
 

 

 

 

 اتفاقية 

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا

لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل 

 وعلى رأس المال

 ولمنع التهرب الضريبي
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 بين حكومة المملكة العربية السعودية ةاتفاقي

 أفريقياوحكومة جمهورية جنوب 

على الدخل وعلى رأس  ي شأن الضرائبلتجنب االزدواج الضريبي ف

 المال

 ولمنع التهرب الضريبي

رغبةً  ،أفريقياإن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب 

منهما في إبرام اتفاقيةة لجننةا ادودواا اليةريبي فةي اةضن اليةرا ا دلة  الة    

 : يتفقجا دل  ما يلق  ا ودل  رأس المال ولمنع الجهرب اليريبي،

 (1المادة )

 األاخاص الذين تشملهم ادتفاقية

 تطبق هذه ادتفاقية دلة  األاةخاص المقيمةين فةي إحة و الة ولجين المجعاقة تين 

 أو في كلجيهما.

 (2المادة )

 اليرا ا الجي تشملها ادتفاقية

تطبق هذه ادتفاقية دل  ضرا ا ال    ودل  ضةرا ا رأس المةال المفروضةة  -1

جعاق ة أو أقسةامها السيايةية أو ااداريةة بصةرن الننةر دةن لمصلحة ك  دولة م

 طريقة فرضها.

تع  مةن اليةرا ا دلة  الة    ودلة  رأس المةال جميةع اليةرا ا المفروضةة  -2

دلةة  إجمةةالي الةة   ، ودلةة  إجمةةالي رأس المةةال، أو دلةة  دنا ةةر الةة    أو 

ملكيةة دنا ر رأس المال بما فيها اليرا ا دل  المكايةا الناتنةة مةن تحوية  

الممجلكةةاا المنقولةةة أو غيةةر المنقولةةة واليةةرا ا دلةة  إجمةةالي مبةةال  األجةةور 

 والرواتا الجي ت فعها المشروداا واليرا ا دل  ارتفاع قيمة رأس المال.

 ليها هذه ادتفاقية بشك   اص هي :اليرا ا الحالية الجي تطبق د -3

 بالنسبة إل  المملكة العربية السعودية: أ(

 .الزكاة  (1)

 ( ضريبة ال    بما فيها ضريبة ايجثمار الغاو الطبيعي.2)

 )يشار إليها فيما بع  بـ "اليريبة السعودية"(.  
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 :أفريقيابالنسبة إل  جمهورية جنوب  ب(

 ( اليريبة العادية.1)

 ( اليريبة الثانوية دل  الشركاا.2)

 ( ضريبة اديجقطاع دل  ااتاواا.3)

 "(.أفريقيةيريبة الننوب ها فيما بع  بـ "ال)يشار إلي

تطبق هذه ادتفاقية أيياً دل  أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض  -4

بع  تاريخ توقيع هذه ادتفاقية إضافة إل  اليةرا ا الحاليةة أو بة دً منهةا. وتبلة  

كةةة  يةةةلطة مخجصةةةة فةةةي الةةة ولجين المجعاقةةة تين السةةةلطة األ ةةةرو بةةةالجغييراا 

 دل  أننمجها اليريبية. النوهرية الجي أد لت

 (3المادة )

 تعريفاا دامة

 ألغراض هذه ادتفاقية، ما لم يقجض يياق النص  الن ذلك: -1

 ،يعني مصطلح "المملكة العربية السةعودية" إقلةيم المملكةة العربيةة السةعودية أ( 

ويشةةم  ذلةةك المنةةاطق الواقعةةة  ةةارا الميةةاه ااقليميةةة الجةةي تمةةارس المملكةةة 

ودية دلة  مياههةا وقةاع بحرهةا والطبقةاا الواقعةة تحةت الجربةة العربية السةع

 والموارد الطبيعية حقوق السيادة والودية بمقجي  ننامها والقانون ال ولي.

ودنةةة ما  أفريقيةةةا" جنةةةوب أفريقيةةةايعنةةةي مصةةةطلح "جمهوريةةةة جنةةةوب  ب(

يسجخ م بةالمعن  النغرافةي، يشةم  الميةاه ااقليميةة وكةذلك أي منطقةة  ةارا 

الجةةي تمةةارس دليهةةا حقةةوق  ،بمةةا فةةي ذلةةك ر ةةيفها القةةاري ،ااقليميةةة الميةةاه

 السيادة والودية بمقجي  القانون ال ولي.

تعني دبارتا "دولة مجعاق ة" و "ال ولة المجعاقة ة األ ةرو" المملكةة العربيةة  جـ(

 بحسا ما يقجييه يياق النص. أفريقياالسعودية أو جنوب 

أي اةةةركة أو أي كيةةةان   ةةةر مةةةن  يشةةةم  مصةةةطلح "اةةةخص" أي فةةةرد، أو د(

األاةةخاص بمةةا فةةي ذلةةك ال ولةةة وأقسةةامها السيايةةية أو ااداريةةة أو السةةلطاا 

 المحلية والجركاا و ناديق اد جمان والمؤيساا.

يعنةةي مصةةطلح "اةةركة" أي اةةخص ذي  ةةفة ادجباريةةة أو أي كيةةان  هـ(

 يعام  دل  أنه اخص ذو  فة ادجبارية ألغراض اليريبة.
رتا "مشروع تابع ل ولة مجعاق ة" و "مشةروع تةابع لل ولةة المجعاقة ة تعني دبا و(

ة مجعاقةة ة ومشةةروداً دولةةلةة  الجةةوالي مشةةروداً يبااةةره مقةةيم فةةي األ ةةرو" د
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 ال ولة المجعاق ة األ رو.يبااره مقيم في 
 يعني مصطلح "مواطن": و(

 أي فرد حا ز دل  جنسية دولة مجعاق ة. -1
يةةامن أو جمعيةةة تسةةجم  ذلةةك الوضةةع مةةن أي اةةخص قةةانوني أو اةةركة ت -2 

 األننمة النافذة في دولة مجعاق ة.
حـ( تعني دبةارة "نقة  دولةي" أي نقة  بسةفينة أو طةا رة يجةول  تشةغيلها مشةروع 

يوج  مركز إدارته الفعلي فةي دولةة مجعاقة ة، مةا دة ا الحةادا الجةي يةجم فيهةا 

 ولة المجعاق ة األ رو.تشغي  السفينة أو الطا رة فقط بين أماكن تقع دا   ال 

 : يعني مصطلح "السلطة المخجصة" ط(

بالنسبة إل  المملكة العربية السعودية، ووارة المالية ويمثلها ووير المالية  -1

 أو ممثله المفوض.

أو  أفريقيةا، مفوض إدارة اايراداا فةي جنةوب أفريقيابالنسبة إل  جنوب  -2

 ممثله المفوض.

ة فةي أي وقةت مةن قبة  دولةة مجعاقة ة فةبن أي دبةارة أو دن  تطبيةق هةذه ادتفاقية -2

مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقجض يياق النص  الن ذلك، يكون له 

المعنةة  نفسةةه فةةي ذلةةك الوقةةت بموجةةا ننةةام تلةةك ال ولةةة المجعاقةة ة فيمةةا يجعلةةق 

طبقةةاً لظننمةةة باليةةرا ا الجةةي تطبةةق دليهةةا هةةذه ادتفاقيةةة، ويةةرجح أي معنةة  

للعبةةارة أو  ل ولةةة المجعاقةة ة دلةة  أي معنةة  معطةة تلةةك ايبية المطبقةةة فةةي اليةةر

 للمصطلح وفقاً لظننمة األ رو لجلك ال ولة المجعاق ة.

 (4المادة )

 الـمقيـم

 ألغراض هذه ادتفاقية تعني دبارة "مقيم في دولة مجعاق ة": -1

هةا بسةبا يةكنه )أ( أي اخص يخيع وفقاً ألننمة تلك ال ولة المجعاقة ة لليةريبة في

أو إقامجه أو مح  إدارته أو أي معيار   ر ذي طبيعة مماثلةة. كمةا تشةم  أييةاً تلةك 

ال ولة المجعاق ة أو أياً من أقسامها السيايية أو ااداريةة أو يةلطاتها المحليةة. لكةن د 

تشم  هذه العبارة أي اخص  اضع لليريبة فةي تلةك ال ولةة المجعاقة ة فيمةا يجعلةق 

 المجحقق من مصادر في تلك ال ولة المجعاق ة أو رأس مال موجود فيها.فقط بال    

اقة ة ومعفة  بشةك  دةام مةن )ب( أي اخص قانوني مؤية  وفقةاً ألننمةة دولةة مجع
 تلك ال ولة وقا م ومسجمر فيها إما:اليرا ا في 
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دلةة  يةةبي  الحصةةر لغةةرض دينةةي أو  يةةري أو تعليمةةي أو دلمةةي أو أي  -1
 غرض   ر مماث ؛

 لجوفير معاااا تقاد ية أو منافع أ رو مماثلة للموظفين وفقاً لخطة. أو -2
( مةن هةذه المةادة مقيمةاً فةي كلجةا الة ولجين 1دن ما يكون فرد وفقاً ألحكام الفقرة ) -2

 المجعاق تين فبن وضعه دن  ذ يجح د كاآلتي:
بن توافر له ها، فجعاق ة الجي يجوافر له يكن دا م فييع  مقيماً فقط في ال ولة الم أ( 

يكن دا م فةي كلجةا الة ولجين المجعاقة تين فيعة  مقيمةاً فقةط فةي ال ولةة المجعاقة ة 

الجةةي تكةةون فيهةةا دالقاتةةه الشخصةةية وادقجصةةادية أوثةةق )مركةةز المصةةالح 

 "الحيوية"(.

