
 

 

 

 

 

 

  اتفــاقيـــة

 حكومة المملكة العربية السعوديةبين 

 الشعبية بنجالديشوحكومة جمهورية 

 ولمنع التهرب الضريبي لتجنب االزدواج الضريبي 

 على الدخل  الضرائبفي شأن 
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  اتفاقية 

 الشعبية بنجالديشحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بين 

 ولمنع التهرب الضريبييبي لتجنب االزدواج الضر
 في شأن الضرائب على الدخل

الشةعيية  بةجالددي جمهوريةة المملكة العربية السعودية وحكومةة إن حكومة  

شةنن البةرا ال ىلة  فةي مجهما في إبةرا  افااييةة لنالجةال اوادوال البةرييي  رغية  

 ،لمجع النهرب البريييوالدخل 

 فاقنا ىل  ما يلي:إيد 

 (1مادة )ال

 الذين تشملهم االتفاقية األشخاص
فطيق هذه اوفاايية ىل  األشخاص المقيمين في إحةد  الةدولنين المنعايةدفين فو فةي 

 كلنيهما.

 (2مادة )ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

 منعايةد كةل دولةة  ةصةل مفطيق هذه اوفاايية ىل  ضرا ال الدخل الماروضة ل -1

 ة فرضها.الجظر ىن طريق صرففو سلطافها الم لية ب

وضةة ىلة  إجمةالي الةدخل رالبرا ال الما جميعمن البرا ال ىل  الدخل  دفع -2

النصةرف  مةنالجافالةة  مكاسالالبرا ال ىل  ال هافو ىل  ىجاصر الدخل بما في

مةالي ميةال  والبةرا ال ىلة  إج ،ملكية الممنلكات المجقولة فو غيةر المجقولةةفي 

ييمة رفس  ارفااعىل  را ال والبالمشروىات  و الروافال الني فدفعهااألجور 

 المال.

 :هي الني فطيق ىليها هذه اوفاايية بشكل خاص  اليةالبرا ال ال -3

 لمملكة العربية السعودية:إل  ا بالجسية ف(

 .الزكا  -

 .ا الطييعياضريية اسنثمار الغ هاضريية الدخل بما في  -

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

 

 الشعيية: بجالددي جمهورية إل   بالجسية ب(

 .ضريية الدخل -

 )يشار إليها فيما بعد بـ "البريية اليجالدديشية"(. 

مماثلة فو مشابهة في جوهرهةا  ييةاوفاايية فيبا  ىل  في ضرهذه  فحكا فطيق  -4

بعةةد فةةاريق فوييةةع هةةذه اوفااييةةة مةةن ييةةل في مةةن الةةدولنين المنعايةةدفين فاةةر  
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الدولنين فيل  كل سلطة مخنصة في جها. ومال الية فو بدو   إضافة إل  البرا ال

 نهةةاالنةي فدخلةع ىلة  ف ظم الالوهريةةةبةالنغييرات السةلطة األخةر  المنعايةدفين 

 البرييية.

 (3مادة )ال

 عامة اتتعريف
 ما لم يقنض سياق الجص خدف ذلك: ،هذه اوفاايية ألغرا  -1

 ، العربية السةعوديةالمملكة إيليم  يعجي مصطلح "المملكة العربية السعودية"  (ف

المجةةاطق الوايعةةة خةةارل الميةةاه اايليميةةة النةةي فمةةارس المملكةةة ويشةةمل ذلةةك 

 ةنربةالوالطيقةات الوايعةة ف ةع  رهةامياههةا ويةاع ب  ىل العربية السعودية 

 حقوق السياد  والووية بمقنب   ظامها والقا ون الدولي. موارد الطييعيةالو

، كةل فيةاليم بةجالددي  " هورية بجالددي  الشعييةجميعجي مصطلح " (ب

ويشةةمل الالةةز  مةةن يةةاع الي ةةر والطيقةةات الوايعةةة ف ةةع النربةةة، إلةة  المةةد  

بمقنبةة  القةةا ون  –الةةذي يةةنم فيةةن فعيةةين فو جةةواا فعيةةين المجطقةةة فيمةةا بعةةد 

كمجطقة يالوا ليةجالددي  فن فمةارس فيهةا  -الدولي ووفقا  لقا ون بجالددي  

دية فيما ينعلق باسنكشاف واسةنغدل المةوارد الطييعيةة فةي يةاع حقويها السيا

 الي ر والطيقات الوايعة ف ع النربة.
و "الدولةة المنعايةد  األخةر " المملكةة "دولةة منعايةد "  يففعجي ىيةار جـ(

 سةياق نيقنبةي ب سةال مةا جمهورية بجالددي  الشةعييةالعربية السعودية فو 
 .الجص

خةةةر مةةةن آ كيةةةانشةةةركة فو في  فو في فةةةردفي مصةةةطلح "شةةةخص"  شةةةملي د(
بمةةةا فةةةي ذلةةةك الدولةةةة فو سةةةلطافها الم ليةةةة وصةةةجاديق او نمةةةان  األشةةةخاص
 .والمؤسسات

كيةان يعامةل في فو ذي صةاة اىنياريةة يعجي مصةطلح "شةركة" في شةخص  هـ(

 .ألغرا  البريية ةىنياريذو صاة اىل  ف ن شخص 

روع فةةةابع للدولةةةة "مشةةةروع فةةةابع لدولةةةة منعايةةةد " و "مشةةة يىيةةةارفعجةةةي ف و(

يياشةةةره مقةةةيم بدولةةةة منعايةةةد   ا  المنعايةةةد  األخةةةر " ىلةةة  النةةةوالي مشةةةروى

 .يياشره مقيم بالدولة المنعايد  األخر  ا  ومشروى
سةايجة فو طةا ر  ينةول  فشةغيلها طة اوسةفعجي ىيةار  " قةل دولةي" في  قةل ب (ا

النةي  مةا ىةدا ال ةاوت ،مركز إدارفن الاعلي في دولة منعايةد  وجدمشروع ي
ينم فيها فشغيل السايجة فو الطا ر  فقط بين فماكن فقع داخةل الدولةة المنعايةد  

 األخر .
 :يعجي مصطلح "مواطن" حـ(

 في فرد حا ز ىل  ججسية دولة منعايد . -1
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في شخص يا و ي فو شةركة فبةامن فو جمعيةة فسةنمد ذلةك الوضةع مةن  -2

 األ ظمة الجافذ  في دولة منعايد .

 "السلطة المخنصة": يعجي مصطلح (ط

وايةةر  واار  الماليةةة ويمثلهةةا ،لمملكةةة العربيةةة السةةعوديةإلةة  ابالجسةةية  -1

 .المالية فو ممثلن الماو 

الماللةةا الةةوطجي لديةةراد فو الشةعيية،  بةةجالددي جمهوريةةة إلةة  بالجسةية  -2

 ممثلن الماو .

