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 ،  يرلنداآوالمملكة العربية السعودية  إن

شأن  فيولمنع التهرب الضريبي منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي  رغبة  

 ،الضرائب على الدخل 

 تفقتا على ما يلي:اقد 

 (األولىمادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

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

 (الثانيةمادة )ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

 كققل دولققة متعاقققدة أو أقسققامها ةصققل مالققدخل المفرو ققة ل تطبققق هققذه االتفاقيققة علققى  ققرائب -1

 النظر عن طريقة فر ها. صرفتها الم لية باأو سلطاإلدارية السياسية أو 

أو علققى  ،و ققة علققى إجمققالي الققدخلرالضققرائب المف جميققعمققن الضققرائب علققى الققدخل  دتعقق -2

كيقة الممتلكقا  مل التصقرف فقي مقنالناتجقة  مكاسقبالضقرائب علقى ال هقاعناصر القدخل بمقا في

 .المنقولة أو غير المنقولة

 التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي:  اليةالضرائب ال -3

 لمملكة العربية السعودية:إلى ا بالنسبة أ(

 .الزكاة (1

 .ز الطبيعيا ريبة استثمار الغ ها ريبة الدخل بما في (2

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

 :يرلنداآإلى  بالنسبة ب(

  ريبة الدخل. (1

 .الضريبة اإلجتماعية الشاملة (2
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  ريبة الشركا . (3

 .الرأسمالية ألرباح ريبة ا (4

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

ها أ  مققن  ققرمماثلققة أو مشققابهة فققي جوهرهققا تف يبةاالتفاقيققة أيضققا  علققى أ   ققرهققذه تطبققق  -4

نهقا. مإ افة إلقى الضقرائب ال اليقة أو بقدال   ،بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقيةلمتعاقدتين الدولتين ا

التقي  الجوهريقةبقالتغييرا  السقلطة األخقرى القدولتين المتعاققدتين تبلغ كل سلطة مختصة فقي و

 الضريبية. تهاأدخلت على أنظم

 (الثالثةمادة )ال

 عامة ا تعريف

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

ويشقمل ذلقك ، المملكقة العربيقة السقعودية إقلقيم يعني مصطلح "المملكقة العربيقة السقعودية"   (أ

مياههقا  علقى المملكقة العربيقة السقعوديةالتي تمقار  المناطق الواقعة خارج المياه اإلقليمية 

السققيادة والواليققة  حقققوق مققوارد الطبيعيققةالو ةتربققالوالطبقققا  الواقعققة ت ققت  رهققاوقققاب ب 

 .الدولي نظامها والقانونبمقتضى 

يرلنقدا تقم ت ديقدها أو ققد يقتم   منطققة خقارج الميقاه اإلقليميقة آليرلنقدا" أآيشمل مصقطلح "  (ب

يرلندية الخاصة بالمنطقة االقتصادية ال صرية والجقرف بموجب القوانين اآل ت ديدها الحقا  

ال ققوق السقيادية والواليقة القضقائية التقي تتفقق يرلندا ممارسقة تلقك ي ق آل القار ، كمنطقة

 مع القانون الدولي.

و "الدولقة المتعاققدة األخقرى" المملكقة العربيقة السقعودية أو "دولقة متعاققدة"  اتقتعنقي عبار جـ(

 .النص سياق هيقتضي ب سب ما يرلنداآ

فقي بمقا  خر مقن األشقخاصآ كيانأ   و، أشركة ، أو أ  فرد أ  مصطلح "شخص"  شملي د(

 صناديق االئتمان والمؤسسا . ذلك
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كيان يعامقل علقى أنقه شقخص أ  أو ذ  صفة اعتبارية يعني مصطلح "شركة" أ  شخص  هـ(

 .ألغراض الضريبةصفة اعتبارية ذ  

"مشروب تابع لدولة متعاقدة" و "مشروب تابع للدولة المتعاققدة األخقرى" علقى  اعبارتعني ت و(

الدولقة المتعاققدة فقي يباشقره مققيم  ا  دولة متعاققدة ومشقروعفي يباشره مقيم  ا  التوالي مشروع

 .األخرى

تابع لدولة متعاققدة تعني عبارة "نقل دولي" أ  نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروب  (ز

ما عدا ال اال  التي يتم فيها تشقغيل السقفينة أو  ،إدارته الفعلي في دولة متعاقدةمركز  يكون

 ن تقع داخل الدولة المتعاقدة األخرى.الطائرة فقط بين أماك

 يعني مصطلح "مواطن": (حـ

 دولة متعاقدة.أو رعوية أ  فرد حائز على جنسية  -1

أو جمعيققة تسققتمد ذلققك الو ققع مققن  أشققخاصأو شققركة ذ  صققفة اعتباريققة أ  شققخص و -2

 األنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

 يعني مصطلح "السلطة المختصة": ط(

وزيققر الماليققة أو ممثلققه  ويمثلهققا، وزارة الماليققة  لمملكققة العربيققة السققعوديةا إلققىبالنسققبة  -1

 .المفوض

 فّوض.مثلهم الم  يرلندا مفو ي اإليرادا  أو مآإلى بالنسبة  -2

لقم يقرد لقه مصقطلح عبقارة أو االتفاقيقة فقي أ  وققت فقين أ  هقذه أ  دولة متعاققدة لتطبيق  عند -2

م تلقك ابموجقب نظق هنفسقالمعنقى خالف ذلك، يكقون لقه نص التعريف فيها، وما لم يقتض سياق 

يقرجح أ  معنقى طبققا  و ،االتفاقيقةهقذه الضرائب التقي تطبقق عليهقا فيما يتعلق ب المتعاقدة الدولة

للمصقطلح للعبقارة أو  ىعلى أ  معنى معطق المتعاقدة تلك الدولةفي ة المطبقة يالضريب لألنظمة

 .المتعاقدة تلك الدولةفي وفقا  لألنظمة األخرى 
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 (الرابعةمادة )ال

 مـمقيـال

م تلقك األغراض هذه االتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أ  شخص يخضع وفققا  لنظق -1

أو أ  أو مكققان تأسيسققه  م ققل إدارتققهأو إقامتققه أو سققكنه  هققا بسققببللضققريبة في المتعاقققدة الدولققة

السياسقية مقن أقسقامها  ا  أو أيق المتعاقدة لدولةتشمل أيضا  تلك اكما  .خر ذ  طبيعة مماثلةآمعيار 

 تها الم لية.اسلطاإلدارية أو أو 

فيمققا المتعاقققدة  ققع للضققريبة فققي تلققك الدولققة اأ  شققخص خهققذه العبققارة شققمل تال  لكققن

 .المتعاقدة من مصادر في تلك الدولةفقط يتعلق بالدخل 

مقيما  فقي كلتقا القدولتين المتعاققدتين فقين ( من هذه المادة 1وفقا  ألحكام الفقرة ) فرد كوني عندما -2

 و عه عندئذ يت دد كاآلتي:

فر له سكن دائقم فقي اتو فين ،هافيفر له سكن دائم االتي يتوالمتعاقدة مقيما  فقط في الدولة عد ي أ( 

عالقاتققه فيهققا مقيمققا  فقققط فققي الدولققة المتعاقققدة التققي تكققون  ديعققفالمتعاقققدتين كلتققا الققدولتين 

 .("ال يوية"قتصادية أوثق )مركز المصالح الشخصية واال

فر لقه اال يويقة أو لقم يتقو هصقال مهقا مركقز فيالتقي  المتعاقدة إذا لم يكن ممكنا  ت ديد الدولة ب(

التقي فيهقا سقكنه المتعاققدة مقيمقا  فقي الدولقة  ديعقف، المتعاقدتين سكن دائم في أ  من الدولتين

 .فقط  المعتاد

أ  منهمقا، فقي أو لم يكن له سكن معتقاد المتعاقدتين ي كلتا الدولتين إذا كان له سكن معتاد ف جـ(

 .فقط  التي يكون مواطنا  فيهاالمتعاقدة الدولة  فيمقيما  يعد 

 فتسققو  ،أو لققم يكققن مواطنققا  فققي أ  منهمققاالمتعاقققدتين إذا كققان مواطنققا  فققي كلتققا الققدولتين  د(

 . وب باالتفاق المشتركالموالدولتين المتعاقدتين  ان فيتالسلطتان المختص

مقيمقا  فقي كلتقا مقن هقذه المقادة ( 1وفققا  ألحكقام الفققرة ) - غيقر الفقرد -شقخص مقا  يكقونعندما  -3

 إدارته الفعلي. ها مركزفيالتي  المتعاقدة في الدولةفقط مقيما   دفينه يع، الدولتين المتعاقدتين 



6 
 

 (الخامسةمادة )ال

 دائمةـأة الـالمنش

تفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابقت للعمقل القذ  يقتم مقن خاللقه ألغراض هذه اال -1

 مزاولة نشاط المشروب كليا  أو جزئيا .

