
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةــاقيـاتف

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة 
 يطاليا إجمهورية 

شأن الضرائب في لتجنب االزدواج الضريبي 
 على الدخل 

 وعلى رأس المال 
 ولمنع التهرب الضريبي
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 ةــاقيـاتف
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة 

 يطاليا إجمهورية 
شأن الضرائب على في بي لتجنب االزدواج الضري

 الدخل 
 وعلى رأس المال 

 ولمنع التهرب الضريبي

إن حكومة المملكة العربية السععويية وحكومعة همروةيعة 
يطاليا ةغبًة منرما في إبرام اتفاقية لتهنب االزيواج الضريبي إ

شعع ن الضععرالب الععل الععيرأ والععل ةلم المععاأ ولمنعع  فععي 
 : لي، قي اتفقتا الل ما ي التررب الضريبي

 الفصأ األوأ
 نطاق االتفاقية

 (1) الماية
 ذين تشملرم االتفاقيةاألشراص ال

تطبق هذه االتفاقية الل األشعراص المقيمعين فعي إحعي  
 كلتيرما.  في اليولتين المتعاقيتين لو

 (2ماية )ال
 الضرالب التي تشملرا االتفاقية

ضعرالب العيرأ والعل ضعرالب تطبق هذه االتفاقيعة العل  -1
كععأ يولععة متعاقععية لو  مصععلحةالمفروضععة لةلم المععاأ 

 صعر لقسامرا السياسية لو اإلياةية لو سلطاترا المحليعة ب
 .فرضرا النظر ان طريقة 
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 هميعع  ةلم المععاأمععن الضععرالب الععل الععيرأ والععل  يتععع -2
الضرالب المفروضعة العل إهمعالي العيرأ والعل إهمعالي 

ةلم الماأ اناصر ،  لو الل اناصر اليرأ لو ةلم الماأ
من التصعر  فعي الضرالب الل المكاسب الناتهة  فيرابما 

والضععرالب ، الممتلكععاا المنقولععة لو غيععر المنقولععة ملكيععة 
 التعععي تعععيفعراالعععل إهمعععالي مبعععالا األهعععوة والرواتعععب 

 المشروااا و الضرالب الل اةتفاع قيمة ةلم الماأ.    
التي تطبق اليرا هذه االتفاقية بشكأ  الحاليةالضرالب  -3

 -:  راص هي
 :  لمملكة العربية السعوييةإلل ا بالنسبة( ل 

 .الزكاة ع 
ضععريبة اسععت ماة ال ععاز  فيرععاضععريبة الععيرأ بمععا ععع 

 .الطبيعي
االسعتقطاع  بوسعاطة سواًء تم تحصيأ هعذه الضعرالب 

 .اني المنب  لم ال 
 (. "الضريبة السعويية" ع)يشاة إليرا فيما بعي ب

 :  يطاليابالنسبة إلل إ( ب) 
 رأ الشرصي .ضريبة اليع 

  . يرأ الشركاا ع ضريبة
 . الضريبة اإلقليمية الل لوهه نشاط اإلنتاجع 
  .الضرالب البييلةع 

االسعتقطاع  سعاطةسواًء تم تحصيأ هذه الضعرالب بو
الضعريبة  " عاني المنب  لم ال ) يشاة إليرا فيمعا بععي بع

 .  ( " اإليطالية
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 لعة لو ممالي ضعريبة االتفاقية ليضًا الل  تطبق لحكام هذه -4
مشابرة في هوهرها تفرض بعي تاةيخ توقي  هعذه االتفاقيعة 

كأ سعلطة  بلانرا.  وتمإضافًة إلل الضرالب الحالية لو بيالً 
السعععلطة األرعععر  فعععي العععيولتين المتعاقعععيتين  مرتصعععة

 . الل لنظمترا الضريبيةالتي ليرلا الهوهرية بالت ييراا 
 
 

 الفصأ ال اني
 ااتعريف

 (3ماية )ال
  اا اامةيفرتع

 :  في هذه االتفاقية، ما لم يقتض سياق النص رال  ذلك -1

ل ( يعنععي مصععطلا " المملكععة العربيععة السعععويية " إقلععيم 
المملكة العربية السععويية ويشعمأ ذلعك المنعاطق الواقععة 

التععي تمععاةم المملكععة العربيععة  ةرععاةج الميععاه اإلقليميعع
اقعععة السعععويية الععل مياهرععا وقععاع بحرهععا والطبقععاا الو

تحا التربعة والمعواةي الطبيعيعة حقعوق السعياية والواليعة 
 بمقتضل نظامرا والقانون اليولي .

ويشعمأ لي ، يعني مصطلا "إيطاليا" همروةية إيطاليا ب ( 
منطقة راةج المياه اإلقليمية تكون طبقًا للقانون اإليطالي 
والقانون اليولي منطقة تماةم فيرا إيطاليا حقوق سعياية 

لق باستكشعا  واسعت الأ المعواةي الطبيعيعة فعي فيما يتع
الميععاه، وقععاع البحععر  والطبقععاا الواقعععة تحععا التربععة 

 والمياه فوقرا. 
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 تعني اباةتا "يولة متعاقية" و"اليولة المتعاقية األرعر ج ( 
 حسعببهمروةية إيطاليعا لو " المملكة العربية السعويية 

 . سياق النص يهقتضيا م
لي شعركة لو لي  لو لي فعرييشمأ مصعطلا "شعرص" ي ( 

 صعناييق االلتمعانكيان آرر من األشراص بما في ذلعك 
 والمؤسساا. 

 ذي صعفة ااتباةيعةيعني مصطلا "شركة" لي شرص هع ( 
 ذو صعفة ااتباةيعةلو لي كيان يعامأ العل لنعه شعرص 

 ألغراض الضريبة. 
مشعروع  يولعة متعاقعية" و"تاب  لتعني اباةتا "مشروع و ( 

 اً لعل التعوالي مشعرواالمتعاقعية األرعر " ليولعة اتاب  ل
يباشره مقيم باليولة  اً مقيم بيولة متعاقية ومشروا هيباشر

 المتعاقية األرر . 
تعني اباةة "نقأ يولي" لي نقأ بسفينة لو طالرة يتولل ز ( 

فععي يولععة الفعلععي مركععز إياةتععه  وهععيتشعع يلرا مشععروع ي
لسعفينة لو متعاقية ما ايا الحاالا التي يعتم فيرعا تشع يأ ا

 الطالرة فقط بين لماكن تق  يارأ اليولة المتعاقية األرر 
 . 
 :  يعني مصطلا "مواطن"ح ( 
 . لي فري حالز الل هنسية يولة متعاقيةع  1
ستمي تلي شرص قانوني لو شركة تضامن لو همعية ع  2

 من األنظمة النافذة في يولة متعاقية. ذلك الوض  
 " :  رتصةيعني مصطلا " السلطة المط ( 
 الماليعة وزاةةلمملكة العربيعة السععويية إلل ا ع بالنسبة 1

 لو مم له المفوض. وزير المالية  ويم لرا
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 . يطاليا وزاةة االقتصاي والماليةلل إإع بالنسبة  2
االتفاقية في لي وقا من قبأ يولة متعاقية هذه  ع اني تطبيق 2

ومعا لعم مصطلا لم يري له تعريع  فيرعا، اباةة لو فإن لي 
فعي  المعنل نفسهيكون له ، رال  ذلك النص يقتض سياق 

الوقا بموهب نظام تلك اليولة فيما يتعلعق بالضعرالب  ذلك
 ةنظمعلي معنل طبقًا لأليرها والتي تطبق اليرا االتفاقية، 

الضععريبية المطبقععة لتلععك اليولععة الععل لي معنععل معطععل 
 يولة. للمصطلا وفقًا لألنظمة األرر  لتلك الللعباةة لو 
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 (4ماية )ال  
 معالمقي

ألغععراض هععذه االتفاقيععة تعنععي ابععاةة "مقععيم فععي يولععة ع  1
متعاقععية" لي شععرص يرضعع  وفقععًا ألنظمععة تلععك اليولععة 

إياةتعه لو لي  حعأللضريبة فيرا بسبب سكنه لو إقامته لو م
َ   طبيعة مما لة. كما تشمأ يمعياة آرر ذ تلك اليولعة  ليضًا

ال  لكعن.  ية لو سعلطاترا المحليعةمن لقسامرا السياسع لياً لو 
لي شعرص راضع ل للضعريبة فعي تلعك  هذه العبعاةة تشمأ

اليولة فيما يتعلق فقط باليرأ المتحقق من مصاية في تلعك 
 اليولة لو ةلم ماأ موهوي فيرا. 

( مقيمعًا فعي كلتعا 1وفقعًا ألحكعام الفقعرة )يكون فعري انيما ع  2
 :  حيي كاآلتيوضعه انيلذ يت اليولتين المتعاقيتين فإن

 .فر له سكن يالم برعا امقيمًا فقط في اليولة التي يتو ل ( يعي
مقيمعًا فقعط  فيّعيله سكن يالم في كلتا اليولتين  فإن توافر

االقاتعه الشرصعية فيرعا في اليولة المتعاقية التي تكعون 
 واالقتصايية لو ق )مركز المصالا الحيوية(. 

را مركز مصالحه فيالتي إذا لم يكن ممكنًا تحييي اليولة ب( 
سكن يالم في لي معن العيولتين،  له فر االحيوية لو لم يتو

 . سكنه المعتاي   مقيمًا فقط في اليولة التي فيرا  فيّعي
معتاي في كلتعا العيولتين لو لعم يكعن لعه  سكنإذا كان له ج( 

مقيمًا فقط في اليولة التعي  يمعتاي في لي منرما، يع سكن
  . يكون مواطنًا فيرا

 مواطنعًا فعيكلتا اليولتين لو لعم يكعن  مواطنًا فيإذا كان ي (
فعي العيولتين  فتسوي السعلطتان المرتصعتان،  لي منرما

 المتعاقيتين الموضوع باالتفاق المشترك .  
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( 1وفقًا ألحكام الفقرة )ع غير الفري ع شرص ما  يعيانيما  -3
مًا فقط فعي مقي ي، مقيمًا في كلتا اليولتين المتعاقيتين فإنه يع

 .  اليولة التي فيرا مركز إياةته الفعلي
 (5ماية )ال

 المنش ة اليالمة
ألغراض هذه االتفاقية، تعنعي ابعاةة "المنشع ة اليالمعة"  -1

المقر ال ابا للعمعأ العذي يعتم معن راللعه مزاولعة نشعاط 
 المشروع كليًا لو هزليًا. 