فو  ىيةار اوفااييةة فةي في ويةع مةن ييةل دولةة منعايةد  فة ن في هذه فطييق  ىجد -2

خةدف ذلةك، يكةون الةجص لم يرد لن فعريف فيها، وما لم يقنض سياق مصطلح 

البةرا ال ب فيمةا ينعلةق  فلك الدولةة افي ذلك الويع بموجال  ظ ن اسالمعج  لن 

ة المطيقةة يالبةريي لأل ظمةةيرجح في معجة  طيقةا  و ،الني فطيق ىليها اوفاايية

للمصةطلح وفقةا  لأل ظمةة األخةر  للعيةار  فو لنلك الدولة ىل  في معج  معطةي 

 لنلك الدولة.

 (4مادة )ال

 مـمقيـال

 ألغرا  هذه اوفاايية فعجي ىيار  "مقيم في دولة منعايد " -1

في شةخص يخبةةع وفقةةا  أل ظمةة فلةةك الدولةةة للبةريية فيهةةا بسةةيال سةةكجن فو  ف(

 إدارفن فو في معيار آخر ذي طييعة مماثلة.  لإيامنن فو م

مةن مؤسسةافها فو وكاوفهةا  ا  الةدولنين المنعايةدفين فو فيةمةن  ا  حكومة في ب(

 القا و ية، فو سلطافها الم لية.

بصةاة ىامةة  ومعاة وفقا  أل ظمةة دولةة منعايةد   يا و ي مؤسا جـ( في شخص

 نلك الدولة إما:ويا م ومسنمر بنلك الدولة بال ا من البر

 وفي لغةةر  ديجةةي فو خيةةري، فو فعليمةةي، فو ىلمةةىلةة  سةةييل ال صةةر  -1

 اجنماىية مشابهة.  ارألغفو ، ثقافي 

 لموظاين طيقا  لخطة.مشابهة لنقديم معاشات فو مزايا فخر  فو  -2

فةي كلنةا الةدولنين مقيمةا  ( من هذه المةاد  1وفقا  ألحكا  الاقر  ) فرد كوني ىجدما -2

 ف ن وضعن ىجد ذ ين دد كاآلفي: المنعايدفين

فر لةن سةكن افةو فة ن .هةابفر لةن سةكن دا ةم اينومقيما  فقط في الدولة الني  ديع ف( 

فيهةا مقيمةا  فقةط فةي الدولةة المنعايةد  النةي فكةون  ديعةفدا م في كلنةا الةدولنين 

 .("مركز المصالح ال يوية"ىديافن الشخصية واوينصادية فوثق )
 نصةةال مهةةا مركةةز فيالنةةي المنعايةةد  إذا لةةم يكةةن ممكجةةا  ف ديةةد الدولةةة  ب(

مقيمةا  فقةط فةي  ديعةففر لن سكن دا م في في من الدولنين، اوفو لم ين ،ال يوية
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 .الدولة الني فيها سكجن المعناد
فو لم يكن لةن سةكن المنعايدفين إذا كان لن سكن معناد في كلنا الدولنين  جـ(

 .مقيما  فقط في الدولة الني يكون مواطجا  فيها دفي مجهما، يعفي معناد 
 ،فو لم يكن مواطجا  في في مجهما المنعايدفين لنينإذا كان مواطجا  في كلنا الدو د(

الموضةوع باوفاةاق الةدولنين المنعايةدفين  ان فةينفنسوي السةلطنان المخنصة
 .المشنرك

مةن هةذه المةاد ، ( 1وفقةا  ألحكةا  الاقةر  ) - غيةر الاةرد -شةخص مةا  ىجدما يعةد -3

النةي المنعايةد  الدولة في فقط مقيما   دف  ن يع ،مقيما  في كلنا الدولنين المنعايدفين

 إدارفن الاعلي. ها مركزفي

 (5مادة )ال

 المنشأة الدائمة
ألغرا  هذه اوفاايية فعجي ىيار  "المجشن  الدا مة" المقةر الثابةع للعمةل الةذي  -1

 ينم من خدلن مزاولة  شاط المشروع كليا  فو جز يا .

 فشمل ىيار  "المجشن  الدا مة" بوجن خاص: -2

 .ر ااداركز م (ف

 .فرع (ب

 .كنالم (جـ

 .مصجع (د

 ورشة. (هـ

 فسهيدت النخزين لآلخرين. قد يمسنودع، ينعلق بشخص  و(

 م الر فو في مكان آخر وسنخرال الموارد الطييعية.فو مجالم  (ا

 فشمل ىيار  "المجشن  الدا مة" فيبا : -3

نعلقةة إشةرافية م ىمةاو  فالميةع فو فركيةال فو فمويع بجا  فو إ شا  فو مشروع  (ف

 مةد  فلك األىماليسنمر مثل هذا المويع فو المشروع فو فن  بشرطلكن  ،بها

 ل  سنة فشهر.فزيد ى

سنشةةارية مةةن ييةةل مشةةروع مةةن وخةةدمات االفةةوفير خةةدمات بمةةا فيهةةا  (ب

 بشةرط فنهذا الغر ، للمشروع ايوظاهم خدل موظاين فو ىاملين آخرين 

 فةي( بةن مشروع مةرفيطلفو  ، اسن لمشروعل) من هذا الجوع ىمالاألفسنمر 

مةد  اثجةي سةنة فشةهر خةدل في  لة فزيد فةي مالموىهةا ى مددفو  مد الدولة ل

 شهرا . ىشر

المجشةةن  " ىيةةار و فشةةمل  ،األحكةةا  السةةابقة فةةي هةةذه المةةاد  ىلةة  الةةرغم مةةن -4

 :"الدا مة
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النةي لسةلع فو اليبةا ع لو ىةر  فاسنخدا  النسهيدت فقةط لغةر  فخةزين  ف(
 .روعلمشا يملكها

لمشروع لغر  الني يملكها ااوحنااظ بمخزون من السلع فو اليبا ع  (ب

 . فقط  النخزين فو العر 

لمشةروع فقةط النةي يملكهةا ااوحنااظ بمخةزون مةن السةلع فو اليبةا ع  (جـ

 . لغر  المعالالة من ييل مشروع آخر

اوحناةةاظ بمقةةر ثابةةع للعمةةل فقةةط لغةةر  شةةرا  سةةلع فو ببةةا ع فو جمةةع  (د

