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 اتفاقية 
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة 

 جمهورية الهند
لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب 

 دخلعلى ال
 ولمنع التهرب الضريبي

 
إن حكومة المملكة العربية السععويية وحكومعة همروةيعة   

الرني ةغبًة منرما في إبرام اتفاقية لتهنع  ازديوا  الرعريبي 
في شأن الررائ  على اليخل ولمنع الترعر  الرعريبيم معن 

 أهل تعزيز التعاون ازقتصايي بين البليينم
 قي اتفقتا على ما يلي :

 
 (1) المادة

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تطبععه هععالت ازتفاقيععة علععى امشععخا  المقيمععين فععي إحععي  

 اليولتين المتعاقيتين أو في كلتيرما.
 

 (2المادة )
 الضرائب التي تشملها االتفاقية

تطبععه هععالت ازتفاقيععة علععى رععرائ  الععيخل المفرورععة  -1
لطاترا لمصلحة كل يولة متعاقية أو أقسامرا السياسية أو سع

 المحلية بصرف النظر عن طريقة فرررا.
تعي من الررائ  على اليخل هميع الررائ  المفرورة  -2
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علععى إهمععالي الععيخل أو علععى عناصععر الععيخل بمععا فيرععا 
الررائ  على المكاس  الناتهعة معن التصعرف فعي ملكيعة 
الممتلكععاا المنقولععة أو غيععر المنقولععةم والرععرائ  علععى 

 لروات  التي تيفعرا المشروعاا.إهمالي مبالغ امهوة و ا
الررائ  الحالية التي تطبعه عليرعا هعالت ازتفاقيعة بشعكل  -3

 -خا :
 بالنسبة إلى المملكة العربية السعويية: أ(
 الزكاة. -
 رريبة اليخل بما فيرا رريبة استثماة الغاد الطبيعي.  -
 )يشاة إليرا فيما بعي بع "الرريبة السعويية"(.  
 ني: ( بالنسبة للر 

 رريبة اليخل بما في اللك أي رريبة إرافية عليرا. -
 )يشاة إليرا فيما بعي بع "الرريبة الرنيية"(. 

تطبه أحكام هالت ازتفاقية أيرًا على أي رريبة مماثلة أو  -4
مشابرة في هوهرها تفرررا أي معن العيولتين المتعاقعيتين 

اليعة بعي تاةيخ توقيع هالت ازتفاقية إرافة إلى الررائ  الح
أو بععيزً منرععا. وتبلععغ كععل سععلطة مختصععة فععي الععيولتين 
المتعاقععيتين السععلطة امخععر  بععالتغييراا الهوهريععة التععي 

 أيخلا على أنظمترا الرريبية.
 

 (3المادة )
 تعريفات عامة

مغراض هالت ازتفاقيةم ما لم يقتض سياه العن  خع ف  -1
 اللك:



 3 

المملكعة يعني مصطلح "المملكة العربيعة السععويية" إقلعيم  (أ
العربية السعوييةم ويشمل اللعك المنعاطه الواقععة خعاة  
الميات اإلقليمية التعي تمعاةا المملكعة العربيعة السععويية 
على مياهرا وقاع بحرها والطبقاا الواقععة تحعا التربعة 
والمععواةي الطبيعيععة حقععوه السععياية والوزيععة بمقترععى 

 نظامرا والقانون اليولي. 
قلععيم الرنععي ويشععمل الميععات  (  يعنععي مصععطلح "الرنععي" إ

اإلقليمية والفرعا  الهعوي فوقعك وكعاللك أي منطقعة بحريعة 
تماةا فيرا الرني حقوه سياية ووزية أخر م وفقًا للقعانون 
الرنععيي وطبقععًا للقععانون الععيولي بمععا فععي اللععك اتفاقيععة اممععم 

 المتحية بشأن قانون البحاة.
عاقععية تعنععي عباةتععا "يولععة متعاقععية" و "اليولععة المت  هع(

امخر "  المملكة العربيعة السععويية أو همروةيعة الرنعي 
 بحس  ما يقتريك سياه الن .

يشمل مصطلح "شعخ " أي فعريم أو أي شعركة أو أي  ي(
 كيان آخر من امشخا .

يعنعععي مصعععطلح "شعععركة" أي شعععخ  الي صعععفة  هع(
اعتباةية أو أي كيعان يعامعل علعى أنعك شعخ  الو صعفة 

 اعتباةية مغراض الرريبة.
تعني عباةتا "مشروع تعابع ليولعة متعاقعية" و "مشعروع  (و

تعابع لليولععة المتعاقععية امخععر " علععى التععوالي مشععروعًا 
يباشرت مقيم بيولة متعاقية ومشروعًا يباشرت مقيم باليولة 

 المتعاقية امخر .
أو طعائرة تعني عباةة "نقعل يولعي" أي نقعل بسعفينة  د(
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معا ععيا الحعازا يتولى تشغيلرا مشروع ليولعة متعاقعيةم 
فقعط بعين أمعاكن أو الطعائرة التي يتم فيرا تشغيل السفينة 

 تقع ياخل اليولة المتعاقية امخر .
 يعني مصطلح "السلطة المختصة": حع(
: وداةة الماليععة  بالنسععبة للمملكععة العربيععة السعععويية -1

 ويمثلرا ودير المالية أو ممثلك المفوض.
ومة الرني أو ممثلك حك م: ودير المالية  بالنسبة للرني  -2

 المفوض.
 يعني مصطلح "مواطن": ط(

 أي فري حائز على هنسية يولة متعاقية. -1
أي شخ  قانوني أو شركة ترامن أو همعية تستمي  -2

 اللك الورع من امنظمة النافالة في يولة متعاقية.
عنععي تطبيععه هععالت ازتفاقيععة فععي أي وقععا مععن قبععل يولععة  -2

طلح لم يري لعك تعريعف فيرعام متعاقية فإن أي عباةة أو مص
وما لم يقتض سعياه العن  خع ف اللعكم يكعون لعك المعنعى 
نفسك في اللك الوقا بموه  نظعام تلعك اليولعة فيمعا يتعلعه 
بالررائ  التعي تطبعه عليرعا ازتفاقيعةم ويعرهح أي معنعى 

بقة لتلك اليولة علعى أي معنعى طبقًا لألنظمة الرريبية المط
ًا لألنظمععة امخععر  لتلععك للعبععاةة أو للمصععطلح وفقعع ىمعطعع
 اليولة.

 
 (4المادة )

 الـمقيـم
مغععراض هععالت ازتفاقيععة تعنععي عبععاةة "مقععيم فععي يولععة  -1
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 متعاقية":
أي شخ  يخرع وفقًا منظمة تلك اليولة للرريبة فيرعا  أ(

بسب  سكنك أو إقامتك أو محل إياةتعك أو أي معيعاة آخعر 
شعخ   الي طبيعة مماثلة. لكن ز تشمل هعالت العبعاةة أي

خارع للرريبة في تلك اليولعة فيمعا يتعلعه فقعط بالعيخل 
 المتحقه من مصاية في تلك اليولة.

حكومعععة أي معععن العععيولتين المتعاقعععيتين أو أي معععن   (
 أقسامرا السياسية أو سلطاترا المحلية.

( معن هعالت المعاية 1عنيما يكون فري وفقًا محكام الفقعرة ) -2
تينم فإن ورعك عنيئال يتحعيي مقيمًا في كلتا اليولتين المتعاقي

 كاآلتي:
يعي مقيمًا فقط في اليولة التعي يتعوافر لعك سعكن يائعم  أ( 

فإن توافر لك سكن يائم في كلتا اليولتين فيعي مقيمعًا م برا 
فقععط فععي اليولععة المتعاقععية التععي تكععون فيرععا ع قاتععك 
 الشخصية وازقتصايية أوثه )مركز المصالح الحيوية(.

كنععًا تحييععي اليولععة التععي فيرععا مركععز إالا لععم يكععن مم  (
مصالحك الحيوية أو لم يتوافر لعك سعكن يائعم فعي أي معن 
الععيولتينم فيعععي مقيمععًا فقععط فععي اليولععة التععي فيرععا سععكنك 

 المعتاي.
إالا كان لك سكن معتاي في كلتا اليولتين أو لم يكن لعك  هع(

سكن معتاي في أي منرمام يعي مقيمًا فقط في اليولعة التعي 
 واطنًا فيرا.يكون م

إالا كان مواطنًا في كلتا اليولتين أو لم يكن مواطنًا في أي  ي(
منرمعععام فتسعععوي السعععلطتان المختصعععتان فعععي العععيولتين 
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 المتعاقيتين الموروع بازتفاه المشترك.
وفقعًا محكعام الفقعرة  -غير الفري  -عنيما يعي شخ  ما  -3

عاقيتينم فإنك ( من هالت المايةم مقيمًا في كلتا اليولتين المت1)
 يعي مقيمًا فقط في اليولة التي فيرا مركز إياةتك الفعلي.

 
 (5المادة )

 المنشأة الدائمة
مغراض هالت ازتفاقيعةم تعنعي عبعاةة "المنشعأة اليائمعة"  -1

المقععر الثابععا للعمععل الععالي يععتم مععن خ لععك مزاولععة نشععاط 
 المشروع كليًا أو هزئيًا.

