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 اتفــاقيـــة
 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 الجمهورية التركيةوحكومة 
 التهرب الضريبي ولمنع  لتجنب االزدواج الضريبي

 على الدخل في شأن الضرائب
 
 

 الجمهورية التركيةوحكومة إن حكومة المملكة العربية السعودية  

ولمنة  التهةرا اليةريبي منهما في إبرام اتفاقيةة لتجنةا ادودواا اليةريبي  رغبة  

 ،في شأن اليرائا على الدخل 
 تفقتا على ما يلي:إقد 

 (1مادة )ال

 االتفاقية األشخاص الذين تشملهم
تطبق هذه ادتفاقية على األشخاص المقيمين في إحةد  الةدولتين المتعاقةدتين فو فةي 

 كلتيهما.

 (2مادة )ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

كةل دولةة متعاقةد   ةصةل متطبق هذه ادتفاقية على ضرائا الدخل المفروضة ل -1

 عن طريقة فرضها.النظر  صرففو سلطاتها الم لية باإلدارية  فو فقسامها

 ،وضة على إجمالي الةدخلراليرائا المف جمي من اليرائا على الدخل  دتع -2

التصةرف  مةنالناتجةة  مكاسااليرائا على ال هافو على عناصر الدخل بما في

مةالي مبةال  ملكية الممتلكةا  المنقولةة فو غيةر المنقولةة واليةرائا علةى إج في

  .المشروعا والرواتا التي تدفعهااألجور 

 -التي تطبق عليها هذه ادتفاقية بشكل خاص هي:  اليةاليرائا ال -3

 لمملكة العربية السعودية:إلى ا بالنسبة ف(

 .الزكا  -

 .و الطبيعياضريبة استثمار الغ هاضريبة الدخل بما في  -

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

 :ةتركيالجمهورية ال إلى بالنسبة ا(

 يبة الدخل.ضر  -

 ضريبة الشركا .  -

 ."(التركية )يشار إليها فيما بعد بـ "اليريبة  

مماثلة فو مشابهة في جوهرهةا  يبةادتفاقية فييا  على في ضرهذه  فحكامتطبق  -4

إضافة  ،بعد تاريخ توقي  هذه ادتفاقيةها في من الدولتين المتعاقدتين ضرتفالتي 
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الةةدولتين تبلةة  كةةل سةةلطة مختصةةة فةةي هةةا. ونمإلةةى اليةةرائا ال اليةةة فو بةةدد  

 تهةةاالتةي فدخلةع علةى ف ظم الجوهريةةةبةالتغييرا  السةلطة األخةر  المتعاقةدتين 

 اليريبية.

 (3مادة )ال

 عامة اتتعريف
 ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك: ،هذه ادتفاقية ألغراض -1

يةة السةعودية المملكةة العربإقلةيم يعني مصطلح "المملكة العربية السةعودية"   (ف
المملكةةة التةةي تمةةار  المنةةاطق الواقعةةة خةةارا الميةةاه اإلقليميةةة ويشةةمل ذلةةك 

 ةتربةالوالطبقةا  الواقعةة ت ةع  رهةامياههةا وقةاب ب  على العربية السعودية
فقةةا  الم لةةي و  ظامهةةابمقتيةةى يةةة السةةياد  والود حقةةوق مةةوارد الطبيعيةةةالو
 .الدولي لقا ونل
ضةةي التركيةةة بمةةا فيهةةا الميةةاه اإلقليميةةة األرا "تركيةةايعنةةي مصةةطلح " (ا

والمنةةةاطق الب ريةةةة التةةةي تمةةةار  عليهةةةا تركيةةةا حقةةةوق الوديةةةة فو السةةةياد  
عةةن المةةوارد الطبيعيةةة واسةةتغاللها والم افظةةة نقيةةا لألغةةراض المتعلقةةة بالت

 عليها وفقا  للقا ون الدولي.
لمملكةةة و "الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر " ا"دولةةة متعاقةةد "  اتةةتعنةةي عبار جـ(

 .النص سياق هيقتيي ب سا ما الجمهورية التركيةالعربية السعودية فو 

خةةةر مةةةن آ كيةةةانشةةةركة فو في فو في فةةةرد، في مصةةةطلح "شةةةخص"  شةةةملي د(

 .سلطا  الم ليةالفقسامها اإلدارية فو وبما في ذلك الدولة  األشخاص

كيةان يعامةل  فيفو ذي صةفة اعتباريةة يعني مصةطلح "شةركة" في شةخص  هـ(

 .ألغراض اليريبة ةعتباريذو صفة اى ف ه شخص عل

"مشروب تاب  لدولة متعاقد " و "مشروب تاب  للدولة المتعاقةد   اعبارتعني ت و(

 ا  يباشةةره مقةةيم بدولةةة متعاقةةد  ومشةةروع ا  األخةةر " علةةى التةةوالي مشةةروع

 .يباشره مقيم بالدولة المتعاقد  األخر 

يتةولى فو مركبةة طةرق و طةائر  تعني عبةار  " قةل دولةي" في  قةل بسةفينة ف (و

مةةا عةةدا  ،إدارتةةه الفعلةةي فةةي دولةةة متعاقةةد يوجةةد مركةةز تشةةغيلها مشةةروب 

فقة  بةين فو مركبةة الطةرق ال اد  التي يتم فيها تشغيل السفينة فو الطةائر  

 فماكن تق  داخل الدولة المتعاقد  األخر .

 يعني مصطلح "مواطن": (حـ

 اقد .في فرد حائز على جنسية دولة متع -1

في شخص قا و ي فو شةركة تيةامن فو جمعيةة تسةتمد ذلةك الوضة  مةن  -2

 األ ظمة النافذ  في دولة متعاقد .

 يعني مصطلح "السلطة المختصة": ط(
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وويةةر  ووار  الماليةةة ويمثلهةةا ،لمملكةةة العربيةةة السةةعوديةإلةةى ابالنسةةبة  -1

 .المالية فو ممثله المفوض

 .المالية فو ممثله المفوض جمهورية تركيا وويرإلى بالنسبة  -2

 عبةار  فوادتفاقيةة فةي في وقةع مةن قبةل دولةة متعاقةد  فة ن في هذه تطبيق  عند -2

خةالف ذلةك، يكةون الةنص لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق مصطلح 

اليةرائا فيمةا يتعلةق بم تلك الدولةة افي ذلك الوقع بموجا  ظ ه فسالمعنى له 

ة ياليةةريب لأل ظمةةةيةةرجح في معنةةى طبقةةا  و ،تفاقيةةةادهةةذه التةةي تطبةةق عليهةةا 

للمصةطلح وفقةا  لأل ظمةة  للعبةار  فوالمطبقة لتلك الدولة علةى في معنةى معطةي 

 األخر  لتلك الدولة.

 (4مادة )ال

 مـمقيـال

في شخص يخية   ألغراض هذه ادتفاقية تعني عبار  "مقيم في دولة متعاقد " -1

مكان تأسيسةه فو فو إقامته فو سكنه  ها بسباة فيتلك الدولة لليريب أل ظمةوفقا  

تشمل فييا  تلك الدولة فو كما  .خر ذي طبيعة مماثلةآم ل إدارته فو في معيار 

 سلطاتها الم لية.اإلدارية فو من فقسامها  ا  في

ض  لليريبة في تلك الدولة فيما يتعلق افي شخص خهذه العبار  شمل تد  لكن   

 ي تلك الدولة.فق  بالدخل من مصادر ف

مقيمةا  فةي كلتةا الةدولتين ( من هذه المةاد  1وفقا  ألحكام الفقر  ) فرد كوني عندما -2

 المتعاقدتين ف ن وضعه عندئذ يت دد كاآلتي:

فر لةه سةكن اتةو فة ن ،هةابفر لةه سةكن دائةم امقيما  فق  في الدولة التي يتوعد ي ف( 

عالقاتةةه فيهةةا ة التةةي تكةةون مقيمةةا  فقةة  فةةي الدولةة ديعةةفدائةةم فةةي كلتةةا الةةدولتين 

 .("ال يوية"الشخصية وادقتصادية فوثق )مركز المصالح 

ال يويةة فو لةم  هصةال مها مركز فيالتي  إذا لم يكن ممكنا  ت ديد الدولة ا(

في الدولة التي فيهةا  فق مقيما   ديعففر له سكن دائم في في من الدولتين، ايتو

 .سكنه المعتاد

فةي و لةم يكةن لةه سةكن معتةاد فاد في كلتا الةدولتين إذا كان له سكن معت جـ(

 .التي يكون مواطنا  فيها مقيما  فق  في الدولةيعد في منهما، 

تقةةوم  ،إذا كةةان مواطنةةا  فةةي كلتةةا الةةدولتين فو لةةم يكةةن مواطنةةا  فةةي في منهمةةا د(

الموضةوب بادتفةةاق بتسةوية الةدولتين المتعاقةدتين  ان فةيتالسةلطتان المختصة

 .المشترك

مةةن هةةذه المةةاد  ( 1وفقةةا  ألحكةةام الفقةةر  ) -غيةةر الفةةرد-شةةخص مةةا  يكةةونعنةةدما  -3

هةا في وجةدفي الدولة التي يفق  مقيما   دمقيما  في كلتا الدولتين المتعاقدتين ف  ه يع
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 إدارته الفعلي. مركز

 (5مادة )ال

 المنشأة الدائمة
الثابع للعمل الةذي ألغراض هذه ادتفاقية، تعني عبار  "المنشأ  الدائمة" المقر  -1

 يتم من خالله مزاولة  شاط المشروب كليا  فو جزئيا .

