منشأة دائمة يسمل بخصم المصاروفات المتكبادة أل  -3

فاي الدولاة التاي  تكبادتالدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية واإلدارية العمومية، سواء  

 ةإلاى أيافيها المنشأة الدائمة أو في أ  مكان آخر. ولكن ال يسمل بمثال ذلاك الخصام بالنسابة 

فاع مقابال اساترداد النفقاات الفعلياة(غيار ، )ت، إن وجد ةلغ مدفوعامب مان قبال المنشاأة  ماا دف

الدائمة للمكتب الرئي  للمشروع أو أل  من مكاتبه األخرى على شكل إتااوات أو رساوم أو 

ختاراع أو حقاوق أخارى أو علاى رى مقابال اساتخدام حقاوق باراءات االمدفوعات مماثلة أخ

شااكل عمااوالت مقاباال أداء خاادمات معينااة أو مقاباال اإلدارة أو )فيمااا عاادا حالااة المشااروع 

األموال المقرضاة إلاى المنشاأة الدائماة. على على شكل دخل من مطالبات الدين  المصرفي(

ماا دفاع مقابال غيار وبالمثل ال ي خذ في االعتبار عند تحدياد أربااع المنشاأة الدائماة المباالغ )

تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الارئي   تفحمَّل من قبلاسترداد النفقات الفعلية( التي 

أ ٍّ من مكاتبه األخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلاة أخارى للمشروع أو 

ختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عماوالت مقابال أداء االمقابل استخدام حقوق براءات 

خدمات معينة أو مقابال اإلدارة، أو )فيماا عادا حالاة المشاروع المصارفي( علاى شاكل دخال 

   رضااة إلااى المكتااب الاارئي  للمشااروع أو أ ٍّ ماان األمااوال المق علااىماان مطالبااات الاادين 

 مكاتبه األخرى.

إذا جرى العرف فاي دولاة متعاقادة علاى تحدياد األربااع التاي تنساب إلاى منشاأة دائماة علاى   -4

مان ( 2أساس تقسيم نسبي ألرباع المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فنن أحكام الفقارة )

متعاقدة من تحديد األرباع التي تخضع للضريبة علاى أسااس ال تمنع تلك الدولة الهذه المادة 

هذا التقسيم النسبي الذ  جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجاب أن 

 ت د  إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

هااذه فااي  بشااكل منفصاال فااي مااواد أخاارىعولجاات ما تشااتمل األرباااع علااى بنااود للاادخل عنااد -5

 فنن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة. ،االتفاقية
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 (الثامنةمادة )ال

 والجوي النقل البحري

فاي النقال الادولي للضاريبة فقاط فاي أو طاائرات ن تشاغيل سافن ماالمتحققاة تخضع األربااع  -1

 اإلدارة الفعلي للمشروع. مركزالدولة المتعاقدة التي فيها 

 :"طائرات وأ نمن التشغيل الدولي لسفالمتحققة "األرباع عبارة تشمل  -2

على أساس كلاي  مستخدمة في النقل الدولي طائراتسفن أو من تأجير المتحققة األرباع  أ(

 .)وقت أو رحلة(

مساتخدمة فاي النقال الادولي دون طااقم أو  طاائرةمان تاأجير سافينة أو المتحققاة األرباع  ب(

 .أخرى وقود أو تسهيالت

المساتخدمة فاي  المتعلقة بهامن استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتحققة رباع األ جـ(

لاادخل ماان التشااغيل الاادولي لساافن أو إلااى ابالنساابة  ثانويااةالنقاال الاادولي والتااي تكااون 

 .طائرات

فاي واقعاا   دفنناه يعا ،بحر  يقاع علاى ماتن سافينةنقل إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشروع  -3

واقعاا   دفيعا ،الماوطن هاذاوإن لام يوجاد مثال  .متعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينةالدولة ال

 .م فيها مشغل السفينةقيفي الدولة المتعاقدة التي ي

ن المشااركة فاي اتحااد ماالمتحققاة أيضا  على األرباع من هذه المادة ( 1تطبق أحكام الفقرة ) -4

 أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
 

 (التاسعة) مادةال

 المشروعات المشتركة

 :عندما -1

يشارك مشروع تابع لدولة متعاقادة بصاورة مباشارة أو غيار مباشارة فاي إدارة مشاروع  أ(

 .ماله تابع للدولة المتعاقدة األخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس

      رأس مااااال بصااااورة مباشاااارة أو غياااار مباشاااارة فااااي أنفسااااهم يشااااارك األشااااخاص  أو ب(

، أو فاي إدارتاه أو األخرىمتعاقدة الدولة لمشروع تابع لوفي لدولة متعاقدة تابع  مشروع

 السيطرة عليه. 
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 مااا يتعلااقإذا وضااعت أو فرضاات شااروط بااين المشااروعين في ،وفااي أ  ماان الحااالتين 

روعين مساتقلين عان التجارية أو المالياة تختلاف عان تلاك التاي تكاون باين مشا عالقتهماب

أ  مان المشاروعين لاو لام تكان هاذه  اكان من الممكن أن يحققها أية أرباعبعضهما، فنن 

أربااع هاذا  ضامن اإدراجهايجاوز  ،الشاروط هسابب هاذب اهحققيلكنه لم و ،قائمةالشروط 

 . للضريبة تبعا  لذلك االمشروع وإخضاعه

 -وأخضاعتها للضاريبة وفقاا  لااذلك-إذا أدرجات دولاة متعاقادة ضامن أربااع مشاروع تاابع لهاا  -2

المتعاقادة للضاريبة فاي تلاك الدولاة أخضاعت روع تاابع للدولاة المتعاقادة األخارى أرباع مشا

حقق للمشاروع التاابع للدولاة الماذكورة أوال  لاو تتساالمدرجاة هاذه األربااع  كاناتو ،األخرى

علاى ف ،التاي تكاون باين مشااريع مساتقلةنفساها كانت الشروط بين المشروعين هي الشاروط 

 تلاكء التعديل المناسب علاى مبلاغ الضاريبة المفاروض علاى إجرا - عندئذ -األخرى  الدولة

األحكااام األخاارى لهااذه يتعااين مراعاااة مثاال هااذا التعااديل لتحديااد واألرباااع فااي تلااك الدولااة. 