إذا لم يكن ممكناً تح ي  يكنه ال ا م وفقةاً ألحكةام الفقةرة )أ(، فيعة  مقيمةاً فقةط ب( 

 ق ة الجي فيها يكنه المعجاد.في ال ولة المجعا

إذا كان له يكن معجاد في كلجا الة ولجين المجعاقة تين أو لةم يكةن لةه يةكن  ا( 

معجاد في أي منهمةا، يعة  مقيمةاً فقةط فةي ال ولةة المجعاقة ة الجةي يكةون مواطنةاً 

 فيها.

إذا كان مواطناً في كلجا ال ولجين المجعاق تين أو لم يكن مواطناً فةي أي منهمةا،  د(

فجسةةوي السةةلطجان المخجصةةجان فةةي الةة ولجين المجعاقةة تين الموضةةوع بادتفةةاق 

 المشجرك.

( مةن هةذه المةادة مقيمةاً 1وفقاً ألحكةام الفقةرة ) -غير الفرد-دن ما يع  اخص ما  -3

في كلجا ال ولجين المجعاق تين فبنه يع  مقيمةاً فقةط فةي ال ولةة المجعاقة ة الجةي يوجة  

 فيها مركز إدارته الفعلي.

 (5المادة )

 المنشضة ال ا مة

ألغراض هذه ادتفاقية، تعني دبارة "المنشضة ال ا مة" المقر الثابةت للعمة  الةذي  -1

 يجم من  الله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جز ياً.

 تشم  دبارة "المنشضة ال ا مة" دون حصر : -2

 مركز اادارة. أ(

 فرع.ب(    

 مكجا. ا(
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 مصنع. د(

 وراة.هـ(    

 مننم أو محنر أو أي مكان   ر ديجخراا الموارد الطبيعية. و(

 تشم  دبارة "المنشضة ال ا مة" أيياً: -3

موقةةع بنةةا  أو إنشةةا ، أو مشةةروع تنميةةع أو تركيةةا، أو أي أدمةةال إاةةرافية  أ(

مجعلقةةة بهةةا، لكةةن بشةةرط أن يسةةجمر مثةة  هةةذا الموقةةع أو المشةةروع أو تلةةك 

 ر.األدمال م ة تزي  دل  يجة أاه

تةةوفير  ةة ماا بمةةا فيهةةا الخةة ماا اديجشةةارية مةةن قبةة  مشةةروع مةةن  ةةالل ب(    

موظفين أو دةاملين   ةرين يةوظفهم المشةروع لهةذا الغةرض، لكةن بشةرط أن 

تسجمر األدمال مةن هةذا النةوع )للمشةروع نفسةه أو لمشةروع مةرتبط بةه( فةي 

ل أي مة ة ال ولة المجعاق ة لم ة أو م د تزي  في منمودها دل  يجة أاهر  ال

 اثني دشر اهراً تب أ أو تنجهي في السنة المالية المعنية.

دلةة  الةةرغم مةةن األحكةةام السةةابقة فةةي هةةذه المةةادة، د تشةةم  دبةةارة "المنشةةةضة  -4

 ال ا مة":

ايةةجخ ام الجسةةهيالا فقةةط لغةةرض تخةةزين أو دةةرض السةةلع أو البيةةا ع الجةةي  أ(

 يملكها المشروع .

ع أو البيةةا ع الجةةي يملكهةةا المشةةروع لغةةرض ادحجفةةاظ بمخةةزون مةةن السةةلب(    

 الجخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزين أو 

 العرض فقط.       
ادحجفاظ بمخزون من السلع أو البيا ع الجي يملكها المشروع فقةط لغةرض  جـ(

 المعالنة من قب  مشروع   ر.
ادحجفةةةاظ بمقةةةر ثابةةةت للعمةةة  فقةةةط لغةةةرض اةةةرا  يةةةلع أو بيةةةا ع أو جمةةةع  د(

 معلوماا للمشروع.
بمقر ثابت للعم  فقط لغرض القيام بضي نشاط   ر ذي طبيعةة ادحجفاظ  هـ(

 تحييرية أو مساد ة للمشروع.
بيع السلع أو البيا ع المملوكة للمشروع والمعروضةة فةي يةوق أو معةرض  و(

 مؤقت بع  إغالق هذا السوق أو المعرض.

ادحجفاظ بمقر ثابت للعم  فقط ألي مزيج من األنشطة المذكورة في الفقراا  و(

لفردية )أ( إل  )و( بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابةت للعمة  النةاتج ا
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 دن هذا المزيج له طبيعة تحييرية أو مساد ة.

غير  –( من هذه المادة إذا كان اخص 2( و )1دل  الرغم من أحكام الفقرتين ) -5

 -( مةن هةذه المةادة 6الوكي  المجمجع بوضةع مسةجق  والةذي تنطبةق دليةه الفقةرة )

يعم  في دولة مجعاق ة نيابة دن مشروع تابع لل ولة المجعاق ة األ رو، فةبن هةذا 

علةق أن ل يه منشضة دا مة في ال ولة المجعاق ة المةذكورة أودً فيمةا يج  المشروع يع

 دم  يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص: بضي
لمجعاقة ة ابةرام العقةود ل يه  الحية ويماريها بشك  معجةاد فةي تلةك ال ولةة ا أ(

بايم المشروع، ما لم تكن هذه األدمال مقصورة دل  تلك الواردة في الفقةرة 
( من هةذه المةادة والجةي إذا تمةت مبااةرتها مةن  ةالل مقةر ثابةت للعمة  د 4)

 تنع  من هذا المقر الثابت للعم  منشضة دا مة بمقجي  أحكام تلك الفقرة ؛
حية لكنةه يحةجفش بشةك  معجةاد فةي ال ولةة أو لي  ل يةه مثة  هةذه الصةال  ب(

المجعاق ة المذكورة أودً بمخزون من السلع أو البيا ع الجي يورد منها بشةك  
 منجنم السلع أو البيا ع نيابة دن المشروع.

د يع  أن لمشروع منشضة دا مة في ال ولة المجعاق ة بسبا مزاولجه للعم  في تلك  -6
يمسار أو وكي  دام بالعمولة أو أي وكية    ةر  ال ولة المجعاق ة فقط دن طريق

ذي وضةةع مسةةجق ، بشةةرط أن يعمةة  مثةة  هةةؤد  األاةةخاص باأليةةلوب المعجةةاد 
 لعملهم.

دليها تسيطر إن كون اركة مقيمة في دولة مجعاق ة تسيطر دل  اركة أو  -7
ال ولة المجعاق ة األ رو، أو تزاول دمالً في تلك ال ولة في اركة مقيمة 

فبن ذلك الواقع في ؛ ة األ رو )يوا  من  الل منشضة دا مة أو غيرها( المجعاق 
 ح  ذاته د ينع  أياً من الشركجين منشضة دا مة للشركة األ رو.

 (6المادة )
 ال    من الممجلكاا غير المنقولة

ال    الذي يحص  دليه مقيم في دولة مجعاق ة من ممجلكاا غير منقولة )بما في  -1
كا نة في ال ولة المجعاقة ة األ ةرو الزرادة أو ايجغالل الغاباا( ن ذلك ال    م

 ينوو إ ياده لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو.
يكةةون لعبةةارة "الممجلكةةاا غيةةر المنقولةةة" المعنةة  الةةوارد لهةةا وفقةةاً لننةةام ال ولةةة  -2

ة تشةجم  المجعاق ة الجي توج  بها الممجلكاا المعنيةة. ودلة  أي حةال، فةبن العبةار

دلةة  الملكيةةة الملحقةةة بالممجلكةةاا غيةةر المنقولةةة والثةةروة الحيوانيةةة والمعةة اا 

المسجخ مة فةي الزرادةة وايةجغالل الغابةاا والحقةوق الجةي تطبةق بشةضنها أحكةام 
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الننام العام المجعلقة بملكية األراضةي، وحةق ادنجفةاع بالممجلكةاا غيةر المنقولةة 

الثابجةةةة مقابةةة  اديةةةجغالل أو الحةةةق فةةةي والحقةةةوق فةةةي المةةة فوداا المجغيةةةرة أو 

ايةةجغالل الجريةةباا المع نيةةة والمصةةادر والمةةوارد الطبيعيةةة األ ةةرو، ود تعةة  

 السفن والقوارب والطا راا من الممجلكاا غير المنقولة.

( من هذه المادة دل  ال    الناتج من ايةجخ ام الممجلكةاا 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 رة أو تضجيرها، أو ايجغاللها بضي اك    ر.غير المنقولة بصورة مباا

( من هذه المادة دل  ال    من الممجلكةاا 3( و )1تطبق أيياً أحكام الفقرتين ) -4

غير المنقولةة لمشةروع، ودلة  الة    مةن الممجلكةاا غيةر المنقولةة المسةجخ مة 

 ألدا    ماا اخصية مسجقلة.