 :ةخاص صفةتشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" ب -2

 .إدار ركز م (ف

 .فرب (ا

 .كتام (جـ

 .مصن  (د

 ورشة. (هـ

 في مكان دستخراا الموارد الطبيعية. (و

 تشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" فييا : -3
إشرافية متعلقة  فعماد  فو  ،جمي  فو تركياتو مشروب ، فإ شاءموق  بناء فو  (ف

 تلك األعمال مةد هذا الموق  فو المشروب فو  مثليستمر فن  بشرطلكن  ،بها
 .ا  شهر 12لى تزيد ع

ستشةةارية مةةن قبةةل مشةةروب مةةن دخةةدما  االتةةوفير خةةدما  بمةةا فيهةةا  (ا

لكةةن ض، هةةذا الغةةرللمشةةروب ايةةو فهم خةةالل مةةو فين فو عةةاملين آخةةرين 

 مشروب مرتب لفو   فسه لمشروبل) األعمال من هذا النوبتستمر  بشرط فن

فشةهر خةالل  6 لةىتزيد في مجموعها ع مددفو  مد الدولة المتعاقد  ل في( به

 شهرا . 12مد  في 

"المنشةةأ  بةةار  عد تشةةمل  ،األحكةةام السةةابقة فةةي هةةذه المةةاد  علةةى الةةرغم مةةن -4

 :الدائمة"
السةةةل  فو  فو توريةةةد و عةةةرضف  فقةةة  لغةةةرض تخةةةزين اسةةةتخدام التسةةةهيال ف(

 . لمشروبا التي يملكهاالبيائ  
لمشروب لغرض ا التي يملكهاادحتفا  بمخزون من السل  فو البيائ   (ا

 . فق  توريدالفو  التخزين فو العرض

فقة   لمشةروبالتةي يملكهةا اادحتفا  بمخةزون مةن السةل  فو البيةائ   (جـ

 . شروب آخرلغرض المعالجة من قبل م

ادحتفةةا  بمقةةر ثابةةع للعمةةل فقةة  لغةةرض شةةراء سةةل  فو بيةةائ  فو جمةة   (د

 . معلوما  للمشروب

طبيعةةة  يذآخةةر   شةةاطأي القيةةام بةةادحتفةةا  بمقةةر ثابةةع للعمةةل فقةة  لغةةرض  هـ(
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 . للمشروب ت ييرية فو مساعد 

المةةذكور  فةةي  األ شةةطةادحتفةةا  بمقةةر ثابةةع للعمةةل فقةة  ألي مةةزي  مةةن  (و

الثابةع  قةرللمشةرط فن يكةون النشةاط الكلةي ب( هةـ  الفرعيةة )ف( إلةى )الفقرا

 .مساعد ت ييرية فو طبيعة  لهمزي  ال هذانات  عن الللعمل 

 - شةخص عندما يعملمن هذه الماد  ( 2( و )1فحكام الفقرتين ) الرغم منعلى  -5

 فةي دولةة -(6الوكيل المتمت  بوض  مستقل والذي تنطبةق عليةه الفقةر  ) خالف

المشةروب  اذهةيعتبةر  لدولةة المتعاقةد  األخةر ،ل تاب متعاقد   يابة عن مشروب 

يقةوم  ة فعمةالأيةمنشأ  دائمة في الدولة المتعاقد  المذكور  فود  فيما يتعلق ب لديه

 إذا كان هذا الشخص: ،الشخص للمشروب ذلك ابه

باسةةم لديةةه صةةالحية ويمارسةةها بشةةكل معتةةاد فةةي تلةةك الدولةةة إلبةةرام العقةةود  ف(

( 4في الفقر  ) الوارد مقصور  على تلك  األعمال هذهكن تما لم  ،المشروب

جعةل تد ثابةع للعمةل  مقرمن خالل  باشرتهاتمع مالتي إذا ومن هذه الماد  

 فحكام تلك الفقر . بمقتيىالثابع للعمل منشأ  دائمة  هذا المقرمن 
د فةي الدولةة صةالحية لكنةه ي ةتفش بشةكل معتةاهةذه ال مثللديه ليس فو  ا(

بشةكل منةتظم  التي يةورد منهةاالبيائ   وفالمذكور  فود  بمخزون من السل  
 ،د يةتم تطبيةق فحكةام الجملةة السةابقة  يابة عن المشةروب.السل  فو البيائ  

إد إذا ثبع ف ه من فجةل تجنةا اليةريبة فةي الدولةة المةذكور  فود ، فن ذلةك 
عليا  فد للبيائ  فو السل ، وإ ما يقوم الشخص د يباشر فق  القيام بتسليم معتا
السةل  فو البيةائ  مةن فجةل إبةرام  ببية ببعض النشاطا  األخر  المرتبطة 

 فعلي لعقد البي   فسه.
منشأ  دائمة في الدولةة المتعاقةد  األخةر    متعاقد ةدولتاب  لمشروب ل فن ديعد  -6

مسةار فو وكيةل عةن طريةق سفق  األخر   الدولةتلك مزاولته للعمل في  بسبا
شةرط فن يعمةل مثةل هة دء ب ،وكيل آخر ذي وض  مسةتقل فيعام بالعمولة فو 

 .األشخاص باألسلوا المعتاد لعملهم
ن كون شركة مقيمة في دولة متعاقد  تسيطر على شركة فو مسيطر عليها مةن إ -7

فو تةةزاول عمةةال  فةةي تلةةك الدولةةة  ،لدولةةة المتعاقةةد  األخةةر باشةةركة مقيمةةة قبةةل 
د ف ن ذلك الواق  في حد ذاته ( غيرها  )سواء من خالل منشأ  دائمة فو األخر

 ركتين منشأ  دائمة للشركة األخر .يجعل فيا  من الش
 (6مادة )ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 
الدخل الذي ي صل عليه مقيم في دولة متعاقةد  مةن ممتلكةا  غيةر منقولةة )بمةا  -1

و اسةتغالل الغابةا ( الكائنةة فةي الدولةة المتعاقةد  في ذلك الةدخل مةن الزراعةة ف

 األخر  يجوو إخياعه لليريبة في تلك الدولة المتعاقد  األخر .

الدولةة  امظةنلوفقةا  يكون لعبةار  "الممتلكةا  غيةر المنقولةة" المعنةى الةوارد لهةا  -2
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 فة ن العبةار  تشةتمل ،على في حةالو .ةيالمتعاقد  التي توجد بها الممتلكا  المعن

علةةى الملكيةةة المل قةةة بالممتلكةةا  غيةةر المنقولةةة والثةةرو  ال يوا يةةة والمعةةدا  

شةأ ها فحكةام بالمستخدمة في الزراعة واسةتغالل الغابةا  وال قةوق التةي تطبةق 

وحق اد تفةاب بالممتلكةا  غيةر المنقولةة  ،العام المتعلقة بملكية األراضيالنظام 

سةةتغالل فو ال ةةق فةةي ادمقابةةل  وال قةةوق فةةي المةةدفوعا  المتغيةةر  فو الثابتةةة

 دود تعةة ،اسةةتغالل الترسةةبا  المعد يةةة والمصةةادر والمةةوارد الطبيعيةةة األخةةر 

 الممتلكا  غير المنقولة. منوالطائرا  والقوارا السفن 

( من هذه الماد  على الدخل النات  من استخدام الممتلكا  1تطبق فحكام الفقر  ) -3

 فو استغاللها بأي شكل آخر. ،أجيرهافو ت مباشر غير المنقولة بصور  

على الدخل من الممتلكا   من هذه الماد ( 3) و( 1تطبق فييا  فحكام الفقرتين ) -4

وعلةى الةدخل مةن الممتلكةا  غيةر المنقولةة المسةتخدمة  ،غير المنقولة لمشروب

 ألداء خدما  شخصية مستقلة.

 (7مادة )ال

 أرباح األعمال
لدولةة متعاقةةد  لليةةريبة فةةي تلةةك الدولةةة  تةةاب روب تخية  األربةةال العائةةد  لمشةة -1

فةةي الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر  عةةن طريةةق   شةةاطا   مةةا لةةم يباشةةر المشةةروب ،فقةة 

يجةوو فةرض  ، ف  ةهباشر المشروب  شاطا  كالمةذكور آ فةا   ف نمنشأ  دائمة فيها. 

بالقةدر فقة  ولكةن  ،اليريبة على فربال المشروب في الدولة المتعاقةد  األخةر 

 .ذي يمكن فن ينسا إلى تلك المنشأ  الدائمةال

يباشةر مشةروب تةاب  لدولةة  عنةدما ،من هذه المةاد  (3م  مراعا  فحكام الفقر  ) -2

متعاقد   شاطا  في الدولة المتعاقد  األخر  عن طريق منشةأ  دائمةة قائمةة فيهةا، 

يتوق  ي على فسا  األربال الت المنشأ  الدائمةتلك  فربالدولة متعاقد  كل  ت دد

ف شةةطة فو   فسةةهايباشةةر األ شةةطة مسةةتقال  منفةةردا  ومشةةروعا  كةةان  لةةوت قيقهةةا 

بصةةفة مسةةتقلة ويتعامةةل  ،فو فةةي  ةةروف مشةةابهة فسةةها مشةةابهة فةةي الظةةروف 

 منشأ  دائمة له. مثلم  المشروب الذي يتماما  

عنةد ت ديةةد فربةةال منشةةأ  دائمةةة يسةمح بخصةةم المصةةروفا  المتكبةةد  ألغةةراض   -3

المنشأ  الدائمة بمةا فةي ذلةك المصةروفا  التنفيذيةة واإلداريةة العموميةة،  فعمال

سواء  تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأ  الدائمة فو فةي في مكةان آخةر. 