متااى دعاات فيمااا بينهمااا فااي الاادولتين المتعاقاادتين  تانالمختصاا ناتتتشاااور الساالطو .االتفاقيااة

 ذلك.لالضرورة 
 

 (العاشرةمادة )ال

 مأرباح األسه

يجااوز أن تخضااع أرباااع األسااهم التااي تاادفعها شااركة مقيمااة فااي دولااة متعاقاادة إلااى مقاايم فااي  -1

 الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة األخرى.

ة التاي تقايم يجوز أيضا  أن تخضع أرباع األسهم تلك للضريبة في الدولاة المتعاقاد ،مع ذلكو -2

ولكان إذا كاان المالاك المنتفاع بأربااع  .ألنظمة تلك الدولة وفقا  ولألرباع  فيها الشركة الدافعة

 :يجب أال تتجاوزفنن الضريبة المفروضة  ،مقيما  في الدولة المتعاقدة األخرىاألسهم 

قيمااة أربااع األسااهم إذا كااان المالاك المنتفااع يملااك مان إجمااالي  (%5المائااة )خمساة فااي  أ(

( ماان رأساامال الشااركة %21) المائااةرة مباشاارة نساابة ال تقاال عاان عشاارين فااي بصااو

 الدافعة لألرباع.

( ماان إجمااالي قيمااة أرباااع األسااهم فااي جميااع الحاااالت %15المائااة )عشاار فااي خمسااة  ب(

 األخرى.
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الاادخل ماان األسااهم أو  -كمااا هااي مسااتخدمة فااي هااذه المااادة  -تعنااي عبااارة "أرباااع األسااهم"  -3

أساااهم الم سساااين أو الحقاااوق التعااادين أو أو أساااهم  "االنتفااااع" أو حقاااوق "االنتفااااع" أساااهم

كذلك الدخل مان حقاوق و ،المشاركة في األرباع أو -ن والتي ال تمثل مطالبات دي - األخرى

دخل مان األساهم بموجاب مثال الانفساها، لمعاملاة الضاريبية خرى التي تخضع لاألالمشاركة 

 .لألرباع الشركة الموزعةفيها التي تقيم أنظمة الدولة 

إذا كاان المالاك المنتفاع بأربااع األساهم مان هاذه الماادة  (2) و (1) تينرال تنطبق أحكاام الفقا -4

في دولاة متعاقادة ويازاول عماال  فاي الدولاة المتعاقادة األخارى التاي تقايم فيهاا الشاركة  ا  مقيم

يا د  فاي تلاك الدولاة األخارى كاان أو  ،الدافعة ألرباع األسهم مان خاالل منشاأة دائماة فيهاا

بسببها أربااع  توكانت ملكية األسهم التي دفع ،عدة ثابتة فيهاخدمات شخصية مستقلة من قا

 أحكاامطبق نأو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تالدائمة األسهم مرتبطة فعليا  بهذه المنشأة 

 وفقا  للحالة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرة( أو المادة )السابعةالمادة )

    عاقاادة أرباحااا  أو دخااال  ماان الدولااة المتعاقاادة األخاارى، إذا حققاات شااركة مقيمااة فااي دولااة مت -5

األخرى أ  ضريبة على أرباع األسهم التي تدفعها الشاركة  ال يجوز أن تفرض تلك الدولةف

ألخارى أو بالقادر الاذ  ا إال بقدر ماا يادفع مان أربااع األساهم هاذه إلاى مقايم فاي تلاك الدولاة

بمنشااأة دائمااة أو  سااهم مرتبطااة ارتباطااا  فعلي  ااااأل تكااون فيااه الملكيااة التااي تاادفع بسااببها أرباااع

الشاركة ع أربااع اضاخإكاذلك  يجاوز لهاا الو .األخارى فاي تلاك الدولاة موجاودةقاعدة ثابتة 

أرباااع األسااهم  كانااتحتااى لااو علااى أرباااع الشااركة غياار الموزعااة للضااريبة غياار الموزعااة 

  فااي تلااك  ا  ناشاا  أو دخااال   ا  رباحااأ كلي  ااا أو جزئي  ااا مثاالتالمدفوعااة أو األرباااع غياار الموزعااة 

 األخرى. الدولة
 

 (الحادية عشرةمادة )ال

 الدخل من مطالبات الدين

يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولاة  -1

 األخرى. المتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة

ا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولاة المتعاقادة مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذو -2

لادخل مان بالكان إذا كاان المالاك المنتفاع  ،ألنظمة تلاك الدولاة المتعاقادةالتي ينشأ فيها وطبقا  
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الضاااريبة تتجااااوز هاااذه  فيجاااب أالمقيماااا  فاااي الدولاااة المتعاقااادة األخااارى، مطالباااات الااادين 

 ي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.من إجمال (%11) المائةفي  عشرة المفروضة

الادخل مان  -كماا هاي مساتخدمة فاي هاذه الماادة  -تعني عبارة "الدخل من مطالباات الادين"  -3

وساواء لهاا الحاق فاي المشااركة  ،ناوع ساواء تام تأمينهاا بارهن أم ال أ مطالبات الادين مان 

ات الساااندو ،الساااندات المالياااة الحكومياااةمااان وبشاااكل خااااص الااادخل  ،أربااااع المااادين أم الب

وسااندات الااديون بمااا فااي ذلااك العااالوات والجااوائز المرتبطااة بمثاال هااذه السااندات الماليااة أو 

الجاازاءات عاان الاادفعات المتااأخرة دخااال  ماان مطالبااات  دال تعااوالسااندات أو سااندات الااديون. 

 دين ألغراض هذه المادة.ال

الاك المنتفاع مان الادخل مان إذا كاان الممان هاذه الماادة  (2) ( و1) تينال تنطبق أحكاام الفقار -4

يزاول عمال  في الدولة المتعاقادة األخارى التاي نشاأ ومقيما  في دولة متعاقدة  ،مطالبات الدين

 يا د  فاي تلاك الدولاةكاان أو  ،فيها الدخل مان مطالباات الادين مان خاالل منشاأة دائماة فيهاا

التاي دفاع عنهاا  الادين ةمطالبا وكانات ،األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها

 تلاكمرتبطاة فعلياا  بهاذه المنشاأة الدائماة أو القاعادة الثابتاة. فاي مثال من مطالبة الدين الدخل 

 وفقا  للحالة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرة( أو المادة )السابعةطبق أحكام المادة )نالحالة ت

فاي  ا  مقيماون الشاخص الادافع عندما يكاالدخل من مطالبات الدين ناش ا  في دولة متعاقدة  ديع -5

 مااان مطالباااات الااادين إذا كاااان الشاااخص الاااذ  يااادفع ذلاااك الااادخل  وماااع ذلاااكتلاااك الدولاااة. 