 بوهك خا : تشمل عباةة "المنشأة اليائمة" -2
 مركز اإلياةة. أ(
 فرع.  (
 مكت . هع(
 مصنع. ي(
 وةشة. هع(
منهم أو بئر غاد أو محهر أو أي مكان آخعر زسعتخرا   و(

 المواةي الطبيعية.
 تشمل عباةة "المنشأة اليائمة" أيرًا: -3

موقع بنعا  أو إنشعا م أو مشعروع تهميعع أو تركيع م أو  أ(
بشعرط أن يسعتمر مثعل أعمازً إشرافية متعلقة برعام لكعن 

هالا الموقع أو المشروع أو تلك امعمعال معية تزيعي علعى 
 يومًا. 182
توفير خيماا بما فيرعا الخعيماا ازستشعاةية معن قبعل   (
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مشروع معن خع ل معوظفين أو ععاملين آخعرين يعوظفرم 
المشروع لرالا الغعرضم بشعرط أن تسعتمر امعمعال معن 

ط بعك( فعي هالا النوع )للمشروع نفسعك أو لمشعروع معرتب
يومعًا  182اليولة لمية أو معيي تزيعي فعي مهموعرعا علعى 

 خ ل أي مية اثني عشر شررًا.
على الرغم من امحكام السابقة في هالت المايةم فإن عباةة  -4

 "المنشأة اليائمة" ز تشمل مايلي:
استخيام التسري ا فقط لغرض تخزين أو عرض السعلع  أ(

 .أو البرائع التي يملكرا المشروع
ازحتفاظ بمخزون معن السعلع أو البرعائع التعي يملكرعا   (

 .المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط
ازحتفاظ بمخزون من السلع أو البرائع التي يملكرا   هع(

 .المشروع فقط لغرض المعالهة من قبل مشروع آخر
ازحتفاظ بمقر ثابعا للعمعل فقعط لغعرض شعرا  سعلع أو  ي(

 .مشروعبرائع أو همع معلوماا لل
ازحتفاظ بمقر ثابا للعمل فقعط لغعرض القيعام بعأي   هع(

 .نشاط آخر الي طبيعة تحريرية أو مساعية للمشروع
ازحتفععاظ بمقععر ثابععا للعمععل فقععط مي مععزي  مععن  و( 

امنشععطة المععالكوةة فععي الفقععراا الفرعيععة )أ( إلععى )هععع( 
بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابعا للعمعل النعات  

 لمزي  لك طبيعة تحريرية أو مساعية.عن هالا ا
( إالا كان شخ  2( و )1على الرغم من أحكام الفقرتين ) -5

خ ف الوكيل المتمتع بورع مستقل والعالي تنطبعه عليعك  -
يعمععل فععي يولععة متعاقععية نيابععة عععن مشععروع  –( 7الفقععرة )
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لليولة المتعاقية امخر م فإن هالا المشعروع يعتبعر أن لييعك 
اليولة المالكوةة أوزً فيما يتعله بأية أنشطة منشأة يائمة في 

 يقوم برا اللك الشخ  للمشروع إالا كان الشخ :
لييععك صعع حية ويماةسععرا بشععكل معتععاي فععي تلععك اليولععة  أ(

إلبرام العقوي باسم المشروعم معا لعم تكعن هعالت امنشعطة 
(م والتععي إالا 4مقصععوةة علععى تلععك الععواةية فععي الفقععرة )

ر ثابعا للعمعل ز تهععل هعالا تما مباشرترا من خ ل مق
المقععر الثابععا للعمععل منشععأة يائمععة بمقترععى أحكععام تلععك 

 الفقرة.
أو ليسععا لييععك مثععل هععالت الصعع حيةم لكععن يحععتفظ    (

بشكل معتاي في اليولة المالكوةة أوزً بمخزون من السعلع 
أو البرائع الالي ينهز منك بصفة منتظمة توةيي السلع أو 

 البرائع نيابة عن المشروع.
يعمل بشكل معتاي على تحصعيل طلبعاا فعي اليولعة   هع(

المعععالكوةة أوزًم بشعععكل كامعععل أو شعععبك كامعععل لصعععالح 
 المشروع الاتك.

علععى الععرغم مععن امحكععام السععابقة فععي هععالت المععايةم فععإن  -6
مشروع تأمين فعي يولعة متعاقعية يععي لعك منشعأة يائمعة فعي 

ين فعي ل أقساط التعأماليولة المتعاقية امخر  إالا كان يحص  
إقليم تلك اليولة المتعاقية امخر  أو يؤّمن ري مخاطر فيرا 
من خع ل شعخ  خع ف الوكيعل المتمتعع بورعع مسعتقل 

 . (7الفقرة )    والالي تنطبه عليك 
ز يعي أن لمشروع يولة متعاقية منشعأة يائمعة فعي اليولعة  -7

المتعاقععية امخععر  بسععب  مزاولتععك للعمععل فععي تلععك اليولععة 
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مخر  فقعط ععن طريعه سمسعاة أو وكيعل ععام المتعاقية ا
بالعمولععة أو أي وكيععل آخععر الي ورععع مسععتقلم بشععرط أن 
يعمل مثل هؤز  امشخا  بامسلو  المعتاي لعملرعم. لكعن 
عنيما تكون أعمال مثل هالا الوكيل مكرسة بشعكل كامعل أو 
شبك كامل للعمل نيابة عن المشروع فإنك ز يعتبعر وكعي ً الا 

 لمعنى المقصوي في هالت الفقرة.ورع مستقل رمن ا
إن كون شركة مقيمة في يولة متعاقية تسيطر على شركة  -8

أو مسيطر عليرعا معن قبعل شعركة مقيمعة باليولعة المتعاقعية 
امخر م أو تزاول عم ً في تلك اليولة امخر  )سوا  من 
خ ل منشأة يائمة أو غيرها(م فإن اللك الواقع في حعي الاتعك 

 لشركتين منشأًة يائمًة للشركة امخر .ز يهعل أيًا من ا
 

 (6المادة )
 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

الععيخل الععالي يحصععل عليععك مقععيم فععي يولععة متعاقععية مععن  -1
ممتلكاا غير منقولة )بما فعي اللعك العيخل معن الزةاععة أو 
اسععتغ ل الغابععاا( فععي اليولععة المتعاقععية امخععر  يهععود 

 ة امخر .إخراعك للرريبة في تلك اليول
يكون لعباةة "الممتلكاا غير المنقولة" المعنى الواةي لرعا  -2

فععي أنظمععة اليولععة المتعاقععية التععي برععا الممتلكععاا المعنيععةم 
وعلععى أي حععالم فععإن هععالت العبععاةة تشععتمل علععى الملكيععة 
الملحقعععة بالممتلكعععاا غيعععر المنقولعععة والثعععروة الحيوانيعععة 

ل الغابععاا والمعععياا المسععتخيمة فععي الزةاعععة واسععتغ 
والحقوه التي تطبه في شأنرا أحكام النظعام الععام المتعلقعة 
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بملكية امةاريم ويعي أيرًا معن الممتلكعاا غيعر المنقولعة 
حععه ازنتفععاع بالممتلكععاا غيععر المنقولععة والحقععوه فععي 
الميفوعاا المتغيرة أو الثابتة مقابل ازستغ ل أو الحه في 

والمعواةي الطبيعيعة  استغ ل الترسباا المعينية والمصعاية
امخعععر م وز تععععي السعععفن والقعععواة  والطعععائراا معععن 

 الممتلكاا غير المنقولة.
( على العيخل النعات  معن اسعتخيام 1تطبه أحكام الفقرة ) -3

الممتلكعاا غيععر المنقولععة بصععوةة مباشععرة أو تأهيرهععام أو 
 استغ لرا بأي شكل آخر.

هالت الماية علعى ( من 3( و )1تطبه أيرًا أحكام الفقرتين ) -4
اليخل النات  من الممتلكاا غير المنقولعة لمشعروعم وعلعى 
اليخل النات  من الممتلكاا غير المنقولعة المسعتخيمة ميا  

 خيماا شخصية مستقلة.
 

 (7المادة )
 أرباح األعمال

تخرع امةباح العائعية لمشعروع يولعة متعاقعية للرعريبة  -1
وع نشاطًا في اليولة في تلك اليولة فقطم ما لم يباشر المشر

فعإن باشعر  مالمتعاقية امخر  عن طريه منشأة يائمعة فيرعا
المشروع نشاطًا كالمالكوة آنفًام فإنك يهود فرض الرعريبة 
على أةباح المشروع في اليولة امخر م ولكن بالقية الالي 

 يمكن أن ينس  منرا إلى تلك المنشأة اليائمة فقط.
عنيما يباشر مشعروع تعابع (م 3مع مراعاة أحكام الفقرة ) -2

ليولععة متعاقععية نشععاطًا فععي اليولععة المتعاقععية امخععر  عععن 
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طريه منشأة يائمة قائمة فيرام تحيي كل يولة متعاقية أةباح 
تلك المنشأة اليائمة على أساا امةباح التي يتوقع تحقيقرعا 
لو كان مشروعًا مستق ً يباشعر امنشعطة نفسعرا أو أنشعطة 

فسععرا أو فععي ظععروف مشععابرةم مشععابرة فععي الظععروف ن
ويتعامل بصفة مستقلة تمامًا مع المشروع الالي يمثل منشأة 

 يائمة لك.
عني تحييي أةباح منشأة يائمةم يسمح بخصم المصروفاا  -3

المتكبععية مغععراض أعمععال المنشععأة اليائمععة بمععا فععي اللععك 
المصروفاا التنفيالية واإلياةية العموميةم سوا  تعم تكبعيها 