ولكةةن د يسةةمح بمثةةل ذلةةك الخصةةم بالنسةةبة أليةةة مبةةال  مدفوعةةة، إن وجةةد ، 

قبةل المنشةأ  الدائمةة للمكتةا )خالف ما ُدف  مقابل استرداد النفقا  الفعليةة( مةن 

الرئيس للمشةروب فو ألي مةن مكاتبةه األخةر  علةى شةكل إتةاوا  فو رسةوم فو 

مةةدفوعا  مماثلةةة فخةةر  مقابةةل اسةةتخدام حقةةوق بةةراءا  اإلختةةراب فو حقةةوق 
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فخةةر  فو علةةى شةةكل عمةةود  مقابةةل فداء خةةدما  معينةةة فو مقابةةل اإلدار  فو 

شةكل دخةل مةن مطالبةا  الةدين فيمةا  )فيما عدا حالة المشروب المصرفي( علةى

يتعلق باألموال المقرضة إلى المنشأ  الدائمة. وبالمثل د ي خذ في ادعتبار عند 

ت ديةةد فربةةال المنشةةأ  الدائمةةة المبةةال  )خةةالف مةةا دفةة  مقابةةل اسةةترداد النفقةةا  

ةل مةن قبةل تلةك المنشةأ  الدائمةة علةى حسةاا المكتةا الةرئيس  الفعلية( التي تُ مَّ

ب فو فيٍّ من مكاتبه األخر  علةى شةكل إتةاوا  فو رسةوم فو مةدفوعا  للمشرو

مماثلة فخر  مقابل استخدام حقوق براءا  اإلختراب فو حقوق فخر ، فو على 

شكل عمةود  مقابةل فداء خةدما  معينةة فو مقابةل اإلدار ، فو )فيمةا عةدا حالةة 

بةاألموال المشروب المصرفي( على شكل دخل مةن مطالبةا  الةدين فيمةا يتعلةق 

 المقرضة إلى المكتا الرئيس للمشروب فو فيٍّ من مكاتبه األخر .

د ينسا في ربح إلى منشأ  دائمة اسةتنادا  فقة  إلةى قيةام المنشةأ  الدائمةة بشةراء  -4

 سل  فو بيائ  للمشروب.

لةةيس فةةي هةةذه المةةاد  مةةا يةة ثر علةةى تطبيةةق في  ظةةام فةةي دولةةة متعاقةةد  يتعلةةق  -5

 على األربال من فعمال التأمين.باليريبة المفروضة 

بشكل منفصل فةي مةواد فخةر  عولجع ما تشتمل األربال على بنود للدخل عند -6

 ف ن فحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه الماد . ،هذه ادتفاقيةفي 

 (8مادة )ال

 البريو والجوي النقل البحري

في النقةل الةدولي فو مركبا  طرق طائرا   وفن تشغيل سفن متخي  األربال  -1

اإلدار  الفعلةةةي  مركةةةزفيهةةةا  وجةةةديفقةةة  فةةةي الدولةةةة المتعاقةةةد  التةةةي  لليةةةريبة

 للمشروب.

 دب ري يق  على متن سةفينة ف  ةه يعة قل إذا كان مركز اإلدار  الفعلي لمشروب  -2

وإن لةم يوجةد مثةل  ،في الدولة المتعاقد  التي يق  فيها ميناء موطن السفينةواقعا  

 .م فيها مشغل السفينةقيفي الدولة المتعاقد  التي يواقعا   ديعف ،الموطن هذا

ن المشةاركة فةةي ات ةاد فو عمةةل مة( فييةا  علةى األربةةال 1تطبةق فحكةام الفقةةر  ) -3

 مشترك فو وكالة تشغيل دولية.

 (9مادة )ال

 المشروعات المشتركة
 :عندما  -1

اشةةر  فةةي يشةةارك مشةةروب تةةاب  لدولةةة متعاقةةد  بصةةور  مباشةةر  فو غيةةر مب ف(

إدار  مشةةروب تةةاب  للدولةةة المتعاقةةد  األخةةر  فو فةةي السةةيطر  عليةةه فو فةةي 

 .ماله رف 
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يشارك  فس األشخاص بصور  مباشةر  فو غيةر مباشةر  فةي إدار   فو ا(

وفةةي مشةةروب تةةاب  لدولةةة متعاقةةد  مةةال  فو فةةي رف  ىفو فةةي السةةيطر  علةة

 األخر .متعاقد  الدولة لمشروب تاب  ل

مةا إذا وضعع فو فرضع شةروط بةين المشةروعين في ،لتينوفي في من ال ا 

التجاريةةةة فو الماليةةةة تختلةةةف عةةةن تلةةةك التةةةي تكةةةون بةةةين  عالقتهمةةةاب يتعلةةةق

مشروعين مستقلين عن بعيهما، ف ن فية فربال كان من الممكةن فن ي ققهةا 

سةبا ب هةا ققيلكنةه لةم و ،قائمةةفي من المشروعين لو لم تكةن هةذه الشةروط 

فربال هذا المشةروب وإخيةاعها  ضمن إدراجهايجوو  ،الشروط هوجود هذ

 لليريبة تبعا  لذلك.
وفخيةعتها لليةريبة -إذا فدرجع دولة متعاقد  ضةمن فربةال مشةروب تةاب  لهةا  -2

فربال مشروب تاب  للدولة المتعاقد  األخر  تم إخياعها لليةريبة  –وفقا  لذلك
 قق تتسةةالمدرجةةة هةةذه األربةةال  كا ةةعو ،األخةةر  المتعاقةةد فةةي تلةةك الدولةةة 

للمشروب التاب  للدولةة المةذكور  فود  لةو كا ةع الشةروط بةين المشةروعين هةي 
 - عندئةذ -علةى الدولةة األخةر  ف ،الشروط ذاتها التي تكون بين مشاري  مستقلة

األربةال فةي  تلةكإجراء التعديل المناسا علةى مبلة  اليةريبة المفةروض علةى 
األحكةةام األخةةر  لهةةذه يتعةةين مراعةةا  مثةةل هةةذا التعةةديل لت ديةةد تلةةك الدولةةة. 

فيمةا بينهمةا فةي الةدولتين المتعاقةدتين  تانالمختصة ناتتتشةاور السةلطو ،ادتفاقية
 ذلك.لمتى دعع اليرور  

 (11مادة )ال

 أرباح األسهم

يجوو فن تخي  فربال األسهم التي تدفعها شةركة مقيمةة فةي دولةة متعاقةد  إلةى  -1

   لليريبة في تلك الدولة المتعاقد  األخر .مقيم في الدولة المتعاقد  األخر

يجةةوو فييةةا  فن تخيةة  فربةةال األسةةهم تلةةك لليةةريبة فةةي الدولةةة  ،مةة  ذلةةكو -2

ولكةن  .وفقا  أل ظمة تلك الدولةةولألربال    التي تقيم فيها الشركة الدافعةالمتعاقد

فة ن  ، مقيمةا  فةي الدولةة المتعاقةد  األخةرإذا كان المالك المنتف  بأربال األسةهم 

 :يجا فد تتجاوواليريبة المفروضة 

 :فربال األسهم مبل  يمن إجمال (%5) المائةخمسة في  ف(

 شةةكلإذا كةةان المالةةك المنتفةة  شةةركة )خةةالف شةةركة تيةةامنية( تملةةك ب (1

( مةن رف  مةال الشةركة %20فةي المائةة ) عشرينقل عن يد  مامباشر 

 ؛ األسهم الدافعة ألربال

 مل لل كومة.بالكامملوك فو كيان بنك مركزي المنتف   إذا كان المالك فو (2

فربةال األسةهم فةي جمية   مبلة ( مةن إجمةالي %10عشر  فةي المائةة ) ا(

 ال اد  األخر .
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د ت ثر هذه الفقر  على خيةوب الشةركة لليةريبة فيمةا يخةتص باألربةال التةي   

 تدف  منها فربال األسهم.