 :دون حصرتشمل عبارة "المنشأة الدائمة"  -2

 .إدارةركز م (أ

 .فرب( ب

 .كتبم( جـ

 .مصنع( د

 ورشة. (هـ

 أ  مكان الستخراج الموارد الطبيعية. (و

 دائمة" أيضا :ـ"المنشأة التشمل عبارة  -3

لكققن  ،إشققرافية متعلقققة بهققا أعمققاال  أو  ،جميققع أو تركيققبتو مشققروب ، أموقققع بنققا  أو إنشققا  (أ

 أشهر.ستة لى تزيد ع تلك األعمال مدةهذا الموقع أو المشروب أو مثل يستمر أن  بشرط

ن أو عقاملين ستشارية من قبل مشروب من خالل مقوففيالخدما  االتوفير خدما  بما فيها  (ب

 األعمققال مققن هققذا النققوبتسققتمر  بشققرط أنلكققن هققذا الغققرض، للمشققروب ايققوففهم آخققرين 

تزيقد فقي مجموعهقا  مددأو  مدةالدولة المتعاقدة ل في( به مشروب مرتبطلأو  نفسه لمشروبل)

 شهرا . مدة اثني عشرأشهر خالل أ   ستة لىع

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

التقي يملكهقا السقلع أو البضقائع أو توريقد  و عرضأتخزين لغرض استخدام التسهيال  فقط  أ(

 . لمشروبا

 لتخزين أو العقرضغرض اللمشروب التي يملكها ااالحتفاف بمخزون من السلع أو البضائع  (ب

 . فقطأو التوريد 
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مقن جقة فققط للمعاا غقرضل لمشقروبالتقي يملكهقا ابضقائع االحتفاف بمخزون من السلع أو ال (جـ

 . قبل مشروب آخر

 . را  سلع أو بضائع أو جمع معلوما  للمشروبش غرضلاالحتفاف بمقر ثابت للعمل فقط  (د

طبيعققة ت ضققيرية أو   ذآخققر  نشققاطأ  القيققام بققاالحتفققاف بمقققر ثابققت للعمققل فقققط لغققرض  هققـ(

 . للمشروب مساعدة

مقن المقذكورة فقي الفققرا  الفرعيقة  األنشقطةابت للعمل فقط أل  مزيج مقن االحتفاف بمقر ث (و

ن مقنقاتج الالثابقت للعمقل  ققرللمشرط أن يكقون النشقاط الكلقي ب، من هذه الفقرة ( هـ)أ( إلى )

 . مساعدةت ضيرية أو طبيعة  لهمزيج هذا ال

ؤقققت بعققد بيققع السققلع أو البضققائع المملوكققة للمشققروب والمعرو ققة فققي سققوق أو معققرض م ز(

 .أ  منهما إغالق 

على الرغم من األحكام السابقة في هذه المادة، فين مشروب تقأمين فقي دولقة متعاققدة يعقد منشقأة  -5

ققل أقسققاط التققأمين  إقلققيم تلققك الدولققة المتعاقققدة  فققيدائمققة فققي الدولققة المتعاقققدة األخققرى إذا حصل

 . األخرى أو أّمن  د مخاطر فيها

خقالف الوكيقل  -إذا كقان شقخص ، ( مقن هقذه المقادة 2( و )1فققرتين )على القرغم مقن أحكقام ال -6

يعمقل نيابقة عقن مشقروب  - ( من هقذه المقادة7المتمتع بو ع مستقل والذ  تنطبق عليه الفقرة )

ولديه صالحية ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة إلبقرام العققود باسقم المشقروب فقين ذلقك 

، فقي شقأن أ  عمقل يققوم بقه ذلققك المتعاققدة ة فقي تلقك الدولققةالمشقروب يعقد أن لديقه منشقأة دائمق

( مقن هققذه المققادة 4علققى القواردة فققي الفقققرة )العمقل مقصققورا  كققن ي، مقا لققم  الشقخص للمشققروب

والتي إذا تمقت مباشقرتها مقن خقالل مققر ثابقت للعمقل ال تجعقل هقذا المققر الثابقت للعمقل منشقأة 

 دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

لعمقل امزاولتقه  بسقببمنشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى  ةمتعاقد ةولدمشروب ل أن ديعال  -7

عقن طريقق سمسقار أو وكيقل عقام بالعمولقة أو أ  وكيقل آخقر ذ  فققط  المتعاققدة الدولةتلك في 

 .شرط أن يعمل مثل هؤال  األشخاص باألسلوب المعتاد لعملهمب ،و ع مستقل
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شققركة قبقل لقة متعاقققدة تسقيطر علققى شقركة أو مسققيطر عليهقا مققن ن كقون شققركة مقيمقة فققي دوإ -8

األخرى )سقوا  مقن  المتعاقدة أو تزاول عمال  في تلك الدولة ،لدولة المتعاقدة األخرىافي مقيمة 

ركتين منشأة دائمة من الش ال يجعل أيّا  فين ذلك الواقع في حد ذاته ( غيرهاخالل منشأة دائمة أو 

 للشركة األخرى.

 (السادسةمادة )ال

 غير المنقولة الممتلكا من الدخل 

الدخل الذ  ي صل عليه مقيم في دولة متعاققدة مقن ممتلكقا  غيقر منقولقة )بمقا فقي ذلقك القدخل  -1

يجققوز إخضققاعه ، مققن الزراعققة أو اسققتغالل الغابققا ( الكائنققة فققي الدولققة المتعاقققدة األخققرى 

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

 فيهقاالدولة المتعاققدة التقي  امظنلوفقا  بارة "الممتلكا  غير المنقولة" المعنى الوارد لها يكون لع -2

فقين العبقارة تشقتمل علقى الملكيقة المل ققة بالممتلكقا  غيقر  ،علقى أ  حقالو .ةيالممتلكا  المعن

تقي المنقولة والثروة ال يوانية والمعدا  المستخدمة في الزراعة واسقتغالل الغابقا  وال ققوق ال

وحقق االنتفقاب بالممتلكقا  غيقر  ،العقام المتعلققة بملكيقة األرا قيالنظقام شأنها أحكام في تطبق 

سققتغالل أو ال ققق فققي اسققتغالل االالمنقولققة وال قققوق فققي المققدفوعا  المتغيققرة أو الثابتققة مقابققل 

والقققققوارب السققققفن  دوال تعقققق ،الترسققققبا  المعدنيققققة والمصققققادر والمققققوارد الطبيعيققققة األخققققرى

 الممتلكا  غير المنقولة. منرا  والطائ

( من هذه المادة على الدخل النقاتج مقن اسقتخدام الممتلكقا  غيقر المنقولقة 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 أو استغاللها بأ  شكل آخر. ،بصورة مباشرة أو تأجيرها

قولقة علقى القدخل مقن الممتلكقا  غيقر المنمن هقذه المقادة ( 3) و( 1تطبق أيضا  أحكام الفقرتين ) -4

 وعلى الدخل من الممتلكا  غير المنقولة المستخدمة ألدا  خدما  شخصية مستقلة. ،لمشروب
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 (السابعةمادة )ال

 أرباح األعمال

ما لقم  ،فقط المتعاقدة تخضع األرباح العائدة لمشروب تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة -1

باشقر  فقينرى عقن طريقق منشقأة دائمقة فيهقا. فقي الدولقة المتعاققدة األخق نشقاطا   يباشر المشروب

يجقوز فقرض الضقريبة علقى أربقاح المشقروب فقي الدولقة  ، فينقهالمشروب نشاطا  كالمذكور آنفقا  

 .ولكن بالقدر الذ  يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة ،المتعاقدة األخرى

ابع لدولة متعاقدة نشاطا  فقي يباشر مشروب ت عندما ،من هذه المادة (3مع مراعاة أحكام الفقرة ) -2

تلقك  أربقاحدولقة متعاققدة كقل  ت قددالدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، 

يباشقر مسقتقال  ومنفقردا  مشقروعا  كان  لويتوقع ت قيقها على أسا  األرباح التي  المنشأة الدائمة

بصقفة ويتعامقل  ،فقروف مشقابهة أو فقينفسقها أنشطة مشابهة فقي الظقروف أو  نفسهااألنشطة 

 منشأة دائمة له. مثلمع المشروب الذ  يمستقلة تماما  

يسقمح بخصقم المصقروفا  المتكبقدة ألغقراض أعمقال المنشقأة ، عند ت ديد أرباح منشقأة دائمقة   -3

 الدائمققة بمققا فققي ذلققك المصققروفا  التنفيذيققة واإلداريققة العموميققة، سققوا   تققم تكبققدها فققي الدولققة

التققي فيهققا المنشققأة الدائمققة أو فققي أ  مكققان آخققر. ولكققن ال يسققمح بمثققل ذلققك الخصققم  المتعاقققدة

)خالف ما د فع مقابل استرداد النفقا  الفعلية( من قبقل ،   ، إن وجد ألية مبالغ مدفوعةبالنسبة 

المنشققأة الدائمققة للمكتققب الققرئيع للمشققروب أو أل  مققن مكاتبققه األخققرى علققى شققكل إتققاوا  أو 

أو حققوق أخقرى أو  االختقرابعا  مماثلة أخرى مقابل اسقتخدام حققوق بقرا ا  رسوم أو مدفو

علققى شققكل عمققوال  مقابققل أدا  خققدما  معينققة أو مقابققل اإلدارة أو )فيمققا عققدا حالققة المشققروب 

المصققرفي( علققى شققكل دخققل مققن مطالبققا  الققدين فيمققا يتعلققق بققاألموال المقر ققة إلققى المنشققأة 

عتبار عند ت ديد أربقاح المنشقأة الدائمقة المبقالغ )خقالف مقا دفقع الدائمة. وبالمثل ال يؤخذ في اال

تلقك المنشقأة الدائمقة علقى حسقاب المكتقب  ت ّمقل مقن قبقلمقابقل اسقترداد النفققا  الفعليقة( التقي 

الرئيع للمشروب أو أ ٍّ من مكاتبقه األخقرى علقى شقكل إتقاوا  أو رسقوم أو مقدفوعا  مماثلقة 
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ختراب أو حقوق أخقرى، أو علقى شقكل عمقوال  مقابقل اال رى مقابل استخدام حقوق برا ا أخ

أدا  خدما  معينة أو مقابل اإلدارة، أو )فيما عقدا حالقة المشقروب المصقرفي( علقى شقكل دخقل 

مققن مطالبققا  الققدين فيمققا يتعلققق بققاألموال المقر ققة إلققى المكتققب الققرئيع للمشققروب أو أ ٍّ مققن 

 مكاتبه األخرى.