 :  تشمأ اباةة "المنش ة اليالمة" بوهه راص -2
 . ياةةاإل ل ( مركز

 . فرعب( 
 . مكتبج ( 
 . مصن ي ( 
 . وةشةهع(  
منهم لو محهر لو لي مكعان آرعر السعترراج و ( 

 المواةي الطبيعية. 
موق  بناء لو إنشاء لو مشعروع تهميع  لو تركيعب لو ز ( 

يستمر م أ  بشرط لنلكن  ، برا متعلقة إشرافيةلاماأ 
تزيععي  مععيةاألامععاأ تلععك هععذا الموقعع  لو المشععروع لو 

 ستة لشرر.  للا
توفير ريماا بما فيرا الريماا االستشاةية معن قبعأ ح ( 

آررين يعوظفرم  ااملينمشروع من رالأ موظفين لو 
من األاماأ تستمر بشرط لن المشروع لرذا ال رض، 

( فعي به مشروع مرتبطللو نفسه لمشروع ل) ا النوعهذ
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ستة لشعرر  اللتزيي في مهموارا لمية لو ميي اليولة 
 . ًا شررمية ا نل اشر  رالأ لي

  - : ال تشمأ اباةة "المنش ة اليالمة" اآلتي -3
استريام التسريالا فقط ل رض ترزين لو اعرض لو ل ( 

   التي يملكرا المشروع .توةيي السل  لو البضال
 التعي يملكرعا االحتفاظ بمرزون من السل  لو البضال ب( 
فقعط  لمشروع ل رض الترزين لو العرض لو التوةييا
 . 
 التعي يملكرعاالحتفاظ بمرزون من السل  لو البضعال  ج ( 
 لمعالهة من قبأ مشروع آرر. ل رض المشروع فقط ا
شراء سعل  لو ل رض االحتفاظ بمقر  ابا للعمأ فقط ي ( 

 بضال  لو هم  معلوماا للمشروع. 
لو  ل عرض اإلاعالناالحتفاظ بمقر  ابا للعمعأ فقعط هع ( 

مي لو ألامعاأ مشعابرة لتوفير معلوماا لو للبحث العل
 ذاا طبيعة مسااية لو تحضيرية للمشروع. 

الشععرص الععذي يعمععأ فععي يولععة متعاقععية نيابععة اععن  ييعععع  4
رعال  الوكيعأ المتمتع   ، مشروع اليولة المتعاقية األرر 

منشع ًة يالمعة  ، (5بوض  مستقأ والذي تنطبق اليه فقرة )
ويماةسعرا في اليولة المذكوةة لوالً إذا كان لييعه صعالحية 

بشكأ معتاي في تلك اليولة إلبرام العقوي باسعم المشعروع ، 
مععا لععم تكععن هععذه األامععاأ مقصععوةة الععل شععراء البضععال  

 والسل  للمشروع. 
لن لمشروع يولة متعاقية منشع ة يالمعة فعي اليولعة  يال يع ع  5

مزاولتععه للعمععأ فعي تلععك اليولععة  بسعببالمتعاقعية األرععر  
ة لو وكيأ اعام بالعمولعة لو ان طريق سمسافقط األرر  
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لن يعمععأ م ععأ  ، بشععرطلي وكيععأ آرععر ذي وضعع  مسععتقأ 
 هؤالء األشراص باألسلوب المعتاي لعملرم. 

مشروع إحي  اليولتين المتعاقيتين منش ة يالمة للن  يعيال ع  6
مزاولتععه فععي رتععام  لمهععريفععي اليولععة المتعاقععية األرععر  

ة األرر  بيع  معرض تهاةي لو مؤتمر في اليولة المتعاقي
السل  لو البضال  التي ارضرا في هذا المعرض التهعاةي 

 . فقط  لو المؤتمر
إن كون شركة مقيمة في يولة متعاقية تسيطر الل شعركة ع  7

شعركة مقيمعة باليولعة المتعاقعية  قبعألو مسيطر اليرا معن 
لو تزاوأ امالً في تلعك اليولعة األرعر  )سعواًء ، األرر  

فإن ذلك الواق  في حي ؛ (  غيرهالو  من رالأ منش ة يالمة
ذاتععه ال يهعععأ ليععًا مععن الشععركتين منشعع ًة يالمععًة للشععركة 

 األرر . 
 الفصأ ال الث

 الضرالب الل اليرأ
 (6ماية )ال

 اليرأ من الممتلكاا غير المنقولة
الععيرأ الععذي يحصععأ اليععه مقععيم فععي يولععة متعاقععية مععن ع  1

ن الزةااعة لو ممتلكاا غير منقولة )بما في ذلعك العيرأ مع
اسععت الأ ال ابععاا( الكالنععة فععي اليولععة المتعاقععية األرععر  

 يهوز إرضااه للضريبة في تلك اليولة األرر . 
يكون لعباةة "الممتلكاا غير المنقولة" المعنل العواةي لرعا ع  2

وفقععًا لقععانون اليولععة المتعاقععية التععي توهععي برععا الممتلكععاا 
تشتمأ العل الملكيعة  فإن العباةة، والل لي حاأ  .المعنية 

الملحقعععة بالممتلكعععاا غيعععر المنقولعععة وال عععروة الحيوانيعععة 
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والمعععياا المسععتريمة فععي الزةااععة واسععت الأ ال ابععاا 
والحقوق التي تطبق بشع نرا لحكعام القعانون الععام المتعلقعة 

ويعي ليضًا من الممتلكاا غيعر المنقولعة  ، بملكية األةاضي
ولععة والحقععوق فععي حععق االنتفععاع بالممتلكععاا غيععر المنق

الميفوااا المت يعرة لو ال ابتعة مقابعأ االسعت الأ لو الحعق 
لترسععباا المعينيععة والمصععاية والمععواةي افععي اسععت الأ 

والطعالراا  والقعواةبالسعفن  يال تعع. و الطبيعية األرر 
 من الممتلكاا غير المنقولة. 

( العل العيرأ النعاتن معن اسعتريام 1تطبق لحكام الفقعرة )ع  3
لو ، اا غير المنقولة  بصوةة مباشعرة لو ت هيرهعا الممتلك

 است اللرا ب ي شكأ آرر. 
العل العيرأ معن ( 3و ) (1تطبق ليضعًا لحكعام الفقعرتين )ع  4

والععل الععيرأ مععن ، الممتلكععاا غيععر المنقولععة لمشععروع 
الممتلكاا غير المنقولة المستريمة ألياء ريماا شرصعية 

 مستقلة. 
 ( 7الماية ) 

 لةباح األاماأ
متعاقية للضريبة فعي يولة ترض  األةباح العالية لمشروع   -1

معا لعم يباشعر المشعروع نشعاطًا فعي      ، تلك اليولة فقعط 
 فعإن .فيرا  اليولة المتعاقية األرر  ان طريق منش ة يالمة

فإنعه يهعوز فعرض ، نفعًا آباشر المشروع نشاطًا كالمعذكوة 
األرعر   الضريبة الل لةباح المشروع في اليولة المتعاقية

ولكن بالقية الذي يمكن لن ينسب منرعا إلعل تلعك المنشع ة ، 
 . فقط  اليالمة
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تعاب  (، انعيما يباشعر مشعروع 3م  مراااة لحكام الفقعرة ) -2
متعاقععية نشععاطًا فععي اليولععة المتعاقععية األرععر  اععن  ليولععة

لةباح كأ يولة متعاقية تحيي طريق منش ة يالمة قالمة فيرا، 
األةباح التي يتوق  تحقيقرعا ل لسام التلك المنش ة اليالمة 

لو لنشعطة نفسعرا مستقالً يباشعر األنشعطة  لو كان مشروااً 
، فععي ظععرو  مشععابرة  لو نفسععرا مشععابرة فععي الظععرو  

منش ة  يم أم  المشروع الذي بصفة مستقلة تمامًا ويتعامأ 
 .  يالمة له

اني تحييي لةباح منش ة يالمة، يسما برصعم المصعروفاا   -3
غراض المنش ة اليالمة، بما في ذلك المصروفاا المتكبية أل

تععم تكبععيها فععي      سععواًء ، التنفيذيععة واإلياةيععة العموميععة 
التي توهي فيرعا المنشع ة اليالمعة لو فعي لي المتعاقية اليولة 

 مكان آرر. 
ألي مبلعا معيفوع ال يسما بم عأ ذلعك الرصعم بالنسعبة      

معن قبعأ عليعة( اسعترياي النفقعاا الف مقابعأ معا يفع )رال  
الععرليم لو ألي مععن مكاتبععه  رععامكتبإلععل المنشعع ة اليالمععة 
الل شكأ إتعاواا لو ةسعوم  - إن وهي - األرر  بالراةج

مقابعأ اسعتريام ، مما لعة لرعر  لو اموالا لو معيفوااا 
لياء  مقابعألو ، حقوق براءاا االرتراع لو حقعوق لرعر  

معن  يرعأ لو الل شكأ ،  اإلياةة مقابألو ، ريماا معينة 
مطالباا اليين فيما يتعلق باألمواأ التي يتم إقراضعرا لم عأ 

 المصرفية.  المشاةي فيما ايا حاالا  عتلك المنش ة اليالمة 
إذا هر  العر  في يولة متعاقية الل تحييي األةباح التي ع  4

تنسب إلل منش ة يالمة العل لسعام تقسعيم نسعبي ألةبعاح 
فعإن لحكعام الفقعرة ،  ةتلفمرلهزاله الالكلية الل المشروع 
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( ال تمن  تلك اليولة  المتعاقية معن تحييعي األةبعاح التعي 2)
ترض  للضريبة العل لسعام هعذا التقسعيم النسعبي  العذي 

غير لن طريقة التقسيم النسبي المتبعة  . هر  اليه العر 
فعي  العواةيةء  يهب لن تؤيي إلل نتيهة تتفعق مع  المبعاي

 هذه الماية. 
ي ةبععا إلععل منشعع ة يالمععة فععي يولععة متعاقععية نسععب ليال ع  5

استنايًا فقط إلل قيام المنش ة اليالمة بشراء سل  لو بضعال  
 للمشروع في اليولة المتعاقية األرر . 