 . مات للمشروعمعلو

طييعةةة  يذ القيةةا  بةةني  شةةاط آخةةراوحناةةاظ بمقةةر ثابةةع للعمةةل فقةةط لغةةر   (هـ

مثل ااىدن، فو فقةديم معلومةات فو الي ة   مساىد  للمشروعف بيرية فو 

 . العلمي فو ف شطة مماثلة
المةةذكور  فةةي  اتطاالجشةةاوحناةةاظ بمقةةر ثابةةع للعمةةل فقةةط ألي مةةزي  مةةن  (و

ر الثابةع قةشةرط فن يكةون الجشةاط الكلةي للمبإلة  )هةـ( الاقرات الارىيةة )ف( 
 .ف بيرية فو مساىد طييعة  لنجاف  ىن هذا المزي  الللعمل 

معروضة فةي سةوق فو معةر  والمملوكة لمشروع اليبا ع السلع فو البيع  ا(

 .هذا السوق فو المعر مؤيع بعد إغدق 
خةةدف الوكيةةل ،  شةةخص إذا كةةان( 2( و )1فحكةةا  الاقةةرفين ) الةةرغم مةةنىلةة   -5

فةي دولةة منعايةد  يعمةل  ،(6اقةر  )الطيةق ىليةن جالمنمنع بوضع مسنقل والذي ف
للدولةة المنعايةد  األخةر ، فة ن هةذا المشةروع يعنيةر فن فابع بة ىن مشروع  يا

ة فىمةال يقةو  الدولة المنعايد  المذكور  فوو  فيما ينعلق بنيةلدين مجشن  دا مة في 
 :الشخصهذا ذا كان لمشروع إل بها ذلك الشخص

ابةةرا  العقةةود باسةةم  لديةةن صةةدحية ويمارسةةها بشةةكل معنةةاد فةةي فلةةك الدولةةة ف(
اقةر  الفةي  الةوارد مقصةور  ىلة  فلةك هةذه األىمةال ، مةا لةم فكةن المشروع

العةةل هةةذا فمةةن خةةدل مقةةر ثابةةع للعمةةل، و  فمةةع مياشةةرفهاإذا والنةةي (، 4)
   فلك الاقر .حكابمقنب  فالمقر الثابع للعمل مجشن  دا مة 

لةةيا لديةةن مثةةل هةةذه الصةةدحية، لكجةةن ي ةةناي بشةةكل معنةةاد فةةي الدولةةة  ب(

بشةكل مجةنظم  الني يةورد مجهةاالمذكور  فوو  بمخزون من السلع فو اليبا ع 

 السلع فو اليبا ع  يابة ىن المشروع.

 ،مجشةةن  دا مةةة فةةي الدولةةة المنعايةةد  األخةةر   منعايةةد ةدولةةمشةةروع ل يعةةد فنو  -6

ىةن طريةق سمسةار فو وكيةل فقةط مزاولنن للعمل في فلك الدولة األخر   بسيال

شةرط فن يعمةل مثةل هةؤو  ب ،ىا  بالعمولة فو في وكيل آخر ذي وضع مسةنقل

 .األشخاص باألسلوب المعناد لعملهم
ن كون شركة مقيمة في دولة منعايد  فسيطر ىل  شركة فو مسيطر ىليها مةن إ -7
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فو فةةزاول ىمةةد  فةةي فلةةك الدولةةة  ،نعايةةد  األخةةر لدولةةة المباشةةركة مقيمةةة ييةةل 
و ف ن ذلك الوايع في حد ذافن ( غيرها)سوا  من خدل مجشن  دا مة فو  األخر 

 ركنين مجشن  دا مة للشركة األخر .يالعل فيا  من الش

 (6مادة )ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

ممنلكةات غيةر مجقولةة )بمةا الدخل الذي ي صل ىلين مقيم في دولة منعايةد  مةن  -1

في ذلك الةدخل مةن الزراىةة فو اسةنغدل الغابةات( الكا جةة فةي الدولةة المنعايةد  

 األخر  يالوا إخباىن للبريية في فلك الدولة المنعايد  األخر .

الدولةة  وفقةا  أل ظمةةيكون لعيار  "الممنلكات غير المجقولة" المعجة  الةوارد لهةا  -2

فة ن العيةار  فشةنمل  ،ىل  في حالو ،ةيالممنلكات المعج هابالني فوجد المنعايد  

ىلةة  الملكيةةة المل قةةة بالممنلكةةات غيةةر المجقولةةة والثةةرو  ال يوا يةةة والمعةةدات 

المسنخدمة في الزراىة واسةنغدل الغابةات وال قةوق النةي فطيةق بشةن ها فحكةا  

المجقولةة  يعد فيبا  من الممنلكةات غيةرو ،العا  المنعلقة بملكية األراضي الجظا 

حةةق او ناةةاع بالممنلكةةات غيةةر المجقولةةة وال قةةوق فةةي المةةدفوىات المنغيةةر  فو 

الثابنةةة مقابةةل اوسةةنغدل فو ال ةةق فةةي اسةةنغدل النرسةةيات المعد يةةة والمصةةادر 

 مةةةةنوالطةةةةا رات والقةةةةوارب السةةةةان وو فعةةةةد  ،والمةةةةوارد الطييعيةةةةة األخةةةةر 

 الممنلكات غير المجقولة.

( من هذه الماد  ىل  الدخل الجاف  من اسنخدا  الممنلكات 1)فطيق فحكا  الاقر   -3

 فو اسنغدلها بني شكل آخر. ،غير المجقولة بصور  مياشر  فو فنجيرها

ىل  الدخل من الممنلكات من هذه الماد  ( 3) و( 1فطيق فيبا  فحكا  الاقرفين ) -4

مسةنخدمة وىلة  الةدخل مةن الممنلكةات غيةر المجقولةة ال ،غير المجقولة لمشروع

 ألدا  خدمات شخصية مسنقلة.

 (7مادة )ال

 أرباح األعمال
المنعايةد  فخبع األرباح العا د  لمشروع دولة منعايد  للبريية في فلك الدولةة  -1

فةةي الدولةةة المنعايةةد  األخةةر  ىةةن طريةةق   شةةاطا   مةةا لةةم يياشةةر المشةةروع ،فقةةط

يالةوا فةر   ، ف  ةنا  باشر المشروع  شاطا  كالمةذكور آ اة ف نمجشن  دا مة فيها. 