فاي دولاة متعاقادة منشاأة دائماة  يملاك -مقيما  في دولة متعاقدة أم الهذا الشخص سواء كان  -

تحمال تو ،عمان مطالباات الادين المادفوالادخل  نهامالناشئ أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية 

في الدولاة التاي  الدخل ناش ا   هذا دعندئذ يع ،المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتةذلك الدخل هذه 

 فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

سبب عالقة خاصة بين الجهة الدافعاة والمالاك ب ،عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين -6

 يزياد علاى، هذا الدخل دفع عنهي  ذالدين الب فيما يتعلقخر، آالمنتفع أو بينهما معا  وشخص 

فنن أحكام  ،عليه الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقةستتفق المبلغ الذ  كان 

في مثل هذه الحالة، فنن الجزء الزائد مان  .هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا  

األحكاام  مراعاة وجوبكل دولة متعاقدة مع  ةنظمريبة طبقا  ألالمدفوعات يظل خاضعا  للض

 األخرى لهذه االتفاقية.
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 (الثانية عشرة)مادة ال

 اواتـاإلت

يجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ فاي دولاة متعاقادة وتادفع إلاى مقايم فاي الدولاة المتعاقادة  -1

 األخرى للضريبة في تلك الدولة األخرى.

خضع تلك اإلتاوات أيضا  للضريبة في الدولة المتعاقدة التاي تنشاأ فيهاا مع ذلك، يجوز أن تو -2

مقيماا  فاي الدولاة اإلتااوات مان لكن إذا كان المالك المنتفع ة تلك الدولة المتعاقدة، فقا  ألنظمو

 (%11) المائاةفاي  عشارةعلاى زياد ت يجاب أالفنن الضريبة المفروضة المتعاقدة األخرى، 

 تاوات.من المبلغ اإلجمالي لإل

المدفوعات مان أ  ناوع التاي ياتم  -في هذه المادةمستخدم  كما هو-يعني مصطلل "إتاوات"  -3

عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلاك  نشرلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أ  حق ست

 ختاراع أوااألفالم السينمائية، أو أفالم أو أشرطة البث اإلذاعي أو التليفزياوني أو أ  باراءة 

أو مقاباال  ،ساارية معالجااةعالمااة تجاريااة، أو تصااميم أو نمااوذج، أو مخطااط، أو تركيبااة أو 

معلوماااات المقابااال أو  ،تجارياااة أو علميااةأو  ،اسااتعمال أو حاااق اسااتعمال معااادات صااناعية

 التجارية أو العلمية. أو ،متعلقة بالتجارب الصناعيةال

 ،اإلتاااواتماان المالااك المنتفااع  كااانإذا ماان هااذه المااادة  (2) و (1)ال تنطبااق أحكااام الفقاارتين  -4

عماال  فاي الدولاة المتعاقادة األخارى التاي نشاأت فيهاا هاذه ويازاول مقيما  فاي دولاة متعاقادة، 

األخرى خدمات شخصاية  ي د  في تلك الدولةكان أو  ،اإلتاوات من خالل منشأة دائمة فيها

 ةمرتبطا اتتادفع عنهاا اإلتااو يتاوكان الحق أو الملكية ال ،مستقلة من خالل قاعدة ثابتة فيها

طبااق أحكااام المااادة نالحالااة ت هااذهفااي مثاال  .المنشااأة الدائمااة أو القاعاادة الثابتااة هااذهفعليااا  ب

 وفقا  للحالة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرة( أو )السابعة)

ان لاك الدولاة. وماع ذلاك فانذا كامقايم فاي تدفعهاا إذا اإلتاوات قد نشأت في دولة متعاقادة  دتع -5

يملااك فااي دولااة  -مقيمااا  فااي دولااة متعاقاادة أم الكااان أسااواء  -إلتاااواتالااذ  ياادفع االشااخص 

 ،اإلتااواتنهاا تلاك عبهاا االلتزاماات التاي تادفع  ا  مرتبطامتعاقدة منشأة دائمة أو قاعادة ثابتاة 

هاذه  دعندها تعا ،اإلتاواتهذه دفع  تتحمل عبءلمنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة اتلك كانت و

 اإلتاوات قد نشأت في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
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هماا بسبب عالقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بين- عندما يكون مبلغ اإلتاوات -6

لهاا،  المعلوماات التاي يادفع مقابال أو أو الحاق فيما يتعلق باالستخدام -معا  وبين شخص آخر

 ،العالقاة تلكوالمالك المنتفع في غياب  ةعليه الجهة الدافعمبلغ الذ  كان ستتفق اليزيد على 

فاي مثال هاذه الحالاة، فانن وفنن أحكاام هاذه الماادة تنطباق فقاط علاى المبلاغ الماذكور أخيارا . 