ألغراض الفقراا السابقة ، تحيي األةباح التي تنسب إلعل ع  6
يكعن معا لعم ، اامًا بعي اام نفسرا الطريقة بالمنش ة اليالمة 

 . برة إتباع طريقة لرر  وكا  ييه وهسبب  هناك
لهعا بشعكأ وانيما تشعتمأ األةبعاح العل بنعوي للعيرأ اع  7

هذه االتفاقيعة، فعإن لحكعام تلعك في منفصأ في مواي لرر  
 المواي لن تت  ر ب حكام هذه الماية. 

 ( 8ماية ) ال
 النقأ البحري 

ن تشع يأ سعفن فعي حركعة النقعأ معترض  األةباح الناتهة  -1
فيرعا  يوهعييبة فقط في اليولعة المتعاقعية التعي اليولي للضر

 مركز اإلياةة الفعلي للمشروع. 
إذا كان مركز اإلياةة الفعلي لمشروع نقأ بحري يق  العل  -2

واقعًا في اليولة المتعاقية التي  يفإنه يع قاةبمتن سفينة لو 
 وهعيإن لعم ي و ، قعاةبيق  فيرا ميناء معوطن السعفينة لو ال

في اليولة المتعاقية التي يقعيم عي واقعًا فيهذا الموطن،  م أ 
 . قاةبفيرا مش أ السفينة لو ال
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ن مع( ليضعًا العل األةبعاح الناتهعة 1تطبق لحكعام الفقعرة )  -3
 لو امأ مشترك لو وكالة تش يأ يولية.   اتحايالمشاةكة في 

 ( 9الماية ) 
 المشروااا المشتركة

   انيماع  1
بصعوةة مباشعرة لو يولة متعاقعية تاب  ليشاةك مشروع ل ع 

لليولععة المتعاقععية تععاب  إياةة مشععروع  غيععر مباشععرة فععي
 . ماله األرر  لو في السيطرة اليه لو في ةلم

يشاةك نفم األشعراص بصعوةة مباشعرة لو غيعر  لو ب ع
معاأ  لو في ةلمل في السيطرة ال لومباشرة في إياةة 

ليولعة تعاب  لفعي مشعروع مشروع تعاب  ليولعة متعاقعية و
 . األرر  المتعاقية

إذا وضعا لو فرضا  شروط ، وفي لي من الحالتين       
عالقترمعا التهاةيعة لو الماليعة  يتعلق ب يما بين المشرواين ف

ترتل  ان تلك التعي تكعون بعين مشعرواين مسعتقلين اعن 
بعضرما، فإن لية لةباح كان من الممكن لن يحققرا لي معن 

كنععه لععم المشععرواين لععو لععم تكععن هععذه الشععروط قالمععة ، ول
 إيةاهرعا ضعمنيحققرا بسبب وهوي هذه الشعروط، يهعوز 

 لةباح هذا المشروع وإرضاارا للضريبة تبعًا لذلك. 
 -إذا ليةها يولة متعاقية ضمن لةباح مشعروع تعاب  لرعا ع  2

لةباح مشروع تاب  لليولعة  عولرضعترا للضريبة وفقًا لذلك 
لعة المتعاقية األرر  تعم إرضعاارا للضعريبة فعي تلعك اليو

سعتتحقق للمشعروع يةهة هذه األةباح الم انكااألرر ، و
التاب  لليولة المتعاقية المذكوةة لوالً لو كانا الشروط بعين 

ذاترععا التععي تكععون بععين         المشععرواين هععي الشععروط 
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 علعععل اليولعععة المتعاقعععية األرعععر  فمشعععاةي  مسعععتقلة ، 
إهععراء التعععييأ المناسععب الععل مبلععا الضععريبة  - انيلععذ -
تحييعي م عأ لفروض الل تلك األةباح في تلعك اليولعة.  الم

األحكعام األرعر  لرعذه االتفاقيعة  يتعين مراااةهذا التعييأ 
فقعط وفقعًا فإن لي تعييأ يهعب لن يعتم في همي  األحواأ و

 من هذه االتفاقية.  (25)إلهراء االتفاق المشترك في الماية 
 (11ماية )ال

 لةباح األسرم
اح األسرم التعي تعيفعرا شعركة مقيمعة يهوز لن ترض  لةبع  1

في يولة متعاقعية إلعل مقعيم فعي اليولعة المتعاقعية األرعر  
 للضريبة في تلك اليولة األرر . 

ومعع  ذلععك، يهععوز ليضععًا لن ترضعع  لةبععاح األسععرم تلععك ع  2
للضريبة في اليولة المتعاقية التي تقيم فيرا الشركة اليافععة 

كعان المسعتلم هعو المالعك  ولكن إذا لنظامرا .لألةباح ووفقًا 
المنتف  ب ةباح األسرم فعإن الضعريبة المفروضعة يهعب لال 

 :  تتهاوز
من إهمعالي قيمعة لةبعاح األسعرم ( %5رمسة بالمالة )ل (  

ركًة )رال  شعركة تضعامنية( شإذا كان المالك المنتف  
تملك بصوةة مباشرة لو غير مباشرة نسبًة ال تقعأ اعن 

من ةلم ماأ الشعركة ( %25)بالمالة  رمسة واشرين
شعرر قبعأ تعاةيخ  12ان  اليافعة لألةباح ولمية ال تقأ

 اإلاالن ان األةباح الموزاة. 
من إهمالي قيمة لةبعاح األسعرم ( %11اشرة بالمالة ) ب(
 الحاالا األرر .  همي  في
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فعي العيولتين المتعاقعيتين  تسو  السلطتان المرتصعتان
 . تبايأ فيما بينرما باالتفاق الم طريقة تطبيق هذه القيوي

هععذه الفقععرة الععل رضععوع الشععركة لحكععام ال تععؤ ر 
للضريبة فيما يرعتص باألةبعاح التعي تعيف  منرعا لةبعاح 

 األسرم. 
تعني اباةة "لةباح األسرم" كمعا هعي مسعتريمة فعي هعذه ع  3

المععاية الععيرأ مععن األسععرم لو لسععرم "االنتفععاع" لو حقععوق 
المؤسسين لو الحقعوق "االنتفاع" لو لسرم التعيين لو لسرم 

المشعاةكة فعي لو  - التي ال تم أ مطالباا ييون - األرر 
رعر  التعي المشعاةكة األاألةباح، وكذلك اليرأ من حقوق 

ترض  لنفم المعاملعة الضعريبية م عأ العيرأ معن األسعرم 
الشععركة الموزاععة  المقيمععة فيرععابموهععب لنظمععة اليولععة 

 .  لألةباح
( إذا كععان المالععك 2( و )1)ال تنطبععق لحكععام الفقععرتين  ع  4

في يولة متعاقية ويزاوأ امالً  اً المنتف  ب ةباح األسرم مقيم
في اليولة المتعاقية األرر  التي تقيم فيرا الشعركة اليافععة 

 لو،  فيرعا موهعويةألةباح األسرم من رعالأ منشع ة يالمعة 
في تلك اليولة األرر  ريماا شرصية مسعتقلة  يؤيي كان

 يفععا وكانعا ملكيعة األسعرم التعي، يرعا من قااعية  ابتعة ف
بسببرا لةباح األسرم مرتبطة فعليًا برذه المنشع ة اليالمعة لو 

في م أ هذه الحالة ترض  لةبعاح األسعرم و .القااية ال ابتة 
 ليولة المتعاقية األرر  وفقًا لنظامرا. اللضريبة في 

إذا حققا شركة مقيمة في يولعة متعاقعية لةباحعًا لو يرعالً ع  5
ال يهعوز لن تفعرض تلعك فعمن اليولعة المتعاقعية األرعر ، 

اليولة األرر  لي ضريبة الل لةباح األسرم التعي تعيفعرا 
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بقية ما ييف   من لةباح األسرم هذه إلعل مقعيم  إالالشركة  
في تلك اليولة األرر  لو بالقعية العذي تكعون فيعه الملكيعة 

عليععًا التععي تععيف  بسععببرا لةبععاح األسععرم مرتبطععة اةتباطععًا ف
فععي تلععك اليولععة  موهععويةبمنشعع ة يالمععة لو قااععية  ابتععة 

األرر  . كما ال يهوز لرا ليضًا لن ترض  لةباح الشعركة 
غيععر الموزاععة للضععريبة حتععل لععو كانععا لةبععاح األسععرم 
الميفواععة لو األةبععاح غيععر الموزاععة تم ععأ كليععًا لو هزليععًا 

 .  في تلك اليولة األرر  لاً ناش لو يرالً  اً لةباح
 ( 11ماية ) ال   

 اليرأ من مطالباا اليين 
يهوز لن يرض  اليرأ معن مطالبعاا العيين الناشعيء فعي ع  1

يولة متعاقية وميفوع لمقعيم فعي اليولعة المتعاقعية األرعر  
 للضريبة في تلك اليولة األرر . 

م  ذلك، يهوز لن يرضع  م عأ هعذا العيرأ معن مطالبعاا ع  2
التعي ينشع  فيرعا وطبقعًا  اليين للضريبة في اليولة المتعاقعية

هعو المالعك المنتفع  بالعيرأ لم ، لكن إذا كان المستلنظامرا 
من مطالباا العيين لعن تتهعاوز هعذه الضعريبة المفروضعة 

معن إهمعالي مبلعا العيرأ معن ( %5) بالمالعة  رمسةنسبة 
 مطالباا اليين. 