ولكن بالقةدر الةذي  ،البريية ىل  فرباح المشروع في الدولة المنعايد  األخر 

مييعةةات فةةي فلةةك الدولةةة فو )ب(  المجشةةن  الدا مةةةإلةة  )ف( فلةةك يمكةةن فن يجسةةال 

المنعايد  األخر  لسلع فو ببا ع مةن  اةا الجوىيةة فو مةن  وىيةة مماثلةة لنلةك 

 شةةاطات فىمةةال فخةةر  فةةنم فو   الدا مةةة )جةةـ( النةةي فيةةاع مةةن خةةدل فلةةك المجشةةن

في فلك الدولة المنعايد  األخر  من  اا الجوىية فو من  وىية مماثلة  مزاولنها
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 .فلك المجشن  الدا مة فزاولهالنلك الني 

يياشةر مشةروع فةابع لدولةة منعايةد   شةاطا   ىجدما ،(3مع مراىا  فحكا  الاقر  ) -2

دولةة  كةل  ةددفن طريق مجشن  دا مة يا مة فيهةا، في الدولة المنعايد  األخر  ى

 لةونويةع ف قيقهةا ياألربةاح النةي ىلة  فسةاس فلك المجشةن  الدا مةة  فرباحمنعايد  

ف شةةطة مشةةابهة فةةي الظةةروف فو   اسةةهايياشةةر األ شةةطة مسةةنقد  مشةةروىا   كةةان

مةع المشةروع الةذي بصاة مسنقلة فمامةا  وينعامل  ،فو في ظروف مشابهة اسها 

 مجشن  دا مة لن. مثلي

يسةمح بخصةم المصةروفات المنكيةد  ألغةرا   ،جد ف ديد فرباح مجشةن  دا مةةى -3

 ،بما في ذلةك المصةروفات النجايذيةة وااداريةة العموميةة ،المجشن  الدا مةفىمال 

 .سوا  فم فكيدها في الدولة الني فوجد فيها المجشن  الدا مة فو فةي في مكةان آخةر

)خةدف إن وجةدت لخصم بالجسية ألية ميال  مدفوىةة و يسمح بمثل ذلك اولكن 

المجشةن  الدا مةة للمكنةال الةر يا  مةن ييةلاسنرداد الجاقات الاعلية(  ما دفع مقابل

للمشروع فو ألي من مكافين األخر  ىل  شكل إفاوات فو رسةو  فو مةدفوىات 

مماثلة فخر  مقابل اسنخدا  حقوق برا ات اوخنراع فو حقوق فخةر  فو ىلة  

فيمةةا ىةةدا حالةةة فو )ادار  مقابةةل افدا  خةةدمات معيجةةة فو  مقابةةلىمةةووت  شةةكل

نعلةق بةاألموال فيمةا يدين الةىل  شكل دخل مةن مطاليةات  (المشروع المصرفي

، وبالمثل و يؤخةذ فةي اوىنيةار ىجةد ف ديةد فربةاح لمجشن  الدا مةالمقرضة إل  ا

الجاقات الاعلية( الني ف مل لمجشن  الدا مة الميال  )خدف ما دفع مقابل اسنرداد ا

من ييل فلك المجشةن  ىلة  حسةاب المركةز الةر يا للمشةروع فو في مةن مكافيةن 

األخر  ىل  شكل إفاوات فو رسو  فو مدفوىات مماثلة فخر  مقابةل اسةنخدا  

حقوق برا ات اوخنةراع فو حقةوق فخةر ، فو ىلة  شةكل ىمةووت مقابةل فدا  

)فيمةا ىةدا المشةروع المصةرفي( ىلة  شةكل خدمات معيجة فو مقابةل اادار  فو 

لمكنةةال الةةر يا إلةة  ا المقرضةةةدخةةل مةةن مطاليةةات الةةدين فيمةةا ينعلةةق بةةاألموال 

 للمشروع فو في من مكافين األخر .

إذا جر  العرف في دولةة منعايةد  ىلة  ف ديةد األربةاح النةي فجسةال إلة  مجشةن   -4

 ،المخنلاةةفجزا ةن  ىلة الكليةة لمشةروع ادا مة ىل  فساس فقسيم  سةيي ألربةاح 

الدولةةة المنعايةةد  مةةن ف ديةةد األربةةاح النةةي و فمجةةع فلةةك ( 2اقةةر  )ال فحكةةا فةة ن 

غيةر  .الذي جر  ىلين العةرف الجسييسيم النقهذا فخبع للبريية ىل  فساس 

فن طريقة النقسيم الجسةيي المنيعةة يالةال فن فةؤدي إلة   نيالةة فناةق مةع الميةاد  

 في هذه الماد .الوارد  

اسنجادا  فقط إل  ييا  المجشةن  في دولة منعايد  في ربح إل  مجشن  دا مة جسال يو  -5

 .في الدولة المنعايد  األخر  الدا مة بشرا  سلع فو ببا ع للمشروع
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مشروع في إحد   ي ققهابالرغم من األحكا  األخر ، ف ن فرباح األىمال الني  -6

و فخبع  ،المنعايد  األخر من فصدير ببا ع إل  الدولة الدولنين المنعايدفين 

ىقةود النصةدير ىلة  للبريية في فلك الدولةة المنعايةد  األخةر ، وإذا اشةنملع 

المكنسال من هةذه  الدخلفي الدولة المنعايد  األخر  ف ن  فمارسف شطة فخر  

 خبع للبريية في الدولة المنعايد  األخر .ياأل شطة 

، الةدخل المكنسةال مةن ىلة  ذلةكاوينصار فشمل ىيار  "فرباح األىمال" دون  -7

والنةةنمين وىمليةةات الجقةةل )اليجكيةةة( النصةةجيع والنالةةار ، واألىمةةال المصةةرفية 

وفةوفير الخةدمات وفةنجير الممنلكةات الشخصةية المجقولةة والملموسةة،  ،الداخلي

وو فشةةمل مثةةل هةةذه العيةةار  خةةدمات شخصةةية يؤديهةةا فةةرد بصةةانن موظاةةا  فو 

( مةن هةذه 15( و )14م معالالنةن فةي المةادفين )نفةبصاة مسنقلة وهو مةا  يؤديها

 اوفاايية.