قدة على ت ديد األرباح التي تنسب إلى منشقأة دائمقة علقى أسقا  إذا جرى العرف في دولة متعا -4

( من هذه المقادة 2تقسيم نسبي ألرباح المشروب الكلية على أجزائه المختلفة، فين أحكام الفقرة )

ال تمنع تلك الدولة المتعاقدة من ت ديد األربقاح التقي تخضقع للضقريبة علقى أسقا  هقذا التقسقيم 

ف. غيقر أن طريقققة التقسقيم النسقبي المتبعقة يجقب أن تقؤد  إلققى النسقبي القذ  جقرى عليقه العقر

 نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

ال ينسب أ  ربح إلقى منشقأة دائمقة اسقتنادا  إلقى قيقام تلقك المنشقأة الدائمقة بشقرا  سقلع أو بضقائع  -5

 .فقط  للمشروب

لقى المنشقأة الدائمقة بالطريققة نفسقها عامقا  ألغراض الفقرا  السابقة، ت دد األرباح التي تنسب إ -6

غ   تباب طريقة أخرى.ابعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوِّ

بشقكل منفصقل فقي مقواد عولجقت  الرأسقماليةأو األرباح ما تشتمل األرباح على بنود للدخل عند -7

 دة.فين أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه الما ،هذه االتفاقيةفي أخرى 

 (الثامنةمادة )ال

 والجو  النقل الب ر 

في النقل القدولي للضقريبة فققط فقي الدولقة أو طائرا  ن تشغيل سفن مالمت ققة تخضع األرباح  -1

 اإلدارة الفعلي للمشروب. مركزالمتعاقدة التي فيها 

 :أو طائرا  نمن التشغيل الدولي لسفالمت ققة ألرباح تشمل ا -2

علقى أسقا  كلقي  مسقتخدمة فقي النققل القدولي طقائرا سقفن أو أجير مقن تقالمت ققة األرباح  (أ

 . )وقت أو رحلة(
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مستخدمة في النقل الدولي دون طقاقم أو وققود  طائرا من تأجير سفن أو المت ققة األرباح  ب(

 . أخرى أو تسهيال 

فقي  المسقتخدمة المتعلققة بهقامقن اسقتخدام أو تقأجير ال اويقا  والمعقدا  المت قققة األربقاح  جـ(

مقن التشقغيل القدولي لسقفن أو المت ققق لقدخل إلقى ابالنسقبة  ثانويقةالنقل الدولي والتي تكقون 

 .طائرا 

فققي واقعققا   دفينققه يعقق، ب ققر  يقققع علققى مققتن سقفينة نققل إذا كقان مركققز اإلدارة الفعلققي لمشققروب  -3

واقعقا   دفيعق ،وطنالمق هقذاوإن لم يوجد مثل . فيها مينا  موطن السفينة يقع الدولة المتعاقدة التي 

 .م فيها مشغل السفينةقيفي الدولة المتعاقدة التي ي

ن المشقاركة فقي ات قاد أو مقالمت قققة أيضا  على األربقاح من هذه المادة ( 1تطبق أحكام الفقرة ) -4

 عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

 (التاسعةمادة )ال

 المشروعا  المشتركة

 : عندما -1

دولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غيقر مباشقرة فقي إدارة مشقروب تقابع يشارك مشروب تابع ل أ(

 .ماله للدولة المتعاقدة األخرى أو في السيطرة عليه أو في رأ 

أو فقي السقيطرة  -بصقورة مباشقرة أو غيقر مباشقرة فقي إدارة أنفسهم يشارك األشخاص  أو ب(

متعاقققدة الدولققة لع لمشققروب تققابوفققي مشققروب تققابع لدولققة متعاقققدة  -مققال  أو فققي رأ  ىعلقق

 األخرى.

 عالقتهمقاب مقا يتعلققإذا و عت أو فر ت شروط بين المشروعين في ،وفي أ  من ال التين 

التجارية أو المالية تختلف عن تلك التقي تكقون بقين مشقروعين مسقتقلين عقن بعضقهما، فقين 

 ،ئمقةقاأ  مقن المشقروعين لقو لقم تكقن هقذه الشقروط  اكقان مقن الممكقن أن ي ققهقة أرباح أي

 اأرباح هذا المشقروب وإخضقاعه  من اإدراجهيجوز  ،الشروط هسبب هذب اه ققيلكنه لم و

 للضريبة تبعا  لذلك.
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أرباح  - وأخضعتها للضريبة وفقا  لذلك -إذا أدرجت دولة متعاقدة  من أرباح مشروب تابع لها  -2

 ،األخقرىمتعاققدة الللضقريبة فقي تلقك الدولقة  أخضقعتمشروب تقابع للدولقة المتعاققدة األخقرى 

المقذكورة أوال  لقو كانقت المتعاققدة  قق للمشروب التابع للدولقة تتسالمدرجة هذه األرباح  كانتو

 علقى الدولققةف ، التققي تكقون بققين مشقاريع مسققتقلة نفسقهاالشقروط بقين المشققروعين هقي الشققروط 

 تلقكعلقى  إجرا  التعقديل المناسقب علقى مبلقغ الضقريبة المفقروض - عندئذ -األخرى  المتعاقدة

األحكقام األخقرى لهقذه يتعين مراعقاة مثل هذا التعديل لت ديد و. المتعاقدة األرباح في تلك الدولة

ال اجقة متى دعقت فيما بينهما في الدولتين المتعاقدتين  تانالمختص ناتتتشاور السلطو ،االتفاقية

 .إلى ذلك 

 (العاشرةمادة )ال

 أرباح األسهم

التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مققيم فقي الدولقة  - يجوز أن تخضع أرباح األسهم -1

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى. -المتعاقدة األخرى 

ة التي تققيم فيهقا يجوز أيضا  أن تخضع أرباح األسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقد ،مع ذلكو -2

ولكن إذا كان المالك المنتفقع بأربقاح  .المتعاقدة لةوفقا  ألنظمة تلك الدوولألرباح  الشركة الدافعة

خمسة فقي  يجب أال تتجاوزفين الضريبة المفرو ة  ،مقيما  في الدولة المتعاقدة األخرىاألسهم 

 قيمة أرباح األسهم. يمن إجمال (%5) المائة

افعقة التي تقيم فيها الشقركة الد الدولة المتعاقدة يلرغم من أحكام الجملة أعاله، تعفعلى ا

ألربققاح األسققهم، أربققاح األسققهم المدفوعققة مققن قبققل تلققك الشققركة إلققى شققركة )خققالف شققركة 

تملك بصورة مباشقرة نسقبة  مادامتتضامنية( مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى من الضريبة، 

 الشركة الدافعة ألرباح األسهم. رأ  مال( من %25) خمسة وعشرين في المائة ال تقل عن

الفقرة على خضوب الشركة للضريبة فيما يخقتص باألربقاح التقي تقدفع منهقا أربقاح  ال تؤثر هذه  

 األسهم.
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( من هذه المادة، ال تخضع أرباح األسقهم التقي تقدفعها 2( و )1أحكام الفقرتين ) على الرغم من -3

ألربققاح لالمسققتلم إذا كققان المتعاقققدة دولققة متعاقققدة للضققريبة فققي تلققك الدولققة فققي شققركة مقيمققة 

 وزعة:الم

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: أ(

 حكومة المملكة العربية السعودية. (1

 ( مؤسسة النقد العربي السعود .2

 .ل كومة المملكة العربية السعودية مملوك بالكاملأ  مؤسسة أو هيئة أو صندوق  (3

 يرلندا:آبالنسبة إلى  ب(

 .يرلنداآحكومة  (1

  .يرلندالبنك المركز  اآل (2

 .يرلنداآأ  مؤسسة أو هيئة أو صندوق مملوك بالكامل ل كومة ( 3

القدخل مقن األسقهم أو ال ققوق ، تعني عبارة "أرباح األسهم" كما هي مستخدمة فقي هقذه المقادة  -4

كققذلك الققدخل مققن حقققوق و ،المشققاركة فققي األربققاح -ن والتققي ال تمثققل مطالبققا  ديقق -األخققرى 

دخل من األسقهم بموجقب أنظمقة مثل النفسها املة الضريبية لمعلخرى التي تخضع األالمشاركة 

 .لألرباح الشركة الموزعةفيها التي تقيم  المتعاقدة الدولة

 ا  إذا كان المالك المنتفقع بأربقاح األسقهم مقيمقمن هذه المادة  (2) و (1) تينال تنطبق أحكام الفقر -5

رى التققي تقققيم فيهققا الشققركة الدافعققة فققي دولققة متعاقققدة ويققزاول عمققال  فققي الدولققة المتعاقققدة األخقق