 (7المادة )

 أرباح األدمال

 ةة ة لمشةةروع تةةابع ل ولةةة مجعاقةة ة لليةةريبة فةةي تلةةك ال ولةةة تخيةةع األربةةاح العا -1

المجعاق ة فقط، مةا لةم يبااةر المشةروع نشةاطاً فةي ال ولةة المجعاقة ة األ ةرو دةن 

طريق منشضة دا مة فيها. فبن بااةر المشةروع نشةاطاً كالمةذكور  نفةاً، فبنةه ينةوو 

لكن بالقة ر فرض اليريبة دل  أرباح المشروع في ال ولة المجعاق ة األ رو، و

 الذي يمكن أن ينسا منها إل  تلك المنشضة ال ا مة فقط.
( مةن هةذه المةادة، دنة ما يبااةر مشةروع تةابع ل ولةة 3مع مراداة أحكام الفقرة ) -2

مجعاق ة نشاطاً في ال ولة المجعاق ة األ رو دةن طريةق منشةضة دا مةة قا مةة فيهةا، 
ة دل  أياس األرباح الجي يجوقةع تح د ك  دولة مجعاق ة أرباح تلك المنشضة ال ا م

تحقيقهةا لةو كةان مشةروداً مسةجقالً يبااةةر األنشةطة نفسةها أو أنشةطة مشةابهة فةةي 
النةةرون نفسةةةها أو فةةةي ظةةةرون مشةةةابهة، ويجعامةة  بصةةةفة مسةةةجقلة تمامةةةاً مةةةع 

 المشروع الذي يمث  منشضة دا مة له.
ة ألغةةراض يسةمح بخصةةم المصةروفاا المجكبة  ،دنة  تح ية  أربةاح منشةةضة دا مةة  -3

بمةا فةي ذلةك المصةروفاا الجنفيذيةة وااداريةة العموميةة،  ،أدمال المنشضة ال ا مة

يواً  تةم تكبة ها فةي ال ولةة المجعاقة ة الجةي توجة  فيهةا المنشةضة ال ا مةة أو فةي أي 

مبلة  مة فوع، إن أي  إلة مكان   ر. ولكةن د يسةمح بمثة  ذلةك الخصةم بالنسةبة 

داد النفقةاا الفعليةةة( مةةن قبة  المنشةةضة ال ا مةةة وجة ، ) ةةالن مةةا دقفةع مقابةة  ايةةجر

للمكجةةا الةةر ي  للمشةةروع أو ألي مةةن مكاتبةةه األ ةةرو دلةة  اةةك  إتةةاواا أو 

ريةوم أو مةة فوداا مماثلةةة أ ةةرو مقابةة  ايةةجخ ام حقةةوق بةةرا اا اا جةةراع أو 
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حقوق أ رو أو دل  اك  دمودا مقابة  أدا   ة ماا معينةة أو مقابة  اادارة 

الة المشروع المصرفي( دل  اك  د   من مطالباا الة ين فيمةا أو )فيما د ا ح

يجعلق باألموال المقرضة إل  المنشضة ال ا مة. وبالمث  د يؤ ذ في اددجبةار دنة  

تح يةة  أربةةاح المنشةةضة ال ا مةةة المبةةال  ) ةةالن مةةا دفةةع مقابةة  ايةةجرداد النفقةةاا 

ةة  مةن قبة  تلةةك المنشةضة ال ا مةة دلةة  ح اب المكجةا الةةر ي  سةالفعليةة( الجةي تقحم 

من مكاتبةه األ ةرو دلة  اةك  إتةاواا أو ريةوم أو مة فوداا  للمشروع أو أي  

 جراع أو حقوق أ ةرو، أو دلة  دمماثلة أ رو مقاب  ايجخ ام حقوق برا اا ا

اةةك  دمةةودا مقابةة  أدا   ةة ماا معينةةة أو مقابةة  اادارة، أو )فيمةةا دةة ا حالةةة 

البةاا الة ين فيمةا يجعلةق بةاألموال المشروع المصرفي( دل  اةك  د ة  مةن مط

 المقرضة إل  المكجا الر ي  للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه األ رو.

بالرغم من أي أحكام أ ةرو فةي هةذه ادتفاقيةة فةبن أربةاح األدمةال الجةي يحققهةا   -4

مشروع في إح و ال ولجين المجعاق تين من تصة ير بيةا ع إلة  ال ولةة المجعاقة ة 

ريبة فةةي تلةةك ال ولةةة المجعاقةة ة األ ةةرو. وإذا ااةةجملت األ ةةرو د تخيةةع لليةة

دقود الجص ير دل  أنشطة أ رو تمارس من  الل منشةضة دا مةة للمشةروع فةي 

ال ولة المجعاق ة األ رو فبن ال    المكجسا من تلك األنشطة ينةوو أن يخيةع 

 لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو.

تطبيةةق أي ننةةام فةةي دولةةة مجعاقةة ة يجعلةةق  لةةي  فةةي هةةذه المةةادة مةةا يةةؤثر دلةة  -5

 ،باليريبة المفروضة دل  األرباح المجحققةة مةن أدمةال الجةضمين لغيةر المقيمةين

تغيير فةي الننةام النافةذ فةي أي مةن الة ولجين المجعاقة تين فةي ح ث بشرط أنه إذا 

تاريخ الجوقيع دل  هذه ادتفاقيةة )بايةجثنا  الجغييةر الثةانوي بحيةؤ د يةؤثر دلة  

التفةاق لالصفة العامة( فبنه يجعين دل  ال ولجين المجعاق تين الجشةاور فيمةا بينهمةا 

 دل  أي تع ي  لهذه الفقرة بشك  مال م.

د ينسا أي ربح إل  منشضة دا مة في دولة مجعاق ة ايجناداً فقط إلة  قيةام المنشةضة   -6

 ال ا مة بشرا  يلع أو بيا ع للمشروع.

ة من هذه المادة، تح د األرباح الجي تنسةا إلة  المنشةضة ألغراض الفقراا السابق -7

ال ا مة بالطريقة نفسها داماً بع  دام، ما لم يكن هناك يبا وجيةه وكةان يسةو   

 تباع طريقة أ رو.ا

دن ما تشجم  األرباح دل  بنود لل    دولنت بشةك  منفصة  فةي مةواد أ ةرو  -8
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 ضثر بضحكام هذه المادة.في هذه ادتفاقية، فبن أحكام تلك المواد لن تج

تشم  دبارة "أربةاح األدمةال" دون ادقجصةار دلة  ذلةك، الة    المكجسةا مةن  -9

الجصةةنيع والجنةةارة واألدمةةال المصةةرفية )البنكيةةة(، والجةةضمين، ودمليةةاا النقةة  

 ال ا لي، وتوفير الخ ماا وتضجير الممجلكاا الشخصية المنقولة والملموية.

 (8المادة )

 النويالنق  البحري و

تخيع األرباح الناتنة من تشةغي  يةفن أو طةا راا فةي النقة  الة ولي لليةريبة  -1

 فقط في ال ولة المجعاق ة الجي يوج  فيها مركز اادارة الفعلي للمشروع.

 ،إذا كان مركز اادارة الفعلي لمشروع نق  بحري يقع دل  مجن يفينة أو قارب -2

 .لجي يقع فيها مينا  موطن السةفينة أو القةاربفبنه يع  واقعاً في ال ولة المجعاق ة ا

وإن لم يوج  مثة  هةذا المةوطن، فيعة  واقعةاً فةي ال ولةة المجعاقة ة الجةي يقةيم فيهةا 

 مشغ  السفينة أو القارب.

ألغةةراض هةةذه المةةادة تشةةم  دبةةارة "األربةةاح مةةن الجشةةغي  الةة ولي للسةةفن أو   -3

 الطا راا":

فن أو الطةةا راا دون طةةاقم أو وقةةود أو األربةةاح المجحققةةة مةةن الجةةضجير للسةة أ(

 تسهيالا أ رو.

األرباح المجحققة من ايجخ ام أو تضجير الحاوياا )ويشم  ذلك المع اا  ب(

 المجعلقة بنق  الحاوياا( المسجخ مة في نق  السلع أو البيا ع.

ثانويةةاً  -حسةةا الحالةةة ب -دنةة ما يكةةون مثةة  هةةذا الجةةضجير أو مثةة  هةةذا اديةةجخ ام   

 ة لجشغي  مث  هذه السفن أو الطا راا في النق  ال ولي.بالنسب

( من هذه المادة أيياً دل  األرباح الناتنةة مةن المشةاركة 1تطبق أحكام الفقرة ) -4

 في اتحاد أو دم  مشجرك أو وكالة تشغي  دولية.

 (9المادة )

 المشروداا المشجركة

 دن ما:  -1

اارة أو غير مبااةرة فةي إدارة يشارك مشروع تابع ل ولة مجعاق ة بصورة مب أ(

مشروع تابع لل ولة المجعاق ة األ رو أو في السيطرة دليةه أو فةي رأس مالةه 

 ؛ 
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أو يشارك نف  األاخاص بصورة مباارة أو غير مباارة في إدارة أو  ب(

في السيطرة دل  أو في رأس مال مشروع تابع ل ولة مجعاقة ة وفةي مشةروع 

 تابع لل ولة المجعاق ة األ رو.

وفي أي من الحةالجين، إذا وضةعت أو فرضةت اةروط بةين المشةرودين فيمةا  

يجعلةةةق بعالقجهمةةةا الجناريةةةة أو الماليةةةة تخجلةةةف دةةةن تلةةةك الجةةةي تكةةةون بةةةين 

مشرودين مسجقلين دن بعيهما، فبن أية أربةاح كةان مةن الممكةن أن يحققهةا 

أي من المشةرودين لةو لةم تكةن هةذه الشةروط قا مةة، ولكنةه لةم يحققهةا بسةبا 

وجود هذه الشروط، ينوو إدراجها ضةمن أربةاح هةذا المشةروع وإ يةادها 

 لليريبة تبعاً لذلك.
وأ يةعجها لليةريبة -إذا أدرجت دولةة مجعاقة ة ضةمن أربةاح مشةروع تةابع لهةا  -2

أرباح مشروع تابع لل ولة المجعاق ة األ ةرو تةم إ يةادها لليةريبة  ـ وفقاً لذلك
كانةةةت هةةةذه األربةةةاح الم رجةةةة يةةةججحقق فةةةي تلةةةك ال ولةةةة المجعاقةةة ة األ ةةةرو، و

للمشةةةةروع الجةةةةابع لل ولةةةةة المجعاقةةةة ة المةةةةذكورة أودً لةةةةو كانةةةةت الشةةةةروط بةةةةين 
المشةةرودين هةةي الشةةروط ذاتهةةا الجةةي تكةةون بةةين مشةةاريع مسةةجقلة، فعلةة  ال ولةةة 

إجةةةرا  الجعةةة ي  المنايةةةا دلةةة  مبلةةة  اليةةةريبة  ـ دن  ةةةذ ـالمجعاقةةة ة األ ةةةرو 
لجح ية  مثة  هةذا الجعة ي  يجعةةين وي تلةةك ال ولةة. المفةروض دلة  تلةك األربةاح فة

مرادةةاة األحكةةام األ ةةرو لهةةذه ادتفاقيةةة، وتجشةةاور السةةلطجان المخجصةةجان فةةي 
 ال ولجين المجعاق تين فيما بينهما مج  ددت اليرورة لذلك.