 ظةةا  فةةي دولةةة منعايةةد  ينعلةةق لةةيا فةةي هةةذه المةةاد  مةةا يةةؤثر ىلةة  فطييةةق في  -8

مةن فىمةال النةنمين مقيمةين الر المن ققةة لغيةربةاح األماروضة ىل  البريية الب

لة  هةذه الجافةذ فةي فةاريق النوييةع ى يفةي الجظةا  المعجةفغييةر  فةمف ن إذا شريطة 

ب يةة  و )باسةةنثجا  النغييةةر الثةةا وي فةةي في مةةن الةةدولنين المنعايةةدفين اوفااييةةة 

بهةدف النشةاور ن ين المنعايةدفيالةدولن ف  ن ينعةين ىلة  (يؤثر ىل  الصاة العامة

 .هذه الاقر  بشكل مد ماوفااق ىل  فعديل 

فخةر   بشكل مجاصل فةي مةوادىولالع ما فشنمل األرباح ىل  بجود للدخل ىجد -9

 ف ن فحكا  فلك المواد لن فننثر بنحكا  هذه الماد . ،هذه اوفااييةفي 

 (8مادة )ال

 الجويوالنقل البحري 

طا رات في الجقةل الةدولي للبةريية فقةط فةي  ن فشغيلمفخبع األرباح الجافالة  -1

 فيها مركز اادار  الاعلي للمشروع. وجدالدولة المنعايد  الني ي
فالة مةن فشةغيل سةان فةي الجقةل الةدولي للبةريية فةي الدولةة فخبع األرباح الجا -2

ر اادار  الاعلةي للمشةروع. لكةن األربةاح المكنسةية قةالمنعايد  الني يوجد فيها م
فةةي الدولةةة المنعايةةد  األخةةر  يالةةوا فن فخبةةع للبةةريية فةةي الدولةةة المنعايةةد  

يةةد  و فنالةةاوا البةةريية الماروضةةة فةةي فلةةك الدولةةة المنعا شةةريطة فناألخةةر  
لكةةن إذا حةةد  في فغييةةر فةةي يةةا ون البةةريية  ،(%4فربعةةة بالما ةةة ) األخةةر 

بالجسية ألىمال الجقةل الي ةري ىجد ةذ فة ن    الداخلي يجن  ىجن معدل ضريية فد
مةةن ذلةةك  (%55) خمسةةين بالما ةةة األربةةاح المةةذكور  فخبةةع للبةةريية بوايةةع

 المعدل األد  .
 دب ري يقع ىل  منن سةايجة ف  ةن يعة قل إذا كان مركز اادار  الاعلي لمشروع  -3

وإن لةم يوجةد مثةل  ،في الدولة المنعايد  الني يقع فيها ميجا  موطن السايجةوايعا  
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 .م فيهةةا مشةةغل السةةايجةقةةيفةةي الدولةةة المنعايةةد  النةةي يفيعةةد وايعةةا   ،المةةوطن هةةذا
 ( بالجسية لار  البريية ىل  فرباح مثل هذه السان.2اقر  )الفجطيق فحكا  

ن المشةاركة فةي مةفيبا  ىل  األربةاح الجافالةة ( 2و )( 1) فينفطيق فحكا  الاقر -4

 اف اد فو ىمل مشنرك فو وكالة فشغيل دولية.

والنزامافهمةةا لةةيا فةةي هةةذه المةةاد  مةةا يةةؤثر ىلةة  حقةةوق الةةدولنين المنعايةةدفين  -5

 شةاطات مؤسسةني ىلة  البرييي والالمركةي ااىاا  فيادل  فاايية "إبمقنب  

يلةةدين" المويعةةة بةةين اليلةةدين فةةي شةةنن الخطةةوط الالويةةة فةةي ال فةةيل الالةةوي الجقةة

 حركة الجقل الدولي.

 (9مادة )ال

 المشروعات المشتركة
 :ىجدما  -1

يشةةارك مشةةروع فةةابع لدولةةة منعايةةد  بصةةور  مياشةةر  فو غيةةر مياشةةر  فةةي  ف(

إدار  مشةةروع فةةابع للدولةةة المنعايةةد  األخةةر  فو فةةي السةةيطر  ىليةةن فو فةةي 

 .مالن سرف

يشارك  اا األشخاص بصور  مياشةر  فو غيةر مياشةر  فةي إدار   فو ب(

وفةةي مشةةروع فةةابع لدولةةة منعايةةد  مةةال  فو فةةي السةةيطر  ىلةة  فو فةةي رفس

 وع فابع للدولة المنعايد  األخر .شرم

مةا إذا وضعع فو فرضع شةروط بةين المشةروىين في ،وفي في من ال النين 

لماليةةةة فخنلةةةف ىةةةن فلةةةك النةةةي فكةةةون بةةةين النالاريةةةة فو ا عدينهمةةةاب ينعلةةةق

مشروىين مسنقلين ىن بعبهما، ف ن فية فرباح كان من الممكةن فن ي ققهةا 

سةيال ب هةا ققيلكجةن لةم و ،يا مةةفي من المشروىين لو لم فكةن هةذه الشةروط 

فرباح هذا المشةروع وإخبةاىها  ضمن إدراجهايالوا  ،الشروط هوجود هذ

 للبريية فيعا  لذلك.

وفخبةعنها للبةريية  -ع دولة منعايد  ضمن فرباح مشةروع فةابع لهةا إذا فدرج -2

فرباح مشروع فابع للدولة المنعايد  األخر  فم إخباىها للبريية  – وفقا  لذلك

 قق للمشةروع النةابع ننسةالمدرجة هذه األرباح  كا عو ،في فلك الدولة األخر 

شةروىين هةي الشةروط للدولة المنعايد  المذكور  فوو  لو كا ع الشروط بين الم

 ىجد ةذ -   األخةر  المنعايد  عل  الدولة ف ،ذافها الني فكون بين مشاريع مسنقلة

إجرا  النعديل المجاسال ىل  ميل  البريية المارو  ىلة  فلةك األربةاح فةي  -

األحكةةا  األخةةر  لهةةذه ينعةةين مراىةةا  مثةةل هةةذا النعةةديل لن ديةةد فلةةك الدولةةة. 

فيمةا بيجهمةا فةي الةدولنين المنعايةدفين  نانالمخنصة نانفنشةاور السةلطو ،اوفاايية

 من  دىع البرور  لذلك.
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 (11مادة )ال

 أرباح األسهم

يالوا فن فخبع فرباح األسهم الني فدفعها شةركة مقيمةة فةي دولةة منعايةد  إلة   -1

 مقيم في الدولة المنعايد  األخر  للبريية في فلك الدولة المنعايد  األخر .

بةةا  فن فخبةةع فربةةاح األسةةهم فلةةك للبةةريية فةةي الدولةةة يالةةوا في ،مةةع ذلةةكو -2

   فلةةةك الدولةةةةالألربةةةاح ووفقةةةا  لجظةةة   النةةةي فقةةةيم فيهةةةا الشةةةركة الدافعةةةةالمنعايةةةد

فربةةاح األسةةهم فةة ن مةةن هةةو المالةةك المجناةةع  لمسةةنولكةةن إذا كةةان الم .المنعايةةد 

ييمةة  يمةن إجمةال (%15) بالما ةة ىشةر  البريية الماروضة يالال فو فنالاوا

هذه الاقر  ىل  خبةوع الشةركة للبةريية فيمةا يخةنص  و فؤثررباح األسهم. ف

 باألرباح الني فدفع مجها فرباح األسهم.