فععي الععيولتين المتعاقععيتين تسععو  السععلطتان المرتصععتان 
 . قيي باالتفاق المتبايأ فيما بينرما هذا الطريقة تطبيق 

( يعفعل العيرأ معن مطالبعاا 2بالرغم معن لحكعام الفقعرة ) -3
اليين الناشيء في يولة متعاقية من الضريبة في تلك اليولة 

 :  في الحاالا التالية
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الهرة اليافعة لليرأ معن مطالبعاا العيين هعي إذا كانا ل ( 
 لية فيرا.حكومة تلك اليولة المتعاقية لو سلطة مح

اليرأ من مطالباا اليين معيفوع إلعل حكومعة إذا كان ب( 
اليولة المتعاقية األرر  لو إلل سلطة محليعه فيرعا لو لي 

ماليععة( مملوكععة  )بمععا فععي ذلععك مؤسسععة هرععة وكالععة لو 
بالكامأ لتلك اليولة المتعاقعية األرعر  لو لسعلطة محليعة 

 فيرا. 
ع إلل لي وكالعة اليرأ من مطالباا اليين ميفوإذا كان ج( 
) بما في ذلك مؤسسة مالية ( فيما يتعلق   لرر   هرةلو 

بقععروض تمععا تطبيقععًا التفاقيععة مبرمععة بععين حكععومتي 
 اليولتين المتعاقيتين. 

تعني اباةة "اليرأ من مطالباا اليين" كما هي مستريمة ع  4
في هعذه المعاية العيرأ معن السعنياا الماليعة الحكوميعة، و 

لييون بما في ذلعك الععالواا والهعوالز السنياا وسنياا ا
المرتبطة بم أ هذه السنياا المالية لو السنياا لو سعنياا 

سواء تم ضعمانرا بعرهن اقعاةي لم ال وسعواء لرعا  الييون 
 وكععذلك، لم ال  لةبععاح المععيينفععي الحععق فععي المشععاةكة 

المطالباا بيين من لي نوع، وهمي  اليروأ األرر  التعي 
وفقععًا للنظععام  مقرضععةلمععواأ ن الععل لنرععا يرععأ معع تعععر 

 . الضريبي في اليولة المتعاقية التي نش ا منرا 
إذا كعان المالعك  (3( إلعل )1الفقراا من )ال تنطبق لحكام ع  5

المنتفعع  مععن الععيرأ مععن مطالبععاا الععيين، مقيمععًا فععي يولععة 
يزاوأ امالً في اليولة المتعاقية األرر  التي نش  ومتعاقية 

مععن رععالأ منشعع ة يالمععة  اا الععيينفيرععا الععيرأ مععن مطالبعع
المتعاقععية يععؤيي فععي تلععك اليولععة كععان ، لو  فيرععا موهععوية
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، األرر  ريماا شرصعية مسعتقلة معن قااعية  ابتعة فيرعا 
مطالبة اليين التي يف  انرا اليرأ من مطالبة اليين كانا و

فعي و.  مرتبطة فعليًا برذه المنش ة اليالمة لو القااية ال ابتعة
، يرض  اليرأ من مطالباا اليين للضعريبة م أ تلك الحالة

 مرا. اظنفي اليولة المتعاقية األرر  وفقًا ل
إذا اليرأ من مطالباا اليين ناشعلًا فعي يولعة متعاقعية  ييعع  6

لحععي لقسععامرا السياسععية لو  نفسععرا ، لو  يفعتععه اليولععة 
إذا  ومع  ذلعك. رعا محلية، لو مقيم فيال اتراسلطلو اإلياةية، 

 -العيين   الذي ييف  ذلك اليرأ من مطالباا كان الشرص 
 يملك -سواء كان هذا الشرص مقيمًا في يولة متعاقية لم ال

فععي يولععة متعاقععية منشعع ة يالمععة لو قااععية  ابتععة مرتبطععة 
الناشلء انرا اليرأ من مطالباا اليين الميفوع بالمييونية 

 ذلك اليرأ هذه المنش ة اليالمة لو القااعية ال ابتعةتحمأ و ،
 العيرأ ناشعيء فعي اليولعة المتعاقعية التعيي هذا ، انيلذ يع

 لو القااية ال ابتة.  فيرا المنش ة اليالمة توهي
يكون مبلا اليرأ من مطالباا اليين ، بسبب االقعة ع انيما  7

راصة بعين الهرعة اليافععة والمالعك المنتفع  لو بينرمعا مععًا 
، العيرأ  فيما يتعلق باليين الذي ييف  انه هعذا آرر شرصاً 
المبلا الذي كان سعيتم االتفعاق اليعه بعين الهرعة  لليزيي ا

لحكعام  ، فعإناليافعة والمالك المنتف  في غياب تلك العالقة 
ي م أ وففقط الل المبلا المذكوة لريرًا. تنطبق هذه الماية 

هذه الحالة، فإن الهزء الزالي من الميفوااا يظأ راضععًا 
 مرااعاةتعاقية م  ضعروةة كأ يولة م لنظامللضريبة طبقًا 

 .   األحكام األرر  لرذه االتفاقية
 (12ماية )ال
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 اإلتاواا
يهعوز لن ترضع  اإلتعاواا التعي تنشع  فعي يولعة متعاقعية ع  1

وتيف  إلل مقيم في اليولة المتعاقية األرعر  للضعريبة فعي 
 تلك اليولة المتعاقية األرر . 

للضعريبة  وم  ذلك، يهوز لن ترض  تلك اإلتعاواا ليضعاً ع  2
، لكعن إذا  ألنظمترعافي اليولة المتعاقية التي تنش  فيرا وفقًا 

كعان المسعتفيي هعو المالعك المنتفع  معن اإلتعاواا فعإن هععذه 
بالمالععة اشععرة  الضععريبة المفروضععة يهععب لال تزيععي اععن

 .  من المبلا اإلهمالي لإلتاواا( 11%)
ن فعي العيولتين المتعاقعيتي تانالمرتص ناتوتتولل السلط    

 باالتفاق المتبايأ فيما بينرما.  هذا القييتطبيق  طريقة
فعي هعذه المعاية  كما هو مسعتريميعني مصطلا "إتاواا" ع  3

اسعتعماأ لو  تسلمرا مقابأالميفوااا من لي نوع التي يتم 
لو المي بمعا  حق استعماأ لي حق نشر امأ ليبي لو فني

       ة لو لفالم األفالم السينمالي ولفي ذلك برامن الحاسب اآللي 
لو لشعععرطة البعععث اإلذااعععي لو التلفزيعععوني لو لي بعععراءة 

تهاةيعة ، لو تصعميم لو نمعوذج، لو       ارتراع لو االمة 
 سعععععععععرية ،  معالهعععععععععةمرطععععععععط، لو تركيبعععععععععة لو 

ابععأ اسععتعماأ لو حععق اسععتعماأ معععياا صععنااية، لو مقلو 
تهاةيعععة لو الميعععة لو المعلومعععاا المتعلقعععة بالتهعععاةب 

 التهاةية لو العلمية. لو ، الصنااية
المالك المنتف   كان( إذا 2) ( و1طبق لحكام الفقرتين )نال تع  4

يزاوأ امالً في اليولة وتاواا، مقيمًا في يولة متعاقية، إلبا
المتعاقية األرر  التي نش ا فيرا هذه اإلتاواا معن رعالأ 

فعي تلعك اليولعة  كعان يعؤييلو ، فيرا  يالمة موهويةمنش ة 
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اقية األرر  ريماا شرصية مستقلة من رالأ قااية المتع
التي تيف  انرعا األتعاواا  ابتة فيرا، وكان الحق لو الملكية 

المنش ة اليالمعة لو القااعية ال ابتعة ، فعي  رذهفعليًا ب مرتبطة
الحالة ترض  اإلتاواا للضعريبة فعي تلعك اليولعة هذه م أ 

 . نظامرا المتعاقية األرر  وفقًا ل
إذا يفعترعا تلعك إلتاواا قي نش ا فعي يولعة متعاقعية ا يتع ع  5

لحععي لقسععامرا السياسععية لو اإلياةيععة لو لو  اليولععة نفسععرا ،
لو مقيم فيرا. وم  ذلك فإذا كعان الشعرص  سلطاترا المحلية
لم    تاواا، سواء كان مقيمًا في يولة متعاقية الذي ييف  اال

ية  ابتععة ال ، يملععك فععي يولععة متعاقععية منشعع ة يالمععة لو قااعع
مرتبطععًا برععا االلتزامععاا التععي تععيف  انرععا تلععك اإلتععاواا ، 

اعبء تتحمعأ لو القااية ال ابتة اليالمة تلك المنش ة كانا و
اإلتاواا قعي نشع ا فعي  ، انيها تعي هذهاإلتاواا هذه يف  

 . ة ال ابت القاايةفيرا المنش ة اليالمة لو  توهياليولة التي 
بسعبب االقعة راصعة بعين  -اا ع انيما يكعون مبلعا اإلتعاو 6

الهرة اليافعة والمالك المنتف  لو بينرمعا مععًا وبعين شعرص 
لو الحعق لو المعلومعاا التعي  فيما يتعلق باالستريام - آرر

المبلعا العذي كعان سعيتم االتفعاق  يزيي اللييف  مقابالً لرا، 
اليه بعين الهرعة اليافععة والمالعك المنتفع  فعي غيعاب تلعك 

م هععذه المععاية تنطبععق فقععط الععل المبلععا العالقععة فععإن لحكععا
في م أ هذه الحالة، فإن الهزء الزالي من والمذكوة لريرًا. 

كعأ يولعة  نظعامالميفوااا يظعأ راضععًا للضعريبة طبقعًا ل
معع  وهععوب مرااععاة األحكععام األرععر  لرععذه ، متعاقععية 
 االتفاقية. 