ستخدمة في هذه الماد  الدخل من األسهم تعني عبار  "فربال األسهم" كما هي م -3

التعدين فو فسهم الم سسين فو فو فسهم  "اد تفاب" فو حقوق "اد تفاب" فو فسهم

 ،المشةةاركة فةةي األربةةال فو -ن والتةةي د تمثةةل مطالبةةا  ديةة -ال قةةوق األخةةر  

خةةةر  التةةةي تخيةةة  لةةةنفس المعاملةةةة األ المشةةةاركةكةةةذلك الةةةدخل مةةةن حقةةةوق و

الشةةركة فيهةةا  ةقيمةالمل مةةن األسةةهم بموجةا ف ظمةةة الدولةةة دخمثةةل الةاليةريبية 

 .لألربال المووعة

إذا كةةان المالةةك المنتفةة  مةةن هةةذه المةةاد   (2) و (1) تيند تنطبةةق فحكةةام الفقةةر -4

فةةي دولةةة متعاقةةد  ويةةزاول عمةةال  فةةي الدولةةة المتعاقةةد   ا  بأربةةال األسةةهم مقيمةة

األسةهم مةن خةالل منشةأ  دائمةة األخر  التي تقيم فيهةا الشةركة الدافعةة ألربةال 

ية دي فةي تلةك الدولةة األخةر  خةدما  شخصةية مسةتقلة كان فو  ،فيها موجود 

بسةةببها فربةةال األسةةهم  عوكا ةةع ملكيةةة األسةةهم التةةي دفعةة ،مةةن قاعةةد  ثابتةةة فيهةةا

طبةق نفو القاعد  الثابتة. في مثةل هةذه ال الةة تالدائمة مرتبطة فعليا  بهذه المنشأ  

 ( وفقا  لل الة.14( فو الماد  )7الماد  ) فحكام

إذا حققع شركة مقيمة في دولة هذه الماد ، في على الرغم من األحكام األخر   -5

ال يجوو فن تفةرض تلةك ففو دخال  من الدولة المتعاقد  األخر ،  متعاقد  فرباحا  

الدولة األخر  في ضريبة على فربال األسهم التةي تةدفعها الشةركة إد بقةدر مةا 

ن فربةال األسةهم هةذه إلةى مقةيم فةي تلةك الدولةة األخةر  فو بالقةدر الةذي يدف  مة

تكون فيه الملكية التي تدف  بسببها فربال األسةهم مرتبطةة ارتباطةا  فعليةا  بمنشةأ  

ب ايةخإ يجوو لهةا كما د .في تلك الدولة األخر  موجود دائمة فو قاعد  ثابتة 

حتةى  لشةركة غيةر المووعةةعلى فربةال ا ليريبةغير المووعة الشركة فربال 

كليةا  فو جزئيةا   مثةلتفربال األسهم المدفوعة فو األربال غير المووعةة  كا علو 

 الدولة األخر .         في تلك  ا   اشئ فو دخال   ا  رباحف

 (11مادة )ال

 الدخل من مطالبات الدين

يجوو فن يخي  الدخل مةن مطالبةا  الةدين الناشة  فةي دولةة متعاقةد  ومةدفوب  -1

 مقيم في الدولة المتعاقد  األخر  لليريبة في تلك الدولة األخر .ل

م  ذلك، يجةوو فن يخية  مثةل هةذا الةدخل مةن مطالبةا  الةدين لليةريبة فةي و -2

لكةن إذا كةان  ،أل ظمة تلك الدولة المتعاقةد الدولة المتعاقد  التي ينشأ فيها وطبقا  

ي الدولةة المتعاقةد  األخةر ، مقيمةا  فةلدخل مةن مطالبةا  الةدين باالمالك المنتف  

مةن إجمةالي مبلة  الةدخل مةن  %10 اليريبة المفروضةتتجاوو هذه  فيجا فد
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 مطالبا  الدين.

( الةدخل مةن مطالبةا  الةدين الناشة  فةي دولةة 2على الرغم مةن فحكةام الفقةر  )  -3

متعاقد  ومةدفوب إلةى ال كومةة فو إلةى كيةان مملةوك بالكامةل لل كومةة فو البنةك 

في الدولة المتعاقد  األخر  د يخية  لليةريبة فةي الدولةة المتعاقةد   المركزي

 المذكور  فود .

تعنةةي عبةةار  "الةةدخل مةةن مطالبةةا  الةةدين" كمةةا هةةي مسةةتخدمة فةةي هةةذه المةةاد   -4

وسةواء لهةا  ، وب سواء تم تأمينها بةرهن فم د فيالدخل من مطالبا  الدين من 

السةةندا  مةةن وبشةةكل خةةاص الةةدخل  ،أربةةال المةةدين فم دبال ةةق فةةي المشةةاركة 

العةالوا  والجةوائز ا  وسةندا  الةديون بمةا فةي ذلةك السةندو ،المالية ال كومية

وكةةذلك  المرتبطةةة بمثةةل هةةذه السةةندا  الماليةةة فو السةةندا  فو سةةندا  الةةديون.

ف علةةى ف هةةا دخةةل مةةن فمةةوال مقرضةةة وفقةةا  للنظةةام الةةدخول األخةةر  التةةي تُعةةر  

الجةزاءا  عةن الةدفعا   دد تعةو اقد  التي  شأ  فيها.اليريبي في الدولة المتع

 ألغراض هذه الماد . دينالالمتأخر  دخال  من مطالبا  

إذا كةان المالةك المنتفة  مةن من هةذه المةاد   (2) ( و1) تيند تنطبق فحكام الفقر -5

يةةزاول عمةةال  فةةي الدولةةة ومقيمةةا  فةةي دولةةة متعاقةةد   ،الةةدخل مةةن مطالبةةا  الةةدين

األخر  التي  شأ فيها الدخل من مطالبا  الدين من خالل منشأ  دائمة  المتعاقد 

األخةر  خةدما  شخصةية مسةتقلة  ية دي فةي تلةك الدولةة كانفو  ،فيها موجود 

مةن مطالبةة الةدين التةي دفة  عنهةا الةدخل  ةمطالبة وكا ةع ،من قاعةد  ثابتةة فيهةا

ال الةة  تلةكبتةة. فةي مثةل فعليا  بهذه المنشأ  الدائمةة فو القاعةد  الثا مرتبطةالدين 

 وفقا  لل الة. من هذه ادتفاقية( 14( فو الماد  )7طبق فحكام الماد  )نت

عنةةدما يكةةون الشةةخص الةةدخل مةةن مطالبةةا  الةةدين  اشةةئا  فةةي دولةةة متعاقةةد   ديعةة -6

الةدخل إذا كةان الشةخص الةذي يةدف  ذلةك  ومة  ذلةكفي تلك الدولة.  ا  مقيمالداف  

 –مقيمةةا  فةةي دولةةة متعاقةةد  فم دهةةذا الشةةخص كةةان  سةةواء - مةةن مطالبةةا  الةةدين

 الناشة في دولةة متعاقةد  منشةأ  دائمةة فو قاعةد  ثابتةة مرتبطةة بالمديو يةة  يملك

المنشةةأ   هةةذهت مةةل ذلةةك الةةدخل تو ،مةةن مطالبةةا  الةةدين المةةدفوبالةةدخل  عنهةةا

فيهةا جةد توفي الدولة التةي  ا  الدخل  اشئ هذا دعندئذ يع ،الدائمة فو القاعد  الثابتة

 المنشأ  الدائمة فو القاعد  الثابتة.

سةبا عالقةة خاصةة بةين الجهةة ب ،عندما يكون مبل  الةدخل مةن مطالبةا  الةدين -7

ي ذالةدين الةةب فيمةا يتعلةقخةر، آالدافعةة والمالةك المنتفة  فو بينهمةا معةا  وشةخص 

ة المبل  الذي كان سةيتم ادتفةاق عليةه بةين الجهة يزيد على، الدخل هذا دف  عنهي

ف ن فحكام هذه الماد  تنطبق فقة   ،الدافعة والمالك المنتف  في غياا تلك العالقة

فةةي مثةةل هةةذه ال الةةة، فةة ن الجةةزء الزائةةد مةةن و ،علةةى المبلةة  المةةذكور فخيةةرا  
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 وجةواكةل دولةة متعاقةد  مة   ة ظمةألالمدفوعا  يظل خاضةعا  لليةريبة طبقةا  

 األحكام األخر  لهذه ادتفاقية. مراعا 

 (12)مادة ال

 اإلتاوات

يجوو فن تخي  اإلتاوا  التي تنشأ في دولة متعاقد  وتدف  إلى مقيم في الدولةة  -1

 المتعاقد  األخر  لليريبة في تلك الدولة األخر .

م  ذلك، يجوو فن تخي  تلةك اإلتةاوا  فييةا  لليةريبة فةي الدولةة المتعاقةد  و -2

مةن لكن إذا كان المالك المنتف   ، ة تلك الدولة المتعاقدفقا  أل ظموالتي تنشأ فيها 

 يجةا فدف ن اليريبة المفروضةة مقيما  في الدولة المتعاقد  األخر ، اإلتاوا  

 من المبل  اإلجمالي لإلتاوا . %10عن زيد ت

المةدفوعا  مةن في  -فةي هةذه المةاد مستخدم  كما هو-يعني مصطلح "إتاوا "  -3

عمل فدبي فو   شراستعمال في حق لمها مقابل استعمال فو حق ست وب التي يتم 

فني فو علمي بما في ذلك األفالم السينمائية، فو ففةالم فو فشةرطة البةإل اإلذاعةي 

ختراب فو عالمة تجارية، فو تصميم فو  موذا، فو إفو التليفزيو ي فو في براء  

فو مقابل استعمال فو حق استعمال معدا   ،سرية معالجةمخط ، فو تركيبة فو 

متعلقةةةةة بالتجةةةةارا المعلومةةةةا  المقابةةةةل تجاريةةةةة فو علميةةةةة فو  فو ،صةةةةناعية

 التجارية فو العلمية. فو ،الصناعية

مةن المالةك المنتفة   كةانإذا من هةذه المةاد   (2) و (1)د تنطبق فحكام الفقرتين  -4