 (11المادة )

 أرباح األيهم

قة ة إلة  ينوو أن تخيع أرباح األيهم الجةي تة فعها اةركة مقيمةة فةي دولةة مجعا -1

 مقيم في ال ولة المجعاق ة األ رو لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو.
ومةةع ذلةةك، ينةةوو أييةةاً أن تخيةةع أربةةاح األيةةهم تلةةك لليةةريبة فةةي ال ولةةة  -2

المجعاق ة الجي تقيم فيها الشركة ال افعة لظرباح ووفقاً ألننمةة تلةك ال ولةة. ولكةن 
أليةهم مقيمةاً فةي ال ولةة المجعاقة ة األ ةرو، فةبن إذا كان المالك المنجفةع بضربةاح ا

 اليريبة المفروضة ينا أد تجناوو :
( من إجمالي قيمة أرباح األيهم إذا كان المالك المنجفع %5في الما ة ) مسة  أ(

اركة ) الن اركة تيامنية( تملك بصورة مباارة نسبة د تق  دن دشرة 
 ة لظرباح؛ ( من رأس مال الشركة ال افع%11) في الما ة

( من إجمةالي قيمةة أربةاح األيةهم فةي جميةع %11) في الما ةأو دشرة  ب(
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 الحادا األ رو.
د تؤثر هذه الفقرة دل   يوع الشركة لليريبة فيما يخجص باألربةاح الجةي   

 ت فع منها أرباح األيهم.
م تعني دبارة "أرباح األيهم" كما هي مسجخ مة في هذه المادة ال    مةن األيةه -3

وكةذلك  -الجي د تمث  مطالباا ديون  -أو حقوق المشاركة األ رو في األرباح 
ال    من حقوق المشاركة األ رو الجي تخيةع لةنف  المعاملةة اليةريبية مثة  
 ال    من األيهم بموجا أننمة ال ولة المقيمة فيها الشركة الموودة لظرباح.

المةةادة إذا كةةان المالةةك المنجفةةع ( مةةن هةةذه 2( و )1د تنطبةةق أحكةةام الفقةةرتين ) -4

بضرباح األيهم مقيماً في دولة مجعاق ة ويزاول دمالً في ال ولة المجعاق ة األ ةرو 

الجةي تقةيم فيهةا الشةةركة ال افعةة ألربةاح األيةهم مةةن  ةالل منشةضة دا مةة موجةةودة 

فيها، أو كان يؤدي في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو   ماا اخصية مسجقلة من 

ابجة فيها، وكانت ملكية األيهم الجي دفعت بسببها أربةاح األيةهم مرتبطةة قاد ة ث

فعلياً بهةذه المنشةضة ال ا مةة أو القادة ة الثابجةة. فةي مثة  هةذه الحالةة تنطبةق أحكةام 

 ( وفقاً للحالة.14( أو المادة )7المادة )

اقةة ة إذا حققةةت اةةركة مقيمةةة فةةي دولةةة مجعاقةة ة أرباحةةاً أو د ةةالً مةةن ال ولةةة المجع -5

األ رو، فةال ينةوو أن تفةرض تلةك ال ولةة المجعاقة ة األ ةرو أي ضةريبة دلة  

أرباح األيهم الجي ت فعها الشةركة إد بقة ر مةا ية فع مةن أربةاح األيةهم هةذه إلة  

مقيم في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو أو بالق ر الذي تكون فيه الملكية الجي تة فع 

فعلياً بمنشضة دا مة أو قادة ة ثابجةة موجةودة  بسببها أرباح األيهم مرتبطة ارتباطاً 

في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو. كما د ينوو لهةا إ يةاع أربةاح الشةركة غيةر 

الموودةةة لليةةريبة حجةة  لةةو كانةةت أربةةاح األيةةهم الم فودةةة أو األربةةاح غيةةر 

اقة ة أرباحةاً أو د ةالً نااة اً فةي تلةك ال ولةة المجعـ كلياً أو جز ياً ـ الموودة تمث  

 األ رو.

 (11المادة )

 ال    من مطالباا ال ين

مة فوع الو ،ينوو أن يخيع ال    من مطالباا ال ين النااة  فةي دولةة مجعاقة ة -1

 لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو. ،لمقيم في ال ولة المجعاق ة األ رو

ة فةةي ومةع ذلةةك، ينةوو أن يخيةةع مثة  هةةذا الة    مةةن مطالبةاا الةة ين لليةريب -2

لكةن إذا كةان  .ال ولة المجعاق ة الجي ينشض فيها وطبقاً ألننمة تلةك ال ولةة المجعاقة ة
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المالك المنجفةع بالة    مةن مطالبةاا الة ين مقيمةاً فةي ال ولةة المجعاقة ة األ ةرو، 

( مةن %5) فةي الما ةةفينا أد تجنةاوو هةذه اليةريبة المفروضةة نسةبة  مسةة 

 ين.إجمالي مبل  ال    من مطالباا ال 
تعني دبارة "ال    من مطالباا ال ين" كما هي مسجخ مة في هذه المادة ال     -3

من مطالباا ال ين من أي نةوع يةوا  تةم تضمينهةا بةرهن أم د، ويةوا  لهةا الحةق 
فةةي المشةةاركة بضربةةاح المةة ين أم د، وبشةةك   ةةاص الةة    مةةن السةةن اا الماليةةة 

ذلك العةالواا والنةوا ز المرتبطةة الحكومية، والسن اا وين اا ال يون بما في 
بمث  هذه السن اا المالية أو السن اا أو ين اا ال يون. ود تعة  النةزا اا دةن 

 ال فعاا المجض رة د الً من مطالباا ال ين ألغراض هذه المادة.
( مةن هةذه المةادة إذا كةان المالةك المنجفةع مةن 2( و )1د تنطبق أحكام الفقةرتين ) -4

الةة ين، مقيمةةاً فةةي دولةةة مجعاقةة ة ويةةزاول دمةةالً فةةي ال ولةةة  الةة    مةةن مطالبةةاا
المجعاق ة األ رو الجي نشض فيها ال    من مطالباا ال ين من  الل منشضة دا مةة 
موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك ال ولة األ رو   ماا اخصية مسجقلة مةن 

لة    مةن مطالبةة قاد ة ثابجة فيها، وكانت مطالبة ال ين الجي دفع دنها مث  هذا ا
ال ين مرتبطة فعلياً بهةذه المنشةضة ال ا مةة أو القادة ة الثابجةة. فةي مثة  تلةك الحالةة 

 ( وفقاً للحالة.14( أو المادة )7تنطبق أحكام المادة )
يعةة  الةة    مةةن مطالبةةاا الةة ين نااةة اً فةةي دولةةة مجعاقةة ة دنةة ما يكةةون الشةةخص  -5

مع ذلك إذا كان الشةخص الةذي ية فع ذلةك ال افع مقيماً في تلك ال ولة المجعاق ة. و

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مطالبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ين 

يملةك فةي دولةة مجعاقة ة  - يوا  كان هذا الشخص مقيماً في دولة مجعاقة ة أم د -

منشضة دا مة أو قاد ة ثابجة مرتبطة بالم يونية النااة  دنهةا مثة  هةذا الة    مةن 

ة ال ا مةةة أو القادةة ة مطالبةةاا الةة ين المةة فوع، وتجحمةة  ذلةةك الةة    هةةذه المنشةةض

فةي ال ولةة المجعاقة ة الجةي توجة  فيهةا المنشةضة  اً الثابجة، دن  ذ يع  هذا ال    نااة 

 ال ا مة أو القاد ة الثابجة.

بسةبا دالقةة  ا ةة بةين النهةة  لة ين ـدن ما يكون مبل  الة    مةن مطالبةاا ا -6

ق بال ين الذي ي فع ال افعة والمالك المنجفع أو بينهما معاً واخص   ر، فيما يجعل

يزي  دل  المبل  الذي كان ييجم ادتفاق دليه بين النهة ال افعةة  ـ دنه هذا ال   

والمالك المنجفع في غياب تلةك العالقةة، فةبن أحكةام هةذه المةادة تنطبةق فقةط دلة  

وفي مثة  هةذه الحالةة، فةبن النةز  الزا ة  مةن المة فوداا  .المبل  المذكور أ يراً 

يبة طبقاً ألننمة ك  دولة مجعاق ة مع وجوب مراداة األحكةام ين   اضعاً للير
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 األ رو لهذه ادتفاقية.
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 (12المادة )

 ااتاواا

ينوو أن تخيع ااتاواا الجي تنشض في دولة مجعاق ة وت فع إل  مقةيم فةي ال ولةة  -1

 المجعاق ة األ رو لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو.