تي فيرا المنشأة اليائمة أو فعي أي مكعان آخعر . في اليولة ال
ولكن ز يسمح بمثل اللك الخصم بالنسعبة مي مبلعغ معيفوع 
 إن وهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي 
)خ ف معا يفعع مقابعل اسعترياي النفقعاا الفعليعة( معن قبعل 
المنشأة اليائمة للمكت  الرئيا للمشروع أو مي من مكاتبك 
 امخر  على شكل إتعاواا أو ةسعوم أو معيفوعاا مماثلعة
أخر  مقابل استخيام حقعوه بعرا اا ازختعراع أو حقعوه 
أخر م أو على شكل عموزا مقابل أيا  خيماا معينعة أو 

 -فيمععا عععيا حالععة المشععروع المصععرفي -مقابععل اإلياةة  أو
على شكل يخعل معن مطالبعاا العيين فيمعا يتعلعه بعامموال 
المقررععة إلععى المنشععأة اليائمععة . وبالمثععل ز يؤخععال فععي 

عني تحييي أةباح المنشأة اليائمة المبالغ )خ ف ما اإلعتباة 
يفع مقابل استرياي النفقاا الفعلية( التي تُحّمل من قبل تلعك 
المنشأة على حسا  المكتع  العرئيا للمشعروع أو أي معن 
مكاتبك امخر  على شعكل إتعاواا أو ةسعوم أو معيفوعاا 
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أخر  مماثلة مقابل اسعتخيام حقعوه بعرا اا ازختعراع أو 
ه أخر م أو علعى شعكل عمعوزا مقابعل أيا  خعيماا حقو

فيمععا عععيا حالععة المشععروع  -معينععة أو مقابععل اإلياةةم أو 
على شكل يخل من مطالباا اليين فيمعا يتعلعه  -المصرفي 

بامموال المقررة إلى المكت  الرئيا للمشروع أو أي من 
 مكاتبك امخر .

ط إلعى قيعام ز ينس  أي ةبح إلى منشأة يائمة استنايًا فقع -4
 المنشأة اليائمة بشرا  سلع أو برائع للمشروع.

مغراض الفقراا السابقةم تحيي امةباح التي تنس  إلعى  -5
المنشأة اليائمة بالطريقة نفسرا عامًا بععي ععامم معا لعم يكعن 

 هناك سب  وهيك وكاف يسَوغ إتباع طريقة أخر .
 عنيما تشتمل امةبعاح علعى بنعوي للعيخل عولهعا بشعكل -6

منفصل في مواي أخر  في هالت ازتفاقيعةم فعإن أحكعام تلعك 
 المواي لن تتأثر بأحكام هالت الماية.

 
 (8المادة )
 والجوي النقل البحري

يولة متعاقعية معن تابع لتخرع امةباح المتحققة لمشروع  -1
في حركعة النقعل العيولي للرعريبة أو طائراا تشغيل سفن 

 فقط في تلك اليولة المتعاقية.
ا كان مركعز اإلياةة الفعلعي لمشعروع نقعل بحعري يقعع إال -2

على متن سفينةم فإنك يعي واقععًا فعي اليولعة المتعاقعية التعي 
يقععع فيرععا مينععا  مععوطن السععفينةم وإن لععم يوهععي مثععل هععالا 
المعوطنم فيعععي واقعععًا فعي اليولععة المتعاقععية التعي يقععيم فيرععا 
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 مشغل السفينة.
أو  تشغيل اليولي لسفنتشمل عباةة "امةباح الناتهة من ال -3

" امةباح الناتهة من اسعتخيام أو تعأهير الحاويعاا طائراا
والمعياا الاا الع قة المستخيمة فعي النقعل العيولي والتعي 

أو  فنيخل معن التشعغيل العيولي للسعتكون ثانوية بالنسبة للع
 .الطائراا

( أيرعًا علعى امةبعاح الناتهعة معن 1تطبه أحكام الفقرة ) -4
 اتحاي أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل يولية.المشاةكة في 

ليا في امحكام السابقة لرالت الماية ما يؤثر على ازتفاقيعة  -5
القائمععة بععين المملكععة العربيععة السعععويية وهمروةيععة الرنععي 
لتفععايي ازديوا  الرععريبي مععن خعع ل اإلعفععا  المتبععايل 
لرععرائ  الععيخل المفرورععة علععى أنشععطة مشععاةيع النقععل 

م فيمعا يتعلعه بمؤسسعة 14/11/1991وقعة فعي الهوي الم
 الخطوط الهوية العربية السعويية والطيران الرنيي .

 (9المادة )
 المشروعات المشتركة

 عنيما:  -1
يشاةك مشروع تعابع ليولعة متعاقعية بصعوةة مباشعرة أو  أ(

غيععر مباشععرة فععي إياةة مشععروع تععابع لليولععة المتعاقععية 
 ي ةأا مالك.امخر  أو في السيطرة عليك أو ف

أو يشععاةك نفععا امشععخا  بصععوةة مباشععرة أو غيععر   (
مباشرة في إياةة أو في السيطرة على أو فعي ةأا معال 
مشععروع تععابع ليولععة متعاقععية وفععي مشععروع تععابع لليولععة 

 المتعاقية امخر .



 14 

وفي أي من الحالتينم إالا ورعا أو فررا شروط بين  
أو الماليععة المشععروعين فيمععا يتعلععه بع قترمععا التهاةيععة 

تختلف عن تلك التي تكون بين مشعروعين مسعتقلين ععن 
بعررمام فإن أي ةبح كان من الممكن أن يحققعك أي معن 
المشروعين لعو لعم تكعن هعالت الشعروط قائمعةم ولكنعك لعم 
يحققك بسب  وهوي هالت الشعروطم يهعود إيةاهعك رعمن 

 أةباح هالا المشروع وإخراعك للرريبة تبعًا لاللك.
 -ولة متعاقية رمن أةباح مشعروع تعابع لرعا إالا أيةها ي -2

أةباح مشروع تابع لليولعة  -وأخرعترا للرريبة وفقًا لاللك 
المتعاقية امخعر  تعم إخرعاعرا للرعريبة فعي تلعك اليولعة 
امخر م وكانا هالت امةباح الميةهعة سعتتحقه للمشعروع 
التابع لليولة المتعاقية المالكوةة أوزً لو كانا الشعروط بعين 

عين هعي الشعروط الاترعا التعي تكعون بعين مشعاةيع المشرو
إهعرا   -عنيئعال -مستقلةم فعلعى اليولعة المتعاقعية امخعر  

التعييل المناس  على مبلغ الرعريبة المفعروض علعى تلعك 
تععين يامةباح فعي تلعك اليولعة. ولتحييعي مثعل هعالا التععييل 

مراعاة امحكام امخر  لرالت ازتفاقيةم وتتشعاوة السعلطتان 
تان في اليولتين المتعاقعيتين فيمعا بينرعا متعى يععا المختص

 الرروةة إلى اللك.
 
 (11المادة )

 أرباح األسهم
يهود أن تخرع أةباح امسرم التي تيفعرا شعركة مقيمعة  -1

في يولعة متعاقعية إلعى مقعيم فعي اليولعة المتعاقعية امخعر  
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 للرريبة في تلك اليولة امخر .
ةبععاح امسععرم تلععك ومععع اللععكم يهععود أيرععًا أن تخرععع أ -2

للرريبة في اليولة المتعاقية التي تقيم فيرا الشعركة اليافععة 
لألةباح ووفقًا لنظامرعا. ولكعن إالا كعان المسعتلم هعو المالعك 
المنتفع بأةباح امسعرم فعإن الرعريبة المفرورعة يهع  أز 

( مععن إهمععالي قيمععة أةبععاح %5تتهععاود خمسععة بالمائععة )
قعرة علعى خرعوع الشعركة امسرم. وز تؤثر أحكام هالت الف

 للرريبة فيما يخت  بامةباح التي تيفع منرا أةباح امسرم.
تعني عباةة "أةباح امسرم" كما هعي مسعتخيمة فعي هعالت  -3

المععاية الععيخل مععن امسععرم أو أسععرم "ازنتفععاع" أو حقععوه 
"ازنتفاع" أو أسرم التعيين أو أسرم المؤسسين أو الحقعوه 

أو المشعاةكة فعي  -لباا ييعون التي ز تمثل مطا -امخر  
امةباحم وكاللك اليخل من حقوه المشعاةكة امخعر  التعي 
تخرع لعنفا المعاملعة الرعريبية مثعل العيخل معن امسعرم 

المودععة        بموه  أنظمة اليولة المقيمة فيرعا الشعركة 
 لألةباح.