عمةال  فةي الدولةة المتعاقةد  األخةر  ويةزاول مقيما  في دولة متعاقةد ،  ،اإلتاوا 

كةةان فو  ،فيهةةا موجةةود هةةذه اإلتةةاوا  مةةن خةةالل منشةةأ  دائمةةة التةةي  شةةأ  فيهةةا 

األخةر  خةدما  شخصةية مسةتقلة مةن خةالل قاعةد  ثابتةة  ي دي في تلك الدولةة

المنشةأ   هذهفعليا  ب ةمرتبط ا تدف  عنها اإلتاو تيوكان ال ق فو الملكية ال ،فيها

( 14( فو )7مةاد  )فحكةام الطبةق نال الة ت هذهفي مثل  ،الدائمة فو القاعد  الثابتة

 وفقا  لل الة.من هذه ادتفاقية 
لك الدولة. وم  ذلةك مقيم في تدفعها إذا اإلتاوا  قد  شأ  في دولة متعاقد   دتع -5

مقيما  في دولةة متعاقةد  فم د، إلتاوا ، سواء كان الذي يدف  اف ذا كان الشخص 
بهةا ادلتزامةا  التةي  ا  مرتبطةيملك في دولة متعاقد  منشأ  دائمة فو قاعةد  ثابتةة 

تت مةل لمنشةأ  الدائمةة فو القاعةد  الثابتةة اتلةك كا ةع و ،اإلتةاوا نها تلك عتدف  
هةذه اإلتةاوا  قةد  شةأ  فةي الدولةة التةي  دعنةدها تعة ،اإلتةاوا هةذه  دفة  عةاء

 فيها المنشأ  الدائمة فو القاعد  الثابتة. وجدت
ن الجهةة الدافعةةة والمالةةك بسةةبا عالقةة خاصةةة بةةي- يكةةون مبلة  اإلتةةاوا  عنةدما -6

 فو فو ال ةةق فيمةةا يتعلةةق بادسةةتخدام -معةةا  وبةةين شةةخص آخةةرهمةةا المنتفةة  فو بين
المبل  الةذي كةان سةيتم ادتفةاق عليةه يزيد على المعلوما  التي يدف  مقابال  لها، 
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العالقةة فة ن فحكةام هةذه المةاد   تلةكوالمالك المنتف  في غياا  ةبين الجهة الدافع
في مثل هذه ال الة، فة ن الجةزء الزائةد ولى المبل  المذكور فخيرا . تنطبق فق  ع

م  وجةوا  ،م كل دولة متعاقد امن المدفوعا  يظل خاضعا  لليريبة طبقا  لنظ
 مراعا  األحكام األخر  لهذه ادتفاقية.

 (13)مادة ال

 األرباح الرأسمالية

 ،ممتلكةا  غيةر منقولةة قةل ملكيةة مةن مقيم في دولةة متعاقةد  ل ة ققمتال األربال -1

فةةةي الدولةةةة المتعاقةةةد   الواقعةةةةو ،ادتفاقيةةةةمةةةن هةةةذه  (6فةةةي المةةةاد  ) المةةةذكور 

 لليريبة في تلك الدولة األخر .تخي   ،األخر 

األربةال مةن  قةةل ملكيةة ممتلكةا  منقولةةة تشةكل جةزءا  مةةن الممتلكةا  التجاريةةة  -2

دولة المتعاقد  األخةر  فو لمنشأ  دائمة يمتلكها مشروب تاب  لدولة متعاقد  في ال

فر  لمقةيم مةن امن  قةل ملكيةة ممتلكةا  منقولةة متعلقةة بقاعةد  ثابتةة متةوالناتجة 

دولة متعاقد  في الدولة المتعاقد  األخر  لغرض فداء خدما  شخصةية مسةتقلة 

هةذه المنشةأ  الدائمةة )بمفردهةا فو مة  مثةل ذلةك األربةال مةن  قةل ملكيةة في بما 

لليةريبة فةي تلةك الدولةة  تخية  ،ثةل هةذه القاعةد  الثابتةةكامل المشروب( فو م

 األخر .المتعاقد  

عمةةل فةةي النقةةل تفو مركبةةا  طةةرق األربةةال مةةن  قةةل ملكيةةة سةةفن فو طةةائرا   -3

 وفو مةن  قةل ملكيةة ممتلكةا  منقولةة متعلقةة بتشةغيل مثةل هةذه السةفن ف ،الدولي

ة المتعاقةد  التةي لليةريبة فقة  فةي الدولةتخية   ،فو مركبا  الطرق الطائرا 

 للمشروب. فيها مركز اإلدار  الفعلي يوجد

شةركة مقيمةة فةي رفسةمال فةي تمثةل حصةة من  قل ملكية فسهم  األربال الناتجة -4

تخية  لليةريبة مقةيم فةي دولةة متعاقةد  من فو السندا  الصادر  دولة متعاقد  

 في تلك الدولة.

مشةار إليهةا فةي الفقةرا  السةابقة تلةك ال غيةرمن  قل في ملكية المت ققة األربال  -5

 م فيها  اقل الملكية.يلليريبة فق  في الدولة المتعاقد  التي يقتخي  
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 (14مادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقد  فيمةا يتعلةق بخةدما  مهنيةة فو ف شةطة  -1

في مةن لدولة فيما عةدا لليريبة فق  في تلك ايخي  ذا  طبيعة مستقلة  فخر 

ريبة فةي هةذا الةدخل فييةا  لليةمثةل يخية   حيةإل يجةوو فن، تينالتالي ينال الت

 الدولة المتعاقد  األخر :

فر  لةةه بصةةفة منتظمةةة فةةي الدولةةة المتعاقةةد  اإذا كا ةةع لديةةه قاعةةد  ثابتةةة متةةو ف(

يجوو فن يخي  الدخل لليريبة في  ،داء ف شطته، في تلك ال الةألاألخر  

إلةةى تلةةك القاعةةد   نسةةاالةةذي يولكةةن فقةة  بالقةةدر لةةة المتعاقةةد  األخةةر ، الدو

 الثابتة.

 مةددلفو  لمةد فةي الدولةة المتعاقةد  األخةر  موجةودا  الشةخص كان إذا  ا(

في مةد  إثنةي عشةر يومةا  فةي  (183) نعةفةي مجموعهةا فو تزيةد إلةى تصل 

فةة ن مقةةدار  ،ةال الةة تلةةكفةةي  .السةةنة الماليةةة المعنيةةةشةةهرا  تبةةدف فو تنتهةةي فةةي 

يجةوو فن  ،المة دا  فةي تلةك الدولةة األخةر  تهن ف شةطمفق  الدخل المت قق 

 .يخي  لليريبة في الدولة األخر 
تشمل عبار  "الخدما  المهنية" بوجه خةاص األ شةطة المسةتقلة فةي المجةاد   -2

 التربويةةة فو التعليميةةة وكةةذلك األ شةةطة المسةةتقلة فو الفنيةةةفو  األدبيةةة فو العلميةةة
وفطبةاء األسةنان  ،التي يزاولها األطبةاء والم ةامون والمهندسةون والمعمةاريون

 والم اسبون.
 (15مادة )ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة
مةةةن هةةةذه  (21) ( و20) ( و19) ( و18) ( و16)مةةة  مراعةةةا  فحكةةةام المةةةواد  -1

ها مقةيم التةي يكتسةباألخةر  ف ن الرواتا واألجور والمكافآ  المماثلةة ادتفاقية 
ما  ،في تلك الدولةفق  تخي  لليريبة  -فيما يتعلق بو يفة  -في دولة متعاقد  

تمةةع مزاولتهةةا فةةي الدولةةة  ذافةة  ،لةةم تةةتم مزاولتهةةا فةةي الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر 
فةي لليةريبة المكتسةبة   آيجةوو فن تخية  مثةل هةذه المكافة المتعاقد  األخر 

 تلك الدولة األخر .
( مةن هةذه المةاد ، فة ن المكافةآ  التةي يكتسةبها 1حكةام الفقةر  )على الرغم من ف -2

مقةةيم فةةي دولةةة متعاقةةد  فيمةةا يتعلةةق بو يفةةة يةةتم مزاولتهةةا فةةي الدولةةة المتعاقةةد  
 األخر ، تخي  لليريبة فق  في الدولة المذكور  فود  في ال الة التالية:

د تتجةةاوو فةةي  مةةددللمةةد  فو األخةةر   فةةي الدولةةة موجةةودا  المسةةتفيد  إذا كةةان ف(
السةنة في مد  إثني عشر شهرا  تبدف فو تنتهي فةي يوما  في  (183) مجموعها

 .المالية المعنية
صةةاحا عمةةل غيةةر مقةةيم فةةي مدفوعةةة مةةن قبةةل   آالمكافةة وفن تكةةون ا(
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 فو  يابة عنه. الدولة األخر 
يملكهةا هةا منشةأ  دائمةة فو قاعةد  ثابتةة تت مل قةد  آالمكاف وفن د تكون جـ(

 العمل في الدولة األخر . صاحا
  المكتسةةبة فيمةةا آالمكافةة فةة نالةةرغم مةةن األحكةةام السةةابقة فةةي هةةذه المةةاد ، علةةى  -3

في النقل  تعملفو مركبة طرق يتعلق بو يفة تمار  على متن سفينة فو طائر  
فيهةا مركةز  يوجةدلليةريبة فةي الدولةة المتعاقةد  التةي يجوو فن تخية   الدولي