ومع ذلةك، ينةوو أن تخيةع تلةك ااتةاواا أييةاً لليةريبة فةي ال ولةة المجعاقة ة  -2

لكن إذا كةان المالةك المنجفةع مةن  .الجي تنشض فيها وفقاً ألننمة تلك ال ولة المجعاق ة

اليريبة المفروضةة ينةا هذه ااتاواا مقيماً في ال ولة المجعاق ة األ رو، فبن 

 ( من المبل  ااجمالي لإلتاواا.%11) في الما ةدشرة  دل أد تزي  

المة فوداا مةن أي  -كمةا هةو مسةجخ م فةي هةذه المةادة-يعني مصطلح "إتاواا"  -3

الجي يجم تسلمها مقاب  ايجعمال أو حق ايجعمال أي حق نشر دم  أدبي أو  ،نوع

بمةةا فةةي ذلةةك األفةةالم السةةينما ية، أو أفةةالم أو أاةةرطة أو أقةةراص  ،فنةةي أو دلمةةي

 جةراع أو دالمةة تناريةة أو تصةميم اأو الجليفزيوني أو أي بةرا ة البؤ ااذادي 

أو مقابةة  ايةةجعمال أو حةةق  ؛ أو تركيبةةة أو معالنةةة يةةرية أو نمةةوذا أو مخطةةط

أو مقابةة  المعلومةةاا المجعلقةةة ؛ ايةةجعمال معةة اا  ةةنادية أو تناريةةة أو دلميةةة 

 أو الجنارية أو العلمية. بالجنارب الصنادية
( مةن هةذه المةادة إذا كةان المالةك المنجفةع مةن 2( و )1الفقةرتين )د تنطبق أحكام  -4

ااتاواا، مقيماً فةي دولةة مجعاقة ة، ويةزاول دمةالً فةي ال ولةة المجعاقة ة األ ةرو 
الجي نشضا فيها هذه ااتاواا من  الل منشضة دا مة موجودة فيها، أو كان يةؤدي 

دةة ة ثابجةةة فيهةةا، فةةي تلةةك ال ولةةة األ ةةرو  ةة ماا اخصةةية مسةةجقلة مةةن  ةةالل قا
وكةةان الحةةق أو الملكيةةة الجةةي تةة فع دنهةةا ااتةةاواا مرتبطةةة فعليةةاً بهةةذه المنشةةضة 

( 14( أو )7ال ا مة أو القاد ة الثابجة، في مث  هةذه الحالةة تنطبةق أحكةام المةادة )
 وفقاً للحالة.

ة. تع  ااتاواا ق  نشضا في دولة مجعاق ة إذا دفعها مقةيم فةي تلةك ال ولةة المجعاقة  -5
ومع ذلك فبذا كان الشخص الذي ي فع ااتاواا، يةوا  كةان هةذا الشةخص مقيمةاً 

شةةضة دا مةةة أو قادةة ة ثابجةةة فةةي دولةةة مجعاقةة ة أم د، يملةةك فةةي دولةةة مجعاقةة ة من
بها ادلجزاماا الجي ت فع دنها تلك ااتاواا، وكانت تلك المنشضة ال ا مة  مرتبطة

ااتاواا،   دنة ها تعة  هةذه ااتةاواا قة   أو القاد ة الثابجة تجحم  دا  دفع هذه
 أو القاد ة الثابجة. نشضا في ال ولة المجعاق ة الجي توج  فيها المنشضة ال ا مة

بسةةبا دالقةةة  ا ةةة بةةين النهةةة ال افعةةة والمالةةك  -دنةة ما يكةةون مبلةة  ااتةةاواا  -6
 فيمةةا يجعلةةق باديةةجخ ام أو الحةةق أو -المنجفةةع أو بينهمةةا معةةاً وبةةين اةةخص   ةةر
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المعلوماا الجي ي فع مقابالً لها، يزي  دلة  المبلة  الةذي كةان يةيجم ادتفةاق دليةه 
فةبن أحكةام هةذه المةادة  ؛ بين النهة ال افعة والمالك المنجفع في غياب تلك العالقة

تنطبق فقط دل  المبل  المذكور أ يراً. وفي مث  هةذه الحالةة، فةبن النةز  الزا ة  
يبة طبقاً لننام ك  دولة مجعاقة ة، مةع وجةوب من الم فوداا ين   اضعاً للير

 مراداة األحكام األ رو لهذه ادتفاقية.
 (13المادة )

 األرباح الرأيمالية

األرباح المجحققة لمقةيم فةي دولةة مجعاقة ة مةن نقة  ملكيةة ممجلكةاا غيةر منقولةة،  -1

ن (، والواقعةة فةةي ال ولةة المجعاقةة ة األ ةرو، ينةةوو أ6هةةا فةي المةةادة )يلإالمشةار 

 تخيع لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو.

األربةةاح الناتنةةة مةةن نقةة  ملكيةةة ممجلكةةاا منقولةةة تشةةك  جةةز اً مةةن الممجلكةةاا  -2

الجنارية لمنشضة دا مةة يمجلكهةا مشةروع تةابع ل ولةة مجعاقة ة فةي ال ولةة المجعاقة ة 

بجةة مجةوافرة أو الناتنة من نق  ملكية ممجلكاا منقولة مجعلقةة بقادة ة ثا ،األ رو

لمقةةةيم مةةةن دولةةةة مجعاقةةة ة فةةةي ال ولةةةة المجعاقةةة ة األ ةةةرو لغةةةرض أدا   ةةة ماا 

بما في ذلك األربةاح مةن نقة  ملكيةة مثة  هةذه المنشةضة ال ا مةة ؛ اخصية مسجقلة 

ينةوو أن تخيةع  ؛ )بمفردها أو مع كام  المشروع( أو مث  هذه القادة ة الثابجةة

 و.لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة األ ر

األرباح الناتنة من نق  ملكية يةفن أو طةا راا تعمة  فةي النقة  الة ولي، أو مةن  -3

نق  ملكية ممجلكاا منقولة مجعلقة بجشغي  مث  هذه السةفن أو الطةا راا، تخيةع 

لليةةةريبة فقةةةط فةةةي ال ولةةةة المجعاقةةة ة الجةةةي يوجةةة  فيهةةةا مركةةةز اادارة الفعلةةةي 

 للمشروع.

أيهم اركة مساهمة تجكون ممجلكاتها أياياً بشك  األرباح الناتنة من نق  ملكية  -4

ينةوو  ،مباار أو غير مباار من ممجلكاا غيةر منقولةة توجة  فةي دولةة مجعاقة ة

 أن تخيع لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة.

( مةن هةذه 4تلك المذكورة في الفقةرة )غير  ـاألرباح الناتنة من نق  ملكية أيهم   -5

( فةةي اةةركة %25) فةةي الما ةةةبة  مسةةة ودشةةرين تمثةة  مسةةاهمة بنسةة -المةةادة 

 مقيمة في دولة مجعاق ة، ينوو أن تخيع لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة.

غيةر تلةك المشةار إليهةا فةي الفقةراا السةابقة ـ األرباح الناتنة من نق  أي ملكية  -6

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه 
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 ق  الملكية.تخيع لليريبة فقط في ال ولة المجعاق ة الجي يقيم فيها ناـ المادة 

 (14المادة )

 الخ ماا الشخصية المسجقلة
ال    الذي يكجسبه الشخص المقيم في دولةة مجعاقة ة فيمةا يجعلةق بخة ماا مهنيةة  -1

يخيةةع لليةةريبة فقةةط فةةي تلةةك ال ولةةة  ،أو أنشةةطة أ ةةرو ذاا طبيعةةة مسةةجقلة
   المجعاق ة فيما د ا أي من الحادا الجالية، حيؤ ينوو أن يخيع مث  هذا ال 

 أيياً لليريبة في ال ولة المجعاق ة األ رو:
إذا كانت القاد ة الثابجة مجوافرة للشخص بصفة منجنمةة فةي ال ولةة المجعاقة ة  أ(

فةةي تلةةك الحالةةة، ينةةوو أن يخيةةع الةة     .األ ةةرو ألدا  أنشةةطة الشةةخص

لليريبة في ال ولة المجعاق ة األ رو، ولكن فقط بالق ر الذي ينسا إلة  تلةك 

 الثابجة ؛ القاد ة
ب( أو إذا كانت إقامة الشخص في ال ولة المجعاق ة األ ةرو لمة ة أو لمة د تصة  

ثني دشر اهراً تب أ ا( يوماً في أي م ة 183) دل إل  أو تزي  في منمودها 
أو تنجهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فبن مقة ار الة    المجحقةق 

لك ال ولةة المجعاقة ة األ ةرو، ينةوو أن فقط من أنشطة الشخص المؤداة في ت
 يخيع لليريبة في ال ولة المجعاق ة األ رو ؛

جةةـ( أو إذا كانةةت المكافةةأا دةةن أنشةةطة الشةةخص فةةي ال ولةةة المجعاقةة ة األ ةةرو 

م فودة من قب  مقيم في تلك ال ولة المجعاق ة أو تحملجها منشضة دا مة موجودة 

دودر أمريكةي  111ر111يعةادل  في تلك ال ولة المجعاقة ة وتزية  دلة  مبلة 

 في السنة المالية المعنية.

تشم  دبارة "الخ ماا المهنيةة" بوجةه  ةاص األنشةطة المسةجقلة فةي المنةادا  -2

وكةةذلك األنشةةطة المسةةجقلة  ،العلميةةة أو األدبيةةة أو الفنيةةة أو الجربويةةة أو الجعليميةةة

وأطبةةا  األيةةنان  الجةةي يزاولهةةا األطبةةا  والمحةةامون والمهن يةةون والمعمةةاريون،

 والمحايبون.