( إالا كان المالك المنتفع 2( و )1ز تطبه أحكام الفقرتين ) -4
سرم مقيمعًا فعي يولعة متعاقعية ويعزاول عمع ً فعي بأةباح ام

اليولععة المتعاقععية امخععر  التععي تقععيم فيرععا الشععركة اليافعععة 
مةباح امسرم من خ ل منشأة يائمة موهوية فيرام أو كعان 
يؤيي في تلك اليولة امخر  خيماا شخصية مسعتقلة معن 
قاعية ثابتة فيرام وكانا ملكيعة امسعرم التعي يفععا بسعببرا 

باح امسرم مرتبطة فعليًا برالت المنشأة اليائمة أو القاععية أة
( أو الماية 7الثابتة. في مثل هالت الحالة تنطبه أحكام الماية )
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 ( وفقًا للحالة.14)
إالا حققا شركة مقيمة في يولة متعاقعية أةباحعًا أو يخع ً  -5

معن اليولعة المتعاقععية امخعر م فع  يهععود أن تفعرض تلععك 
ي رريبة على أةباح امسعرم التعي تعيفعرا اليولة امخر  أ

الشركة إز بقية ما ييفع من أةباح امسرم هالت إلى مقيم في 
تلك اليولة امخر  أو بالقية الالي تكعون فيعك الملكيعة التعي 
تيفع بسعببرا أةبعاح امسعرم مرتبطعة اةتباطعًا فعليعًا بمنشعأة 
ود يائمة أو بقاعية ثابتة في تلك اليولة امخر . كمعا ز يهع

لرا أيرًا أن تخرع أةباح الشركة غير المودععة للرعريبة 
حتععى لععو كانععا أةبععاح امسععرم الميفوعععة أو امةبععاح غيععر 

أةباحعًا أو يخع ً ناشعئًا فعي  -كليًا أو هزئيًا  -المودعة تمثل
 تلك اليولة امخر .

 
 
 (11المادة )

 الدخل من مطالبات الدين
الناشع  فعي  يهود أن يخرع اليخل معن مطالبعاا العيين -1

يولة متعاقية ومعيفوع لمقعيم فعي اليولعة المتعاقعية امخعر  
 للرريبة في تلك اليولة امخر .

ومع اللكم يهود أن يخرع مثل هالا العيخل معن مطالبعاا  -2
اليين للرريبة في اليولعة المتعاقعية التعي ينشعأ فيرعا وطبقعًا 
منظمة تلك اليولعة المتعاقعيةم لكعن إالا كعان المالعك المنتفعع 
بالععيخل مععن مطالبععاا الععيين مقيمععًا فععي اليولععة المتعاقععية 
امخر م لن تتهاود هالت الرريبة المفرورة نسعبة عشعرة 
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 بالمائععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
 ( من إهمالي مبلغ اليخل من مطالباا اليين.11%)

عفععي الععيخل مععن ي( 2علععى الععرغم مععن أحكععام الفقععرة ) -3
مطالباا اليين الناش  في يولعة متعاقعية معن الرعريبة فعي 

اليولةم بشرط أن يكون معن يحقعه هعالا العيخل ومالكعك تلك 
 المنتفع هو:

حكومععة اليولععة المتعاقععية امخععر  أو أحععي أقسععامرا  أ( 
 السياسية أو إحي  سلطاترا المحلية.

بالنسععبة للرنععي: بنععك ازحتيععاطي الرنععيي وبنععك  (1 (  )
 التصيير وازستيراي الرنيي وبنك اإلسكان الوطني.

لمملكععة العربيععة السعععوييةم مؤسسععة وبالنسععبة ل (2)     
 النقي العربي السعويي .

أو أي مؤسسعععة ماليعععة مملوكعععة بالكامعععل مباشعععرة   هع(
 لحكومة اليولة المتعاقية امخر  وخارعة لسيطرترا .

تعنععي عبععاةة "الععيخل مععن مطالبععاا الععيين" كمععا هععي  -4
مسععتخيمة فععي هععالت المععاية الععيخل مععن السععنياا الماليععة 

ياا وسنياا الييون بما في اللك العع واا الحكوميةم والسن
والهوائز المرتبطة بمثل هالت السعنياا الماليعة أو السعنياا 
أو سنياا العييون سعوا  تعم رعمانرا بعرهن عقعاةي أم زم 
وسععوا  لرععا الحععه فععي المشععاةكة فععي أةبععاح المععيين أم زم 
وكععاللك المطالبععاا بععيين مععن أي نععوعم وهميععع الععيخول 

ى أنرا يخل من أموال مقررة وفقعًا امخر  التي تعّرف عل
للنظام الرريبي في اليولة المتعاقعية التعي نشعأا فيرعا. وز 
تعي الهزا اا ععن العيفعاا المتعأخرة يخع ً معن مطالبعاا 
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 اليين مغراض هالت الماية.

( إالا كعععان المالعععك 2( و )1ز تنطبعععه أحكعععام الفقعععرتين ) -5

فععي يولععة المنتفععع مععن الععيخل مععن مطالبععاا الععيينم مقيمععًا 

متعاقية ويزاول عم ً في اليولة المتعاقية امخر  التي نشأ 

فيرععا الععيخل مععن مطالبععاا الععيين مععن خعع ل منشععأة يائمععة 

موهوية فيرام أو يعؤيي فعي تلعك اليولعة المتعاقعية امخعر  

خععيماا شخصععية مسععتقلة مععن قاعععية ثابتععة فيرععام وكانععا 

طعة فعليعًا مطالبة اليين التي يفع عنرا مثل هعالا العيخل مرتب

بمثل هالت المنشأة اليائمعة أو القاععية الثابتعة. فعي مثعل هعالت 

 ( وفقًا للحالة.14( أو الماية )7الحالة تنطبه أحكام الماية )

يعي العيخل معن مطالبعاا العيين ناشعئًا فعي يولعة متعاقعية  -6

عنيما يكون الشخ  اليافع مقيمًا في تلك اليولة. ومع اللعك 

سعوا  كعان  -مثعل هعالا العيخل إالا كان الشخ  الالي ييفع 

يملك فعي يولعة  -هالا الشخ  مقيمًا في يولة متعاقية أم ز 

متعاقععية منشععأة يائمععة أو قاعععية ثابتععة مرتبطععة بالمييونيععة 

الناش  عنرا اليخل من مطالبعاا العيين المعيفوعم وتتحمعل 

اللك اليخل هالت المنشأة اليائمة أو القاعية الثابتةم عنيئال يعي 

فيرا المنشعأة اليائمعة توهي   في اليولة التي هالا اليخل ناش

 أو القاعية الثابتة.

عنيما يكون مبلغ اليخل من مطالباا اليينم بسب  ع قعة  -7

خاصة بعين الهرعة اليافععة والمالعك المنتفعع أو بينرمعا مععًا 
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وشخ  آخرم فيما يتعله باليين الالي ييفع عنك هالا اليخلم 

تفعاه عليعك بعين الهرعة يزيي على المبلغ الالي كعان سعيتم از

اليافعة والمالك المنتفع في غيا  تلعك الع قعةم فعإن أحكعام 

هالت الماية تنطبه فقط على المبلغ المالكوة أخيرًام وفي مثل 

هالت الحالةم فإن الهز  الزائي من الميفوعاا يظعل خارععًا 

للرريبة طبقًا لنظام كل يولعة متعاقعية معع وهعو  مراععاة 

 ازتفاقية.امحكام امخر  لرالت 
 
 (12المادة )

 اإلتاوات
يهود أن تخرعع اإلتعاواا التعي تنشعأ فعي يولعة متعاقعية  -1

وتيفع إلى مقيم في اليولة المتعاقعية امخعر  للرعريبة فعي 
 تلك اليولة امخر .

ومع اللكم يهود أن تخرع تلك اإلتاواا أيرعًا للرعريبة  -2
تلعك اليولعة في اليولة المتعاقية التي تنشأ فيرا طبقًا منظمة 

المتعاقععيةم لكععن إالا كععان المسععتفيي هععو المالععك المنتفععع مععن 
اإلتععاواا مقيمععًا فععي اليولععة المتعاقععية امخععر م فععإن هععالت 
الرععريبة المفرورععة يهعع  أز تزيععي علععى عشععرة بالمائععة 

 ( من المبلغ اإلهمالي لإلتاواا .11%)
يعني مصطلح "إتاواا" كما هو مستخيم فعي هعالت المعاية  -3

عاا من أي نوع التي يتم تسلمرا مقابعل اسعتعمال أو الميفو
حه استعمال أي حه نشر عمل أيبي أو فني أو علمعي بمعا 
فععي اللععك امفعع م السععينمائيةم أو أفعع م أو أشععرطة البعع  
اإلالاعععي أو التليفزيععوني أو أي بععرا ة إختععراع أو ع مععة 
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تهاةيععةم أو تصععميم أو نمععوال م أو مخطععط أو تركيبععة أو 
م أو مقابل استعمال أو حعه اسعتعمال مععياا معالهة سرية

صناعيةم أو تهاةية أو علمية أو مقابل المعلومعاا المتعلقعة 
 بالتهاة  الصناعيةم أو التهاةية أو العلمية.