 وب.اإلدار  الفعلي للمشر

 (16مادة )ال

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 
األخةةر  التةةي يكتسةةبها المماثلةةة والمةةدفوعا   فعيةةاء مجلةةس اإلدار فتعةةاا   

شةةركة مقيمةةة فةةي الدولةةة  إدار مجلةةس  فةةيدولةةة متعاقةةد  بصةةفته عيةةوا   فةةيمقةةيم 
 لليريبة في تلك الدولة األخر .يجوو إخياعها  ،المتعاقد  األخر 

 (17مادة )ال

 نيالرياضياألشخاص ن ويلفناناأتعاب 

فة ن الةدخل الةذي  ،من هةذه المةاد  (15) و (14)الرغم من فحكام المادتين على  -1

فو  اإلذاعةةالمسرل فو السينما فو في بصفته فنا ا  -مقيم في دولة متعاقد   يكتسبه

من ف شطته الشخصةية التةي يمارسةها  -التليفزيون فو بصفته موسيقيا  فو رياضيا  

 لة المتعاقد  األخر  يجوو إخياعه لليريبة في تلك الدولة األخر .في الدو

يست ق دخل يتعلق بأ شطة شخصية واولها فنان فو رياضي بصةفته تلةك  عندما -2

فةة ن ذلةةك  ،ذلةةك الةةدخل للفنةةان فو الرياضةةي  فسةةه ولكةةن لشةةخص آخةةر لةةم يكةةنو

تفاقيةةة مةةن هةةذه اإل (15) ( و14) ( و7)الةةرغم مةةن فحكةةام المةةواد علةةى الةةدخل و

فيهةا مزاولةة الفنةان فو  عيجوو إخياعه لليريبة في الدولة المتعاقةد  التةي تمة

 .لتلك األ شطة الرياضي
فةةي الدولةةة  يمارسةةهامقةةيم فةةي دولةةة متعاقةةد  مةةن ف شةةطة الةةدخل الةةذي يكتسةةبه  -3

يعفةى ( مةن هةذه المةاد  2( و )1فةي الفقةرتين ) وفقا  لمةا ورد ،المتعاقد  األخر 
الدولةة تلةك كا ع الزيار  إلةى إذا تلك الدولة المتعاقد  األخر  في من اليريبة 

مةةن الدولةةة عامةةة بةةأموال  يفساسةةبشةةكل فو كليةةا  المتعاقةةد  األخةةر  مدعومةةة 
وفقةا   متةت سلطتها الم ليةة فو فواإلدارية فحد فقسامها  فود  فوالمتعاقد  المذكور  
 اقدتين.بين حكومتي الدولتين المتعاتفاق دتفاقية ثقافية فو 

 (18مادة )ال

 معاشات التقاعد

ف ن معاشةا   ،من هذه ادتفاقية( 19الماد  ) ( من2الفقر  ) م  مراعا  فحكام  

 خدمةةالتي تدف  لمقيم فةي دولةة متعاقةد  مقابةل  المشابهةاألخر  التقاعد والمكافآ  
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 .فق  تخي  لليريبة في تلك الدولة ،سابقة

 (19مادة )ال

 الخدمات الحكومية

 - خةةالف معةةات التقاعةةد -المشةةابهة األجةةور والمكافةةآ  األخةةر  الرواتةةا و ف(  -1

فو سةلطتها الم ليةة لفةرد اإلداريةة دولة متعاقةد  فو فحةد فقسةامها  اي تدفعهتال

خية  لليةريبة القسةم فو السةلطة تخدما  فداها لتلةك الدولةة فو ب فيما يتعلق

 .فق  تلك الدولة في

المشابهة ا واألجور والمكافآ  األخر  هذه الروات مثلف ن م  ذلك و ا(

الخدما  في تلك فديع إذا فق  تخي  لليريبة في الدولة المتعاقد  األخر  

 :كذلكوالدولة األخر  وكان الفرد مقيما  في تلك الدولة 

 .يهامواطنفحد  (1

 الخدما . تأديةلم يصبح مقيما  في تلك الدولة فق  لغرض فو  (2

دولةة متعاقةد  فو  ،دفعةه مةن قبةل، فو مةن فمةوال توفرهةام يتفي معات تقاعد  ف(  -2

فرد فيما يتعلق بخدما  فداهةا لتلةك لفو سلطتها الم لية اإلدارية فحد فقسامها 

 .فق  يخي  لليريبة في تلك الدولة ةسلطالفو القسم الدولة فو 

م  ذلك ف ن معات التقاعد هذا يخي  لليريبة فةي الدولةة المتعاقةد  و ا(

 في تلك الدولة األخر . إذا كان الفرد مواطنا  ومقيما    فق األخر 

علةةى مةةن هةةذه ادتفاقيةةة  (18) ( و17و ) (16) ( و15)طبةةق فحكةةام المةةواد نت -3

 فيمةا يتعلةقومعاشا  التقاعةد  ،المشابهة والمكافآ  األخر  ،الرواتا واألجور

اإلداريةة مها بعمل تزاوله دولة متعاقد  فو فحد فقساومرتبطة بخدما  تم تأديتها 

 فو سلطتها الم لية.

 (21مادة )ال

 الطالب

)فو -والةذي يكةون  حرفةيالمدفوعا  التي يتسةلمها طالةا فو متةدرا مهنةي فو  -1

 ،مقيمةةا  فةةي الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر  -كةةان( مباشةةر  قبةةل ويةةار  دولةةة متعاقةةد 

هةةةذه لغةةةرض تعليمةةةه فو تدريبةةةه، فقةةة  ويتواجةةةد فةةةي الدولةةةة المةةةذكور  فود  

د تخية  لليةريبة  لمدفوعا  التي تكون لغرض معيشته فو تعليمه فو تدريبها

هةذه المةدفوعا   اشةئة مةن مصةادر خةارا مثةل في تلك الدولة بشرط فن تكون 

 تلك الدولة.

المدفوعا  التي يتسلمها طالا فو متدرا مهني فو حرفي والذي يكةون فو كةان  -2

الةةذي لدولةةة المتعاقةةد  األخةةر  ومباشةةر  قبةةل ويةةار  دولةةة متعاقةةد  مقيمةةا  فةةي ا
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والتةي ، لغرض تعليمه فو تدريبةهفق  يتواجد في الدولة المتعاقد  المذكور  فود  

 ،المةذكور  فود  د تخي  لليريبة في الدولةة  ،خدما فيما يتعلق بمكافأ   تمثل

فن تكةون الخةدما  بشةرط  خالل فتر  ومنيةة معقولةة لةذلك التعلةيم فو التةدريا،

والمكافةةأ  عةةن هةةذه الخةةدما  د تتجةةاوو المبلةة   تعليم فو التةةدريابةةالة رتبطةةم

 .اليروري إلعاشته فو تعليمه فو تدريبه

 (21مادة )ال

 المعلمون والباحثون

مكافآ  الفرد الذي يكون )فو كةان( مباشةر  قبةل ويارتةه دولةة متعاقةد  مقيمةا    

المذكور  فود  بغرض في الدولة المتعاقد  األخر ، والذي يكون موجودا  في الدولة 

فساسةةي هةةو التعلةةيم فو إلقةةاء م اضةةرا  فو إجةةراء فب ةةاك فةةي جامعةةة فو كليةةة فو 

مدرسةةة فو م سسةةة تعليميةةة فو م سسةةة فب ةةاك علميةةة تعتةةرف بهةةا حكومةةة الدولةةة 

المذكور  فود ، والمستلمة من قيامه بأ شطة التعليم فو الم اضرا  فو األب اك تلك 

مةن تةاريخ وصةوله األول  سةنتينولة المذكور  فود  لمةد  د تخي  لليريبة في الد

 إلى الدولة المذكور  فود .

 (22مادة )ال

 الدخل اآلخر

هةةذه  مةةنناولهةةا المةةواد السةةابقة دخل لمقةةيم فةةي دولةةة متعاقةةد  التةةي لةةم تتالةةبنةةود  -1

 .فينما كان منش ها ادتفاقية تخي  لليريبة في تلك الدولة فق 

خةةالف الةةدخل مةةن ب-دخل الةةعلةةى مةةن هةةذه المةةاد  ( 1فقةةر  )طبةةق فحكةةام الند ت -2

مةةةن هةةةذه  (6( مةةةن المةةةاد  )2م ةةةدد  فةةةي الفقةةةر  )الالممتلكةةةا  غيةةةر المنقولةةةة 

عمةال  فةي ويمةار  فةي دولةة متعاقةد   مقيما  الدخل  ذلكمستلم  كانإذا  -ادتفاقية

لةك فيهةا، فو ية دي فةي ت توجةدالدولة المتعاقد  األخر  مةن خةالل منشةأ  دائمةة 

ويكةون ال ةق فو  ،الدولة األخر  خدما  شخصية مستقلة من قاعةد  ثابتةة فيهةا

فعليا  بمثل هذه المنشةأ  الدائمةة فو  ةالدخل مرتبط من فجلهاالممتلكا  التي يدف  

مةن ( 14المةاد  ) وف( 7تطبق فحكام المةاد  ) ،ال الة هذهالقاعد  الثابتة. في مثل 

 وفقا  لل الة. هذه ادتفاقية

 (23دة )ماال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب
كتسا مقيم في دولة متعاقد  دخال  يخي  لليريبة فةي الدولةة المتعاقةد  عندما ي (1

مةن اليةريبة تخصةم الدولةة المةذكور  فود  ، وفقا  ألحكام هذه ادتفاقيةة األخر 
الدولةةة تلةةك علةى دخةةل ذلةةك المقةيم مبلغةةا  مسةةاويا  ليةريبة الةةدخل المدفوعةةة فةي 

كمةا  الةدخل الخصم ذلك الجزء من ضةريبةذلك األخر ، ود يجوو فن يتجاوو 
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هو م تسا قبةل الخصةم، المنسةوا، وفقةا  لل الةة، إلةى الةدخل الةذي قةد يخية  
 لليريبة في الدولة األخر .