 ( 13الماية ) 
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 مالية األةباح الرلم
ملكية ممتلكعاا غيعر منقولعة، كمعا  من نقأالناتهة األةباح ع  1

يهوز لن ترضع  ، (6)( من الماية 2هي معرفة في الفقرة )
 فيرا. وهي للضريبة في اليولة المتعاقية التي ت

األةباح الناتهة من نقأ ملكية ممتلكاا منقولة تشكأ هزءًا ع  2
من الممتلكاا التهاةية لمنش ة يالمة يمتلكرا مشعروع تعاب  

معن الناتهعة ليولة متعاقية في اليولة المتعاقعية األرعر  لو 
فرة انقأ ملكيعة ممتلكعاا منقولعة متعلقعة بقااعية  ابتعة متعو

ل عرض ية األرر  لمقيم من يولة متعاقية في اليولة المتعاق
ريماا شرصية مستقلة بما في ذلك األةباح معن نقعأ  لياء

)بمفريهععا لو معع  كامععأ  ملكيععة م ععأ هععذه المنشعع ة اليالمععة
يهعوز لن ترضع  ، المشروع( لو م أ هذه القااعية ال ابتعة 

 للضريبة في تلك اليولة األرر . 
فعي  تعمعأمن نقأ ملكية سفن لو طعالراا الناتهة األةباح ع  3

 ممتلكعاا منقولعة متعلقعةلو معن نقعأ ملكيعة ، أ اليولي النق
للضعريبة ، ترضع  الطعالراا  ولبتش يأ م أ هعذه السعفن 

فيرععا مركععز اإلياةة  يوهععيفقععط فععي اليولععة المتعاقععية التععي 
 الفعلي للمشروع. 

من نقأ ملكية لسرم شركة مساهمة تتكعون الناتهة األةباح ع  4
مباشر معن ممتلكعاا  ممتلكاترا لساسًا بشكأ مباشر لو غير

يهععوز لن ترضعع  فععي يولععة متعاقععية  وهععيغيععر منقولععة ت
 للضريبة في تلك اليولة. 

األةباح الناتهة من نقأ ملكية لسرم رعال  تلعك المعذكوةة ع  5
رمسععة واشععرين ( وتم ععأ مسععاهمة بنسععبة 4) ةفقععرالفععي 



 23 

، يهعوز في شركة مقيمة في يولعة متعاقعية ( %25بالمالة )
 ي تلك اليولة. للضريبة فلن ترض  

تلعك المشعاة إليرعا  غيعراألةباح الناتهة من نقأ لي ملكية ع  6
( ترضععع  5( و )4و ) (3و )    ( 2( و )1)فعععي الفقعععراا 

للضععريبة فقععط فععي اليولععة المتعاقععية التععي يقععيم فيرععا ناقععأ 
 الملكية. 

 (14ماية )ال
 الريماا الشرصية المستقلة

ة فيمعا يتعلعق اليرأ الذي يكتسعبه مقعيم فعي يولعة متعاقعي -1
برععيماا مرنيععة لو لنشععطة لرععر  ذاا طبيعععة مسععتقلة 

لي معن للضريبة فقعط فعي تلعك اليولعة فيمعا اعيا يرض  
هعذا العيرأ م عأ يرضع   حيث يهوز لنالتالية،  الحاالا

 ليضًا للضريبة في اليولة المتعاقية األرر : 
فرة لعه بصعفة منتظمعة اإذا كانا لييه قااية  ابتة متعول ( 

 . المتعاقية األرر  ألياء لنشطته في اليولة
فععي اليولععة المتعاقععية الشععرص موهععويًا  كععانإذا ب ( 

 (183) لعلتزيي في مهموارعا الميي ة لو مياألرر  ل
تبعيل لو تنترعي فعي  اً شعرر ا نل اشعر لي ميةيومًا في 

  .  السنة المالية المعنية
المكافلاا ان لنشطته في اليولعة المتعاقعية  كاناإذا ج ( 

مقيم في تلك اليولة المتعاقعية  قبأ منميفواة ر  األر
را منش ة يالمة تق  فعي تلعك اليولعة المتعاقعية تلو تحمل

الععل مالععة ورمسععين للعع  وتزيععي فععي السععنة الماليععة 
بالعملعععة  ايوالة لمريكعععي لو معععا يعايلرععع( 151.111)

 .  اإليطالية لو السعويية
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تشمأ اباةة "الريماا المرنيعة" بوهعه رعاص األنشعطة  -2
 لو الفنيععة لو األيبيععة لو المسععتقلة فععي المهععاالا العلميععة

التربويععة لو التعليميععة وكععذلك األنشععطة المسععتقلة التععي 
يزاولرعا األطبععاء والمحععامون والمرنيسععون والمعمععاةيون 

 ولطباء األسنان والمحاسبون. 
 (15ماية )ال

 الريماا الشرصية غير المستقلة
( و 19) و (18) و (17) و (16م  مراااة لحكعام المعواي )ع  1

( فععإن الرواتععب واألهععوة والمكافععثا المما لععة التععي 21)
 -بوظيفعة    فيمعا يتعلعق  -يكتسبرا مقيم في يولعة متعاقعية 

معا لعم تعتم مزاولترعا ، ترض  للضريبة فقط في تلك اليولعة 
في اليولة المتعاقعية األرعر ، وفعي تلعك الحالعة يهعوز لن 

الوظيفععة فععي اليولععة  تلععك ترضعع  المكافععثا المكتسععبة مععن
 :  التالية لي من الحاالااألرر  في 

في اليولعة المتعاقعية األرعر  موهويًا المستفيي إذا كان ل ( 
 رعالأيومعًا  (183) تتهاوز في مهموارعا لمييلو  ميةل

   .السنة المالية المعنية
مععن قبععأ لو نيابععًة اععن ميفواععة المكافععثا  إذا كانععاب( 

 .  تعاقية األرر صاحب امأ مقيم في اليولة الم
المكافععثا تععم تحملرععا مععن قبععأ منشعع ة يالمععة إذا كانععا ج ( 

 .  يملكرا صاحب العمأ في اليولة المتعاقية األرر 
هذه الماية، فإن المكافثا المكتسعبة  لحكامالرغم من ع الل  2 

فيما يتعلق بوظيفة تمعاةم العل معتن سعفينة لو طعالرة  -
ضع  للضعريبة فعي يهعوز لن تر -في النقأ العيولي تعمأ 
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فيرععا مركععز اإلياةة الفعلععي  وهععياليولععة المتعاقععية التععي ي
 للمشروع. 

 (16ماية )ال
 لتعاب لاضاء مهلم اإلياةة

لتعاب لاضاء مهلم اإلياةة والمعيفوااا المما لعة التعي 
يكتسبرا مقيم في يولة متعاقية بصفته اضوًا في مهلعم إياةة 

يهعوز إرضعاارا ، شركة مقيمة في اليولة المتعاقعية األرعر  
 للضريبة في تلك اليولة األرر . 

 (17ماية )ال
 الفنانون والرياضيون

فإن العيرأ ، ( 15)و  (14الرغم من لحكام المايتين )ع الل  1
فععي بصععفته فنانععًا  - لععذي يكتسععبه مقععيم فععي يولععة متعاقععيةا

المسععرح لو السععينما لو الراييععو لو التلفزيععون لو بصععفته 
لتي يماةسعرا امن لنشطته الشرصية  -موسيقيًا لو ةياضيًا 

في اليولة المتعاقية األرر  يهوز إرضعااه للضعريبة فعي 
 تلك اليولة األرر . 

ا يستحق يرأ يتعلق ب نشطة شرصية زاولرا فنان لو ع انيم 2
ذلك اليرأ للفنان لو الرياضي لم يكن ةياضي بصفته تلك و

ن لرغم مالل افإن ذلك اليرأ و، نفسه ولكن لشرص آرر 
يهوز إرضااه للضعريبة ( 15( و )14( و)7) لحكام المواي

فيرععا مزاولععة الفنععان لو  مععافععي اليولععة المتعاقععية التععي ت
 . لتلك األنشطة  الرياضي

 
 (18)الماية 

 معاشاا التقااي
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( فإن معاشاا 19( من الماية )2م  مراااة لحكام الفقرة )ع  1
لمقعيم فعي التقااي والمكافعثا األرعر  المما لعة التعي تعيف  

ترض  للضريبة في تلك ؛ يولة متعاقية مقابأ وظيفة سابقة 
 . فقط  اليولة

إذا لصبا مقيم في يولة متعاقية مقيمًا في اليولعة المتعاقعية ع  2
لمرا م عأ هعذا المقعيم اعن سعاألرر  فعإن العيفعاا التعي يت

توق  وظيفته فعي اليولعة المعذكوةة لوالً م عأ يفععاا اعن 
اا مما لة لمرة واحية ترض  للضريبة إنراء الريمة لو يفع

 .  في تلك اليولة المتعاقية
ألغراض هعذه الفقعرة، تشعمأ ابعاةة "يفععاا اعن إنرعاء   

لي يفعة تتم نتيهعة إنرعاء وظيفعة    . الريمة )التعويضاا( 
 شرص لو استريامه. 

 (19)الماية 
 الريماا الحكومية 

عرا يولععة ل( إن المكافعع ة رععال  معععاا التقااععي التععي تععيف ععع 1
لو لحي لقسامرا السياسية لو اإلياةية لو سعلطاترا متعاقية 

المحلية ألي فري مقابأ ريماا لياها لتلك اليولة لو ألحعي 
ترضع  للضعريبة فعي تلعك اليولعة ؛ لقسامرا لو سعلطاترا 

 فقط. 
ب( وم  ذلك فإن م أ هذه المكاف ة ترض  للضريبة فقط     

الريماا في تلك  لييافي اليولة المتعاقية األرر  إذا 
 : وكذلك ليولة افي تلك  اً ن الفري مقيمكااليولة و

 ( لحي مواطنيرا . 1
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لم يصعبا مقيمعًا فعي تلعك اليولعة فقعط ل عرض ( لو  2    
 الريماا.  هذه ت يية

ل( لي معاا تقااي يتم يفعه من قبأ، لو من لمواأ توفرهعا  -2
ياةيعة لو يولة متعاقية لو لحعي لقسعامرا السياسعية لو اإل، 

سلطاترا المحلية ألي فري فيما يتعلق برعيماا لياهعا لتلعك 
اليولة لو القسم لو السلطة يرض  للضريبة في تلك اليولة 

 فقط. 
ب( وم  ذلك فإن معاا التقااعي هعذا يرضع  للضعريبة فعي    

اليولععة المتعاقععية األرععر  فقععط إذا كععان الفععري مواطنععًا 
 ومقيمًا في تلك اليولة. 