( إالا كعععان المالعععك 2( و )1ز تنطبعععه أحكعععام الفقعععرتين ) -4
المنتفع باإلتاواام مقيمًا في يولة متعاقيةم ويزاول عم ً في 

لمتعاقية امخر  التي نشأا فيرا هالت اإلتعاواا معن اليولة ا
خعع ل منشععأة يائمععة فيرععام أو كععان يععؤيي فععي تلععك اليولععة 
امخععر  خععيماا شخصععية مسععتقلة مععن قاعععية ثابتععة فيرععام 
وكان الحه أو الملكيعة التعي تعيفع عنرعا اإلتعاواا مرتبطعة 
فعليًا برالت المنشأة اليائمة أو القاععية الثابتعةم فعي مثعل هعالت 

 ( وفقًا للحالة.14( أو )7حالة تطبه أحكام الماية )ال
تعي اإلتاواا قي نشأا في يولة متعاقية إالا يفعرا مقيم في  -5

تلععك اليولععة. ومععع اللععك فععإالا كععان الشععخ  الععالي يععيفع 
اإلتاواام سوا  كان مقيمًا في يولة متعاقية أم زم يملك فعي 

برععا  نشععأة يائمععة أو قاعععية ثابتععة مرتبطععةً يولععة متعاقععية م
ازلتزامععاا التععي تععيفع عنرععا تلععك اإلتععاواام وكانععا تلععك 
المنشأة اليائمعة أو القاععية الثابتعة تتحمعل عع   يفعع هعالت 
اإلتاواام عنيها تعي هالت اإلتاواا قي نشأا في اليولة التعي 

 فيرا المنشأة اليائمة أو القاعية الثابتة.
بسعب  ع قعة خاصعة بعين  -عنيما يكون مبلعغ اإلتعاواا  -6
لهرة اليافعة والمالك المنتفع أو بينرمعا مععًا وبعين شعخ  ا

فيما يتعله بازسعتخيام أو الحعه أو المعلومعاا التعي  -آخر 
ييفع مقاب ً لرام يزيي علعى المبلعغ العالي كعان سعيتم ازتفعاه 
عليععك بععين الهرععة اليافعععة والمالععك المنتفععع فععي غيععا  تلععك 
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المبلععغ  الع قععة فععإن أحكععام هععالت المععاية تنطبععه فقععط علععى
المالكوة أخيرًا. وفي مثل هالت الحالةم فإن الهز  الزائي معن 
الميفوعاا يظل خارععًا للرعريبة طبقعًا منظمعة كعل يولعة 
 متعاقيةم مع وهو  مراعاة امحكام امخر  لرالت ازتفاقية.

 
 
 (13المادة )

 األرباح الرأسمالية
 امةباح المتحققة لمقيم فعي يولعة متعاقعية معن نقعل ملكيعة -1

(م 6ممتلكععاا غيععر منقولععةم كمععا هععي معرفععة فععي المععاية )
والواقعة فعي اليولعة المتعاقعية امخعر م يهعود أن تخرعع 

 للرريبة في تلك اليولة امخر .
امةبععاح الناتهععة مععن نقععل ملكيععة ممتلكععاا منقولععة تشععكل  -2

هز ًا من الممتلكاا التهاةية لمنشأة يائمة يمتلكرا مشعروع 
ي اليولعة المتعاقعية امخعر  أو الناتهعة تابع ليولة متعاقية ف

من نقل ملكية ممتلكاا منقولة متعلقة بقاعية ثابتعة متعوافرة 
لمقيم من يولة متعاقية في اليولة المتعاقية امخعر  لغعرض 
أيا  خيماا شخصية مستقلة بما في اللك امةبعاح معن نقعل 
ملكيععة مثععل هععالت المنشععأة اليائمععة )بمفريهععا أو مععع كامععل 

أو مثعل هعالت القاععية الثابتعةم يهعود أن تخرعع المشروع( 
 للرريبة في تلك اليولة المتعاقية امخر .

تعمعل فعي أو طائراا امةباح الناتهة من نقل ملكية سفن  -3
النقععل الععيوليم أو مععن نقععل ملكيععة ممتلكععاا منقولععة متعلقععة 

م تخرعع للرعريبة أو الطعائراا  بتشغيل مثعل هعالت السعفن
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 ية التي يقيم فيرا ناقل الملكية.فقط في اليولة المتعاق
امةباح الناتهة من نقل ملكية أسرم شركة مساهمة تتكون  -4

ممتلكاترا أساسًا بشكل مباشر أو غير مباشر معن ممتلكعاا 
غير منقولة في يولة متعاقية يهود أن تخرع للرريبة فعي 

 تلك اليولة.
 امةباح الناتهة من نقل ملكية أسرم خ ف تلعك المعالكوةة -5

( في شركة مقيمة في يولة متعاقيةم يهعود أن 4في الفقرة )
 تخرع للرريبة في تلك اليولة.

امةباح الناتهة من نقل أي ملكية غير تلعك المشعاة إليرعا  -6
( تخرع للرريبة 5( و )4( و )3( و )2( و )1في الفقراا )

 فقط في اليولة المتعاقية التي يقيم فيرا ناقل الملكية.
 
 (14المادة )

 الخدمات الشخصية المستقلة
اليخل الالي يكتسبك فري مقيم في يولة متعاقية فيمعا يتعلعه  -1

بخيماا مرنية أو أنشطة أخر  الاا طبيعة مستقلة يخرعع 
للرععريبة فقععط فععي تلععك اليولععة فيمععا عععيا أي مععن الحععازا 
التاليععةم حيعع  يهععود أن يخرععع مثععل هععالا الععيخل أيرععًا 

 خر :للرريبة في اليولة المتعاقية ام
إالا كانا لييك قاعية ثابتة متوافرة لعك بصعفة منتظمعة فعي  أ(

اليولة المتعاقية امخعر  ميا  أنشعطتكم فعي تلعك الحالعة 
يهععود أن يخرععع الععيخل للرععريبة فععي اليولععة المتعاقععية 
 امخععر م ولكععن بالقععية الععالي ينسعع  إلععى تلععك القاعععية 

 الثابتة فقط .
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المتعاقععية  إالا كععان الشععخ  موهععويًا فععي اليولععة   (
امخر  لمية أو لمعيي تصعل إلعى أو تزيعي فعي مهموعرعا 

يومًا في أي مية اثني عشر شررًا تبيأ أو تنتري  183عن 
 في السنة المالية المعنية. 

فإن مقياة اليخل المتحقه فقط من أنشطة الفري المؤياة فعي 
تلك اليولعة امخعر م يهعود أن يخرعع للرعريبة فعي تلعك 

 اليولة امخر .
تشمل عباةة "الخعيماا المرنيعة" بوهعك خعا  امنشعطة  -2

المسععتقلة فععي المهععازا العلميععة أو اميبيععة أو الفنيععة أو 
التربوية أو التعليمية وكاللك امنشطة المستقلة التي يزاولرعا 
امطبا  والمحامون والمرنيسون والمعمعاةيون والهراحعون 

 وأطبا  امسنان والمحاسبون.
 (15المادة )

 لشخصية غير المستقلةالخدمات ا
( و 21( و )19( و )18( و )16مع مراعاة أحكام المعواي ) -1

( فععإن الرواتعع  وامهععوة والمكافععثا المماثلععة التععي 21)
 -فيمععا يتعلععه بوظيفععة  -يكتسععبرا مقععيم فععي يولععة متعاقععية 

تخرع للرريبة فقط في تلك اليولةم ما لم تتم مزاولترا فعي 
ا تمعا مزاولترعا فعي اليولعة اليولة المتعاقعية امخعر م فعإال

المتعاقععية امخععر  يهععود أن تخرععع مثععل هععالت المكافععثا 
 المكتسبة للرريبة في تلك اليولة امخر .

(م فعإن المكافعثا التعي 1على العرغم معن أحكعام الفقعرة ) -2

تم تعفيمعا يتعلعه بوظيفعة  -يكتسبرا مقعيم فعي يولعة متعاقعية 
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رعع للرعريبة تخ - مزاولترا في اليولعة المتعاقعية امخعر 

 فقط في اليولة المالكوةة أوزً في الحالة التالية:

إالا كان المستفيي موهويًا في اليولة امخر  لمية أو لميي  أ(

يومًا في أي مية اثني عشر  183ز تتهاود في مهموعرا 

 شررًا تبيأ أو تنتري في السنة المالية المعنية.

ل وأن تكون المكافثا ميفوعة من قبعل صعاح  عمع   (

 غير مقيم في اليولة امخر  أو نيابة عنك.

وأن ز تكون المكافثا قعي تحملترعا منشعأة يائمعة أو   هع(

 قاعية ثابتة يملكرا صاح  العمل في اليولة امخر .

علععى الععرغم مععن امحكععام السععابقة فععي هععالت المععايةم فععإن  -3

فيما يتعله بوظيفعة تمعاةا علعى معتن  -المكافثا المكتسبة 

يععتم تشععغيلرا فععي النقععل الععيولي مععن قبععل ئرة أو طععاسععفينة 

يهود أن تخرع للرريبة فعي  -مشروع تابع ليولة متعاقية 

 تلك اليولة.
 