 المتعاقققدة يققؤد  فققي تلققك الدولققةكققان أو  ،فيهققا موجققودةألربققاح األسققهم مققن خققالل منشققأة دائمققة 

بسقببها  توكانت ملكية األسقهم التقي دفعق ،األخرى خدما  شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها

طبقق نة الثابتقة. فقي مثقل هقذه ال القة تأو القاعقدالدائمقة بهذه المنشقأة  يا  فعل أرباح األسهم مرتبطة

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرة( أو المادة )السابعةالمادة ) أحكام

ال يجقوز فإذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا  أو دخال  من الدولة المتعاقدة األخرى،  -6

أرباح األسقهم التقي تقدفعها الشقركة إال األخرى أ   ريبة على  المتعاقدة أن تفرض تلك الدولة
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األخقرى أو بالققدر القذ   المتعاققدة بقدر ما يدفع من أرباح األسهم هذه إلقى مققيم فقي تلقك الدولقة

بمنشقأة دائمقة أو قاعقدة  إرتباطقا  فعليقا  تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح األسقهم مرتبطقة 

غيقر الشقركة ب أربقاح اضقخإ يجقوز لهقا كمقا ال .خقرىاأل المتعاقدة في تلك الدولة موجودةثابتة 

أربقاح األسقهم المدفوعقة أو  كانتحتى لو على أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة الموزعة 

 المتعاقققدة فققي تلققك الدولققة ا  ناشققئ أو دخققال   ا  رباحققأكليققا  أو جزئيققا   مثققلتاألربققاح غيققر الموزعققة 

 األخرى.

 (ال ادية عشرةمادة )ال

 البا  الدينالدخل من مط

يخضققع الققدخل مققن مطالبققا  الققدين الناشققع فققي دولققة متعاقققدة ومالكققه المسققتفيد مقققيم فققي الدولققة  -1

 المتعاقدة األخرى للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

الققدخل مققن  -كمققا هققي مسققتخدمة فققي هققذه المققادة  -تعنققي عبققارة "الققدخل مققن مطالبققا  الققدين"  -2

أربقاح بوسوا  لها ال ق فقي المشقاركة  ،أم ال نوب سوا  تم تأمينها برهن   أ مطالبا  الدين من 

ا  وسقندا  القديون السقندو ،السقندا  الماليقة ال كوميقةمقن وبشكل خاص القدخل  ،المدين أم ال

بمققا فققي ذلققك العققالوا  والجققوائز المرتبطققة بمثققل هققذه السققندا  الماليققة أو السققندا  أو سققندا  

 دين ألغراض هذه المادة.ال ا  عن الدفعا  المتأخرة دخال  من مطالبا  الجزا دال تعوالديون. 

 ،إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبقا  القدينمن هذه المادة ( 1ة )ال تنطبق أحكام الفقر -3

يققزاول عمقال  فقي الدولققة المتعاققدة األخققرى التقي نشقأ فيهققا القدخل مققن ومقيمقا  فقي دولققة متعاققدة 

األخققرى  المتعاقققدة يققؤد  فققي تلققك الدولققةكققان أو  ،ين مققن خققالل منشققأة دائمققة فيهققامطالبققا  الققد

مقن القدين التقي دفقع عنهقا القدخل  ةمطالبق وكانقت ،خدما  شخصية مستقلة من قاعدة ثابتقة فيهقا

طبقق نال القة ت تلقكمرتبطة فعليقا  بهقذه المنشقأة الدائمقة أو القاعقدة الثابتقة. فقي مثقل مطالبة الدين 

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرة( أو المادة )السابعةدة )أحكام الما

سقبب عالققة خاصقة بقين الجهقة الدافعقة والمالقك ب - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبا  القدين -4
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 يزيقد علقى - هقذا القدخل دفع عنقهيق  ذالقدين القب فيما يتعلققخر، آالمنتفع أو بينهما معا  وشخص 

فقين أحكقام  ،فق عليه بين الجهقة الدافعقة والمالقك المنتفقع فقي غيقاب تلقك العالققةالمبلغ الذ  سيت

في مثل هذه ال الة، فقين الجقز  الزائقد مقن . وهذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا  

األحكقام  مراعقاة وجقوبكقل دولقة متعاققدة مقع  ةنظمقالمدفوعا  يظل خا عا  للضريبة طبققا  أل

 التفاقية.األخرى لهذه ا

 (الثانية عشرة)مادة ال

 اوا ـاإلت

اإلتققاوا  التققي تنشققأ فققي دولققة متعاقققدة وتققدفع إلققى مقققيم فققي الدولققة المتعاقققدة يجققوز أن تخضققع  -1

 األخرى. المتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة

فيها وفقا   ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك اإلتاوا  أيضا  للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ -2

ألنظمتها، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من اإلتاوا  فقين الضقريبة المفرو قة يجقب 

 أال تزيد على:

أو ال قق فقي  -( من إجمالي مبلغ اإلتاوا  التي تدفع مقابقل اسقتخدام %5خمسة في المائة ) أ(

 معدا  صناعية أو تجارية أو علمية. -استخدام 

 ( من إجمالي مبلغ اإلتاوا  في جميع األحوال األخرى.%8ئة )ثمانية في الما ب(

المقدفوعا  مقن أ  نقوب التقي يقتم  - فقي هقذه المقادةمستخدم  كما هو -يعني مصطلح "إتاوا "  -3

بمقا فقي ذلقك )عمقل أدبقي أو فنقي أو علمقي  نشرلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أ  حق ست

، ختقراب اأو أ  بقرا ة ،  (طة البق  اإلذاعقي أو التليفزيقونياألفالم السينمائية، أو أفقالم أو أشقر

أو مقابققل  ،سققرية معالجققةأو عالمققة تجاريققة، أو تصققميم أو نمققوذج، أو مخطققط، أو تركيبققة أو 

متعلققة المعلومقا  المقابقل أو ، تجارية أو علميقة أو  ،استعمال أو حق استعمال معدا  صناعية

 علمية.التجارية أو ال أو ،بالتجارب الصناعية

مقيمقا   ،اإلتقاوا مقن المالقك المنتفقع  كقانإذا من هذه المادة  (2) و (1)ال تنطبق أحكام الفقرتين  -4
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عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي نشأ  فيهقا هقذه اإلتقاوا  مقن ويزاول في دولة متعاقدة، 

دما  شخصية مسقتقلة األخرى خ المتعاقدة يؤد  في تلك الدولةكان أو  ،خالل منشأة دائمة فيها

 هقذهب فعليقا   ةمرتبطق ا تقدفع عنهقا اإلتقاو تقيوكان ال ق أو الملكية ال ،من خالل قاعدة ثابتة فيها

المقادة ( أو السقابعةطبقق أحكقام المقادة )نال القة ت هقذهفقي مثقل  ،المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرة)

فقيذا ، . ومقع ذلقكالمتعاققدة لك الدولقةمقيم في تدفعها إذا تاوا  قد نشأ  في دولة متعاقدة اإل دتع -5

يملقك فقي دولقة  - مقيمقا  فقي دولقة متعاققدة أم الكقان أسقوا   -إلتقاوا  الذ  يدفع اكان الشخص 

 ،اإلتققاوا نهققا تلققك عبهققا االلتزامققا  التققي تققدفع ة مرتبطققمتعاقققدة منشققأة دائمققة أو قاعققدة ثابتققة 

هقذه  دعنقدها تعق ،اإلتقاوا هقذه دفقع  تت مقل عقب لمنشأة الدائمة أو القاعقدة الثابتقة اتلك كانت و

 التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. المتعاقدة اإلتاوا  قد نشأ  في الدولة

همقا بسبب عالقة خاصقة بقين الجهقة الدافعقة والمالقك المنتفقع أو بين - عندما يكون مبلغ اإلتاوا  -6

يزيقد المعلوما  التي يدفع مقابال  لها،  أو أو ال ق فيما يتعلق باالستخدام -معا  وبين شخص آخر

 تلققكوالمالققك المنتفققع فققي غيققاب  ةعليققه بققين الجهققة الدافعققكققان سققيتم اإلتفققاق المبلققغ الققذ  علققى 

ه ال القة، فقي مثقل هقذوفين أحكام هذه المادة تنطبق فققط علقى المبلقغ المقذكور أخيقرا . ، العالقة 

مققع  ،م كققل دولققة متعاقققدةافققين الجققز  الزائققد مققن المققدفوعا  يظققل خا ققعا  للضققريبة طبقققا  لنظقق

 وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

 (الثالثة عشرة)مادة ال

 يةمالرأسالرباح األ

فققي  رةالمققذكو ،نقققل ملكيققة ممتلكقا  غيققر منقولققةمققن مقققيم فققي دولقة متعاقققدة ل ة ققققمتال األربقاح -1

تخضقع يجقوز أن  ،فقي الدولقة المتعاققدة األخقرى الواقعقةو ،االتفاقيقةمقن هقذه  (السادسقةالمادة )

 األخرى. المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة

مققن نقققل ملكيققة ممتلكققا  منقولققة تشققكل جققز ا  مققن الممتلكققا  التجاريققة لمنشققأة الناتجققة األربققاح  -2
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مقن نققل ملكيقة الناتجقة في الدولة المتعاقدة األخرى أو  دائمة يمتلكها مشروب تابع لدولة متعاقدة

فرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاققدة األخقرى اممتلكا  منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متو

هققذه المنشققأة الدائمققة مثققل ذلققك األربققاح مققن نقققل ملكيققة فققي خققدما  شخصققية مسققتقلة بمققا  ألدا 

للضقريبة فقي  تخضقعيجقوز أن  ؛ أو مع كامقل المشقروب( أو مثقل هقذه القاعقدة الثابتقة )بمفردها

 األخرى.المتعاقدة تلك الدولة 

و مققن نقققل ملكيققة أ ،عمققل فققي النقققل الققدوليتمققن نقققل ملكيققة سققفن أو طققائرا  الناتجققة األربققاح  -3

فققط فقي الدولقة للضقريبة تخضقع  ،الطقائرا  وأممتلكا  منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن 

 للمشروب. المتعاقدة التي فيها مركز اإلدارة الفعلي

ق وحققوق فقي صقند األرباح التي ي صل عليهقا مققيم فقي دولقة متعاققدة مقن نققل ملكيقة أسقهم أو -4

مقن قيمتهقا بشقكل مباشقر ( %51)فقي المائقة  خمسقينتستمد أكثر من ئتمان أو شركة أشخاص ا

لة واقعة فقي الدولقة المتعاققدة األخقرى، يجقوز أن تخضقع أو غير مباشر من ممتلكا  غير منقو

 األخرى. المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة

مققن هققذه  (4)المكاسققب مققن التصققرف فققي األسققهم غيققر المققذكورة فققي الفقققرة يجققوز أن تخضققع  -5

المادة التي تشكل جز ا  من مشاركة كبيرة في رأ  مقال شقركة مقيمقة فقي دولقة متعاققدة وغيقر 

في سوق األسهم لدى أ  مقن القدولتين المتعاققدتين، للضقريبة فقي تلقك الدولقة المتعاققدة. مسجلة 

فقي  خمسقة وعشقرينالشخص مالكا  لمشقاركة جوهريقة عنقدما ال تققل تلقك المشقاركة عقن  ويعد

 من رأ  مال تلك الشركة.( %25)المائة 

تخضققع ، را  السققابقة تلققك المشققار إليهققا فققي الفققق غيققرمققن نقققل أ  ملكيققة المت ققققة األربققاح  -6

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

 (الرابعة عشرةمادة )ال

 الخدما  الشخصية المستقلة

 ا ذ أخققرى أنشققطةالققدخل الققذ  يكتسققبه مقققيم فققي دولققة متعاقققدة فيمققا يتعلققق بخققدما  مهنيققة أو  -1

التاليقة،  أ  مقن ال قاال فيما عدا  المتعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولةيخضع ، طبيعة مستقلة 
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 ريبة في الدولة المتعاقدة األخرى:هذا الدخل أيضا  للضمثل يخضع  حي  يجوز أن

دا  ألفرة لققه بصققفة منتظمققة فققي الدولققة المتعاقققدة األخققرى اإذا كققان لديققه قاعققدة ثابتققة متققو أ(

دولقة المتعاققدة األخقرى، يجقوز أن يخضقع القدخل للضقريبة فقي الفي تلك ال القة ، أنشطته، 

 إلى تلك القاعدة الثابتة. نسبالذ  يولكن فقط بالقدر 

فقي مجموعهقا أو تزيقد إلقى تصقل  مددلأو  لمدةفي الدولة المتعاقدة األخرى  موجودا  كان إذا  ب(

فقي      ،السنة المالية المعنيةثني عشر شهرا  تبدأ أو تنتهي في ا في أ  مدةيوما   (183) عن

 المتعاققدة المقؤداة فقي تلقك الدولقة تهن أنشقطمقفققط فقين مققدار القدخل المت ققق ة ، تلك ال ال

 .األخرى المتعاقدة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة ،األخرى

 األدبيقة أو تشمل عبارة "الخدما  المهنية" بوجه خاص األنشطة المستقلة في المجاال  العلميقة -2

وكقذلك األنشقطة المسقتقلة التقي يزاولهقا األطبقا  والم قامون  ،التربوية أو التعليمية  أو الفنيةأو 

 وأطبا  األسنان والم اسبون. ،والمهندسون والمعماريون

 (الخامسة عشرةمادة )ال

 الخدما  الشخصية غير المستقلة

التاسقعة ) ( والثامنقة عشقرة) ( والسقابعة عشقرة) ( والسادسقة عشقرة)مع مراعقاة أحكقام المقواد  -1

فقققين الرواتقققب واألجقققور ، مقققن هقققذه االتفاقيقققة  (ال اديقققة والعشقققرين) ( ورينالعشققق) ( وعشقققرة

تخضقع  -فيمقا يتعلقق بوفيفقة  -التي يكتسبها مقيم في دولقة متعاققدة األخرى والمكافآ  المماثلة 

 ذافقي ،مقا لقم تقتم مزاولتهقا فقي الدولقة المتعاققدة األخقرى ،فقط المتعاقدة  للضريبة في تلك الدولة

المكتسققبة   آيجققوز أن تخضققع مثققل هققذه المكافقق ي الدولققة المتعاقققدة األخققرىتمققت مزاولتهققا فقق

 األخرى. المتعاقدة في تلك الدولةللضريبة 

فقي دولقة  التقي يكتسقبها مققيم  آفقين المكافق ،المقادةمقن هقذه  (1أحكقام الفققرة ) القرغم مقنعلى  -2

فقي فققط تخضقع للضقريبة  ،ىفي الدولة المتعاقدة األخرتم مزاولتها يمتعاقدة فيما يتعلق بوفيفة 

 :التالية  في ال االأوال  المذكورة  المتعاقدة الدولة
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 (183) ال تتجقاوز فقي مجموعهقا مقددللمدة أو األخرى  المتعاقدة المستفيد في الدولة إذا كان أ(

 .السنة المالية المعنيةثني عشر شهرا  تبدأ أو تنتهي في ا في أ  مدةيوما  

 األخقرى المتعاققدة صاحب عمل غيقر مققيم فقي الدولقةفوعة من قبل مد  آالمكاف وأن تكون ب(

 أو نيابة عنه.

 المتعاققدة العمقل فقي الدولقةيملكهقا صقاحب هقا منشقأة دائمقة تت مل قد  آالمكاف ال تكونن وأ جـ(

 األخرى.

  المكتسققبة فيمققا يتعلققق بوفيفققة آالمكافقق فققينالققرغم مققن األحكققام السققابقة فققي هققذه المققادة، علققى  -3

للضريبة في الدولقة يجوز أن تخضع ،  في النقل الدولي تعمل  على متن سفينة أو طائرة تمار

 المتعاقدة التي فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروب.

 (السادسة عشرةالمادة )

 أعضا  مجلع اإلدارةأتعاب 

دولققة  فققياألخققرى التققي يكتسققبها مقققيم المماثلققة والمققدفوعا   أعضققا  مجلققع اإلدارةأتعققاب   

يجقوز إخضقاعها  ،شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخقرى إدارةمجلع  فيتعاقدة بصفته عضوا  م

 األخرى. المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة

 (السابعة عشرةمادة )ال

 نون والريا يوالفنان

فققين  ،تفاقيققةمققن هققذه اال (الخامسققة عشققرة) و (الرابعققة عشققرة)الققرغم مققن أحكققام المققادتين علققى  -1

أو  اإلذاعقةالمسقرح أو السقينما أو فقي بصقفته فنانقا   -ل الذ  يكتسبه مقيم في دولقة متعاققدة الدخ

مققن أنشققطته الشخصققية التققي يمارسققها فققي الدولققة  - التليفزيققون أو بصققفته موسققيقيا  أو ريا ققيا  

 األخرى. المتعاقدة يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة، المتعاقدة األخرى 

ذلقك  لقم يكقنول يتعلق بأنشطة شخصقية زاولهقا فنقان أو ريا قي بصقفته تلقك يست ق دخ عندما -2

القرغم مقن أحكقام علقى فقين ذلقك القدخل و ،الدخل للفنان أو الريا ي نفسقه ولكقن لشقخص آخقر
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يجققوز إخضققاعه تفاقيققة مققن هققذه اال (الخامسققة عشققرة) ( والرابعققة عشققرة) ( والسققابعة)المققواد 

 .تلك األنشطة فيها الفنان أو الريا ي ار مللضريبة في الدولة المتعاقدة التي 

مقيم فقي دولقة متعاققدة مقن الدخل الذ  يكتسبه ( من هذه المادة على 2( و )1ال تطبق الفقرتين ) -3

الدولققة المتعاقققدة تلققك كانققت الزيققارة إلققى إذا  ،فققي الدولققة المتعاقققدة األخققرى يمارسققهاأنشققطة 

أحقد  أوال  أومن الدولقة المتعاققدة المقذكورة امة عبأموال  يأساسبشكل أو كليا  األخرى مدعومة 

وفقققا  التفاقيققة ثقافيققة بققين حكققومتي  متققت سققلطتها الم ليققة أو أواإلداريققة السياسققية أو أقسققامها 

فققط يخضع للضريبة فقي الدولقة المتعاققدة في مثل هذه ال الة فين الدخل و الدولتين المتعاقدتين.