 (15المادة )

 الخ ماا الشخصية غير المسجقلة

فةبن  ،( مةن هةذه ادتفاقيةة21( و )19( و )18( و )16مع مراداة أحكام المواد ) -1

الرواتةةا واألجةةور والمكافةةأا المماثلةةة األ ةةرو الجةةي يكجسةةبها مقةةيم فةةي دولةةة 

ط في تلك ال ولة المجعاق ة، مةا تخيع لليريبة فق -فيما يجعلق بوظيفة  -مجعاق ة 
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لةةم تةةجم مزاولجهةةا فةةي ال ولةةة المجعاقةة ة األ ةةرو، فةةبذا تمةةت مزاولجهةةا فةةي ال ولةةة 

المجعاق ة األ رو ينوو أن تخيع مث  هذه المكافأا المكجسبة لليريبة في تلك 

 ال ولة األ رو.
جسةبها ( مةن هةذه المةادة، فةبن المكافةأا الجةي يك1دل  الةرغم مةن أحكةام الفقةرة ) -2

مقةةيم فةةي دولةةة مجعاقةة ة فيمةةا يجعلةةق بوظيفةةة يةةجم مزاولجهةةا فةةي ال ولةةة المجعاقةة ة 
 مجعاقة ة المةذكورة أودً فةي الحةادااأل رو، تخيع لليريبة فقط فةي ال ولةة ال

 : الجالية
إذا كان المسجفي  موجوداً في ال ولة المجعاق ة األ رو لم ة أو لم د د تجنةاوو  أ(

ثنةي دشةر اةةهراً تبة أ أو تنجهةي فةةي امةاً فةةي أي مة ة ( يو183فةي منمودهةا )
 السنة المالية المعنية.

وأن تكون المكافأا م فودة من قب   احا دم  غير مقيم فةي ال ولةة  ب(

 المجعاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة األ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 

 أو نيابة دنه.
د تكون المكافأا ق  تحملجها منشةضة دا مةة أو قادة ة ثابجةة يملكهةا  ةاحا وأ جـ(

 جعاق ة األ رو.العم  في ال ولة الم
دلةة  الةةرغم مةةن األحكةةام السةةابقة فةةي هةةذه المةةادة، فةةبن المكافةةأا المكجسةةبة فيمةةا  -3

يجعلق بوظيفة تمارس دل  مجن يفينة أو طا رة تعم  في النق  ال ولي ينةوو أن 

تخيةةع لليةةريبة فةةي ال ولةةة المجعاقةة ة الجةةي يوجةة  فيهةةا مركةةز اادارة الفعلةةي 

 للمشروع.

اطن في دولةة مجعاقة ة والةذي أييةاً يعمة  موظفةاً فةي منشةضة فةي الفرد المو يقعف  -4

في تشغي  الطةا راا فةي النقة  الة ولي  يكون دملها الر ي تلك ال ولة المجعاق ة 

والذي يحص  دل  مكافضة لقا  ما يؤديه مةن واجبةاا دملةه فةي ال ولةة المجعاقة ة 

مكافةةضة الجةةي األ ةةرو، مةةن اليةةريبة فةةي تلةةك ال ولةةة المجعاقةة ة األ ةةرو دلةة  ال

يحص  دليها مةن دملةه كموظةف فةي تلةك المنشةضة لمة ة  مة  يةنواا تبة أ مةن 

 تاريخ مباارته األول  ألدا  واجباا دمله في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو.

 (16المادة )

 أتعاب أديا  منل  اادارة

أتعاب أديا  منل  اادارة والم فوداا المماثلة األ رو الجي يكجسبها مقيم   

ي دولةةة مجعاقةة ة بصةةفة ذلةةك الشةةخص ديةةواً فةةي منلةة  إدارة اةةركة مقيمةةة فةةي فةة
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ال ولةةة المجعاقةةة ة األ ةةرو، ينةةةوو إ يةةادها لليةةةريبة فةةي تلةةةك ال ولةةة المجعاقةةة ة 

 األ رو.

 (17المادة )

 الرياضيينوأتعاب الفنانين 
(، فبن ال    الذي يكجسبه مقيم 15( و )14( و )7دل  الرغم من أحكام المواد ) -1

بصفجه فناناً في المسةرح أو السةينما أو ااذادةة أو الجليفزيةون  -ي دولة مجعاق ة ف
مةةةن أنشةةةطة ذلةةةك الشةةةخص الشخصةةةية الجةةةي  -أو بصةةةفجه مويةةةيقياً أو رياضةةةياً 

ينوو إ ياده لليةريبة فةي تلةك ال ولةة  ،يماريها في ال ولة المجعاق ة األ رو
 المجعاق ة األ رو.

طة اخصةةية واولهةةا فنةةان أو رياضةةي بصةةفجه دنةة ما يسةةجحق د ةة  يجعلةةق بضنشةة -2

الشخصية تلك ولم يكن ذلك ال    للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص   ةر، 

( مةن هةذه 15( و )14( و )7ودلة  الةرغم مةن أحكةام المةواد )ـ فبن ذلك ال    

الفنان أو واول فيها ينوو إ ياده لليريبة في ال ولة المجعاق ة الجي ـ ااتفاقية 

 تلك األنشطة. الرياضي

الةة    الةةذي يكجسةةبه مقةةيم فةةي دولةةة مجعاقةة ة مةةن أنشةةطة يماريةةها فةةي ال ولةةة  -3

يعفة   ،( مةن هةذه المةادة2( و )1المجعاق ة األ رو، وفقاً لمةا ورد فةي الفقةرتين )

من اليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو إذا كانةت الزيةارة إلة  تلةك ال ولةة 

ليةةةاً أو بشةةةك  أيايةةةي بةةةضموال دامةةةة مةةةن ال ولةةةة المجعاقةةة ة األ ةةةرو م دومةةةة ك

المجعاق ة المذكورة أودً أو أح  أقسامها السيايية أو ااداريةة أو يةلطجها المحليةة 

 أو تجم وفقاً دتفاقية ثقافية أو ترتيا بين حكومجي ال ولجين المجعاق تين.

 (18المادة )

 معاااا الجقاد  وال فعاا السنوية

(، فةبن معااةاا الجقادة  والمكافةأا 19( مةن المةادة )2فقرة )مع مراداة أحكام ال -1

األ رو المشابهة وال فعاا السنوية الجي تنشض في دولة مجعاقة ة وتة فع لمقةيم فةي 

ال ولةةةة المجعاقةةة ة األ ةةةرو، يمكةةةن أن تخيةةةع لليةةةريبة فةةةي ال ولةةةة المجعاقةةة ة 

 المذكورة أودً.

فةةةبن معااةةةاا الجقادةةة   ،ة( مةةةن هةةةذه المةةةاد1دلةةة  الةةةرغم مةةةن أحكةةةام الفقةةةرة )  -2

والمةة فوداا األ ةةرو الجةةي تةةجم بنةةاً  دلةة  برنةةامج دةةام يمثةة  جةةز اً مةةن ننةةام 
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الجضمينةةاا ادججماديةةة ل ولةةة مجعاقةة ة أو أحةة  أقسةةامها السيايةةية أو ااداريةةة أو 

 تخيع لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة فقط. ،يلطجها المحلية

لغاً معيناً ي فع دورياً في أوقاا معينةة أثنةا  يعني مصطلح "ال فعاا السنوية" مب  -3

الحيةاة أو أثنةا  مةة ة ومنيةة محةة دة أو مؤكة ة وفقةةاً دلجةزاما بالةة فع مقابة  تعةةويض 

 نق ي منايا وكام  أو بما له قيمة نق ية.

 

 (19المادة )

 الخ ماا الحكومية

جعاقة ة أو الرواتا واألجور والمكافأا األ رو المشابهة الجةي تة فعها دولةة م أ(  -1

أح  أقسامها السيايية أو اادارية أو يلطجها المحلية لفرد فيما يجعلق بخ ماا 

تخيةةع لليةةريبة فةةي تلةةك  ؛ أداهةةا لجلةةك ال ولةةة المجعاقةة ة أو القسةةم أو السةةلطة

 ال ولة المجعاق ة فقط.

ومع ذلك فبن مث  هذه الرواتا واألجور والمكافةأا األ ةرو المشةابهة  ب(

ال ولة المجعاق ة األ رو فقط إذا أديت الخ ماا فةي تلةك تخيع لليريبة في 

 ال ولة المجعاق ة األ رو وكان الفرد مقيماً في تلك ال ولة المجعاق ة وهو:

 أح  مواطني تلك ال ولة المجعاق ة ؛ (1

 أو لم يصبح مقيماً في تلك ال ولة المجعاق ة فقط لغرض تضدية الخ ماا. (2

( من هةذه المةادة أي معةاق تقادة  والمكافةأا 1لفقرة )دل  الرغم من أحكام ا أ(  -2

األ رو المشابهة يجم دفعهةا مةن قبة ، أو مةن أمةوال توفرهةا دولةة مجعاقة ة أو 

أح  أقسامها السيايية أو اادارية أو يلطجها المحلية لفرد فيما يجعلق بخ ماا 

تلةةك يخيةةع لليةةريبة فةةي ؛ أداهةةا لجلةةك ال ولةةة المجعاقةة ة أو القسةةم أو السةةلطة 

 ال ولة المجعاق ة فقط.

فبن مث  معاق الجقاد  والمكافأا األ ةرو المشةابهة تخيةع  ،ومع ذلك ب(

لليريبة في ال ولة المجعاق ة األ ةرو فقةط إذا كةان الفةرد مواطنةاً ومقيمةاً فةي 

 تلك ال ولة المجعاق ة األ رو.