 (16المادة )

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

أتععععا  أعرعععا  مهلعععا اإلياةة والمعععيفوعاا المماثلعععة      

امخر  التي يكتسبرا مقيم في يولة متعاقية بصفتك عروًا فعي 

شركة مقيمة في اليولة المتعاقية امخر م يهعود  مهلا إياةة

 إخراعرا للرريبة في تلك اليولة امخر .
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 (17المادة )

 الفنانون والرياضيون
(م فإن العيخل 15( و )14على الرغم من أحكام المايتين ) -1

بصععفتك فنانععًا فععي  -الععالي يكتسععبك مقععيم فععي يولععة متعاقععية 
ليفزيععون أو بصععفتك المسععرح أو السععينما أو الراييععو أو الت

من أنشطتك الشخصية التعي يماةسعرا  -موسيقيًا أو ةياريًا 
في اليولة المتعاقية امخر  يهعود إخرعاعك للرعريبة فعي 

 تلك اليولة امخر .
عنيما يستحه يخل يتعله بأنشطة شخصعية داولرعا فنعان  -2

أو ةيارععي بصععفتك تلععك ولععم يكععن اللععك الععيخل للفنععان أو 
خ  آخرم فإن اللك العيخل وعلعى الرياري نفسك ولكن لش

( يهعععود 15( و )14( و )7العععرغم معععن أحكعععام المعععواي )
إخرععاعك للرععريبة فععي اليولععة المتعاقععية التععي تمععا فيرععا 

 مزاولة الفنان أو الرياري لتلك امنشطة.
( علععى الععيخل مععن 2( و )1ز تنطبععه أحكععام الفقععرتين ) -3

ولععة امنشععطة التععي يؤييرععا الفنععانون أو الريارععيون فععي ي
متعاقععية إالا كانععا تلععك امنشععطة ميعومععة بشععكل ةئيسععي 
بأموال عامة من إحي  اليولتين المتعاقيتين أو معن كلتيرمعا 

أقسعامرما السياسعية أو سعلطاترما المحليعة أو كانعا من أو 
تلععك امنشععطة تععتم بمقترععى اتفاقيععة ثقافيععة أو ترتيعع  بععين 

يخرعع  حكومتي اليولتين المتعاقيتين. في مثل هعالت الحالعةم
اللك اليخل للرريبة فقط في اليولة المتعاقية التي يقيم فيرعا 

 الفنان أو الرياري.
 
 (18المادة )

 معاشات التقاعد
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( فععإن 19( مععن المععاية )2مععع مراعععاة أحكععام الفقععرة )  
معاشاا التقاعي والمكافثا امخر  المماثلعة التعي تعيفع لمقعيم 

لرريبة في تلعك في يولة متعاقية مقابل وظيفة سابقةم تخرع ل
 اليولة فقط.

 
 (19المادة )

 الخدمات الحكومية

الرواتعع  وامهععوة والمكافععثا امخععر  المشععابرةم  أ(  -1

خ ف معاش التقاعي التعي تعيفعرا يولعة متعاقعية أو أحعي 

أقسععامرا السياسععية أو سععلطاترا المحليععة مي فععري مقابععل 

خعيماا أياهعا لتلعك اليولعة أو القسعم أو السعلطة تخرعع 

 رريبة في تلك اليولة فقط.لل

ومع اللكم فإن مثل هالت الروات  وامهوة والمكافثا   (

امخععر  المماثلععة تخرععع للرععريبة فقععط فععي اليولععة 

المتعاقععية امخععر  إالا أييععا الخععيماا فععي تلععك اليولععة 

 امخر  وكان الفري مقيمًا في تلك اليولة وكاللك:

 أحي مواطنيرا. (1

اليولة فقعط لغعرض تأييعة  أو لم يصبح مقيمًا في تلك (2

 هالت الخيماا.

أي معععاش تقاعععي يععتم يفعععك مععن قبععلم أو مععن أمععوال  أ(  -2

توفرهام يولة متعاقية أو أحي أقسامرا السياسية أو إحعي  
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سععلطاترا المحليععة لفععري فيمععا يتعلععه بخععيماا أياهععا لتلععك 

اليولععة أو القسععم أو السععلطة يخرععع للرععريبة فععي تلععك 

 اليولة فقط.

ك فإن معاش التقاعي هعالا يخرعع للرعريبة فعي ومع الل  (

اليولععة المتعاقععية امخععر  فقععط إالا كععان الفععري مواطنععًا 

 ومقيمًا في تلك اليولة امخر .

( علعى 18( و )17( و )16( و )15تنطبه أحكعام المعواي ) -3

الروات  وامهوة والمكافثا امخعر  المشعابرة ومعاشعاا 

رعا ومرتبطعة بعمعل التقاعي فيمعا يتعلعه بخعيماا تمعا تأييت

تزاولك يولعة متعاقعية أو أحعي أقسعامرا السياسعية أو إحعي  

 سلطاترا المحلية.
 

 (21المادة )

 الطالب

الميفوعاام إرافة إلى المنح والقروض والمنح اليةاسيةم  -1

التي يتسلمرا طال  أو متية  مرني أو حرفي والالي يكعون 

فعي اليولعة  )أو كان( مباشرة قبل دياةة يولة متعاقية مقيمعاً 

المتعاقية امخر  ويتواهعي فعي اليولعة المعالكوةة أوزً فقعط 

لغععرض تعليمععك أو تيةيبععكم هععالت المععيفوعاا التععي تكععون 

لغرض معيشتك أو تعليمك أو تيةيبك ز تخرع للرريبة فعي 
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تلععك اليولععة بشععرط أن تكععون هععالت المععيفوعاا ناشععئة مععن 

 مصاية خاة  تلك اليولة.

را طال  أو متية  مرني أو حرفي الميفوعاا التي يتسلم -2

والالي يكون )أو كان( مباشرة قبل دياةة يولة متعاقية مقيمًا 

فععي اليولععة المتعاقععية امخععر  والععالي يتواهععي فععي اليولععة 

المتعاقية المالكوةة أوزً فقط لغرض تعليمك أو تيةيبك والتعي 

تشععكل مكافععأة فيمععا يتعلععه بخععيماا مععؤياة فععي تلععك اليولععة 

خععر م ز تخرععع للرععريبة فععي تلععك اليولععة المتعاقععية ام

امخععر م بشععرط أن تكععون الخععيماا مرتبطععة بععالتعليم أو 

 التيةي  وتكون رروةية مغراض المعيشة.

مزايا هالت الماية تحيي فقط لفترة دمنيعة معقولعة أو معتعاية  -3

مطلوبة إلتمام التعليم أو التيةي م لكعن ز يهعود مي فعريم 

يحصل علعى مزايعا هعالت المعايةم  بأي حال من امحوالم أن

لمععية تزيععي علععى سععا سععنواا متتاليععة اعتبععاةًا مععن تععاةيخ 

 وصولك امول إلى تلك اليولة امخر .
 
 (21المادة )

 المعلمون والباحثون
المعلم أو الباحع  العالي يكعون )أو كعان( مقيمعًا فعي يولعة   -1

متعاقععية مباشععرة قبععل يعوتععك أو دياةتععك لليولععة المتعاقععية 
  لغععرض التعلععيم أو عمععل أبحععا  أو كلتيرمععا فععي امخععر
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هامعة أو كليعة أو مؤسسعة أخعر  مماثلعة فعي تلعك اليولعة 
المتعاقية امخر  يعفي من الرريبة في تلك اليولة امخر  
على أي مكافأة تتعلعه بمثعل هعالا التعلعيم أو البحع  لمعية ز 
 تتهاود سنتين من تاةيخ وصولك إلى تلك اليولة امخر .

به هالت الماية على اليخل من البح  فقط إالا قام الفري تنط -2
 بمثل هالا البح  للمصلحة العامة.

 
 (22المادة )

 الدخل اآلخر
بنوي اليخل لمقيم في يولة متعاقية والتي لم تتناولرا المواي  -1

السابقة من هالت ازتفاقية تخرعع للرعريبة فعي تلعك اليولعة 
 المتعاقية فقط أينما كان منشؤها.

بخع ف العيخل  -( على العيخل 1 تنطبه أحكام الفقرة )ز -2
( معن 2من الممتلكعاا غيعر المنقولعة المحعيية فعي الفقعرة )

لم اللععك الععيخل مقيمععًا فععي يولععة تإالا كععان مسعع -( 6المععاية )
متعاقية ويمعاةا عمع ً فعي اليولعة المتعاقعية امخعر  معن 
خ ل منشأة يائمة فيرام أو يعؤيي فعي تلعك اليولعة امخعر  

يماا شخصية مستقلة من قاعية ثابتة فيرام ويكون الحعه خ
أو الممتلكاا التي ييفع من أهلرا اليخل مرتبطة فعليًا بمثعل 
هالت المنشأة اليائمة أو القاعية الثابتة. في مثل هعالت الحالعةم 

 ( وفقًا للحالة.14( أو الماية )7تطبه أحكام الماية )
 

 (23المادة )
 يبيأساليب إزالة االزدواج الضر

 تتم إدالة ازديوا  الرريبي كاآلتي:
إالا اكتس  مقيم في يولة متعاقية يخ ً يهودم وفقعًا محكعام  (1
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هععالت ازتفاقيععةم أن يخرععع للرععريبة فععي اليولععة المتعاقععية 
امخر م يتعين علعى اليولعة المعالكوةة أوزً أن تخصعم معن 
الرععريبة علععى يخععل اللععك المقععيم مبلغععًا مسععاويًا للرععريبة 

عععة فععي اليولععة المتعاقععية امخععر م وز يهععود أن الميفو
يتهاود الخصم اللك الهز  من الرعريبة كمعا هعو محتسع  
قبل الخصمم المنسو م وفقعًا للحالعةم إلعى العيخل العالي قعي 

 يخرع للرريبة في اليولة المتعاقية امخر .
عنيما يعتم إعفعا  يخعل مكتسع  معن قبعل مقعيم فعي يولعة  -2

ك اليولة وفقًا مي من أحكام هالت متعاقية من الرريبة في تل
ازتفاقيةم فإن هالت اليولعة معع اللعك يهعود لرعا عنعي حسعا  
الرريبة على المتبقي من يخل مثل هالا المقيم أن تأخال فعي 

 ازعتباة اليخل المعفى.
 