فعجي ىيار  "فرباح األسهم" كما هي مسنخدمة في هذه الماد  الدخل من األسهم  -3

المؤسسين فو النعدين فو فسهم فو فسهم  "او نااع"فو حقوق  "او نااع"فو فسهم 

 ،المشةةاركة فةةي األربةةاح فو - نوالنةةي و فمثةةل مطاليةةات ديةة -وق األخةةر  ال قةة

خةةةر  النةةةي فخبةةةع لةةةجاا المعاملةةةة األالمشةةةاركة كةةةذلك الةةةدخل مةةةن حقةةةوق و

الشةةركة فيهةةا  ةقيمةالمدخل مةةن األسةةهم بموجةال ف ظمةةة الدولةةة مثةةل الةالبةرييية 

 .لألرباح المواىة

فربةةاح األسةةهم مةةن الةك المجناةةع إذا كةةان الم (2) و (1) ينو فطيةق فحكةةا  الاقةةرف -4

في دولة منعايد  ويزاول ىمد  في الدولة المنعايد  األخر  الني فقيم فيهةا  ا  مقيم

كةةان فو  ،فيهةةا موجةةود الشةةركة الدافعةةة ألربةةاح األسةةهم مةةن خةةدل مجشةةن  دا مةةة 

 ،مةن ياىةد  ثابنةة فيهةايؤدي في فلةك الدولةة األخةر  خةدمات شخصةية مسةنقلة 

بسةةييها فربةةاح األسةةهم مرفيطةةة فعليةةا  بهةةذه  عسةةهم النةةي دفعةةوكا ةةع ملكيةةة األ

( فو 7الماد  ) فحكا طيق جفو القاىد  الثابنة. في مثل هذه ال الة فالدا مة المجشن  

 ( وفقا  لل الة.14الماد  )

إذا حققع شةركة مقيمةة فةي دولةة منعايةد  فرباحةا  فو دخةد  مةن الدولةة المنعايةد   -5

اةةر  فلةةك الدولةةة األخةةر  في ضةةريية ىلةة  فربةةاح د يالةةوا فن ففةةاألخةةر ، 

األسهم الني فدفعها الشركة إو بقدر ما يدفع من فرباح األسهم هذه إل  مقةيم فةي 

األخر  فو بالقدر الذي فكون فين الملكية النةي فةدفع بسةييها المنعايد  فلك الدولة 

فةي  موجةود  فرباح األسهم مرفيطةة ارفياطةا  فعليةا  بمجشةن  دا مةة فو ياىةد  ثابنةة

غيةةر الشةةركة خبةةع فربةةاح فيبةةا  فن ف يالةةوا لهةةا كمةةا و .فلةةك الدولةةة األخةةر 

فربةةاح األسةةهم المدفوىةةة فو  كا ةةعحنةة  لةةو  ىلةة  األربةةاحللبةةريية المواىةةة 

فةي فلةك الدولةة  ا   اشة  فو دخد   ا  فرباح كليا  فو جز يا   فمثلاألرباح غير المواىة 

 األخر .
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 (11مادة )ال

 ت الدينالدخل من مطالبا

يالوا فن يخبع الدخل مةن مطاليةات الةدين الجاشة  فةي دولةة منعايةد  ومةدفوع  -1

 لمقيم في الدولة المنعايد  األخر  للبريية في فلك الدولة األخر .

مع ذلك، يالةوا فن يخبةع مثةل هةذا الةدخل مةن مطاليةات الةدين للبةريية فةي و -2

هةو المالةك  المسةنلملكن إذا كان  ،نهاأل ظمالدولة المنعايد  الني يجشن فيها وطيقا  

فيالةال فن مقيما  في الدولة المنعايد  األخر ، المجناع بالدخل من مطاليات الدين 

مةن  (%7ر5بالما ةة )سةيعة و صةف  سةية البريية الماروضةة فنالاوا هذه  و

 إجمالي ميل  الدخل من مطاليات الدين.

مة فةةي هةةذه المةةاد  فعجةةي ىيةةار  "الةةدخل مةةن مطاليةةات الةةدين" كمةةا هةةي مسةةنخد -3

ف  و ىقةةاري فنميجهةةا بةةرهن  فةةم ةةوع سةةوا   فيالةةدخل مةةن مطاليةةات الةةدين مةةن 

مةن الةدخل بشةكل خةاص و ،نربةاح المةدين ف  وبوسوا  لها ال ق في المشةاركة 

ات وسةةجدات الةةديون بمةةا فةةي ذلةةك العةةدوات والسةةجد ،السةةجدات الماليةةة ال كوميةةة

و ومالية فو السجدات فو سجدات الديون. والالوا ز المرفيطة بمثل هذه السجدات ال

دين ألغةرا  هةذه الةالالزا ات ىن الةدفعات المنةنخر  دخةد  مةن مطاليةات  دفع

 الماد .

إذا كةةان المالةةك المجناةةع مةةن الةةدخل مةةن  (2) ( و1) ينو فجطيةةق فحكةةا  الاقةةرف -4

يةةزاول ىمةةد  فةةي الدولةةة المنعايةةد  ومقيمةةا  فةةي دولةةة منعايةةد   ،مطاليةةات الةةدين

 موجةود األخر  الني  شن فيها الدخل من مطاليات الدين من خدل مجشن  دا مة 

فو يؤدي في فلك الدولة األخر  خدمات شخصية مسنقلة مةن ياىةد  ثابنةة  ،فيها

مثةل الةدخل مرفيطةة فعليةا  بمثةل هةذا الدين النةي دفةع ىجهةا  ةمطالي وكا ع ،فيها

طيق فحكةا  المةاد  جف ،ال الة هذهمثل في وهذه المجشن  الدا مة فو القاىد  الثابنة. 