( العل المكافعثا 18) ( و16) ( و15لحكام المواي )تنطبق  -3
مرتبطعة ومعاشاا التقااي فيما يتعلق بريماا تم ت ييترعا  لو

بعمععأ تزاولععه يولععة متعاقععية لو لحععي لقسععامرا السياسععية لو 
 اإلياةية لو سلطاترا المحلية. 

 (21الماية )
 المعلمون والباح ون

مقيمعًا  (كعان لو)المكافثا التي يستلمرا معلم لو باحث يكون 
في يولة متعاقية قبأ ياوته لليولة المتعاقعية األرعر  ل عرض 

بم ععأ هععذه علععق فيمععا يتوالمسععتلمة التعلععيم لو امععأ لبحععاث، 
 معيةاألنشطة ال ترض  للضريبة في اليولة المتعاقية األرر  ل

 ال تتهاوز سنتين. 
 (21الماية )

 الطالب
ني لو حرفعي لمرا طالب لو متيةب مرسالميفوااا التي يتع  1

مباشعرة قبعأ زيعاةة يولعة متعاقعية  (لو كعان)والعذي يكعون 
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مقيمععًا فععي اليولععة المتعاقععية األرععر  ويتواهععي فععي اليولععة 
المعععذكوةة لوالً فقعععط ل عععرض تعليمعععه لو تيةيبعععه، هعععذه 

تعليمه لو تيةيبعه لو  الميفوااا التي تكون ل رض معيشته
اشعلة ال ترض  للضريبة في تلك اليولة شريطة لن تكعون ن

 من مصاية راةج تلك اليولة. 

ال يرضعع  الععيرأ المكتسععب لطالععب لو متععيةب مرنععي لو ع  2

 متواهعيالمتعلق ب نشطة يزاولرا في يولة متعاقعية  -حرفي 

للضعريبة فعي تلعك  -فيرا فقط ل عرض التعلعيم لو التعيةيب 

معقولعة معن الوقعا لم عأ هعذا التعلعيم لو  معيةاليولة رالأ 

 اليرأ المقعياة الضعروةي إلااشعته التيةيب ما لم يتهاوز

 تعليمه لو تيةيبه.   لو
 
 ( 22الماية ) 

 اليرأ اآلرر
يرأ لمقيم في يولة متعاقية والتي لم تتناولرا المواي الوي ع بن 1

السابقة من هذه االتفاقية ترض  للضريبة فعي تلعك اليولعة 
  لينما كان منشؤها . فقط

العيرأ  ع برعال  رأيال( الل 1طبق لحكام الفقرة )نال تع  2

( معن 2فعي الفقعرة ) المحعييةمن الممتلكاا غير المنقولعة 

العيرأ  مقيمعًا فعي يولعة  كان مسعتلم ذلعكإذا ( ع 6)الماية 

امالً في اليولعة المتعاقعية األرعر  معن ويماةم متعاقية 

فيرعا، لو يعؤيي فعي تلعك اليولعة  وهعيرالأ منش ة يالمة ت

 ،  ابتعة فيرعا األرر  ريماا شرصية مستقلة معن قااعية
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العيرأ  معن لهلرعاويكون الحعق لو الممتلكعاا التعي يعيف  

بم أ هذه المنش ة اليالمة لو القااعية ال ابتعة.  فعلياً  ةمرتبط

الحالعة، ترضع  بنعوي العيرأ للضعريبة فعي  هعذهفي م عأ 

 اليولة المتعاقية األرر  وفقًا ألنظمترا. 
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 الفصأ الراب  
 الضريبة الل ةلم الماأ

 ( 23الماية ) 
 ةلم الماأ

ةلم الماأ المم أ بممتلكاا غير منقولة والمشاة إليه فعي ع  1

فعي  وهعيوالمملعوك لمقعيم فعي يولعة متعاقعية وي (6)المعاية 

اليولة المتعاقية األرر  يهوز لن يرض  للضريبة في تلك 

 اليولة األرر . 

ةلم الماأ المم أ بممتلكعاا منقولعة والعذي يشعكأ هعزءًا ع  2

 مشروع تعاب  ليولعة يملكراشاط منش ة يالمة من ممتلكاا ن

متعاقية في اليولة المتعاقعية األرعر  لو المم عأ بممتلكعاا 

لمقعيم فعي يولعة متعاقعية  وافرةمنقولة تتعلق بقااية  ابتة مت

في اليولة المتعاقية األرر  ل رض لياء رعيماا شرصعية 

 مستقلة، يهوز لن يرض  للضريبة في تلك اليولة األرر . 

لم الماأ المم أ بسفن لو طالراا يتم تشع يلرا معن قبعأ ةع  3

يولعة متعاقعية فعي النقعأ العيولي، لو المم عأ لب  تامشروع 

بممتلكععاا منقولععة تتعلععق بتشعع يأ م ععأ هععذه السعععفن لو 

الطالراا، يرض  للضريبة فقط في اليولعة المتعاقعية التعي 

 فيرا مقر اإلياةة الفعلي للمشروع.  وهيي

ناصر األرعر  لرلسعماأ مقعيم فعي يولعة ترض  همي  العع  4

 متعاقية للضريبة في تلك اليولة فقط. 
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 الفصأ الرامم
 إزالة االزيواج الضريبي لساليب

 (24الماية )
 إزالة االزيواج الضريبي

لقي تم االتفاق الل لن يتم تهنب االزيواج الضعريبي وفقعًا ع  1
  : للفقراا التالية من هذه الماية

 :  كة العربية السعوييةفي حالة المملع  2
يرعالً  العربيعة السععويية إذا اكتسب مقيم فعي المملكعة     

يهوز وفقًا ألحكام هعذه االتفاقيعة لن يرضع  للضعريبة فعي 
انيلعذ رصعمًا معن العربية السعويية إيطاليا، تهيز المملكة 

الضريبة الل يرأ ذلك المقيم مبل ًا مساويًا لضريبة اليرأ 
 . الميفواة في إيطاليا

، ال يهوز لن يتهعاوز وم  ذلك فإنه في همي  الحاالا      
الهزء من ضريبة اليرأ، كما هو محتسب قبأ ذلك الرصم 

العذي قعي لو إلعل ةلم المعاأ الرصم، المنسوب إلل اليرأ 
 يرض  للضريبة في إيطاليا. 

 :  في حالة إيطالياع  3
إذا تملك مقيم في إيطاليعا بنعوي يرعأ ترضع  للضعريبة 

يهععوز إليطاليععا لتحييععي ،  العربيععة السعععويية لمملكععةفععي ا
ضرالب اليرأ المحيية في الماية ال انية من هعذه االتفاقيعة 

الواععاء الععذي تفععرض اليععه م ععأ هععذه  ضععمن يةجلن تعع
الضرالب بنوي اليرأ المذكوةة ما لعم تقعض لحكعام لرعر  

 في هذه االتفاقية برال  ذلك. 
ا مععن الضععرالب الحالععة، ترصععم إيطاليعع هععذهفععي م ععأ     

المحتسبة وفقًا لرذه الطريقة ضعريبة العيرأ الميفواعة فعي 
يتهعععاوز المبلعععا  ال العععل لنالعربيعععة السععععويية المملكعععة 
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المرصوم نسبة الضريبة اإليطالية المعذكوةة سعابقا والتعي 
 حملا الل بنوي اليرأ تلك بالنسبة لليرأ ككأ. 

، فإنعه ية ( من هذه المعا3( و )2ألغراض لحكام الفقراا )ع  4
إافاء لو ترفيض الضريبة الل لةبعاح األامعاأ انيما يتم 

نظمععة و محععيوية وفقععًا أل مععيةلالناشععلة فععي يولععة متعاقععية 
تلك اليولة ل رض تشهي  االسعت ماةاا األهنبيعة  تعليماا 

الضريبة المعفاة لو المرفضة كما لو  يللتنمية االقتصايية تع
 لنه تم يفعرا. 

الفقعرة العل العشعر سعنواا األولعل تطبق لحكام هذه      
 لنفاذ هذه االتفاقية.  

 الفصأ السايم
 لحكام راصة

 (25ماية )ال
 إهراءاا االتفاق المتبايأ

شععرص لن إهععراءاا إحععي  العععيولتين ل يتبععينا ع انععيم 1
لو سعو  تعؤيي بالنسعبة لعه ، تؤيي  لو كلتيرما المتعاقيتين

يمكنعه ،  ةإلل فرض ضريبة ال تتفق م  لحكام هذه االتفاقيع
بصر  النظر ان وسالأ المعالهة المنصوص اليرا في  -

لن يععرض قضعيته العل  -المحلية لتلعك العيولتين  األنظمة
السلطة المرتصة التابعة لليولعة المتعاقعية التعي يقعيم فيرعا. 