 فيها الفنان أو الريا ي. قيمالتي ي

 (الثامنة عشرةمادة )لا

  معاشا  التقاعد

( من هذه االتفاقية، فين معاشقا  التقاعقد التاسعة عشرة( من المادة )2مع مراعاة أحكام الفقرة ) -1

والمكافققآ  األخققرى المشققابهة والققدفعا  السققنوية التققي تنشققأ فققي دولققة متعاقققدة وتققدفع لمقققيم فققي 

 بة في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال .الدولة المتعاقدة األخرى، يمكن أن تخضع للضري

  فقين معاشقا  التقاعقد والمقدفوعا  األخقرى ، مقن هقذه المقادة ( 1لرغم من أحكام الفقرة )اعلى  -2

 عقام يمثقل جقز ا  مقن نظقام التأمينقا  االجتماعيقة لدولقة متعاققدة أوبرنقامج على  بنا   تتم التي  -

  تخضقققع للضقققريبة فقققي تلقققك الدولقققة -ها الم ليقققة أو سقققلطتاإلداريقققة السياسقققية أو أحقققد أقسقققامها 

 .فقط  المتعاقدة

يعني مصطلح "الدفعا  السنوية" مبلغا  معينا  يدفع دوريا  في أوقا  معينقة أثنقا  ال يقاة أو أثنقا   -3

مدة زمنية م ددة أو مؤكدة وفققا  اللتقزام  بالقدفع مقابقل تعقويض نققد  مناسقب وكامقل أو بمقا لقه 

 قيمة نقدية.
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 (التاسعة عشرةة )مادال

 الخدما  ال كومية

دولقة  اي تقدفعهتقال - معقا  التقاعقد غيقر -المشقابهة األجقور والمكافقآ  األخقرى الرواتب و أ(  -1

خقدما  ب فيمقا يتعلققتها الم ليقة لفقرد اأو سقلطاإلداريقة  السياسية أو متعاقدة أو أحد أقسامها

     تلقققك الدولقققة خضقققع للضقققريبة فقققيت،  القسقققم أو السقققلطةأو  المتعاققققدة أداهقققا لتلقققك الدولقققة

 .فقط  المتعاقدة

تخضقع للضقريبة ، المشقابهة هذه الرواتب واألجور والمكافقآ  األخقرى مثل فين مع ذلك و ب(

األخقرى وكقان  المتعاققدة الخدما  في تلقك الدولقةأديت إذا فقط في الدولة المتعاقدة األخرى 

 :كذلكو المتعاقدة الفرد مقيما  في تلك الدولة

 .يهامواطنأحد  (1

 .فقط  الخدما ألدا   المتعاقدة لم يصبح مقيما  في تلك الدولةأو  (2

 - أو من أمقوال توفرهقا - دفعه من قبليتم  ،لمكافآ  األخرى المشابهةا، وأ  معا  تقاعد   أ(  -2

فققرد فيمققا يتعلققق لأو سققلطتها الم ليققة اإلداريققة السياسققية أو دولققة متعاقققدة أو أحققد أقسققامها 

 يخضققع للضققريبة فققي تلققك الدولققة ةسققلطالأو القسققم أو  المتعاقققدة دما  أداهققا لتلققك الدولققةبخقق

 .فقط  المتعاقدة

فقي الدولقة  خضع للضريبةهذا والمكافآ  األخرى المشابهة تفين معا  التقاعد ، مع ذلك و ب(

 خرى.األ المتعاقدة في تلك الدولة إذا كان الفرد مواطنا  ومقيما  فقط  المتعاقدة األخرى

الثامنققة ) ( والسققابعة عشققرةو ) (السادسققة عشققرة) ( والخامسققة عشققرة)طبققق أحكققام المققواد نت -3

 والمكافققآ  األخققرى ومعاشققا  التقاعققد، ،علققى الرواتققب واألجققورمققن هققذه االتفاقيققة  (عشققرة

السياسقية تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها  بعمل  أديت وترتبط بخدما   فيما يتعلق ،المشابهة

 أو سلطتها الم لية.اإلدارية و أ
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 (العشرونالمادة )

 الطالب

مباشققرة قبققل  -أو كققان  -يكققون ،  حرفققيالمققدفوعا  التققي يتسققلمها طالققب أو متققدرب مهنققي أو  -1

المقذكورة  المتعاققدة في الدولقة موجودا  و ،زيارة دولة متعاقدة مقيما  في الدولة المتعاقدة األخرى

ريبقه، هققذه المقدفوعا  التققي تكقون لغققرض معيشقته أو تعليمققه أو لغقرض تعليمققه أو تدفققط أوال  

هقذه المقدفوعا  ناشقئة مثقل بشرط أن تكقون  المتعاقدة تدريبه ال تخضع للضريبة في تلك الدولة

 .المتعاقدة من مصادر خارج تلك الدولة

، فيمقا مقن هقذه المقادة (1)المشقار إليقه فقي الفققرة ال رفقي أو المهنقي ي ق للطالب أو المتقدرب  -2

فقي  ها في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال  ييتعلق بالمكافآ  التي يستلمها مقابل الخدما  التي يؤد

واإلعفقا  الهامشقي نفسقه اإلعفقا  بن يتمتع في تلك الدولقة األخقرى أمن هذه المادة ،  (1)الفقرة 

 تلك الدولة المتعاقدة. من  ريبة الدخل المطبقة على الشخص المقيم فى 

 (ال ادية والعشرونمادة )ال

 المعلمون والباحثون

مقن عقامين علقى األستاذ أو المدر  الذ  يقوم بزيارة إحدى الدولتين المتعاققدتين لمقدة ال تزيقد  -1

التدريع فقط أو إجرا  ب   علمي متقدم )بمقا فقي ذلقك الب ق ( فقي جامعقة أو كليقة أو أ  أجل 

ليم العالي األخرى في تلك الدولقة المتعاققدة، مؤسسة أب اث أخرى معترف بها أو مؤسسا  التع

مقن الضقريبة مقن قبقل يعفقى وكان مقيما  مباشرة قبل تلك الزيارة في الدولة المتعاققدة األخقرى، 

لمدة ال تتجقاوز عقامين مقن تقاريخ زيارتقه األولقى  عن أ  مكافأةالدولة المتعاقدة المذكورة أوال  

 مرة واحدة.فقط ت ق الفرد المنفعة من هذه المادة يسو.  لذلك الغرضالمتعاقدة لتلك الدولة 

ب ق  المكافقآ  التقي يسقتلمها أسقتاذ أو معلقم مقابقل المادة على السابقة في هذه حكام األال تطبق  -2

 . شخص خاص أو أشخاصلمصل ة  بصفة أساسية  الب هذا أ د  إذا 
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 (الثانية والعشرونمادة )ال

 الدخل اآلخر

تخضقع  -هقذه االتفاقيقة  مقنناولهقا المقواد السقابقة التي لقم تت - دولة متعاقدة دخل لمقيم فيالبنود  -1

 .أينما كان منشؤها المتعاقدة في تلك الدولةفقط للضريبة 

الدخل من الممتلكا  غير المنقولقة  غير -دخل العلى من هذه المادة ( 1طبق أحكام الفقرة )نال ت -2

 مقيمقا  القدخل  ذلكسلم تم كانإذا  - من هذه االتفاقية (ةالسادس( من المادة )2م ددة في الفقرة )ال

      عمققال  فققي الدولققة المتعاقققدة األخققرى مققن خققالل منشققأة دائمققة فيهققا، ويمققار  فققي دولققة متعاقققدة 

ويكقون  ،األخرى خدما  شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيهقا المتعاقدة أو يؤد  في تلك الدولة

فعليا  بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعقدة  ةالدخل مرتبط أجلها منال ق أو الممتلكا  التي يدفع 

       مققن ( عشققرة الرابعققةالمققادة ) وأ( السققابعةتطبققق أحكققام المققادة ) ،ال الققة هققذهالثابتققة. فققي مثققل 

 .هذه االتفاقية

 (الثالثة والعشرونمادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي

 ة يزال االزدواج الضريبي كما يلي:المملكة العربية السعوديبالنسبة إلى  -1

    -وفقققا  ألحكققام هققذه االتفاقيققة  -إذا اكتسققب مقققيم فققي المملكققة العربيققة السققعودية دخققال  يجققوز  أ(

أن يخضققع للضققريبة فققي آيرلنققدا، فققين المملكققة العربيققة السققعودية تجيققز عندئققذ الخصققم مققن 

         وعقققة فقققي آيرلنقققدا. ومقققع الضقققريبة علقققى دخقققل ذلقققك المققققيم مبلغقققا  مسقققاويا  للضقققريبة المدف

ال يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة الم تسب قبل الخصقم علقى بنقود مثقل ذلقك   ذلك

 الدخل المستمد من آيرلندا.

ال تخقققل أسقققاليب إزالقققة االزدواج الضقققريبي فقققي أحكقققام نظقققام جبايقققة الزكقققاة بالنسقققبة إلقققى   ب(

 المواطنين السعوديين.

رلندا المتعلقة بالسماح كخصم من الضريبة اآليرلنديقة للضقريبة الواجبقة بمقتضى أحكام نظام آي -2

 الدفع في إقليم خارج آيرلندا )والتي ال تؤثر على المبدأ العام لهذه االتفاقية(:
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أ( الضقققريبة السقققعودية الواجبقققة القققدفع بموجقققب نظقققام المملكقققة العربيقققة السقققعودية وطبققققا  لهقققذه 

عن طريق ال سقم، المفرو قة علقى األربقاح أو علقى القدخل االتفاقية، سوا  كانت مباشرة أو 

أو المكاسققب مققن مصققادر داخققل المملكققة العربيققة السققعودية )تسققتثنى فققي حالققة أربققاح األسققهم 

الضريبة الواجبة الدفع المتعلقة باألرباح التي ت دفع منها أرباح األسهم(، يسمح بها كخصقم مقن 

األرباح أو الدخل أو المكاسب التي ي رجقع إليهقا  نفع أ   ريبة آيرلندية ت  سب بالرجوب إلى

 عند حساب الضريبة السعودية.