 ( وفقا  لل الة.14( فو الماد  )7)

ىجةةدما يكةةون الشةةخص الةةدخل مةةن مطاليةةات الةةدين  اشةة ا  فةةي دولةةة منعايةةد   ديعةة -5

 مثةةل هةةذاإذا كةةان الشةةخص الةةذي يةةدفع  ذلةةكفةةي فلةةك الدولةةة. ومةةع  الةةدافع مقيمةةا  

فةي دولةة  يملةك - ف  و سوا  كان هذا الشخص مقيما  فةي دولةة منعايةد  -الدخل 

مةن الةدخل الجاشة  ىجهةا منعايد  مجشن  دا مة فو ياىد  ثابنة مرفيطةة بالمديو يةة 

المجشةةن  الدا مةةة فو القاىةةد  ن مةةل ذلةةك الةةدخل هةةذه فو ،مطاليةةات الةةدين المةةدفوع

فيها المجشةن  الدا مةة فو فوجد الدخل  اش  في الدولة الني  د هذاىجد ذ يع ،الثابنة

 ابنة.القاىد  الث

سةيال ىديةة خاصةة بةين الالهةة ب ،ىجدما يكون ميل  الةدخل مةن مطاليةات الةدين -6

ي ذالةدين الةةب فيمةا ينعلةقخةر، آالدافعةة والمالةك المجناةع فو بيجهمةا معةا  وشةخص 
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الميل  الذي كان سةينم اوفاةاق ىليةن بةين الالهةة  يزيد ىل ، هذا الدخل دفع ىجني

ف ن فحكا  هذه الماد  فجطيق فقةط  ،العديةالدافعة والمالك المجناع في غياب فلك 

فةةي مثةةل هةةذه ال الةةة، فةة ن الالةةز  الزا ةةد مةةن و ،ىلةة  الميلةة  المةةذكور فخيةةرا  

 وجةةوبكةةل دولةةة منعايةةد  مةةع  جظةةا المةةدفوىات يظةةل خاضةةعا  للبةةريية طيقةةا  ل

 األحكا  األخر  لهذه اوفاايية. مراىا 

 (12)مادة ال

 اإلتاوات

الني فجشن في دولة منعايد  وفدفع إل  مقيم في الدولةة يالوا فن فخبع اافاوات  -1

 المنعايد  األخر  للبريية في فلك الدولة األخر .

مع ذلك، يالوا فن فخبع فلةك اافةاوات فيبةا  للبةريية فةي الدولةة المنعايةد  و -2

المالةك المجناةع مةن هةو  ايدالمسةنلكةن إذا كةان  ،نهةاأل ظم وطيقةا  الني فجشةن فيهةا 

يالةال البريية الماروضةة هذه ف ن ما  في الدولة المنعايد  األخر  مقياافاوات 

 من الميل  ااجمالي لدفاوات. (%15) ىن ىشر  بالما ةزيد ف فو

فةي هةذه المةاد  المةدفوىات مةةن في مسةنخد   كمةا هةويعجةي مصةطلح "إفةاوات"  -3

 ىمل فدبي فو  شرلمها مقابل اسنعمال فو حق اسنعمال في حق سف وع الني ينم 

فجي فو ىلمي بما في ذلك األفد  السيجما ية، فو ففةد  فو فشةرطة الية  ااذاىةي 

خنراع فو ىدمة فالارية، فو فصميم فو  موذل، فو إفو النليازيو ي فو في برا   

فو مقابل اسنعمال فو حق اسنعمال معدات  ،سرية معالالةمخطط، فو فركيية فو 

علومةةةةات المنعلقةةةةة بالنالةةةةارب الممقابةةةةل فالاريةةةةة فو ىلميةةةةة فو فو  ،صةةةةجاىية

 النالارية فو العلمية. فو ،الصجاىية

مقيما  في  ،المالك المجناع باافاوات كانإذا  (2) و (1)و فجطيق فحكا  الاقرفين  -4

ىمد  في الدولة المنعايةد  األخةر  النةي  شةنت فيهةا هةذه ويزاول دولة منعايد ، 

يةةؤدي فةةي فلةةك الدولةةة كةةان و ف ،فيهةةا موجةةود اافةةاوات مةةن خةةدل مجشةةن  دا مةةة 

وكةان ال ةق فو  ،األخر  خةدمات شخصةية مسةنقلة مةن خةدل ياىةد  ثابنةة فيهةا

المجشةن  الدا مةة فو القاىةد   هةذهفعليةا  ب ةمرفيطة اتفدفع ىجها اافةاو نيالملكية ال

 ( وفقا  لل الة.14( فو )7طيق فحكا  الماد  )جال الة ف هذهفي مثل  ،الثابنة

ومع ذلةك  في فلك الدولة. دفعها مقيمإذا يد  شنت في دولة منعايد  اافاوات  فعد -5

مقيما  في دولةة منعايةد  ف  و، افاوات، سوا  كان الذي يدفع اف ذا كان الشخص 

مرفيطةا  بهةا اولنزامةات النةي يملك في دولة منعايد  مجشن  دا مة فو ياىةد  ثابنةة 

فن مةل دا مةة فو القاىةد  الثابنةة لمجشةن  الافلةك كا ةع و ،اافةاواتجها فلك ىفدفع 

المنعايةد  هذه اافاوات يد  شنت في الدولةة ىجدها فعد  ،اافاواتهذه  دفعىال  

 فيها المجشن  الدا مة فو القاىد  الثابنة. وجدالني ف
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بسةيال ىديةة خاصةة بةين الالهةة الدافعةة والمالةك  - يكون ميلة  اافةاوات ىجدما -6

 فو فو ال ةةق فيمةا ينعلةةق باوسةنخدا  - خص آخةةرمعةا  وبةةين شةهمةةا المجناةع فو بيج

الميل  الةذي كةان سةينم اوفاةاق ىليةن يزيد ىل  المعلومات الني يدفع مقابد  لها، 

العديةة فة ن فحكةا  هةذه المةاد   فلةكوالمالك المجناع في غياب  ةبين الالهة الدافع

الةز  الزا ةد في مثل هذه ال الة، فة ن الوفجطيق فقط ىل  الميل  المذكور فخيرا . 

مةةع  ،كةةل دولةةة منعايةةد  أل ظمةةةمةةن المةةدفوىات يظةةل خاضةةعا  للبةةريية طيقةةا  

 وجوب مراىا  األحكا  األخر  لهذه اوفاايية.

 (13)مادة ال

 األرباح الرأسمالية

 قل ملكية ممنلكات غيةر من مقيم في دولة منعايد  ل المن ققة الرفسمالية األرباح -1

فةي الدولةة المنعايةد  األخةر   الوايعةةو ،(6د  )كما هي معرفة فةي المةا ،مجقولة

 للبريية في فلك الدولة األخر .يالوا فن فخبع 
الجافالةةة مةةن  قةةل ملكيةةة ممنلكةةات مجقولةةة فشةةكل جةةز ا  مةةن  الرفسةةمالية األربةةاح -2

الممنلكات النالارية لمجشن  دا مة يمنلكها مشروع فابع لدولة منعايةد  فةي الدولةة 
من  قل ملكية ممنلكات مجقولة منعلقةة بقاىةد  ثابنةة جافالة الالمنعايد  األخر  فو 

فر  لمقةةيم مةةن دولةةة منعايةةد  فةةي الدولةةة المنعايةةد  األخةةر  لغةةر  فدا  امنةةو
هةذه المجشةن  مثةل ذلةك األربةاح مةن  قةل ملكيةة فةي خدمات شخصية مسنقلة بما 