ا ( دلةةة  الرواتةةة21( و )18( و )17( و )16( و )15تنطبةةةق أحكةةةام المةةةواد ) -3

واألجور ومعاااا الجقاد  والمكافأا األ رو المشابهة فيمةا يجعلةق بخة ماا تةم 
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تضديجها ومرتبطة بعم  تزاوله دولة مجعاق ة أو أح  أقسامها السيايية أو ااداريةة 

 أو يلطجها المحلية.
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 (21المادة )

 الطالب
الةةذي فةي دولةة مجعاقة ة فقةط لغةرض تعليمةه أو ت ريبةه والموجةود يقعفة  الطالةا  -1

يكون مقيماً في ال ولة المجعاق ة األ رو، أو كان مقيماً فيها مباارة قب  تواجة ه، 
من اليريبة في ال ولة المجعاق ة المذكورة أودً، دل  ال فعاا الجةي يسةجلمها مةن 
 ةةةارا تلةةةك ال ولةةةة المجعاقةةة ة المةةةذكورة أودً ألغةةةراض معيشةةةجه أو تعليمةةةه أو 

 ت ريبه.
( 1والمنح ال رايية والمكافأا من وظيفةة د تغطيهةا الفقةرة )فيما يجعلق بالمنح،  -2

( من هذه المادة له الحةق 1فبن الطالا الوارد تعريفه في الفقرة ) ،من هذه المادة
أيياً أثنةا  تعليمةه أو ت ريبةه فةي نفة  اادفةا اا أو الجخفييةاا أو الحسةمياا 

 عاق ة الجي يزورها.فرة للمقيمين في ال ولة المجافيما يجعلق باليرا ا المجو
 (21المادة )

 المعلمون والباحثون

( يقعفة  األيةجاذ أو المعلةم الةذي يقة د  لزيةارة 15دل  الرغم مةن أحكةام المةادة ) -1

إح و ال ولجين المجعاق تين لفجرة د تجناوو في منمودهةا يةنجين مةن تةاريخ أول 

بحةؤ فةي  و ول له في تلةك ال ولةة المجعاقة ة، فقةط لغةرض الجة ري  أو إجةرا 

جامعة أو كلية أو م رية أو أي مؤيسة تعليمية أ رو في تلك ال ولة المجعاقة ة، 

ن مقيمةةاً فيهةةا مبااةةرة قبةة  والةةذي هةةو مقةةيم فةةي ال ولةةة المجعاقةة ة األ ةةرو، أو كةةا

 فيمةةةةةا يجعلةةةةةق بمكافضتةةةةةه مقابةةةةة  مثةةةةة  هةةةةةذا الجةةةةة ري  أو  - يقعفةةةةة  ويارتةةةةةه،

بشةرط أن تكةون مثة   مةذكورة أودً،ال ولة المجعاقة ة ال من اليريبة في - البحؤ

  دليهةةا ذلةةك األيةةجاذ أو المعلةةم مةةن  ةةارا تلةةك ال ولةةة قةة  حصةةتلةةك المكافةةضة 

 المجعاق ة.

د تنطبق أحكام هذه المادة دل  ال    من البحؤ إذا كةان مثة  هةذا البحةؤ لغيةر  -2

ألجةة  منفعةةة  ا ةةة لشةةخص أو  ة العامةةة لكةةن كليةةاً أو بشةةك  ر ةةي المصةةلح

 نين.   ألاخاص معي

 

 (22المادة )

 ال    اآل ر

بنةةود الةة    لمقةةيم فةةي دولةةة مجعاقةة ة الجةةي لةةم تجناولهةةا المةةواد السةةابقة مةةن هةةذه  -1
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 تخيع لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة فقط أينما كان منشؤها. ،ادتفاقية

الةة    مةةن  ـ غيةةر ( مةةن هةةذه المةةادة دلةة  الةة    1د تنطبةةق أحكةةام الفقةةرة ) -2

إذا كةان مسةجلم  -(6( مةن المةادة )2غير المنقولة المحة دة فةي الفقةرة ) الممجلكاا

ذلك ال    مقيماً في دولة مجعاقة ة ويمةارس دمةالً فةي ال ولةة المجعاقة ة األ ةرو 

من  ةالل منشةضة دا مةة توجة  فيهةا، أو يةؤدي فةي تلةك ال ولةة المجعاقة ة األ ةرو 

حةق أو الممجلكةاا الجةي   ماا اخصية مسجقلة من قادة ة ثابجةة فيهةا، ويكةون ال

ي فع من أجلها ال    مرتبطة فعلياً بمث  هةذه المنشةضة ال ا مةة أو القادة ة الثابجةة. 

 ( وفقاً للحالة.14( أو المادة )7في مث  هذه الحالة، تطبق أحكام المادة )

( من هذه المادة فبن بنود د   مقيم فةي 2( و )1دل  الرغم من أحكام الفقرتين ) -3

 ة لةةم تجناولهةةا المةةواد السةةابقة مةةن هةةذه ادتفاقيةةة وتنشةةض فةةي ال ولةةة دولةةة مجعاقةة

المجعاقةة ة األ ةةرو، ينةةوو أن تخيةةع لليةةريبة كةةذلك فةةي تلةةك ال ولةةة المجعاقةة ة 

 األ رو.

 (23المادة )

 رأس المال

المملةوك ( و6ة والمشار إليها في المادة )رأس المال الممث  بممجلكاا غير منقول -1

قة ة ويوجة  فةي ال ولةة المجعاقة ة األ ةرو، ينةوو أن يخيةع لمقيم فةي دولةة مجعا

 لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو.

رأس المةةال الممثةة  بممجلكةةاا منقولةةة والةةذي يشةةك  جةةز اً مةةن ممجلكةةاا نشةةاط  -2

أو  ،منشضة دا مة يملكها مشروع تابع ل ولة مجعاق ة فةي ال ولةة المجعاقة ة األ ةرو

ة تجعلق بقاد ة ثابجةة مجةوافرة لمقةيم فةي دولةة مجعاقة ة فةي الممث  بممجلكاا منقول

ينةةوو أن يخيةةع  ؛ دا   ةة ماا اخصةةية مسةةجقلةألال ولةةة المجعاقةة ة األ ةةرو 

 لليريبة في تلك ال ولة المجعاق ة األ رو.

رأس المةال الممثة  بسةةفن أو طةا راا يةةجم تشةغيلها فةي النقةة  الة ولي، أو الممثةة   -3

شةغي  مثة  هةذه السةفن والطةا راا، يخيةع لليةريبة بممجلكاا منقولة تجعلةق بج

 فقط في ال ولة المجعاق ة الجي يوج  فيها مقر اادارة الفعلي للمشروع.

تخيع جميع العنا ر األ رو لرأيمال مقيم في دولة مجعاق ة لليريبة في تلك  -4

 ال ولة المجعاق ة فقط.

 (24المادة )



 23 

 أياليا إوالة ادودواا اليريبي

 لة ادودواا اليريبي كما يلي:تجم إوا -1

 في حالة المملكة العربية السعودية: أ(  

إذا اكجسةةا مقةةيم فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية د ةةالً أو امجلةةك رأس مةةال   

، تقوم أفريقياينوو وفقاً ألحكام هذه ادتفاقية أن يخيع لليريبة في جنوب 

 أفريقيةافةي جنةوب  المملكة العربيةة السةعودية دن  ةذ بخصةم المبلة  المة فوع

كيريبة مح دة في المادة الثانية من هذه ادتفاقيةة مةن اليةريبة المفروضةة 

فةةةي المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية. ومةةةع ذلةةةك د ينةةةوو أن يجنةةةاوو المبلةةة  

المخصةةوم مبلةة  اليةةريبة دلةة  ذلةةك الةة    أو رأس المةةال المحجسةةا وفقةةاً 

 سعودية.لظننمة واللوا ح اليريبية في المملكة العربية ال

المجعلقةة  أفريقيةة، مع مراداة أحكام القوانين الننوب أفريقياب( في حالة جنوب 

لليريبة الواجبة الة فع  أفريقيابالحسم من اليريبة الواجبة ال فع في جنوب 

)والجي د تؤثر دل  المبة أ العةام لهةا(  أفريقيافي أي دولة أ رو د ا جنوب 

فيمةا ـة  أفريقيةاعها المقيمةون فةي جنةوب تققجطع اليريبة السعودية الجي ية ف؛ 

يجعلق بال    الخاضع لليريبة فةي المملكةة العربيةة السةعودية وفقةاً ألحكةام 

 .أفريقيةةمن اليرا ا المسجحقة وفقاً للقوانين المالية الننوب  ـ هذه ادتفاقية

ومع ذلك فبن مث  هذا الحسم د يجناوو المبل  الةذي يمثة  إجمةالي اليةريبة 

الواجبةةة الةة فع، نفةة  النسةةبة الجةةي يمثلهةةا الةة    المعنةةي  فريقيةةةأالننةةوب 

 اجمالي ال   .

لي  في أياليا إوالة ادودواا اليةريبي مةا  ،لمملكة العربية السعوديةبالنسبة ل -2

 يخ  بضحكام ننام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

 (25المادة )

 إجرا اا ادتفاق المجبادل
بين لشخص أن إجرا اا إح و ال ولجين المجعاقة تين أو كلجيهمةا تةؤدي، دن ما يج -1

إلة  فةرض ضةريبة د تجفةق مةع أحكةام ـ بالنسبة لذلك الشخص ـ أو يون تؤدي 
بصةةةرن الننةةةر دةةةن ويةةةا   المعالنةةةة -هةةةذه ادتفاقيةةةة، يمكةةةن ذلةةةك الشةةةخص 

 أن يعةةرض -المنصةةوص دليهةةا فةةي األننمةةة المحليةةة لجلةةك الةة ولجين المجعاقةة تين
القيية دل  السلطة المخجصة الجابعة لل ولةة المجعاقة ة الجةي يقةيم فيهةا الشةخص. 
وينبغي درض القيية  الل ثالث ينواا مةن أول إاةعار بةااجرا  الةذي أدو 
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 إل  فرض اليريبة بما يخالف أحكام ادتفاقية.
، وإذا لةم تكةن هةي ، إذا ب ا لها أن اددجراض مبرريجعين دل  السلطة المخجصة -2

، أن تسع  جاه ة لجسوية القيةية دةن دل  الجو   إل  ح  مرضا  نفسها قادرة
طريق ادتفاق المجبةادل مةع السةلطة المخجصةة بال ولةة المجعاقة ة األ ةرو بهة ن 
تننا فرض اليريبة الجي تخالف أحكام ادتفاقية. وينفذ أي اتفةاق يةجم الجو ة  

 محلية لل ولجين المجعاق تين.إليه بالرغم من أي ح ود ومنية واردة في األننمة ال
يجعةةين دلةة  السةةلطجين المخجصةةجين فةةي كلجةةا الةة ولجين المجعاقةة تين أن تسةةعيا دةةن  -3

طريق ادتفاق المجبادل بينها إل  تذلي  أي  عوبة أو اك ينشض مجعلقاً بجفسةير أو 
تطبيق هذه ادتفاقيةة. وينةوو أييةاً أن تجشةاورا معةاً اوالةة ادودواا اليةريبي 

 ادا الجي لم ترد في هذه ادتفاقية.في الح
ينةوو للسةةلطجين المخجصةةجين فةةي الة ولجين المجعاقةة تين أن تجصةةال ببعيةةهما مةةن  -4

أج  الجو   إل  اتفاق حةول الفقةراا السةابقة مةن هةذه المةادة. وإذا بة ا أنةه مةن 
تبادل اآلرا  افهياً، فبنه ينوو أن يجم مثة  ـ لغرض الجو   إل  اتفاق ـ المال م 

ا الجبةادل دةن طريةق لننةة مؤلفةة مةن ممثلةين دةن السةلطجين المخجصةجين فةي هذ
 ال ولجين المجعاق تين.