عندما يتم إعفاء دخل مكتسا من قبل مقةيم فةي دولةة متعاقةد  مةن اليةريبة فةي  -2
عند حسةاا  تلك الدولةام هذه ادتفاقية، ف  ه يجوو لتلك الدولة وفقا  ألي من فحك

 المقيم فن تأخذ في اإلعتبار الدخل المعفى. لكاليريبة على المتبقي من دخل ذ
فسةاليا إوالةة ادودواا اليةريبي  ، د تخةللمملكة العربيةة السةعوديةا في حالة  -3

 لمواطنين السعوديين.بالنسبة ل أحكام  ظام جباية الزكا ب
 (24) مادةال

 إجراءات االتفاق المتبادل

 ،تة ديفو كلتيهما  المتعاقدتينشخص فن إجراءا  إحد  الدولتين ل عندما يتبين -1

 ،فو سوف ت دي بالنسبة له إلى فرض ضريبة د تتفةق مة  فحكةام هةذه ادتفاقيةة

 األ ظمةةةالمعالجةةة المنصةةوص عليهةةا فةةي  تةةدابيربصةةرف النظةةر عةةن -يمكنةةه 

لدولةة التابعةة لعلى السلطة المختصةة  تهفن يعرض قيي -نالم لية لتلك الدولتي

عةرض القيةية خةالل ثةالك سةنوا  مةن فول  جةايوالمتعاقد  التةي يقةيم فيهةا. 

 فحكام هذه ادتفاقية.خالف تإشعار باإلجراء الذي فد  إلى فرض ضريبة 

وف هةا غيةر  مبةررا ،لهةا فن ادعتةراض   إذا بةد ،علةى السةلطة المختصةة يتعين -2

طريةق  عن القيية تسويةل يسعال ،على التوصل إلى حل مرضيبنفسها   قادر

ادتفاق المتبادل مة  السةلطة المختصةة بالدولةة المتعاقةد  األخةر  بهةدف تجنةا 

 هذه ادتفاقية. فحكامالتي تخالف  يريبةالفرض 

عةن طريةق  يافي الدولتين المتعاقدتين فن تسةع ينتالسلطتين المختصعلى  يتعين -3

بتفسةير فو  ا  تعلقةمنشةأ يفو شةك  ةتذليل في صةعوبإلى المتبادل فيما بينها ادتفاق 

ادودواا اليةريبي  والةةإلتطبيق هذه ادتفاقية. ويجوو فييةا  فن تتشةاورا معةا  

 في ال اد  التي لم ترد في هذه ادتفاقية.

مةن  امبعيةهب فةي الةدولتين المتعاقةدتين فن تتصةال ينتللسلطتين المختصةيجوو  -4

 السابقة.الفقرا  حول التوصل إلى اتفاق  فجل
فن تقةةررا متبةةادل  اتفةةاقبفةةي الةةدولتين المتعاقةةدتين  ةالمختصةة  ايجةةوو للسةةلط -5

خية  يالمتطلبةا  التةي  خاصةةبصفة ولتطبيق هذه ادتفاقية  المناسااألسلوا 
الدولةةةة األخةةةر  علةةةى  كةةةي ي صةةةلوا فةةةيمتعاقةةةد  الدولةةةة الفةةةي لهةةةا المقيمةةةون 

 في هذه ادتفاقية.المنصوص عليه اليريبي عفاء فو اإل فيضخالت

 (25مادة )ال

 تبادل المعلومات
عبةر القنةوا  الدبلوماسةية في الدولتين المتعاقدتين  ناتن المختصتاالسلط تتبادل -1

األ ظمةةة الم ليةةة  فحكةةاملتنفيةةذ فحكةةام هةةذه ادتفاقيةةة فو  المعلومةةا  اليةةرورية
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 بكافةةة ف واعهةةا وصةةفاتها المفروضةةة ئاللةةدولتين المتعاقةةدتين المتعلقةةة باليةةرا
طالما  ،فو سلطاتهما الم لية اإلدارية فقسامهما يابة عن الدولتين المتعاقدتين فو 

هةةةذه تبةةةادل  ود يتقيةةةد فحكةةةام هةةةذه ادتفاقيةةةة. مةةة  ائااليةةةرد تتعةةةارض تلةةةك 
 ا  التةيعلومةالمتعامةل و. من هةذه ادتفاقيةة( 2) الماد و( 1بالماد  ) المعلوما 

 التةي تعامةل بهةا طريقةالسرية بنفس معلوما  اها الدولة المتعاقد  على ف ها تتلق
الكشف عنها د يجوو و ،ف ظمتها الم ليةبموجا عليها  صل تالتي المعلوما  

لألشخاص فو السلطا  )بما في ذلك الم ةاكم واألجهةز  اإلداريةة( المعنيةين إد 
 فيمةةةا يتعلةةةق باليةةةرائافو  و ادعالةةةفو الت صةةةيل فو التنفيةةةذ فو إقامةةةة   بةةةالرب

الجملةةة األولةةى فو ت ديةةد ادسةةتئناف المتعلةةق بتلةةك اليةةرائا المشةةار إليهةةا فةةي 
 فقةة  لتلةةك المعلومةةا تلةةك اسةةتخدام األشةةخاص فو السةةلطا  ويجةةوو لهةة دء 

اإلجةةراءا  القيةةائية فةةي المعلومةةا  فةةي هةةذه ويجةةوو لهةةم كشةةف  .األغةةراض
 .الم اكم العامة فو في األحكام القيائية

بمةا ية دي إلةى إلةزام من هةذه المةاد  ( 1د يجوو بأي حال تفسير فحكام الفقر  ) -2

 بما يلي:    دولة متعاقد 

لممارسا  اإلدارية فةي تلةك الدولةة اوتنفيذ إجراءا  إدارية مخالفة لأل ظمة  ف(

 فو في الدولة المتعاقد  األخر .

التعليمةا   ة فوتقديم معلوما  د يمكن ال صول عليها بموجا األ ظم ا(

 فو في الدولة المتعاقد  األخر .تلك الدولة  اإلدارية المعتاد  في

 وفاألعمةال  وفتعلق بالتجةار  يمعلوما  من شأ ها كشف في سر تقديم  جـ(

األسرار التجارية فو المهنية فو العمليا  التجاريةة فو معلومةا   فو الصناعة

 .عنها مخالفا  للسياسة العامة الكشفقد يكون 

 (26مادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصلية بموجا  وفألعياء البعثا  الدبلوماسية  الممنوحة ادمتياوا  المالية       

تتةةأثر بهةةذه  لةةن القواعةةد العامةةة للقةةا ون الةةدولي فو بموجةةا فحكةةام اتفاقيةةا  خاصةةة

 .ادتفاقية
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 (27مادة )ال

 أخرىأحكام 

اقيةةة مةةا يةة ثر علةةى تطبيةةق األحكةةام الم ليةةة لمنةة  التهةةرا فةةي هةةذه ادتف لةةيس -1

 .اليريبي
تاب  لدولة متعاقد  ال ق فةي مزايةا هةذه ادتفاقيةة  لكيان قا و يفو  ليس لمشروب -2

إذا كةةةان الغةةةرض الةةةرئيس فو فحةةةد األغةةةراض الرئيسةةةية مةةةن إ شةةةاء مثةةةل هةةةذا 
ه ادتفاقيةة هةو ال صةول علةى المزايةا بموجةا هةذفو الكيان القةا و ي المشروب 

 والتي د تتوفر بدو ها.
تشمل فييا  فحكام الفقرا  السابقة لهذه المةاد  الكيا ةا  القا و يةة التةي لةيس لهةا  -3

 .فعليا   شاطا  تجارية

 (28مادة )ال

 النفاذ
عةن طريةق القنةوا  الدبلوماسةية كل دولة متعاقد  الدولة المتعاقد  األخر   بل ت -1

. حيةةز النفةةاذ هةةذه ادتفاقيةةةوفقةةا  لنظامهةةا لةةدخول  مةةةالالوباسةةتكمال اإلجةةراءا  
الةذي تةالي للشةهر اليوم األول من الشهر الثا ي ال في افذ  هذه ادتفاقية  تصبحو
 األخير. تلقى اإلخطارفيه  تم

 : افذ  فحكام هذه ادتفاقية تصبح -2
فو المبةال  المدفوعةة فةي  عند المنب ، علةىليرائا المستقطعة با فيما يتعلق ف(

حيةز ادتفاقيةة  هةذه دخةولتةاريخ الةذي يلةي ينةاير  شةهراألول مةن اليوم بعد 
 .ذانفال
دف في فو التي تب عن السنوا  اليريبيةاألخر  فيما يتعلق باليرائا  ا(

لتةاريخ الةذي تصةبح فيةه ادتفاقيةة ا الةذي يلةييناير  شهربعد اليوم األول من 

  افذ .