في حالة قيام شركة مقيمة في المملكة العربية السقعودية بقدفع أربقاح األسقهم لشقركة مقيمقة فقي  ب( 

( أو أكثققر مققن الققققوة %5) آيرلنققدا تسققيطر مباشققرة أو غيققر مباشققرة علقققى خمسققة فققي المائققة

التققي تققدفع أربققاح األسققهم، ي ؤخققذ عنققد ال سققم فققي ال سققبان  الضققريبة  التصققويتية فققي الشققركة

السعودية الواجبة الدفع من قبل الشركة فيما يتعلق باألرباح التقي ت قدفع منهقا أربقاح األسقهم تلقك 

قمح ب سقمها بموجقب األحكقام القواردة فقي الفققرة الفرعيقة  )باإل افة إلى أ   ريبة سعودية س 

 )أ( من هذه الفقرة(.

رأ  الرباح األ( من هذه المادة، ت عتبر األرباح والدخل و2( و )1لألغراض المتعلقة بالفقرا  ) -3

التققي يمتلكهققا مقققيم فققي دولققة متعاقققدة ويجققوز إخضققاعها للضققريبة فققي الدولققة المتعاقققدة  يققةمال

 األخرى. المتعاقدة من مصادر في تلك الدولةاستمد  األخرى بموجب هذه االتفاقية، قد 

دخل مكتسب من قبل مقيم في دولة متعاققدة مقن الضقريبة فقي تلقك الدولقة المتعاققدة  ىا يعفعندم -4

عنققد حسققاب  -الدولققة المتعاقققدة مققع ذلققك ه يجققوز لتلققك وفقققا  أل  مققن أحكققام هققذه االتفاقيققة، فينقق

 عتبار الدخل المعفى.أن تأخذ في اال -الضريبة على المتبقي من دخل مثل هذا المقيم 

 (ة والعشرونالرابعمادة )ال

 إجرا ا  االتفاق المتبادل

أو سقوف تقؤد   ،تؤد أو كلتيهما شخص أن إجرا ا  إحدى الدولتين المتعاقدتين ل عندما يتبين -1

بصققرف النظققر عققن  -يمكنققه  ،بالنسققبة لققه إلققى فققرض  ققريبة ال تتفققق مققع أحكققام هققذه االتفاقيققة
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علقى  تهأن يعقرض قضقي - لدولتينالم لية لتلك ا األنظمةالمعالجة المنصوص عليها في  وسائل

عقرض القضقية خقالل ثقالث  جقبيولدولقة المتعاققدة التقي يققيم فيهقا. التابعقة لالسلطة المختصقة 

 أحكام هذه االتفاقية.خالف تسنوا  من أول إشعار باإلجرا  الذ  أدى إلى فرض  ريبة 

 ققادرة تكقن هقي نفسقهاإذا لقم و ،سقائغ لها أن االعتراض  ىإذا بد ،على السلطة المختصة يتعين -2

طريققق االتفققاق المتبققادل مققع  عققنالقضققية  تسققويةإلققى  يسققعال ،علققى التوصققل إلققى حققّل  مققرض  

التققي تخققالف  ضققريبةالتجنققب فقرض مقن أجققل الدولقة المتعاقققدة األخققرى فققي السقلطة المختصققة 

فققي أ  حققدود زمنيققة واردة مققن م غرالاتفققاق يققتم التوصققل إليققه بققوينفققذ أ  هققذه االتفاقيققة. أحكقام 

 .للدولتين المتعاقدتينالم لية  األنظمة

عن طريقق االتفقاق المتبقادل  يافي الدولتين المتعاقدتين أن تسع ينتالسلطتين المختصعلى  يتعين -3

. ويجقوز أو تطبيقهقا  بتفسقير هقذه االتفاقيقة يتعلققنشقأ ي أو شقكّ  ةتقذليل أ  صقعوبإلى فيما بينها 

 الضريبي في ال اال  التي لم ترد في هذه االتفاقية. االزدواج زالةإلأيضا  أن تتشاورا معا  

التوصقل إلقى من أجقل ا مبعضهب في الدولتين المتعاقدتين أن تتصال ينتللسلطتين المختصيجوز  -4

 السابقة.الفقرا  حول اتفاق 

 المناسقباألسقلوب أن تققررا متبقادل  اتفقاقبفقي القدولتين المتعاققدتين  ةالمختص  ايجوز للسلط -5

 .هذه االتفاقية لتطبيق

 (الخامسة والعشرونمادة )ال

 تبادل المعلوما 

تتبادل السلطا  المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلوما  التي يتوققع أنهقا ذا  صقلة بتنفيقذ  -1

أحكام هذه االتفاقية أو بيدارة أو إنفاذ األنظمة الم ليقة للقدولتين المتعاققدتين المتعلققة بالضقرائب 

وصققفاتها المفرو ققة نيابققة عققن الققدولتين المتعاقققدتين أو أقسققامهما السياسققية أو  أنواعهققابجميققع 

ال تتعقارض مقع هقذه االتفاقيقة، وال يتقيقد تبقادل هقذه مادامقت تلقك الضقرائب سلطاتهما الم لية، 

 ( من هذه االتفاقية.2( و )1المعلوما  بالمادتين )

( مققن هققذه المققادة علققى أنهققا 1الفقققرة )تعامققل المعلومققا  التققي تتلقاهققا دولققة متعاقققدة بموجققب  -2
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التي تعامل بها المعلوما  المت صقلة بموجقب الققوانين الم ليقة نفسها الطريقة بمعلوما  سرية 

أو السققلطا  )بمققا فققي ذلققك  -، وال يجققوز الكشققف عنهققا إال لألشققخاص المتعاقققدة لتلققك الدولققة

( 1ئب المشار إليها فقي الفققرة )المعنيين بربط أو ت صيل الضرا -الم اكم واألجهزة اإلدارية( 

شقأنها، أو بت ديقد االسقتئناف المتعلقق فقي أو بنفاذهقا أو بيقامقة دعقاوى قضقائية  من هقذه المقادة 

بهقققا، أو بمراقبقققة مقققا ذكقققر أعقققاله، وال يجقققوز لهقققؤال  األشقققخاص أو تلقققك السقققلطا  اسقققتخدام 

جقرا ا  القضقائية فقي المعلوما  إال في تلك األغراض فقط، مع جواز كشفها من ققبلهم فقي اإل

 الم اكم العامة أو في األحكام القضائية.

( مقن هقذه المقادة بمقا يقؤد  إلقى إلقزام دولقة 2( و )1ال يجوز بأ  حال تفسير أحكقام الفققرتين ) -3

 متعاقدة بما يلي:

تنفيذ إجرا ا  إدارية مخالفقة لألنظمقة والممارسقا  اإلداريقة فقي تلقك الدولقة المتعاققدة  أو  أ(

 دولة المتعاقدة األخرى.في ال

تقديم معلوما  ال يمكن ال صول عليها بموجب األنظمة أو التعليما  اإلدارية المعتقادة فقي  ب(

 تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة األخرى.

تقديم معلوما  من شأنها كشف أ  سر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصقناعة أو األسقرار  جـ(

و المهنية أو العمليا  التجارية أو معلوما  قد يكون الكشف عنها مخالفا  للسياسة التجارية أ

 العامة.

إذا طلبقققت دولقققة متعاققققدة معلومقققا  بموجقققب هقققذه المقققادة، تسقققتخدم الدولقققة المتعاققققدة األخقققرى  -4

إجرا اتها الخاصة بتجميع المعلوما  لل صول على المعلوما  المطلوبقة، حتقى لقو كانقت تلقك 

لمتعاققدة األخقرى ال ت تقاج تلقك المعلومقا  ألغقراض الضقريبة الخاصقة بهقا. ويخضقع الدولة ا

ولكقن ال ت فّسقر ، ( من هقذه المقادة 3االلتزام الوارد في ال كم السابق لل دود الواردة في الفقرة )

هذه ال دود بأ  حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة باالمتناب عقن تقوفير المعلومقا  لمجقرد أنقه 

 لك الدولة المتعاقدة مصل ة م لية فيها.ليع لت
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 (السادسة والعشرونمادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثا أعضا  

القنصقلية بموجقب القواعقد العامقة  وأألعضا  البعثا  الدبلوماسية  الممنوحة االمتيازا  المالية      

 .تفاقيةلن تتأثر بهذه اال للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيا  خاصة

 (السابعة والعشرونالمادة )

 النفاذ

تبلققغ كققل دولققة متعاقققدة الدولققة المتعاقققدة األخققرى عققن طريققق القنققوا  الدبلوماسققية باسققتكمال  -1

اإلجرا ا  الالزمة وفقا  لنظامها لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه االتفاقية نافذة فقي 

 األخير. اإلبالغ م فيه تلقيتاريخ الذ  تاليوم األول من الشهر الثاني التالي لل

 تصبح أحكام هذه االتفاقية نافذة: -2

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: أ(

اليقوم  (أو بعقد)فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في  (1

 النفاذ.األول من شهر يناير الذ  يلي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز 

اليققوم  (أو بعققد)فيمققا يتعلققق بالضققرائب األخققرى عققن السققنوا  الضققريبية التققي تبققدأ فققي  (2

 االتفاقية نافذة.هذه األول من شهر يناير الذ  يلي التاريخ الذ  تصبح فيه 

 :يرلنداآبالنسبة إلى  ب(

 يةمالرأسقالربقاح األو قريبة الضريبة اإلجتماعية الشقاملة و فيما يتعلق بضريبة الدخل (1

مقن السقنة الميالديقة  ينقايرمقن  ألولاليقوم ا (أو بعقد)عن أ  سنة ربط  ريبي تبدأ فقي 

 االتفاقية.هذه  التي تلي السنة التي تسر  فيها

ينقاير اليقوم األول مقن  (أو بعد)فيما يتعلق بضريبة الشركا  عن أ  سنة مالية تبدأ في  (2

 االتفاقية.هذه يها من السنة الميالدية التي تلي السنة التي تسر  ف
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 (الثامنة والعشرونمادة )ال

 اإلنها 

يجقوز أل  مقن وتظل هقذه االتفاقيقة نافقذة المفعقول حتقى تلغيهقا إحقدى القدولتين المتعاققدتين. 