 (24المادة )

 إجراءات االتفاق المتبادل
عنععيما يتبععين لشععخ  أن إهععرا اا إحععي  الععيولتين أو  -1

يم أو سوف تؤيي بالنسبة لك إلى فرض رريبة كلتيرما تؤي
بصرف النظر عن  -ز تتفه مع أحكام هالت ازتفاقيةم يمكنك 

وسائل المعالهة المنصو  عليرا في النظام المحلي لراتين 
أن يعرض قريتك على السلطة المختصة التابعة  -اليولتين 

لليولة المتعاقية التي يقيم فيرا. وينبغي عرض القرية خ ل 
   سنواا من أول إشعاة باإلهرا  الالي أي  إلى فرض ث

 الرريبة بما يخالف أحكام هالت ازتفاقية.
يتعين على السعلطة المختصعة إالا بعيا لرعا أن ازعتعراض  -2

مبرةًام وإالا لم تكن هي نفسرا قايةة على التوصل إلى حعل 
مرٍضم أن تسعى هاهية لتسوية القرية عن طريه ازتفاه 

لسلطة المختصة باليولة المتعاقية امخر  معن المتبايل مع ا
أهل تهن  فرض الرريبة التي تخالف أحكام هالت ازتفاقية. 
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وينفال أي اتفاه يتم التوصل إليك بالرغم من أي حيوي دمنية 
 واةية في امنظمة المحلية لليولتين المتعاقيتين.

يتعين على السلطتين المختصتين في اليولتين المتعاقعيتين  -3
تسعيا عن طريه ازتفاه المتبايل فيمعا بينرعا إلعى تعالليل أن 

أي صعععوبة أو شععك ينشععأ متعلقععًا بتفسععير أو تطبيععه هععالت 
ازتفاقيععة. ويهععود أيرععًا أن تتشععاوةا معععًا إللغععا  ازديوا  

 الرريبي في الحازا التي لم تري في هالت ازتفاقية.
ن يهود للسلطتين المختصتين فعي العيولتين المتعاقعيتين أ -4

تتص  ببعررما من أهل التوصل إلى اتفاه حعول الفقعراا 
السابقة. وإالا بيا أنك من الم ئم لغرض التوصل إلعى إتفعاه 
تبايل اآلةا  شفريًام فإنك يهود أن يتم مثل هالا التبعايل ععن 
طريه لهنة مؤلفة من ممثلين من السلطتين المختصتين فعي 

 اليولتين المتعاقيتين.
 
 (25المادة )

 المعلوماتتبادل 
يتعين على السلطتين المختصتين في اليولتين المتعاقعيتين  -1

تبععايل المعلومععاا الرععروةية سععواً  لتنفيععال أحكععام هععالت 
ازتفاقيععة أو لتنفيععال امنظمععة المحليععة للععيولتين المتعاقععيتين 
المتعلقة بالررائ  التعي تغطيرعا هعالت ازتفاقيعةم معا يام أن 

هعالت ازتفاقيعة. ويعتم  فرض الرريبة تلعك ز يخعالف أحكعام
( مععن هععالت 1تبععايل هععالت المعلومععاا يون التقيععي بالمععاية )

ازتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاهعا اليولعة المتعاقعية علعى 
أنرا سرية وبنفا الطريقة التي تعامل برعا المعلومعاا التعي 
تحصععل عليرععا وفقععًا منظمترععا المحليععةم وز يهععود الكشععف 
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طاا )بمععا فععي اللععك المحععاكم عنرععا إز لألشععخا  أو السععل
وامهرزة اإلياةية( المعنيين بالربط أو التحصعيل أو التنفيعال 
أو إقامعععة العععيعاو  أو تحييعععي ازعتعععراض فيمعععا يتعلعععه 
بالررائ  التي تغطيرعا هعالت ازتفاقيعةم وز يسعتخيم هعؤز  
امشخا  أو السلطاا تلك المعلوماا إز لرعالت امغعراض 

علوماا في مياوزا محكمة فقطم ويهود لرم كشف هالت الم
 عامة أو في أحكام قرائية.

( 1ز يهود بأي حال من امحعوال تفسعير أحكعام الفقعرة ) -2
 بما يؤيي إلى إلزام يولة متعاقية بما يلي:

تنفيععال إهععرا اا إياةيععة مخالفععة لألنظمععة أو للمماةسععاا  أ(
 اإلياةية في تلك اليولة أو في اليولة المتعاقية امخر .

يم معلومععاا ز يمكععن الحصععول عليرععا بموهعع  تقععي   (
امنظمة أو التعليماا اإلياةية المعتاية في تلعك اليولعة أو 

 في اليولة المتعاقية امخر .
تقييم معلوماا من شأنرا كشف أي سر يتعله بالتهعاةة  هع(

أو امعمال أو الصناعة أو امسراة التهاةيعة أو المرنيعة 
اا قي يكون الكشعف عنرعا أو العملياا التهاةية أو معلوم

 مخالفًا للسياسة العامة.
 
 (26المادة )

 أحكام أخرى
ليا في هالت ازتفاقية ما يؤثر على تطبيه امحكام المحلية  -1

 لمنع الترر  الرريبي.
ليا لمشعروع تعابع ليولعة متعاقعية الحعه فعي مزايعا هعالت  -2

ازتفاقيعععة إالا كعععان الغعععرض العععرئيا أو أحعععي امغعععراض 
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إنشا  مثل هعالا المشعروع هعو الحصعول علعى  الرئيسة من
 المزايا بموه  هالت ازتفاقية والتي ز تتوافر بيونرا.

في حالة الكياناا القانونية التي ز تملعك نشعاطاا أعمعال  -3
 فعلية فإن أحكام هالت الماية تغطيرا.

 
 (27المادة )

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
ممنوحة معرا  البعثاا اليبلوماسية اإلمتياداا المالية ال      

أو القنصلية بموه  القواعي العامة للقانون اليولي أو بموهع  
 أحكام اتفاقياا خاصة لن تتأثر برالت ازتفاقية.

 
 (28المادة )

 النفـاذ
-تبلغ كل يولة متعاقعية اليولعة المتعاقعية امخعر  خطيعًا  -1

النظاميعة باسعتكمال اإلهعرا اا  -عبر القنواا اليبلوماسية
 ال دمة ليخول هالت ازتفاقية حيز النفاال.

تصععبح هععالت ازتفاقيععة نافععالة فععي اليععوم امول مععن الشععرر  -2
 الثاني الالي يلي الشرر الالي تم فيك تلقى اإلب غ امخير.

 تصبح أحكام هالت ازتفاقية نافالة: -3
 ( في المملكة العربية السعويية:أ

عنعي المنبععم علعى فيما يتعله بالررائ  المسعتقطعة  -1
المبالغ الميفوعة أو المبالغ المستحقة في أو بععي اليعوم 
امول مععن شععرر ينععاير مععن السععنة التععي تلععي السععنة 

 المي يية التي أصبحا فيرا ازتفاقية نافالة.
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فيمعععا يتعلعععه بالرعععرائ  امخر معلعععى السعععنواا  -2
الرريبية التي تبيأ فعي أو بععي اليعوم امول معن شعرر 

سنة التي تلي السنة المي يية التي أصعبحا يناير من ال
 فيرا ازتفاقية نافالة.

في الرنعيم فيمعا يتعلعه بالعيخل المكتسع  فعي أي سعنة  (  
مالية تبعيأ فعي أو بععي اليعوم امول معن شعرر إبريعل معن 
السععنة التععي تلععي السععنة المي ييععة التععي أصععبحا فيرععا 

 ازتفاقية نافالة.
 
 (29المادة )

 اإلنهاء
ازتفاقية نافالة المفععول لمعية غيعر محعيية حتعى  تظل هالت -1

تلغيرععا يولععة متعاقععية. يهععود مي مععن الععيولتين المتعاقععيتين 
إنرا  ازتفاقية عبر القنواا اليبلوماسية بتقييم إشعاة خطي 
بطل  اإلنرا  قبل ستة أشرر على امقل من نرايعة أي سعنة 
مي يية تبعيأ بععي إنترعا  خمعا سعنواا معن تعاةيخ يخعول 

زتفاقية حيز النفاالم في هعالت الحالعةم فعإن ازتفاقيعة تتوقعف ا
 عن النفاال:

 في المملكة العربية السعويية: (أ 
فيما يتعله بالررائ  المسعتقطعة عنعي المنبععم علعى  -1

المبعععالغ الميفوععععة أو المسعععتحقة بععععي نرايعععة السعععنة 
 المي يية التي تم تقييم اإلشعاة فيرا.

مخععر  م علععى السععنواا فيمععا يتعلععه بالرععرائ  ا -2
الرريبية التي تبيأ بعي نراية السعنة المي ييعة التعي تعم 
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 تقييم اإلشعاة فيرا.
في الرنيم فيما يتعله باليخل المكتس  في أي سنة مالية  (  

في أو بعي اليوم امول من شرر إبريل من السنة التي تلي 
 السنة المي يية التي تم تقييم اإلشعاة فيرا.

 
تًا لاللك قام الموقعان أيناتم المفوران حس  امصعولم إثبا     

 بتوقيع هالت ازتفاقية.
هع الموافه 25/12/1426بتاةيخ  اإلةبعا حرةا في يوم      
مععن نسععختين أصععليتين نيععويلري م فععي ميينععة 25/1/2116

باللغععاا العربيععة والرنييععة واإلنهليزيععةم وهميععع النصععو  
في التفسعير أو التطبيعه متساوية الحهية. وفي حال ازخت ف 

 يعتي بالن  اإلنهليزي.
 