أن تقةررا ـ باتفاق مجبةادل ـ في ال ولجين المجعاق تين  ينوو للسلطجين المخجصجين -5
األيلوب المنايا لجطبيق هذه ادتفاقية وبصةفة  ا ةة المجطلبةاا الجةي يخيةع 

لمجعاق ة كي يحصلوا في ال ولة األ رو دل  الجخلي أو لها المقيمون في ال ولة ا
 اادفا  اليريبي المنصوص دليه في هذه ادتفاقية.

 (26المادة )

 تبادل المعلوماا
يجعةةين دلةة  السةةلطجين المخجصةةجين فةةي الةة ولجين المجعاقةة تين تبةةادل المعلومةةاا  -1

لة ولجين لالمحليةة  اليرورية يواً  لجنفيةذ أحكةام هةذه ادتفاقيةة أو لجنفيةذ األننمةة
المجعاقةة تين المجعلقةةة باليةةرا ا الجةةي تغطيهةةا هةةذه ادتفاقيةةة، مةةا دام أن فةةرض 
 اليةةةةةةةةةةةةةةةريبة تلةةةةةةةةةةةةةةةك د يخةةةةةةةةةةةةةةةالف أحكةةةةةةةةةةةةةةةام هةةةةةةةةةةةةةةةذه ادتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةة 

ويةجم تبةادل هةذه  -لمنع ادحجيال أو الجهةرب مةن مثة  هةذه اليةرا ا  بخا ةو ـ
  أي معلومةة تجلقاهةا ( من هةذه ادتفاقيةة. وتعامة1المعلوماا دون الجقي  بالمادة )

ال ولة المجعاق ة دل  أنها يرية بنف  الطريقةة الجةي تعامة  بهةا المعلومةاا الجةي 
تحص  دليها وفقاً ألننمجها المحليةة، ود ينةوو الكشةف دنهةا إد لظاةخاص أو 
السلطاا )بما في ذلك المحاكم واألجهزة اادارية( المعنيين بالربط أو الجحصي  

ة الةة داوو أو تح يةة  اددجةةراض فيمةةا يجعلةةق باليةةرا ا الجةةي أو الجنفيةةذ أو إقامةة
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تغطيها هذه ادتفاقية. ود يسجخ م هؤد  األاخاص أو السلطاا تلك المعلومةاا 
إد لهذه األغراض فقط، وينوو لهم كشف هذه المعلوماا فةي مة اودا محكمةة 

 دامة أو في أحكام قيا ية.
( مةن هةذه المةادة بمةا يةؤدي إلة  إلةزام 1د ينوو بضي حال تفسير أحكام الفقةرة ) -2

 بما يلي:     دولة مجعاق ة
تنفيذ إجرا اا إدارية مخالفة لظننمةة والمماريةاا ااداريةة فةي تلةك ال ولةة  أ(

 أو في ال ولة المجعاق ة األ رو.
تقةة يم معلومةةاا د يمكةةن الحصةةول دليهةةا بموجةةا األننمةةة أو الجعليمةةاا  ب(

 ال ولة أو في ال ولة المجعاق ة األ رو.اادارية المعجادة في تلك 
تقةة يم معلومةةاا مةةن اةةضنها كشةةف أي يةةر يجعلةةق بالجنةةارة أو األدمةةال أو  جةةـ(

الصنادة أو األيرار الجناريةة أو المهنيةة أو العمليةاا الجناريةة أو معلومةاا 
 ق  يكون الكشف دنها مخالفاً للسياية العامة.

 (27المادة )
 أحكام مجنودة

( والةةذي تكجسةةبه 12( و )11( و )11  الةةذي تةةم تناولةةه فةةي المةةواد )يعفةة  الةة    -1
حكومة دولة مجعاق ة )بمةا فةي ذلةك مؤيسةة النقة  العربةي السةعودي بالنسةبة إلة  
المملكة العربيةة السةعودية و بنةك ادحجيةاط الننةوب إفريقةي بالنسةبة إلة  جنةوب 

عاقة ة األ ةرو وكةذلك والهي اا المملوكة بالكامة  لل ولةة( فةي ال ولةة المج أفريقيا
أي مكايا أ رو ناتنة دن نق  ملكية أيهم، أو مطالباا دين أو حقوق يكجسا 

 من اليريبة في ال ولة المجعاق ة األ رو. ؛ منها مث  ذلك ال   
ةةر دلةة  أنةةه يعنةةي منةةع دولةةة مجعاقةة ة مةةن تطبيةةق   -2 لةةي  فةةي هةةذه ادتفاقيةةة مةةا يفس 

 اليريبي أو الجننا اليريبي. ننامها المحلي فيما يجعلق بمنع الجهرب
 (28المادة )

 أديا  البعثاا ال بلومايية والقنصلية
ادمجياواا المالية الممنوحة ألديا  البعثاا ال بلومايية أو القنصلية بموجةا       

القوادةة  العامةةة للقةةانون الةة ولي أو بموجةةا أحكةةام اتفاقيةةاا  ا ةةة لةةن تجةةضثر بهةةذه 
 ادتفاقية.

 (29المادة )
 ذالنفا

كجابةةة دةةن طريةةق القنةةواا ـ تبلةة  كةة  دولةةة مجعاقةة ة ال ولةةة المجعاقةة ة األ ةةرو  -1
بايةجكمال ااجةرا اا الالومةة وفقةاً لننامهةا لة  ول هةذه ادتفاقيةة ـ ال بلومايية 

ني الجةالي حيز النفاذ. وتصبح هذه ادتفاقية نافةذة فةي اليةوم األول مةن الشةهر الثةا
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 األ ير.اا طار  للشهر الذي تم فيه تلقي
 تصبح أحكام هذه ادتفاقية نافذة: -2

فيمةةا يجعلةةق باليةةرا ا المسةةجقطعة دنةة  المنبةةع، دلةة  المبةةال  الم فودةةة أو  أ(
 المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجحقة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

اليوم األول من اهر يناير الذي يلي تاريخ د ول هذه ادتفاقية حيةز  (أو بع )
 النفاذ.

أو )لجةةي تبةة أ فةةي فيمةةا يجعلةةق باليةةرا ا األ ةةرو دةةن السةةنواا اليةةريبية ا ب(
اليوم األول من اهر يناير الةذي يلةي الجةاريخ الةذي تصةبح فيةه ادتفاقيةة  (بع 

 نافذة.
 (31المادة )
 اانها 

وينةةوو ألي مةةن الةة ولجين  ،تنةة  هةةذه ادتفاقيةةة نافةةذة المفعةةول لمةة ة غيةةر محةة دة -1
 طةةي المجعاقةة تين إنهةةا  ادتفاقيةةة مةةن  ةةالل القنةةواا ال بلومايةةية بجقةة يم إاةةعار 

يونيو في أي ينة  31بطلا اانها  لل ولة المجعاق ة األ رو في مود  د يجع و 
ميالديةةة تبةة أ بعةة  مةةرور  مةة  يةةنواا بعةة  السةةنة الجةةي أ ةةبحت فيهةةا ادتفاقيةةة 

 نافذة.
 في مث  هذه الحالة فبن ادتفاقية تجوقف دن الجطبيق: -2

مبةةال  الم فودةةة أو فيمةةا يجعلةةق باليةةرا ا المسةةجقطعة دنةة  المنبةةع، دلةة  ال أ(
 المسجحقة بع  نهاية السنة الميالدية الجي تم فيها تق يم إاعار إنها  ادتفاقية.

فيما يجعلق باليرا ا األ رو دن السةنواا اليةريبية الجةي تبة أ بعة  نهايةة  ب(
 السنة الميالدية الجي تم فيها تق يم إاعار إنها  ادتفاقية.

      
ـ همةا يجمةن قبة  حكومالمفوضةان حسةا األ ةول،  ـ دنةاهإثباتاً لذلك قةام الموقعةان أ

 بجوقيع هذه ادتفاقية.
   
   
 هةـ23/2/1428بجةاريخ يةوم الثالثةا  في أ ليجين  من نسخجين الرياضحررا في  

فةةي  يانبةةاللغجين العربيةةة وااننليزيةةة وكةةال النصةةين مجسةةاوم 13/3/2117الموافةةق 

 الحنية.
 
 

دةةةةةن حكومةةةةةة جمهوريةةةةةة         دية ومة المملكة العربية السعودن حك

 أفريقياجنوب 
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 وويـر الخارجيـة          وويــر الماليـــة        

 

نكوياوانا كالرية  /ال كجورة     إبراهيم بن دب العزيز العسان/ ال كجور

 ووما-ددميني
         