مااع  ،م كاال دولااة متعاقاادةاالجاازء الزائااد ماان الماادفوعات يظاال خاضااعا  للضااريبة طبقااا  لنظاا

 ألخرى لهذه االتفاقية.وجوب مراعاة األحكام ا

 

 (الثالثة عشرة)مادة ال

 األرباح الرأسمالية

فاي  الماذكورة ،نقل ملكياة ممتلكاات غيار منقولاةمن مقيم في دولة متعاقدة ل ةحققمتال األرباع -1

تخضاع يجاوز أن  ،في الدولة المتعاقدة األخارى الواقعةو ،االتفاقيةمن هذه  (السادسةالمادة )

 ة األخرى.للضريبة في تلك الدول

من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشاكل جازءا  مان الممتلكاات التجارياة لمنشاأة الناتجة األرباع  -2

مان نقال الناتجاة أو  ،دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقادة فاي الدولاة المتعاقادة األخارى

الدولااة فااي فرة لمقاايم ماان دولااة متعاقاادة املكيااة ممتلكااات منقولااة متعلقااة بقاعاادة ثابتااة متااو

هاذه مثل ذلك األرباع من نقل ملكية في داء خدمات شخصية مستقلة بما المتعاقدة األخرى أل

يجااوز أن  ؛ل المشااروع( أو مثاال هااذه القاعاادة الثابتااةاماامنشااأة الدائمااة )بمفردهااا أو مااع كال

 األخرى.المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة  تخضع

و مان نقال ملكياة أ ،عمال فاي النقال الادوليتئرات من نقال ملكياة سافن أو طااالناتجة األرباع  -3

للضااريبة فقااط فااي تخضااع  ،الطااائرات وأممتلكااات منقولااة متعلقااة بتشااغيل مثاال هااذه الساافن 

 للمشروع. الدولة المتعاقدة التي فيها مركز اإلدارة الفعلي

أساهم مان نقال ملكياة  األربااع الناتجاةفانن ( من هذه الماادة، 2أحكام الفقرة )على الرغم من  -4

شركة مقيمة فاي دولاة متعاقادة يجاوز أن تخضاع للضاريبة فاي تلاك رأسمال في تمثل حصة 

 الدولة.
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تخضااع تلااك المشااار إليهااا فااي الفقاارات السااابقة  غياارماان نقاال أ  ملكيااة المتحققااة األرباااع  -5

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

 (الرابعة عشرةمادة )ال

 مات الشخصية المستقلةالخد

فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشاطة أخارى ذات  -الدخل الذ  يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة  -1

حياث التالياة،  أ  من الحااالتللضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا يخضع  -طبيعة مستقلة 

 :ريبة في الدولة المتعاقدة األخرىهذا الدخل أيضا  للضمثل يخضع  يجوز أن

داء ألفرة لاه بصافة منتظماة فاي الدولاة المتعاقادة األخارى اإذا كان لدياه قاعادة ثابتاة متاو أ(

يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولاة المتعاقادة األخارى،  ،في تلك الحالة أنشطته.

 إلى تلك القاعدة الثابتة. نسبالذ  يولكن فقط بالقدر 

فااي أو تزيااد إلااى تصاال  مااددلأو  لماادةألخاارى فااي الدولااة المتعاقاادة اكااان موجااودا  إذا   ب(

السانة المالياة ثني عشر شهرا  تبدأ أو تنتهي فاي أ  مدة ايوما  في  (183)على مجموعها 

الماا داة فااي تلااك  تهن أنشااطماافقااط فاانن مقاادار الاادخل المتحقااق  ،الحالااة تلااكفااي  .المعنيااة

 .يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة األخرى ،الدولة األخرى

 أو عباارة "الخادمات المهنياة" بوجاه خاااص األنشاطة المساتقلة فاي المجااالت العلميااة تشامل -2

التربويااة أو التعليميااة وكااذلك األنشااطة المسااتقلة التااي يزاولهااا األطباااء  أو الفنيااةأو  األدبيااة

 وأطباء األسنان والمحاسبون. ،والمحامون والمهندسون والمعماريون
 

 (الخامسة عشرةمادة )ال

 خصية غير المستقلةالخدمات الش

( التاساااعة عشااارة) ( والثامناااة عشااارة) ( والسادساااة عشااارة)ماااع مراعااااة أحكاااام الماااواد  -1

فانن الرواتاب واألجاور والمكافا ت  ،مان هاذه االتفاقياة (والعشارون لحاديةا) ( والعشرونو)

ة تخضاع للضاريب -فيما يتعلق بو يفة  -التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة األخرى المماثلة 

تمات مزاولتهاا فاي  ذافان ،ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة األخرى ،في تلك الدولةفقط 

فااي تلااك للضاريبة المكتساابة ت  يجااوز أن تخضاع مثاال هااذه المكافا الدولاة المتعاقاادة األخارى

 الدولة األخرى.
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فاي دولاة  مقايمالتاي يكتسابها ت  فنن المكافا ،المادةمن هذه  (1أحكام الفقرة ) الرغم منعلى  -2

تخضاع للضاريبة  - فاي الدولاة المتعاقادة األخارىتم مزاولتهاا يافيما يتعلق بو يفة  -متعاقدة 

 :في الحالة التاليةأوال  في الدولة المذكورة فقط 

 ال تتجاااوز فااي مجموعهااا مااددللماادة أو األخاارى  فااي الدولااةموجااودا  المسااتفيد  إذا كااان أ(

 .السنة المالية المعنيةرا  تبدأ أو تنتهي في ثني عشر شهأ  مدة ايوما  في  (183)

 أو نيابة عنه. غير مقيم في الدولة األخرى أن يدفع المكاف ت صاحب عملو  ب(

عماال فااي يملكهاا صاااحب هااا منشاأة دائمااة أو قاعاادة ثابتااة تتحمل قاادت  المكافاا ال تكاونأو  جـ(

 الدولة األخرى.

ت المكتسابة فيماا يتعلاق بو يفاة  المكافا فانن، الرغم من األحكام السابقة في هاذه الماادةعلى  -3

أو على متن قاارب يعمال فاي النقال  في النقل الدولي تعملتمارس على متن سفينة أو طائرة 

للضاريبة فاي الدولاة المتعاقادة التاي فيهاا مركاز يجاوز أن تخضاع بالممرات المائية الداخلية 

 اإلدارة الفعلي للمشروع.