 (29مادة )ال

 اإلنهاء

يجةةوو ألي مةةن الةةدولتين وغيةةر م ةةدد   لمةةد فاقيةةة  افةةذ  المفعةةول تظةةل هةةذه ادت -1

خطةي  إشةعار بتقةديموا  الدبلوماسةية نةالق مةن خةاللادتفاقيةة إ هاء المتعاقدتين 

في  فةييو يةو  30فةي موعةد د يتعةد  للدولةة المتعاقةد  األخةر  بطلا اإل هةاء 

يها ادتفاقيةة فالسنة التي فصب ع  منخمس سنوا  مرور تبدف بعد سنة ميالدية 

 . افذ 

 :تتوقف عن التطبيق ادتفاقيةف ن  الة مثل هذه الفي  -2

بعةةد علةةى المبةةال  المدفوعةةة  ،المنبةة  قطعة عنةةدليةةرائا المسةةتاب مةةا يتعلةةقفي ف(

 .إشعار إ هاء ادتفاقية هاية السنة الميالدية التي تم فيها تقديم 
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ة التةي تبةدف بعةد يرائا األخر  عةن السةنوا  اليةريبيالب ما يتعلقفي ا(

 .إشعار إ هاء ادتفاقية هاية السنة الميالدية التي تم فيها تقديم 

      

 .هذه ادتفاقية بتوقي  ، المفوضان حسا األصول،ن فد اهاقام الموقع إثباتا  لذلك

     

مةةن  سةةختين  م9/11/2007الموافةةق  هةةـ28/10/1428بتةةاريخ  ف قةةرهحةةرر  فةةي  

متسةاوية ال جيةة.  وجمي  النصوصواإل جليزية  التركيةوباللغا  العربية  نفصليتي

 اإل جليزي. النصب يعتدادختالف في التفسير  ةفي حالو

 

 عنننننننننننننن حكومنننننننننننننة     حكومة المملكة العربية السعوديةعن 

 الجمهورية التركية

 

 علــي بـابـا جــان      إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

 وزيـــر الخارجيــــة              وزيـــر الماليـــة        
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 ولـوكـروتـب

 

بةةين حكومةةة المملكةةة العربيةةة السةةعودية وحكومةةة التةةي فبرمةةع توقيةة  ادتفاقيةةة  عنةةد

لتجنةا ادودواا اليةريبي ولمنة  التهةرا اليةريبي فةي شةأن  ةتركيالجمهورية ال

 تشكل جزءا  دالتي على الدخل، وافق الموقعان فد اه على األحكام التالية  ائاالير

 يتجزف من ادتفاقية.

 (4ماد  )ال( من 1فقر  )الفيما يتعلق ب  -1

الشةةخص ذا الصةةفة ادعتباريةةة شةةمل فييةةا  ي"مقةةيم"  مصةةطلح مةةن المفهةةوم فن   

مةن اليةرائا فةي بشةكل عةام معفةى الوالم سس بموجا ف ظمة دولة متعاقةد  

 تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:

يةةة فو خيريةةة فو تعليميةةة فو علميةةة فو ألغةةراض دين علةةى سةةبيل ال صةةر ف( 

 غرض آخر مماثل.ل

فو لتوفير معاشا  تقاعدية فو مناف  فخر  مماثلة لمو فين وفقا  لخطة في  ا( 

 هذا الشأن.

 (4ماد  )ال( من 3فقر  )الفيما يتعلق ب -2

في حالة اإلقامة المزدوجة، ب يإل يكون للشخص غير الفرد مكان إدار  فعليةة   

لتين ومقةر قةا و ي فةي الدولةة األخةر ، تتشةاور عندئةذ السةلطا  في فحةد الةدو

المختصة فةي الةدولتين المتعاقةدتين لالتفةاق المتبةادل علةى ت ديةد مةا إذا يتعةين 

 اعتبار المقر القا و ي لذلك الشخص هو المكان ال قيقي إلدارته الفعلية فم د.

 (6ماد  )ال( من 2فقر  )الفيما يتعلق ب  -3

فةةي كةةل األحةةوال يشةةمل "الممتلكةةا  غيةةر المنقولةةة"  مصةةطلحن مةةن المفهةةوم ف 

 المواشي والتجهيزا  المستخدمة في تربية ورعاية األسماك.

 (7ماد  )الفيما يتعلق ب -4

في حالة عقود البناء فو التركيا فو في مسةح متصةل بهمةا، د تُ ةدد فربةال  ف( 

ى فسةا  ذلةك المنشأ  الدائمةة علةى فسةا  إجمةالي مبلة  العقةد، بةل فقة  علة

الجزء من العقد الذي  فذته فعليا  المنشأ  الدائمة في الدولة المقيمة فيها، مة  

عةةدم األخةةذ فةةي ادعتبةةار ألي جةةزء مةةن العقةةد يةةتم تنفيةةذه خةةارا الدولةةة 

 المتعاقد  األخر  عند ت ديد فربال المنشأ  الدائمة.

الةةدولتين ا( مةن المفهةوم فن فربةال األعمةال التةةي ي ققهةا مشةروب فةي إحةد  

المتعاقةةدتين مةةن تصةةدير بيةةائ  إلةةى الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر  د تخيةة  

مل عقةود التصةدير عنةدما تشةتلليريبة في تلةك الدولةة المتعاقةد  األخةر . 

منشةةأ  دائمةةة فةةي الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر   هافخةةر  تمارسةة اطا علةةى  شةة
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تعاقةةد  لليةةريبة فةةي الدولةةة الم ا طاالمنسةةوا لتلةةك النشةةتخيةة  األربةةال 

 األخر .

دون ادقتصةةار علةةى تشةةمل عبةةار  "فربةةال األعمةةال" مةةن المفهةةوم فن  (جـ

 تجةةةةار  واألعمةةةةال المصةةةةرفيةال  ويصةةةةنت، الةةةةدخل المكتسةةةةا مةةةةن الذلةةةةك

، والتةةأمين، ومةةن عمليةةا  النقةةل الةةداخلي، وتقةةديم الخةةدما . ود )البنكيةةة(

بصةةفته  تشةةمل هةةذه العبةةار  الخةةدما  الشخصةةية التةةي ي ديهةةا فةةرد سةةواءا  

 مو فا  فو بصفة مستقلة.

 (10ماد  )الفيما يتعلق ب -5
هةةذه ادتفاقيةةة، تخيةة  فربةةال شةةركة فةةي دولةةة فةةي فحكةةام  يعلةةى الةةرغم مةةن ف

ة متعاقد  تنفذ فعماد  في الدولة المتعاقد  األخر  مةن خةالل منشةأ  دائمةة مقيمة
ريبة (، للية7لليريبة بموجةا المةاد  )خيعع في تلك الدولة، بعد فن تكون 

على المبل  المتبقي في الدولة المتعاقد  التي تقيم فيها المنشةأ  الدائمةة، وب يةإل 
 د تتجاوو تلك اليريبة المفروضة خمسة بالمائة.

 (24ماد  )المن ( 2فقر  )الفيما يتعلق ب -6

مةةن المفهةةوم ف ةةه يجةةا علةةى دافةة  اليةةريبة المطالبةةة باسةةترداد مةةا ينةةت  عةةن 

فتر  المنصوص عليها فةي األ ظمةة الم ليةة للةدولتين ادتفاق المشترك خالل ال

 المتعاقدتين بعد إخطاره من إدار  اليرائا بنتيجة ادتفاق المشترك.

من المفهوم ف ه ليس في هذه ادتفاقية ما ي ثر على حقةوق والتزامةا  الةدولتين  -7

المتعاقةةةةدتين بموجةةةةا ادتفاقيةةةةة المبرمةةةةة بةةةةين المملكةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية 

لإلعفاء المتبادل مةن اليةرائا علةى  شةاطا  م سسةا   ةتركيالهورية جمالو

 م.1989يناير  11النقل الجوي في الدولتين المتعاقدتين الموقعة في 

فةةةي حالةةةة تطبيةةةق المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية ضةةةريبة دخةةةل علةةةى مواطنيهةةةا  -8

عين علةى المقيمين في المملكة. فو فن اليريبة القائمة ُعدلع وفقا  لذلك، ف  ه يت

الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضا  إلدراا ماد  بشأن عدم التمييز فةي 

 .ادتفاقية



 -23- 

ن فد ةةةاه، المفوضةةةان حسةةةا األصةةةول، بتوقيةةة  هةةةذا اإثباتةةةا  لةةةذلك قةةةام الموقعةةة     

 البروتوكول.
 

مةن  سةختين  م9/11/2007الموافةق  هةـ28/10/1428بتةاريخ  ف قةرهحرر فةي      

العربية والتركية واإل جليزية وجمي  النصوص متسةاوية ال جيةة.  فصليتين باللغا 

 وفي حالة ادختالف في التفسير يعتد بالنص اإل جليزي.

 

 عن حكومة الجمهورية التركية   ومة المملكة العربية السعودية حكعن 

 

 علــي بـابـا جــان             إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

 وزيـــر الخارجيــــة                   يـــةوزيـــر المال        
 