الدولتين المتعاقدتين إنها  االتفاقية عبر القنوا  الدبلوماسية بتقديم إشقعار خطقي بطلقب اإلنهقا  قبقل 

نتهقا  خمقع سقنوا  مقن تقاريخ دخقول اايقة أ  سقنة ميالديقة تبقدأ بعقد ستة أشقهر علقى األققل مقن نه

 في هذه ال الة، فين االتفاقية تتوقف عن النفاذ:واالتفاقية حيز النفاذ، 

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: أ( 

نهايقة  (أو بعقد)فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في  (1

 االتفاقية. هذه فيها إشعار إنها قدم سنة الميالدية التي ال

فيمققا يتعلققق بالضققرائب األخققرى عققن السققنوا  الضققريبية التققي تبققدأ بعققد نهايققة السققنة  (2

  االتفاقية.هذه فيها إشعار إنها   قدمالميالدية التي 

 يرلندا:آبالنسبة إلى  ب(

 يةرأسقمالالربقاح األو قريبة شقاملة الضريبة اإلجتماعية الفيما يتعلق بضريبة الدخل و (1

اليقوم األول مقن ينقاير مقن السقنة الميالديقة  (أو بعقد)عن أ  سنة ربط  ريبي تبدأ فقي 

 .إنها  هذه االتفاقية  فيها إشعار قدمالتي تلي السنة التي 

اليقوم األول مقن ينقاير  (أو بعد)فيما يتعلق بضريبة الشركا  عن أ  سنة مالية تبدأ في  (2

 .إنها  هذه االتفاقية  فيها إشعار قدمة الميالدية التي تلي السنة التي من السن
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  سب األصول، بتوقيع هذه االتفاقية.بإثباتا  لذلك قام الموقعان أدناه، المفو ان 

 
 

م مقن نسقختين 2111أكتقوبر  19الموافقق  هقـ1432ذو القعقدة  21  بتقاريخ الرياضحرر  في      

 . ن متساويان في ال جيةيوكال النص،  واإلنجليزية أصليتين باللغتين العربية

 

 

 عـن آيـرلنـدا عن المملكة العربية السعودية 

 
 حمـد بن سليمـان البازعي

 نائب وزيـر الماليـة

 

 

 

 نايال هالوهان

 سفيـــر آيرلنـــدا
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 بـروتـوكـول 

 

الزدواج الضقريبي ولمنقع عند توقيع االتفاقية بين المملكة العربية السعودية وآيرلندا لتجنقب ا

التهرب الضريبي في شأن الضرائب على القدخل، وافققت المملكقة العربيقة السقعودية وآيرلنقدا علقى 

 أن األحكام التالية تشكل جز ا  ال يتجزأ من االتفاقية.

 باإلشارة إلى المادة )الثالثة( )تعريفا  عامة(: -1

( ، مصققطلح "شققخص" 1ن الفقققرة )مققن المفهققوم أنققه فيمققا يتعلققق بققالفقرة الفرعيققة )د( مقق

 يشمل أيضا  الدولة وأقسامها السياسية واإلدارية أو سلطاتها الم لية.

 باإلشارة إلى المادة )الرابعة( )المقيـم(: -2

مققن المفهققوم أن مصققطلح "مقققيم فققي دولققة متعاقققدة" يشققمل أ  شققخص ذ  صققفة اعتباريققة 

فقي تلقك الدولقة المتعاققدة وققائم ومسقتمر مؤسع وفقا  ألنظمة دولة متعاقدة ومعفى من الضقرائب 

 فيها إما:

 على سبيل ال صر لغرض ديني أو خير  أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل. أ(

 ب( أو لتوفير معاشا  تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموففين وفقا  لخطة في هذا الشأن.

 مادة )الثالثة عشرة( )األرباح الرأسمالية(:باإلشارة إلى المادة )الخامسة( )المنشأة الدائمة( وال -3

أ( أ  نشاط خارج ال دود )أوفشور( ويعرف على أنه نشاط ي باشر على الجرف القار  لدولة 

متعاقدة تتعلق بالتنقيب أو استغالل قاب الب ر وباطن األرض ومواردها الطبيعية تعد ممارستها 

 اقدة.قد تمت من خالل منشأة دائمة في تلك الدولة المتع

ويجوز أن تخضع األرباح المت ققة من نقل ال قوق، بما فيها األسهم أو المصالح في صندوق  ب(

ائتمان أو شركة أشخاص التي يت قق الجز  األكبر من قيمتها من تلك ال قوق في استكشاف أو 

استغالل قاب الب ر وباطن األرض ومواردها الطبيعية على الجرف القار  لتلك الدولة 

 اقدة، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.المتع
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 باإلشارة إلى المادة )السابعة( )أرباح األعمال(: -4

الدخل المت قق من  -دون االقتصار على ذلك  -أ( من المفهوم أن عبارة "أرباح األعمال" تشمل 

توفير التصنيع والتجارة واألعمال المصرفية )البنكية(، والتأمين، وعمليا  النقل الداخلي، و

الخدما  وتأجير الممتلكا  الشخصية المنقولة والملموسة. وال تشمل هذه العبارة الدخل 

 المت قق من الخدما  الشخصية التي يؤديها فرد سوا  بصفته موففا  أو يؤديها بصفة مستقلة.

 ب( أرباح األعمال التي ي ققها مشروب في دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة

األخرى ال تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير 

على نشاطا  أخرى تمار  في الدولة المتعاقدة األخرى فين الدخل المكتسب من تلك 

 النشاطا  يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى وفقا  لهذه المادة.

 )أرباح األسهم(:باإلشارة إلى المادة )العاشرة(  -5

هذه االتفاقية، يجوز للدولة المتعاقدة األخرى، عندما  يعلى الرغم من أ  حكم آخر ف

أن تفرض  يكون لشركة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى،

ة المؤسسة الدائم  ريبة على أ  من ت ويال  األرباح أو ما يعتبر ت ويال  أرباح م ولة من

ال تتجاوز الضريبة المفرو ة ن على أ ، الدولة المتعاقدة المذكورة أوال   يإلى الشركة المقيمة ف

 ( من ت ويال  األرباح أو ما يعد ت ويال  أرباح م ولة.%5خمسة في المائة )

 باإلشارة إلى المادة )الثالثة عشرة( )األرباح الرأسمالية(: -6

تؤثر على حق دولة متعاقدة في ت صيل  ريبة وفقا  ( ال 5من المفهوم أن أحكام الفقرة )

لنظامها على األرباح من التصرف في أ  ممتلكا  ي صل عليها فرد يكون مقيما  في تلك الدولة 

المتعاقدة وكان مقيما  في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال  في أ  وقت خالل الخمع سنوا  التي 

 تسبق مباشرة التصرف في الممتلكا .

 باإلشارة إلى المادة )الخامسة والعشرين( )تبادل المعلوما (: -7

من المفهوم أنه عندما تسمح األنظمة الم لية في الدولتين المتعاقدتين بذلك، سوف 
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تتبادل الدولتان المتعاقدتان معلوما  متوافرة لدى بنك أو لدى مؤسسة مالية أخرى، أو لدى 

 و معلوما  متعلقة بمصالح ملكية لدى شخص.مرشح، أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أ

في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية  ريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة، أو  -8

دلت وفقا  لذلك، فينه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في  أن الضريبة القائمة ع 

 تفاقية.مفاو ا  إلدراج مادة في شأن عدم التمييز في اال
 

 إثباتا  لذلك قام الموقعان أدناه، المفو ان ب سب األصول، بتوقيع هذا البروتوكول .
 

من نسختين م 2111أكتوبر  19الموافق  هـ1432ذو القعدة  21بتاريخ  الرياض حرر في

 أصليتين باللغتين العربية واإلنجليزية ، وكال النصين متساويان في ال جية.

 

 عـن آيـرلنـدا لسعودية عن المملكة العربية ا

 
 حمـد بن سليمـان البازعي

 نائب وزيـر الماليـة

 

 

 

 نايال هالوهان

 سفيـــر آيرلنـــدا

 