 

 (السادسة عشرةالمادة )

 أعضاء مجلس اإلدارة أتعاب

دولاة  فاياألخرى التاي يكتسابها مقايم المماثلة والمدفوعات  أعضاء مجل  اإلدارةأتعاب   

يجااوز  ،شااركة مقيمااة فااي الدولااة المتعاقاادة األخاارى إدارةمجلاا   فاايمتعاقاادة بصاافته عضااوا  

 للضريبة في تلك الدولة األخرى.إخضاعها 

 

 (السابعة عشرةمادة )ال

 نون والرياضيوالفنان

فانن  ،تفاقياةمان هاذه اال (الخامسة عشارة) و (الرابعة عشرة)الرغم من أحكام المادتين على  -1

 اإلذاعاةالمسارع أو الساينما أو فاي بصافته فناناا   -الدخل الذ  يكتسبه مقيم في دولة متعاقادة 

ماان أنشااطته الشخصااية التااي يمارسااها فااي  - أو التليفزيااون أو بصاافته موساايقيا  أو رياضاايا  

 يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة األخرى. ،ولة المتعاقدة األخرىالد
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ذلك  لم يكنويستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك  عندما -2

الارغم مان أحكاام على فنن ذلك الدخل و ،الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر

يجاوز إخضااعه تفاقياة االمان هاذه  (الخامساة عشارة) و (الرابعة عشرة) ( والسابعة)المواد 

 .لتلك األنشطة فيها مزاولة الفنان أو الرياضي تللضريبة في الدولة المتعاقدة التي تم

 -في الدولاة المتعاقادة األخارى يمارسهامقيم في دولة متعاقدة من أنشطة الدخل الذ  يكتسبه  -3

فاي تلاك الدولاة مان الضاريبة يعفاى  -ه الماادة ( مان هاذ2( و )1فاي الفقارتين ) وفقا  لما ورد

بشااكل أو  كلي  اااالدولااة المتعاقاادة األخاارى مدعومااة تلااك لكاناات الزيااارة إذا المتعاقاادة األخاارى 

سالطتها  أو سياسايةالأحاد أقساامها  أوال  أومن الدولة المتعاقدة الماذكورة عامة بأموال  أساس

 بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.ق اتفاوفقا  التفاقية ثقافية أو  متت المحلية أو

 

 (الثامنة عشرةمادة )ال

 معاشات التقاعد

فانن معاشاات  ،مان هاذه االتفاقياة( التاساعة عشارةالماادة ) ( مان2الفقارة ) مع مراعاة أحكاام -1

 ،ساابقة خدماةالتي تادفع لمقايم فاي دولاة متعاقادة مقابال  المشابهةاألخرى التقاعد والمكاف ت 

 .في تلك الدولةط فقتخضع للضريبة 

فنن معاشات التقاعد والمادفوعات األخارى  ،من هذه المادة( 1لرغم من أحكام الفقرة )اعلى  -2

 عام يمثل جزءا  من نظام التأمينات االجتماعية لدولاة متعاقادة أوبرنام  على  بناء  تتم التي  -

 الدولة.في تلك فقط تخضع للضريبة  -أو سلطتها المحلية اإلدارية أحد أقسامها 

 

 (التاسعة عشرةمادة )ال

 الخدمات الحكومية

 اي تادفعهتاال - خاالف معااا التقاعاد -المشاابهة األجاور والمكافا ت األخارى الرواتب و أ(  -1

خادمات أداهاا ب فيماا يتعلاقأو سلطتها المحلية لفرد اإلدارية دولة متعاقدة أو أحد أقسامها 

 تلك الدولة. فيفقط يبة خضع للضرت ،القسم أو السلطةلتلك الدولة أو 

تخضع للضاريبة المشابهة هذه الرواتب واألجور والمكاف ت األخرى مثل فنن مع ذلك و  ب(
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الخدمات في تلاك الدولاة األخارى وكاان الفارد أديت في الدولة المتعاقدة األخرى إذا فقط 

 :كذلكومقيما  في تلك الدولة 

 .يهامواطنأحد  (1

 الخدمات.ألداء لدولة فقط لم يصبل مقيما  في تلك اأو  (2

دولاة متعاقادة أو أحاد أقساامها  ،دفعه من قبل، أو مان أماوال توفرهاايتم أ  معاا تقاعد  أ(  -2

أو القساام فاارد فيمااا يتعلااق بخاادمات أداهااا لتلااك الدولااة أو لأو ساالطتها المحليااة اإلداريااة 

 في تلك الدولة.فقط يخضع للضريبة ،  ةسلطال

إذا  فاي الدولاة المتعاقادة األخارىفقاط اعد هذا يخضع للضاريبة مع ذلك فنن معاا التقو ب(

 في تلك الدولة األخرى. كان الفرد مواطنا  ومقيما  

الثامنااة ) ( والساابعة عشاارةو ) (السادساة عشاارة) ( والخامسااة عشاارة)طباق أحكااام الماواد نت -3

ومعاشاات  ،المشاابهة والمكافا ت األخارى ،على الرواتب واألجاورمن هذه االتفاقية  (عشرة

بعماال تزاولااه دولااة متعاقاادة أو أحااد أقسااامها ومرتبطااة أدياات بخاادمات  فيمااا يتعلااقالتقاعااد 

 أو سلطتها المحلية.اإلدارية 
 

 (العشرونالمادة )

 الطالب

يكون أو كاان مباشارة قبال زياارة  حرفيالمدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو  -1

ألجال فقط في الدولة المذكورة أوال  ويمكث  ،تعاقدة األخرىدولة متعاقدة مقيما  في الدولة الم

ه ال تخضااع تعليمااه أو تدريبااه، هااذه الماادفوعات التااي تكااون لمعيشااته أو تعليمااه أو تدريباا

       أن تكااون هااذه الماادفوعات ناشاا ة ماان مصااادر خااارج  بشاارطللضااريبة فااي تلااك الدولااة، 

 تلك الدولة.

متدرب مهني أو حرفي يكون أو كاان مباشارة قبال زياارة المدفوعات التي يتسلمها طالب أو  -2

فاي الدولاة المتعاقادة الماذكورة أوال  ويمكاث مقيما  في الدولة المتعاقدة األخارى  دولة متعاقدة

فاي تلاك الدولاة أديات خادمات فيماا يتعلاق بمكافاأة  تمثالوالتاي ، تعليماه أو تدريباهألجل فقط 

أن تكاون الخادمات  بشارط، لاك الدولاة األخارىضع للضاريبة فاي تال تخ ،المتعاقدة األخرى

 .وتكون ضرورية ألغراض المعيشة ،مرتبطة بالتعليم أو التدريب



-21- 
 

 (الحادية والعشرونمادة )ال

 المعلمون والباحثون

 مقيما  في الدولة المتعاقدة قبل زيارته دولة متعاقدةمباشرة  (أو يكون)، الذ  كان يعفى الفرد - 1