شعععاة ينب ععي اععرض القضععية رععالأ سععنتين مععن لوأ إو
لحكعام  بمعا يرعال ضريبة الباإلهراء الذي لي  إلل فرض 

 هذه االتفاقية. 
إذا بعيا لرعا لن االاتعراض  ةالمرتصع ةيتعين العل السعلطع  2

ًَ م قايةة الل  التوصأ إلعل  نفسراوإذا لم تكن هي ،  برةًا
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لتسوية القضعية اعن طريعق لن تسعل هاهية  ي،حأ مرض
االتفععاق المتبععايأ معع  السععلطة المرتصععة باليولععة المتعاقععية 

لحكعام  ال الضعريبة التعي ترعاألرر  بري  تهنب فرض 
بعالرغم معن   لي اتفاق يتم التوصأ إليه ينفذو.  هذه االتفاقية

 تينالمحليععة للععيولاألنظمععة حععيوي زمنيععة  واةية فععي لي 
 . تين المتعاقي

في العيولتين المتعاقعيتين  تينالمرتص تينيتعين الل السلطع  3
 تعذليأإلعل ان طريق االتفاق المتبايأ فيما بينرعا  يالن تسع

بتفسععير لو تطبيععق هععذه ينشعع  متعلقععًا  شععكلو  ةلي صعععوب
مععًا إلل عاء االزيواج  ان تتشعاوةيضعًا لاالتفاقية. ويهعوز ل

 في هذه االتفاقية.  التي لم تريالضريبي في الحاالا 
فعي العيولتين المتعاقعيتين لن  تينالمرتصع تينلسلطليهوز ع  4

التوصأ إلل اتفعاق حعوأ  من لهأمباشرًة ا مبعضرب تتصال
إذا بيا لنه من الماللعم ل عرض التوصعأ وسابقة. الفقراا ال

إلل اتفاق تبايأ اآلةاء شفريًا، فإنه يهعوز لن يعتم م عأ هعذا 
 تينالتبايأ ان طريق لهنة مؤلفعة معن مم لعين اعن السعلط

 في اليولتين المتعاقيتين.   تينالمرتص
 (26ماية )ال

 تبايأ المعلوماا
ن المتعاقعيتين في العيولتي تينالمرتص تينيتعين الل السلطع  1

لتنفيععذ لحكععام هععذه سععواًء تبععايأ المعلومععاا الضععروةية 
المحلية المتعلقعة بالضعرالب معن  لتنفيذ األنظمة االتفاقية لو
وص  مفروضة نيابة اعن العيوأ المتعاقعية لو  لولي نوع 

 سعلطاترا المحليعة ، معاياملقسامرا السياسية لو اإلياةية لو 
، م هعذه االتفاقيعة لحكعا رعال لن فرض الضعريبة تلعك ال ي

ويتم تبعايأ المعلومعاا يون  وكذلك لمن  التررب الضريبي.
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تعامعأ لي و.  االتفاقيعة معن هعذه( 2( و )1) تينالمايالتقيي ب
بعنفم وتتلقاهعا اليولعة المتعاقعية العل لنرعا سعرية  ةمعلومع

يتم الحصوأ اليرا المعلوماا التي التي تعامأ برا طريقة ال
 إالالكشععع  انرعععا ال يهعععوز و ، المحليعععة ألنظمترعععاوفقعععًا 

لألشراص والسعلطاا ) بمعا فعي ذلعك المحعاكم واألهرعزة 
اإلياةية( المعنيين بالربط لو التحصعيأ لو التنفيعذ لو إقامعة 

اتععراض فيمععا يتعلععق بالضععرالب الو  لو تحييععي ااياالعع
هععؤالء وال يسععتريم المشععاة إليرععا فععي الهملععة األولععل. 

األغعراض  إالّ لرذه المعلوماالو السلطاا تلك األشراص 
المعلومععاا فععي مععياوالا هععذه ويهععوز لرععم كشعع   ،فقععط

 محكمة اامة لو في لحكام قضالية. 
( 1تفسعير لحكعام الفقعرة )معن األحعواأ ال يهوز ب ي حاأ  ع 2

 : بما يلي  بما يؤيي إلل إلزام يولة متعاقية
لو للمماةسععاا  نظمعةل ( تنفيعذ إهععراءاا إياةيعة مرالفععة لأل

 تلك اليولة لو في اليولة المتعاقية األرر .  اإلياةية في
( تقععييم معلومععاا ال يمكععن الحصععوأ اليرععا بموهععب  ب

لو  تلك اليولعة اإلياةية المعتاية في لتعليماالو ا نظمةاأل
 في اليولة المتعاقية األرر . 
 تعلق بالتهعاةةيلي سر   ج ( تقييم معلوماا من ش نرا كش

التهاةية لو المرنيعة  اةاألسر لو الصنااة لو األاماأ لو
لو العملياا التهاةية لو معلوماا قي يكون الكش  انرعا 

 مرالفًا للسياسة العامة. 
 (27ماية )ال

 اليبلوماسية والقنصلية البع االاضاء 
متيازاا المالية الممنوحة ألاضاء البع اا اليبلوماسية الا

ب بموهع المنظمعاا اليوليعة  لو البع اا اليالمة فعي القنصليةو
القوااععي العامععة للقععانون الععيولي لو بموهععب لحكععام اتفاقيععاا 

 . لن تت  ر برذه االتفاقية  راصة
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 (28ماية )ال
 ةي المبالا

بنعاًء العل طلعب ، الضرالب المسعتقطعة انعي المنبع   ع تُري 1
التعي يقعيم المتعاقعية المكل  بيف  الضريبة لو طلب اليولعة 

ضعرالب المعذكوةة إذا كان حق هبايعة ال، المكل  هذا فيرا 
 يت  ر ب حكام هذه االتفاقية. 

طلبععاا الععري التععي يتعععين تقععييمرا رععالأ المععيي النظاميععة ع  2
، المحيية فعي نظعام اليولعة المتعاقعية الملزمعة بتنفيعذ العري 

يهب لن يرافقرا شراية ةسعمية معن اليولعة المتعاقعية التعي 
فر الظععرو  اتععوتؤكععي يقععيم فيرععا المكلعع  بععيف  الضععريبة 

طلوبة للت هأ لطلعب الرصعوماا المنصعوص اليعه فعي الم
 هذه االتفاقية.  

في العيولتين المتعاقعيتين  تينالمرتص تينيتعين الل السلط ع 3
االتفاق المتبايأ فيما بينرا حوأ لسلوب تطبيعق هعذه المعاية 

 من هذه االتفاقية.  (26)وفقًا ألحكام الماية 
 (29الماية )
 نواةتلحكام م

يعؤ ر العل تطبيعق األحكعام  معااالتفاقيعة ال يوهي في هذه 
المحلية لمن  التررب الضريبي لو التهنعب الضعريبي الرعاص 
بتحييي المصاةي  لو الرصوماا الناشعلة اعن العمليعاا بعين 

فعي اليولعة المتعاقعية  موهعويةمشاةي  يولة متعاقية ومشاةي  
األرر  إذا كان ال رض الرليم لو لحي األغعراض الرليسعية  

هذه المشاةي  لو العملياا بينرا هعو الحصعوأ العل  من إنشاء
 . بيونرا فر امزايا بموهب هذه االتفاقية ال تتو

 الفصأ الساب 
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 لحكام نرالية
 (31الماية )
 النفاذ

ع ابعر كأ يولة متعاقعية اليولعة المتعاقعية األرعر   ع ترطر 1

 النظاميععةباسععتكماأ اإلهععراءاا القنععواا اليبلوماسععية ع 

تصععبا هععذه و. حيععز النفععاذ هععذه االتفاقيععة يروألعع الزمععةال

االتفاقية نافعذة للمعرة األولعل منعذ اليعوم األوأ معن الشعرر 

 األرير. رطاة ال اني الذي يلي الشرر الذي تم فيه اإل

 تصبا لحكام هذه االتفاقية نافذة للمرة األولل:  ع 2

 : فيما يتعلق بالضرالب المستقطعة اني المنب ل ( 

اليعوم األوأ معن  -لو بععي  -فواعة فعي الل المبالا المي  

شععرر ينععاير مععن السععنة الميالييععة التععي تلععي السععنة التععي 

 لصبحا فيرا االتفاقية نافذة. 
اليرأ والعل األرر  الل ضرالب الفيما يتعلق بب( 

 : ةلم الماأ

ضريبية تبيل في  ميةان لي  ضةوالل الضرالب المفر 

لسنة المياليية اليوم األوأ من شرر يناير من اع لو بعي ع 

 التي تلي السنة التي لصبحا فيرا االتفاقية نافذة. 

 (31الماية )

 اإلنراء

تظأ هذه االتفاقية نافذة المفعوأ لمية اشر سنواا وتظعأ ع  1

غير محيية ما لم تل را لي معن العيولتين نافذة بعي ذلك لمية 
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المتعاقيتين بوساطة إرطاة رطي ابر القنواا اليبلوماسية 

 ي اشر شررًا من تاةيخ االنتراء .قبأ ا ن

ع يهعوز إنرعاء هعذه االتفاقيعة فعي لي وقعا بععي انترعاء معية  2

العشععر السععنواا مععن قبععأ لي مععن الععيولتين المتعاقععيتين 

بوساطة إرطاة رطي ابر القنواا اليبلوماسعية قبعأ ا نعل 

 اشر شررًا من تاةيخ اإلنراء.

 تطبيق هذه االتفاقية للمرة األريرة: ع اني  3

 : الضرالب المستقطعة اني المنب فيما يتعلق بل ( 

من شعرر  31لل المبالا الميفواة في لو قبأ اليوم ا     

ييسمبر من السنة المياليية التعي تعم فيرعا تقعييم إشععاة 

 إنراء هذه االتفاقية. 