عن     عن حكومة المملكة العربية السعودية
 حكومة جمهورية الهند 

وزير                وزير المالـــية        
 الدفاع

 

               إبراهيم بن عبدالعزيز العساف       

برانــــــاب  موكرجي 
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 بـروتـوكـول
 

ملكعة العربيعة السععويية وحكومعة همروةيعة اتفقا حكومة الم
هعع 25/12/1426بتعاةيخ  نيويلريالرني عني التوقيع في ميينة 

علععععى اتفاقيععععة لتهنعععع  ازديوا   م25/1/2116الموافععععه 
الرععريبي فععي شععأن الرععرائ  علععى الععيخل ولمنععع الترععر  
الرريبي على أن تشعكل امحكعام التاليعة هعز ًا ز يتهعزأ معن 

 :ازتفاقية المالكوةة
( فععإن مصععطلح 3)ي( مععن المععاية ) 2فيمععا يتعلععه بععالفقرة   -1

"شععخ " يشععمل اليولععة وأقسععامرا السياسععية أو سععلطاترا 
المحلية م وأي كيان آخر يعامل كوحعية خارععة للرعريبة 
بمقترععى أنظمععة الرععرائ  النافععالة فععي كععل مععن الععيولتين 

 المتعاقيتين.
لح (م فععإن مصععط2مععن المفرععوم أنععك مغععراض المععاية )  -2

"رععريبة" يعنععي الرععريبة السعععويية أو الرععريبة الرنييععة 
وفقًا لما يقتريك سياه الن م لكعن ز يشعمل أي هعزا  أو 

 غرامة تفرض فيما يتعله برالت الررائ .
 ( تعني عباةة "سنة مالية":3مغراض الماية )  -3

بالنسبة للمملكة العربيعة السععويية: السعنة الرعريبية  أ (
مععة ولععوائح المملكععة العربيععة كمععا هععو محععيي فععي أنظ

 السعويية.
 ( بالنسبة للرني: السنة المالية التعي تبعيأ فعي اليعوم امول 

 من شرر إبريل.
( 4) ( معن المعاية ) 1من المفروم أنعك مغعراض الفقعرة   -4

 فإن مصطلح "مقيم" يشتمل على:
المؤسسععاا وامهرععزة القانونيععة الحكوميععةم المملوكععة  أ(

 ر ومسيطر عليرا من قبل الحكومة.وبشكل مباش بالكامل
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بالنسبة للمملكة العربية السعوييةم الفري من مواطني   (
الرني الالي يتواهي في المملكة العربية السععويية لمعية أو 

يومًا على امقعل فعي السعنة  183ميي تبلغ في مهموعرا 
 المالية المعنية.

 
الشخ  الو الصفة ازعتباةية المؤسا بموه  أنظمة  هع(
لة متعاقية والمعفى بشكل عام من الررائ  فعي تلعك يو

 اليولة وقائم ومستمر فيرام إما:
علععى سععبيل الحصععر مغععراض يينيععة أو خيريععة أو  (1

 تعليمية أو علمية أو أي غرض آخر مماثل.
 أو لتوفير معاشاا تقاعيية للموظفين وفقًا لخطة. (2

ليائمعة ( تشمل المنشعأة ا5( من الماية )2مغراض الفقرة ) -5
 ما يلي:

 منفال مبيعاا. أ(
مزةعة أو مشتل أو مكعان آخعر تعزاول فيعك أنشعطة   (

الزةاعععة أو اسععتغ ل الغابععاا أو المشععاتل أو امنشععطة 
 الاا الع قة.

( م فععإن الشععخ  ع 5( مععن المععاية )6مغععراض الفقععرة ) -6
خ ف الوكيعل المتمتعع بصعفة مسعتقلة والعالي أنشعطتك قعي 

وع التعأمين ع قعي يكعون شخصعًا تؤسا منشأة يائمة لمشر
طبيعيًا أو شركة وز يتطل  أن يكون مقيمعًا أو لييعك مكعان 

 للعمل في اليولة التي عمل فيرا لصالح المشروع .
( تعنععي عبععاةة "أةبععاح امعمععال" 7فيمععا يتعلععه بالمععاية )  -7

بالنسبة ليولة متعاقية امةباح من امعمال كما هعي معرفعة 
 لمتعاقية.في أنظمة تلك اليولة ا

 ( من المفروم أن:7فيما يتعله بالماية ) -8
أ( أةباح امعمال التي يكتسبرا مشروع تابع ليولة متعاقعية 
سععوا  مععن خعع ل منشععأة يائمععة فععي اليولععة المتعاقععية 
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امخععر  أو مععن تصععيير برععائع إلععى اليولععة المتعاقععية 
امخر  ز تخرعع للرعريبة فعي تلعك اليولعة امخعر م 

وي التصععيير علععى أنشععطة أخععر  تععتم وإالا اشععتملا عقعع
مزاولترا في اليولة المتعاقية امخر م فإن امةباح التعي 
تكتسبرا منشأة يائمعة معن مثعل هعالت امنشعطة يهعود أن 
تخرع للرريبة في تلك اليولة المتعاقية امخعر  ولكعن 
بالقية الالي يمكعن أن ينسع  منرعا إلعى المنشعأة اليائمعة 

امخر م وأي هز  معن هعالت المتعلقة بمثل هالت امنشطة 
امنشطة منفال خاة  اليولعة المتعاقعية امخعر  ز يؤخعال 

 في اإلعتباة عني تحييي أةباح المنشأة اليائمة.
بالنسبة لعقوي المساحة أو التشييي أو التركيباا ز يتم   (

تحييععي أةبععاح المنشععأة اليائمععةم علععى أسععاا المبلععغ 
ا اللعك الهعز  اإلهمالي للعقي لكنرا تحيي فقط على أسعا

من العقي الالي تنفالت المنشأة اليائمة فع ً في اليولة التعي 
فيرا المنشأة اليائمعةم وأي هعز  معن العقعي منفعال خعاة  
اليولة المتعاقية امخر  ز يؤخال في ازعتباة عني تحييي 

 أةباح المنشأة اليائمة.
( يعتم خصعم النفقعاا 7( معن المعاية )3مغراض الفقعرة )  -9

بك يولة متعاقية وفقًا محكام أنظمعة الرعرائ   الالي تسمح
في تلك اليولة ويخرع لقيوي هالت امنظمة. فعي حالعة إلغعا  
الرني لرالا القيي في أي من اتفاقياترا بعي تعاةيخ توقيعع هعالت 

 ازتفاقية يقوم الهانبان بمراهعة هالا الموروع.
ة (م يعتبر الفري مقيمًا في يولة متعاقي21مغراض الماية ) -11

إالا كان مقيمًا في تلك اليولة في السعنة الماليعة التعي يعزوة 
فيرا اليولة المتعاقية امخر  أو السنة الماليعة السعابقة لرعا 

 مباشرة.
مغععراض هععالت ازتفاقيععةم تعامععل الزكععاة كرععريبة علععى  -11

 اليخل.
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بالنسععبة للمملكععة العربيععة السعععويية فععإن أسععالي  إدالععة  -12
(م لن تعؤثر علعى أحكعام 23لماية )ازديوا  الرريبي في ا

 نظام هباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوييين.
( 25من المفروم أن المعلوماا المشعاة إليرعا فعي المعاية ) -13

تشتمل على اليليل المتوافر لي  يولة متعاقيةم الالي تطلبعك 
 اليولة المتعاقية امخر .

فعي نظامرعا  إالا أيخلا المملكعة العربيعة السععويية حكمعاً  -14
الياخلي بشأن المساعية في تحصعيل الرعرائ  لألطعراف 
في اتفاقياا أخر  أو وافقا على تقييم مثل هالت المساعية 
مي طععرف فععي اتفاقيععة أخععر م عنيئععال تقععوم السععلطتان 
المختصععتان فععي الععيولتين المتعاقععيتين بازتفععاه المشععترك 
بتسععوية طريقععة التطبيععه لتقععييم المسععاعية فععي تحصععيل 

 رريبة كل منرما لآلخر.ال
 

معععن المفرعععوم أن العععيولتين المتعاقعععيتين سعععوف تقومعععان  -15
بمراهعة أحكام هالت ازتفاقية بععي معية خمعا سعنواا معن 
تعاةيخ نفعاال هععالت ازتفاقيعة بغعرض النظععر فعي إيةا  مععاية 

 " في نطاه هالت ازتفاقية. أتعا  الخيماا الفنية" بشأن 
 

تم المفورعان حسع  امصعولم إثباتًا لعاللك قعام الموقععان أينعا
 بتوقيع هالا البروتوكول.

 
هعع الموافعه 25/12/1426بتعاةيخ  حرة في يوم اإلةبعا      
مععن نسععختين أصععليتين  نيععويلري مم فععي ميينععة25/1/2116

باللغععاا العربيععة والرنييععة واإلنهليزيععةم وهميععع النصععو  
متساوية الحهيةم وفي حال اإلخت ف في التفسعير أو التطبيعه 

 تي بالن  اإلنهليزي.يع
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عن     عن حكومة المملكة العربية السعودية
 حكومة جمهورية الهند 

وزير                ية ـــوزير المال       
 الدفاع

  
                       إبراهيم بن عبدالعزيز العساف   

 برانــــــاب  موكرجي