أو      ،  ، أو الكلياااات علاااى دعاااوة مااان إحااادى الجامعاااات بنااااء  ،  ذ  يااازوروالااا ، األخااارى

الدولاة  السالطة المختصاة فايتعتارف بهاا  - مماثلة أخارى م سسة تعليمية ، أو أ  المدارس

، فقاط ثاال  سانواتعلاى لمادة ال تزياد تلاك الدولاة الماذكورة أوال   - أوال   الماذكورة المتعاقدة

مان الضاريبة يعفاى  ،في تلاك الم سساة التعليمياة ماكليهالتدري  أو إجراء البحو  أو ألجل 

 من التدري  أو البحو .أ  مكافأة على  المذكورة أوال  في تلك الدولة المتعاقدة 

( من هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث مان 1ال تنطبق أحكام الفقرة ) -2

ألجاال منفعااة خاصااة لشااخص أو  ي أو بشااكل رئاا لكاان كلي  ااا، رد لغياار المصاالحة العامااة الفاا

 ألشخاص معينين.   
 

 (الثانية والعشرونمادة )ال

 الدخل اآلخر

هاذه االتفاقياة تخضاع  مانناولهاا الماواد الساابقة دخل لمقيم في دولة متعاقدة التاي لام تتالبنود  -1

 .أينما كان منش هافي تلك الدولة فقط للضريبة 

الاادخل ماان الممتلكااات غياار غيار  -دخل الااعلااى مااادة ماان هاذه ال( 1طباق أحكااام الفقاارة )نال ت -2

 ذلاكمتسال م  كاانإذا  -مان هاذه االتفاقياة (السادسة( من المادة )2محددة في الفقرة )الالمنقولة 

عمال  فاي الدولاة المتعاقادة األخارى مان خاالل منشاأة ويمارس في دولة متعاقدة  مقيما  الدخل 

 ،خدمات شخصاية مساتقلة مان قاعادة ثابتاة فيهاادائمة فيها، أو ي د  في تلك الدولة األخرى 

هاذه المنشاأة الدائماة أو ب فعلي  اا ةالدخل مرتبطا من أجلهاويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع 

( الرابعاة عشارةالماادة ) وأ( الساابعةتطبق أحكام المادة ) ،الحالة هذهالقاعدة الثابتة. في مثل 

 وفقا  للحالة.من هذه االتفاقية 
 

 (الثالثة والعشرون)مادة ال

 رأس المال

ماان هااذه ( السادسااةفااي المااادة ) االمشااار إليهااو رأس المااال الممثاال بممتلكااات غياار منقولااة -1

يجاوز أن  ،فاي الدولاة المتعاقادة األخارىويمكاث المملوك لمقيم فاي دولاة متعاقادة واالتفاقية 

 يخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.



-21- 
 

منشااأة دائمااة  نشاااطشااكل جاازءا  ماان ممتلكااات ي الااذ منقولااة  رأس المااال الممثاال بممتلكااات -2

بممتلكاات منقولاة الممثال لدولة متعاقدة في الدولاة المتعاقادة األخارى أو تابع يملكها مشروع 

داء خادمات في الدولة المتعاقدة األخرى ألبقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة  تتعلق

 يبة في تلك الدولة األخرى.يجوز أن يخضع للضر ،شخصية مستقلة

بممتلكاات منقولاة أو الممثال  ،فاي النقال الادوليل تشاغبسافن أو طاائرات رأس المال الممثال  -3

يخضاع للضاريبة فقاط فاي الدولاة المتعاقادة التاي  ،هذه السافن والطاائراتمثل علق بتشغيل تت

 اإلدارة الفعلي للمشروع. مقرفيها 

فاي تلاك فقاط  ال مقايم فاي دولاة متعاقادة للضاريبةما العناصار األخارى لارأس تخضع جمياع -4

 .المتعاقدة الدولة
 

 (الرابعة والعشرونمادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

           يجااوز وفقااا  ألحكااام والااذ  مااال  رأس لااكمتإذا اكتسااب مقاايم فااي دولااة متعاقاادة دخااال  أو  -1

الدولااة يتعاين علااى فننااه  ، قادة األخاارىأن يخضااع للضاريبة فااي الدولااة المتعا ،هاذه االتفاقيااة

 : المذكورة أوال  

أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا  مساويا  لضريبة الدخل المدفوعاة فاي  أ(

 .تلك الدولة األخرى

مبلغاا  مسااويا  لضاريبة رأس المااال  ،علاى رأس ماال ذلااك المقايم أن تخصام مان الضاريبة  ب(

 .خرىتلك الدولة األالمدفوعة في 

ذلاك الجازء مان ضاريبة الادخل  -لتين االحا في كلتاا -ال يجوز أن يتجاوز الخصم  ،ومع ذلك

إلاى الادخل أو  ،وفقاا  للحالاة ،أو ضريبة رأس المال، كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب

 .تلك الدولة األخرىأس المال الذ  قد يخضع للضريبة في ر

مااا يخاال أساااليب إزالااة االزدواج الضااريبي  ي  فاايلاالمملكااة العربيااة السااعودية ا فااي حالااة  -2

 لمواطنين السعوديين.بة إلى ابالنس أحكام نظام جباية الزكاةب
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 (الخامسة والعشرونمادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

أو ساوف )تا د  أو كلتيهماا شاخص أن إجاراءات إحادى الادولتين المتعاقادتين ل عندما يتباين -1

بصرف النظر  - يمكنه ،رض ضريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقيةإلى فله بالنسبة  (ت د 

أن يعاارض  -المحليااة لتلااك الاادولتين األنظمااةالمعالجااة المنصااوص عليهااا فااي  وسااائلعاان 

عارض القضاية خاالل  جابيولدولاة التاي يقايم فيهاا. التابعاة لعلى السلطة المختصاة  تهقضي

        أحكاااام خاااالف تفااارض ضاااريبة  ثاااال  سااانوات مااان أول إشاااعار بااااإلجراء الاااذ  أدى إلاااى

 هذه االتفاقية.