 :الضرالب األرر  ب فيما يتعلقب ( 

الل اليرأ لو الل ةلم المعاأ  المكتسعب لو المملعوك  

السععنة الميالييععة التععي تععم فيرععا تقععييم إشعععاة إنرععاء فععي 

 االتفاقية. 
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ن حسعب األصعوأ، ان ليناه، المفوضاإ باتًا لذلك قام الموقع

 تفاقية. البتوقي  هذه ا

هعع الموافعق 23/12/1427بتعاةيخ  السبايوم حرةا في 
مععن نسععرتين لصععليتين  الريععاض، فععي ميينععة م13/1/2117

لية، واإلنهليزيعة، وهميع  النصعوص اإليطاالعربية ، وبالل اا 
االرتال  في التفسعير لو التطبيعق  ةمتساوية الحهية. وفي حال

 .  لنص اإلنهليزييعتي با
 

ان حكومة                ان حكومة المملكة العربية السعويية 
 همروةية إيطاليا

نالب ةليم           وزير المالية                          
  مهلم الوزةاء

وزير                                                           
 الراةهية

 

ماسيمو        إبراهيم بن ابيالعزيز العسا    
 ياليمعا
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 بروتوكوأ إضافي        
لالتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعويية وحكومة 

 يطاليا إهمروةية 
لب الل اليرأ ش ن الضرافي لتهنب االزيواج الضريبي 

 والل ةلم الماأ 
 الضريبي ولمن  التررب

بععين حكومععة المملكععة  اليععوماالتفاقيععة الععل توقيعع  الانععي 
يطاليعا لتهنعب االزيواج إالعربية السعويية وحكومة همروةية 

ش ن الضعرالب العل العيرأ والعل ةلم المعاأ في الضريبي 
 ماألحكعان لينعاه العل ا، وافق الموقع ولمن  التررب الضريبي

 را:ال يتهزل من اً اإلضافية اآلتية التي تشكأ هزء
(، إذا 2( معن المعاية )3باإلشاةة إلل البني )ب( من الفقرة )ع  1

يطاليعا فعي المسعتقبأ ضعريبة العل ةلم إطبقا همروةية 
الماأ، فإن هذه االتفاقية تنطبق الي هذه الضعريبة، وسعيتم 

من هذه  (24تهنب االزيواج الضريبي وفقًا ألحكام الماية )
 االتفاقية. 

(، فعإن 3( من المعاية )1باإلشاةة إلل البني )ي( من الفقرة )ع  2
 شمأ ليضعًا لي كيعان سياسعي )اليولعةي"شرص"  مصطلا

المحليععة( ولي  رالقسععامرا السياسععية واإلياةيععة لو سععلطاتو
 شركة تضامن. 

 (، تشعمأ ابعاةة "4( معن المعاية )1باإلشاةة إلل الفقعرة )ع  3
ذا الصععفة االاتباةيععة " الشععرص لععة متعاقععية فععي يو مقععيم

معفعل بشعكأ اعام والمتعاقية المؤسم بموهب لنظمة يولة 
 را ، إما :ومستمر في وقالمفي تلك اليولة الب من الضر
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لو  ةلو ريريععيينيععة  ل  ( الععل سععبيأ الحصععر ألغععراض 
 . مما أ غرض آرر  لي لو ةلو المي ةتعليمي

ما لععة لرععر  ممنععاف   ب ( لو لتععوفير معاشععاا تقااييععة لو
 . في هذا الش ن رطةوفقًا للموظفين ل

 : ( 7)باإلشاةة إلل الماية ع  4
" ، يون االقتصعاة العل لةباح األاماأ  تشمأ اباةة "ل ( 

األامعاأ  و التهعاةةو ذلك، اليرأ المكتسب من التصعني 
 ، وامليعاا النقعأ العيارلي التع مين( والبنكيةالمصرفية )

.  هير الممتلكاا المنقولعة الملموسعةوتوفير الريماا وت 
فعري يؤييرعا ال تشمأ م أ هذه العباةة ريماا شرصية و

 بصفة مستقلة. يؤييرا بصفته موظفًا لو 
المصاةي  المتكبعية ألغعراض المنشع ة  اباةة "ب( تعني 
( مععن المععاية المععذكوةة 3" الععواةية فععي الفقععرة ) اليالمععة

  ة اليالمة. المصاةي  المرتبطة مباشرة ب اماأ المنش
نظعام لي تطبيق يؤ ر الل  ماهذه الماية  ج( ليم في لحكام

الضععريبة المفروضععة الععل يتعلععق بفععي يولععة متعاقععية 
مععن لامععاأ التعع مين ، مقيمععين ال يععر المتحققععة لاألةبععاح 

النافعذ فعي المعنعي  إذا تعم ت ييعر فعي النظعامشريطة لنعه 
تين فعي لي معن العيولتاةيخ التوقيع  العل هعذه االتفاقيعة 

ال انوي بحيث ال يؤ ر الل  الت يير) باست ناء المتعاقيتين 
فإنععه يتعععين الععل الععيولتين المتعاقععيتين الصععفة العامععة( 

التشاوة برعي  االتفعاق العل تععييأ هعذه الفقعرة بشعكأ 
 ماللم. 

،  الل الرغم من األحكام األرر  فعي المعاية المعذكوةةي( 
قية من تصعيير فإن األةباح المكتسبة لمقيم في يولة متعا
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ترضع  للضعريبة  بضال  إلل اليولة المتعاقية األرر  ال
إذا تضمنا اقوي ولكن األرر .  المتعاقية في تلك اليولة

تصيير الل لنشعطة لرعر  تمعاةم معن رعالأ منشعاة ال
لذلك الشرص في اليولة المتعاقعية األرعر   يالمة االية

 األنشعطةيهوز لن يرض  اليرأ المكتسب من م أ هعذه 
 .  ضريبة في اليولة المتعاقية األرر لل

فيما يتعلق باألةباح الناتهة ان تش يأ الطالراا في النقأ ع  5
المملكة العربية السععويية اليولي، تظأ لحكام االتفاقية بين 

فيمعا  ع الهمروةية اإليطالية لتهنعب االزيواج الضعريبيو 
يتعلعععق بالضعععرالب العععل العععيرأ وةلم المعععاأ المتحقعععق 

نعوفمبر  24 لنقأ الهوي الموقعة في الرياض فيلشركاا ا
 . ع نافذة المفعوأ  م1985

(، تشمأ لةبعاح تشع يأ السعفن فعي 8باإلشاةة إلل الماية )ع  6
 :  النقأ اليولي اآلتي

األةباح المكتسبة من تع هير السعفن العل لسعام سعفن ل ( 
 فاةغة في النقأ اليولي. 

الحاويعاا إذا  األةباح المكتسبة من استعماأ لو تع هيرب( 
األرعر  لألةباح  بالنسبة كانا م أ تلك األةباح ارضية

 من تش يأ السفن في النقأ اليولي. الناتهة 
( معن 5(، الفقعرة )11( من المعاية )4باإلشاةة إلل الفقرة )ع  7

( معن 2(، والفقرة )12) ( من الماية4، الفقرة ) (11الماية )
العل لنرعا مرالفعة ، لن تفسر الهملعة األريعرة ( 22)الماية 

 ( من هذه االتفاقية. 14( و )7في المواي ) حكام المحييةلأل
تعتبعر الهعزاءاا  (، ال11( معن المعاية )4ل رض الفقعرة )ع  8

 التسييي المت رر يرالً من المطالباا باليين.  المترتبة الل
( إذا 1(،  ال تنطبق لحكام الفقرة )18باإلشاةة إلل الماية )ع  9

م عأ  العلمن اليرأ غيعر راضع  للضعريبة  كان المستفيي
 نظعامالتعي يقعيم فيرعا وفقعًا لالمتعاقعية هذا اليرأ في اليولة 
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هعذا فعي م عأ تلعك الحالعة، يهعوز لن يرضع  وتلك اليولة. 
 التي نش  فيرا.  المتعاقية اليرأ للضريبة في اليولة 

، فعإن (19)( معن المعاية 2( و )1باإلشاةة إلعل الفقعراا )ع 11
المكافعثا لمتعلقة بالريمة الحكوميعة تنطبعق العل األحكام ا

رعيماا قعيمرا لبنعك إيطاليعا لو ب فيما يتعلعقالميفواة لفري 
و لمؤسسععة التهععاةة للمؤسسععة النقععي العربععي السعععويي 

  .الراةهية اإليطالية لو لمؤسسة سعويية مشابرة 
(، لعن يمعنا لي 24( معن المعاية )2باإلشاةة إلل الفقرة )ع  11

ن بني اليرأ راضعًا في إيطاليا لضريبة بييلعة رصم إذا كا
لو ضريبة استقطاع نرالية، لو لضريبة بييلة بعنفم سععر 
ضريبة االستقطاع النرالي، حتل لعو طلعب ذلعك المسعتفيي 

 من اليرأ المذكوة وفقًا للقانون اإليطالي. 
 لسعلوب(، فعإن 24( معن المعاية )3باإلشاةة إلل الفقعرة )ع  12

يبي لن يؤ ر الل لحكعام نظعام هبايعة االزيواج الضر من 
 .  السعوييين مواطنينالزكاة بالنسبة لل

السعلطتين ( 28( معن المعاية )3ن تمنع  لحكعام الفقعرة )ع لع 13
فععي الععيولتين المتعاقععيتين مععن تنفيععذ طععرق  المرتصععتين

العواةية  اإلافعاء لرر ، باالتفاق المتبايأ، لتطبيق حعيوي
 في هذه االتفاقية.  

ة تطبيق المملكة العربية السععويية ضعريبة يرعأ في حالع  14
الضععريبة  ، لو لن رععا المقيمععين فععي المملكععةمواطنيالععل 

وفقععًا لععذلك، فإنععه يتعععين الععل الععيولتين  ُاععيلاالقالمععة 
 إليةاج ماية بش ن ايمالمتعاقيتين اليروأ في مفاوضاا 

 . في االتفاقية  التمييز
من اليولتين المتعاقيتين يمن  ليًا  مافي هذه االتفاقية  يملع  15

المحليععة لمنعع  الترععرب  لنظمترععا الضععريبيةمععن تطبيععق 
 الضريبي والتهنب الضريبي.  

إ باتععًا لععذلك قععام الموقعععون لينععاه، المفوضععون حسععب    
 ، بتوقي  هذا البروتوكوأ اإلضافي.  األصوأ
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الموافععق  هععع23/12/1427بتععاةيخ  السععبايععوم حععرة فععي 
مععن نسععرتين لصععليتين  يععاضالر فععي ميينععة، م13/1/2117

النصعوص همي  و، واإلنهليزية، واإليطالية ، بالل اا العربية 
 التفسير لو التطبيعق فيفي حالة االرتال  وحهية . متساوية ال

 اإلنهليزي. يعتي بالنص 
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