 إذا لاام تكاان هااي نفسااهاو ،مسااو لهااا أن االعتااراض  اإذا بااد ، علااى الساالطة المختصااة يتعااين -2

طريق االتفااق المتباادل  عنالقضية  تسويةإلى  يسعال ،على التوصل إلى حل مرٍض  قادرة

التي تخالف أحكام  ضريبةالفرض  تجنبلالدولة المتعاقدة األخرى في مع السلطة المختصة 

فااي  ةدوار ةزمنياا ودأ  حاادماان م غرالاتفاااق يااتم التوصاال إليااه بااوينفااذ أ  هااذه االتفاقيااة. 

 .للدولتين المتعاقدتينالمحلية  األنظمة

عاان طريااق االتفاااق  يافااي الاادولتين المتعاقاادتين أن تسااع ينتالساالطتين المختصااعلااى  يتعااين -3

أو  بتفسااير هااذه االتفاقيااة ا  تعلقاامنشااأ يأو شااك  ةيل أ  صااعوبتااذلإلااى  فيمااا بينهماااالمتبااادل 

االزدواج الضريبي فاي الحااالت التاي لام تارد  زالةإل. ويجوز أيضا  أن تتشاورا معا  تطبيقها

 في هذه االتفاقية.

التوصال مان أجال ا مبعضاهب في الدولتين المتعاقدتين أن تتصال ينتللسلطتين المختصيجوز  -4

 السابقة.قرات الفحول إلى اتفاق 

األساالوب أن تقااررا  متبااادل اتفاااقبفااي الاادولتين المتعاقاادتين تين المختصاا ينيجااوز للساالطت -5

فااي خضااع لهااا المقيمااون يالمتطلبااات التااي  خاصااةبصاافة و ،لتطبيااق هااذه االتفاقيااة المناسااب

الضاااريبي أو اإلعفااااء خلاااي التالدولاااة األخااارى علاااى  كاااي يحصااالوا فااايمتعاقااادة الدولاااة ال

 في هذه االتفاقية.ليه المنصوص ع
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 (السادسة والعشرونمادة )ال

 تبادل المعلومات

المعلومااات الضاارورية، فااي الاادولتين المتعاقاادتين تبااادل  ينتيتعااين علااى الساالطتين المختصاا -1

األنظمااة المحليااة للاادولتين المتعاقاادتين المتعلقااة لتنفيااذ لتنفيااذ أحكااام هااذه االتفاقيااة أو سااواء  

أحكاام هاذه  يخاالفال تلاك أن فارض الضاريبة  ماا دام ،ا هذه االتفاقيةبالضرائب التي تغطيه

تعامال و. ( مان هاذه االتفاقياةاألولاىدون التقياد بالماادة ) المعلوماتهذه تبادل ويتم االتفاقية. 

 التاااي تعامااال بهاااانفساااها  طريقاااةالتتلقاهاااا الدولاااة المتعاقااادة علاااى أنهاااا سااارية ب ةأ  معلومااا

لألشاخاص إال الكشف عنها ال يجوز و ،وفقا  ألنظمتها المحليةعليها حصل تالتي المعلومات 

أو التحصاايل أو  طأو الساالطات )بمااا فااي ذلااك المحاااكم واألجهاازة اإلداريااة( المعنيااين بااالرب

 فيمااا يتعلااق بالضاارائب التااي تغطيهااا هااذه عتااراضاال تحدياادوى أو ادعالااالتنفيااذ أو إقامااة 

لهااذه األغااراض إال المعلومااات تلااك ساالطات هاا الء األشااخاص أو ال يسااتخدموال  .االتفاقيااة

 محكمة عامة أو في أحكام قضائية.داوالت المعلومات في مهذه ويجوز لهم كشف  ،فقط

    بما يا د  إلاى إلازام دولاة متعاقادةمن هذه المادة ( 1ال يجوز بأ  حال تفسير أحكام الفقرة ) -2

 : بما يلي

مارسات اإلدارية في تلك الدولة أو في الدولة لماوتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة  أ(

 المتعاقدة األخرى.

التعليمات اإلدارية المعتاادة  تقديم معلومات ال يمكن الحصول عليها بموجب األنظمة أو  ب(

 أو في الدولة المتعاقدة األخرى.تلك الدولة  في

 أو الصااناعة وأاألعمااال  وأتعلااق بالتجااارة يمعلومااات ماان شااأنها كشااف أ  ساار تقااديم  جااـ(

عنهاا  الكشافاألسرار التجارية أو المهنياة أو العملياات التجارياة أو معلوماات قاد يكاون 

 . للسياسة العامة مخالفا  
 

 (السابعة والعشرونادة )ـالم

 ةـاصـام خـأحك

مان هاذه ( الثالثة عشارة( و )الحادية عشرة( و )العاشرةالمواد )تناولته الذ  يعفى الدخل   

البناك )بماا فاي ذلاك فاي الدولاة المتعاقادة األخارى   تكتسابه حكوماة دولاة متعاقادة والاذاالتفاقية 
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م سساة النقاد العرباي الساعود  بالنسابة إلاى المملكاة والوطني األوكراناي بالنسابة إلاى أوكرانياا 

مان أ  مان الادولتين المتعاقادتين  كلي  االمملوكة المالية أو الكيانات م سسات الالعربية السعودية و

بين السالطتين المختصاتين فاي الادولتين المتعاقادتين( آخر يتم االتفاق عليه من وقت إلى لما  وفقا  

 من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
 

 (الثامنة والعشرونمادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصاالية بموجااب القواعااد  وأألعضاااء البعثااات الدبلوماسااية  الممنوحااة االمتيااازات الماليااة      

 .لن تتأثر بهذه االتفاقية العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة
 

 (التاسعة والعشرونمادة )ال

 أحكام متنوعة

المحلياة لمناع التهارب الضاريبي أو  نظماةفي هذه االتفاقياة ماا يا ثر علاى تطبياق األ لي   

ن العملياات باين مشااريع أو الخصومات الناش ة ما د المصاريفالتجنب الضريبي الخاصة بتحدي

رض الارئي  أو أحاد األغاراض دولة متعاقدة ومشاريع في الدولة المتعاقدة األخرى، إذا كان الغ

هذه االتفاقياة  ة من إنشاء هذه المشاريع أو العمليات بينها هو الحصول على مزايا بموجبالرئيس

 دونها.ال تتوافر من 

 (الثالثونادة )ـالم

 اذــفـالن

 - ن طريااق القنااوات الدبلوماساايةعاا-خطيااا  دولااة متعاقاادة الدولااة المتعاقاادة األخاارى كاال  بلااغت -1

هاذه االتفاقياة  تصبلو. حيز النفاذ هذه االتفاقيةلدخول  الالزمةالمحلية  باستكمال اإلجراءات

 األخير. اإلبال  تلقيفيه  تمالذ  تالي للشهر اليوم األول من الشهر الثاني ال فينافذة 

 :نافذة أحكام هذه االتفاقية تصبل -2

الياوم  (أو بعاد)المباالغ المدفوعاة فاي  عند المنبع، علىلضرائب المستقطعة با فيما يتعلق أ(

 .ذانفحيز الاالتفاقية  هذه دخولتاري  الذ  يلي يناير شهر األول من 

اليااوم  (أو بعااد)دأ فااي التااي تباا عاان الساانوات الضااريبيةاألخاارى فيمااا يتعلااق بالضاارائب  ب(

 االتفاقية نافذة.هذه لتاري  الذ  تصبل فيه ا الذ  يلييناير شهر األول من 
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 (الحادية والثالثونمادة )ال

 اءـاإلنه

  ماان الاادولتين المتعاقاادتين تظاال هااذه االتفاقيااة نافااذة المفعااول لماادة غياار محااددة، ويجااوز أل  -1

ر خطي باإلنهاء قبل ساتة أشاهر علاى ، من خالل القنوات الدبلوماسية، بموجب إشعاإنهاءها

الخما  مان تااري  دخاول هاذه مادة السانوات األقل من نهاية أ  عام ميالد  يبدأ بعد انتهاء 

 االتفاقية حيز النفاذ.

 :تتوقف عن التطبيق االتفاقيةهذه فنن حالة مثل هذه الفي  -2

بعاد نهاياة الساانة ة علاى المباالغ المدفوعا ،المنباع قطعة عنادلضارائب المساتاب ماا يتعلاقفي أ(

 .إشعار إنهاء االتفاقيةالميالدية التي تم فيها تقديم 

ضاارائب األخاارى عاان الساانوات الضااريبية التااي تباادأ بعااد نهايااة الساانة الب مااا يتعلااقفي ب(

 .إشعار إنهاء االتفاقية فيها قدمالميالدية التي 
 

 .يع هذه االتفاقيةبتوق، المفوضان حسب األصول الموقعان أدناه ، قام  ، إثباتا  لذلك
 

مااان نساااختين  م2111سااابتمبر  2الموافاااق  هاااـ1432شاااوال  4بتااااري   كييااافحاااررت فاااي      

فاي و . متسااوية الحجياة وجمياع النصاوص ،واإلنجليزياة األوكرانياةو العربية باللغات  نأصليتي

 . اإلنجليز  النصب يعتداالختالف في التفسير  حالة
 
 

 يةعن حكومة المملكة العربية السعود

 

 

 

 عن حكومة أوكرانيا

 

 

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

 وزير المالية

 فيـــدر يـاروشينكـــو

 وزير المالية
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 بـروتـوكــول
 

لتجنب وحكومة أوكرانيا المملكة العربية السعودية حكومة  لحظة توقيع االتفاقية بين

لمال ، رأس اعلى ضرائب على الدخل وفي شأن الولمنع التهرب الضريبي االزدواج الضريبي 

ا األحكام تكون أن  ن أدناه علىوافق الموقعا  . التفاقيةا ال يتجزأ مناآلتية جزء 

 تعني المكان الذ  تتم فيه فعلي  ا تفاقيةالمفهوم أن عبارة "مركز اإلدارة الفعلي" وفقا  لإلمن  -1

توى في تخاذ القرارات على أعلى مسإدارة المشروع والسيطرة عليه أو المكان الذ  يتم فيه ا

 شأن السياسات المهمة الضرورية إلدارة الشركة.

مصطلل "مقيم في دولة فنن من االتفاقية  (الرابعة( من المادة )1باإلشارة إلى الفقرة ) -2

نظمة دولة متعاقدة ومعفى أل وفقا  متعاقدة"، يشمل أيضا  الشخص ذا الصفة االعتبارية الم س  

 إما: تلك الدولة بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيع أو غير خاض

 أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل.خير  لغرض  أ(

 أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لمو فين. ب(

 من االتفاقية: (السابعةباإلشارة إلى المادة ) -3

أربااع األعماال التاي يحققهاا مشاروع فاي إحادى الادولتين  فانن ،بالرغم من األحكام األخرى  أ(

المتعاقدتين مان تصادير بضاائع إلاى الدولاة المتعاقادة األخارى ال تخضاع للضاريبة فاي تلاك 

ها منشاأة الدولة المتعاقدة األخرى. وإذا اشاتملت عقاود التصادير علاى أنشاطة أخارى تمارسا

ل المكتسااب ماان مثاال تلااك األنشااطة فاانن الاادخ ،فااي الدولااة المتعاقاادة األخاارىموجااودة  دائمااة

 يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى.

الدخل المتحقق من مثل  تجار ،من أ  نشاط ربل أ   تشمل عبارة "أرباع األعمال" ب(

التصنيع والتجارة واألعمال المصرفية )البنكية(، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، 

الشخصية المنقولة والملموسة. وال تشمل هذه العبارة  وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات

بصفته مو فا  أو ي ديها  ات الشخصية التي ي ديها فرد سواء  الدخل المتحقق من الخدم

 بصفة مستقلة.

 تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.جـ( 
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 . بتوقيع هذا البرتوكول، حسب األصول المفوضان الموقعان أدناه ، قام  ،إثباتا  لذلك     

 

مان نساختين أصاليتين  م2111سابتمبر  2الموافاق  هاـ1432شوال  4بتاري   كييففي حرر      

 فااي حالاااةو ،وجميااع النصااوص متسااااوية الحجيااة ،واإلنجليزياااةواألوكرانيااة باللغااات العربيااة 

    . االختالف في التفسير يعتد بالنص اإلنجليز 

 

 ة العربية السعوديةعن حكومة المملك

 

 

 

 عن حكومة أوكرانيا

 

 

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

 وزير المالية

 فيـــدر يـاروشينكـــو

 وزير المالية

 