ا فن يالةو ،الدا مة )بماردها فو مع كامل المشروع( فو مثةل هةذه القاىةد  الثابنةة
 األخر .المنعايد  فخبع للبريية في فلك الدولة 

عمةةل فةةي الجقةةل فالجافالةةة مةةن  قةةل ملكيةةة سةةان فو طةةا رات  الرفسةةمالية األربةةاح -3

 وفو مةن  قةل ملكيةة ممنلكةات مجقولةة منعلقةة بنشةغيل مثةل هةذه السةان ف ،الدولي

ز فيهةةا مركةة يوجةةدللبةةريية فقةةط فةةي الدولةةة المنعايةةد  النةةي فخبةةع  ،الطةةا رات

 اادار  الاعلي للمشروع.
 فمثةلمن  قل ملكيةة فسةهم  األرباح الجافالة( ف ن 2رغم من فحكا  الاقر  )ىل  ال -4

حصة في رفس مال شركة مقيمة فةي دولةة منعايةد  يالةوا فن فخبةع للبةريية 
 في فلك الدولة المنعايد .

شار إليها في فلك الم فية ممنلكات غيرالجافالة من  قل ملكية  الرفسمالية األرباح -5

م فيهةا  ايةل يللبريية فقةط فةي الدولةة المنعايةد  النةي يقةفخبع الاقرات السابقة 

 الملكية.

 (14مادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكنسين مقيم في دولة منعايد  فيمةا ينعلةق بخةدمات مهجيةة فو ف شةطة  -1

في مةن ولة فيما ىةدا للبريية فقط في فلك الديخبع ذات طييعة مسنقلة  فخر 
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ريية فةةي هةةذا الةةدخل فيبةةا  للبةةمثةةل يخبةةع  حيةة  يالةةوا فنالناليةةة،  ال ةةاوت

 الدولة المنعايد  األخر :
فر  لةةن بصةةاة مجنظمةةة فةةي الدولةةة المنعايةةد  اإذا كا ةةع لديةةن ياىةةد  ثابنةةة منةةو ف(

دا  ف شطنن، في فلك ال الة يالوا فن يخبع الةدخل للبةريية فةي ألاألخر  
إلةة  فلةةك القاىةةد   جسةةالالةةذي يولكةةن فقةةط بالقةةدر نعايةةد  األخةةر ، الدولةةة الم
 الثابنة.

 مةددلفو  لمةد فةي الدولةة المنعايةد  األخةر  كان الشةخص موجةودا  إذا  ب(
في مةد  إثجةي ىشةر يومةا  فةي  (183) ىةنفةي مالموىهةا فو فزيةد إلة  فصل 

مقةةدار ال الةةة فةة ن  هةةذهفةةي  .السةةجة الماليةةة المعجيةةةشةةهرا  فيةةدف فو فجنهةةي فةةي 
ولةةة المنعايةةد  فةةي فلةةك الد ا المةةؤدالاةةرد ن ف شةةطة مةةفقةةط الةةدخل المن قةةق 

 .الدولة المنعايد  األخر فلك يالوا فن يخبع للبريية في  ،األخر 
فشمل ىيار  "الخدمات المهجية" بوجن خةاص األ شةطة المسةنقلة فةي المالةاوت  -2

وكةةذلك األ شةةطة المسةةنقلة النربويةةة فو النعليميةةة  فو الاجيةةةفو  األدبيةةة فو العلميةةة
النةةي يزاولهةةا األطيةةا  والم ةةامون والمهجدسةةون والمعمةةاريون وفطيةةا  األسةةجان 

 والم اسيون.

 (15مادة )ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة
فة ن الروافةال  (21) ( و25) ( و19) ( و18) ( و16)مع مراىا  فحكا  المةواد  -1

فيمةا ينعلةق  -مقةيم فةي دولةة منعايةد  واألجور والمكافآت المماثلة الني يكنسةيها 
ما لم فةنم مزاولنهةا فةي  ،المنعايد  فخبع للبريية فقط في فلك الدولة -بوظياة 

يالةوا ف ذا فمع مزاولنها في الدولة المنعايد  األخر   ،الدولة المنعايد  األخر 
 في فلك الدولة األخر .للبريية ت المكنسية آفن فخبع مثل هذه المكاف

فةي دولةة  النةي يكنسةيها مقةيمت آفة ن المكافة ،(1فحكةا  الاقةر  ) غم مةنالةرىل   -2

فخبةع  ،فةي الدولةة المنعايةد  األخةر نم مزاولنهةا فةمنعايد  فيما ينعلق بوظياة 

 :ال الة الناليةفوو  في في الدولة المذكور  فقط للبريية 

و  ددمةةللمةةد  فو األخةةر   المنعايةةد  فةةي الدولةةةموجةةودا  المسةةنايد  إذا كةةان ف(

في مد  إثجي ىشةر شةهرا  فيةدف فو يوما  في  (183) ىن فنالاوا في مالموىها

 .السجة المالية المعجيةفجنهي في 

صةةاحال ىمةةل غيةةر مقةةيم فةةي مدفوىةةة مةةن ييةةل ت آالمكافةة فن فكةةونو ب(

 .األخر المنعايد  الدولة 

يملكهةةا هةةا مجشةةن  دا مةةة فو ياىةةد  ثابنةةة نف مل يةةدت آالمكافةة فن و فكةةونو جةةـ(

 األخر .المنعايد  العمل في الدولة احال ص

ت المكنسةةية فيمةةا آالمكافةة فةة ن الةةرغم مةةن األحكةةا  السةةابقة فةةي هةةذه المةةاد ،ىلةة   -3

فو ىلة   الجقل الةدولي في فعملينعلق بوظياة فمارس ىل  منن سايجة فو طا ر  
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للبةريية يالوا فن فخبةع منن يارب يعمل في الجقل بالممرات الما ية الداخلية 

 فيها مركز اادار  الاعلي للمشروع. يوجدلدولة المنعايد  الني في ا

 (16مادة )ال

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

النةي يكنسةيها مقةيم األخر  ففعاب فىبا  ماللا اادار  والمدفوىات المماثلة      

في دولة منعايد  بصانن ىبوا  في ماللةا إدار  شةركة مقيمةة فةي الدولةة المنعايةد  

 للبريية في فلك الدولة المنعايد  األخر .ا إخباىها يالو ،األخر 

 (17مادة )ال

 الفنانون والرياضيون
ف ن الدخل الذي يكنسين مقيم فةي  ،(15) و (14)الرغم من فحكا  المادفين ىل   -1

فو النليازيةون فو  ااذاىةةالمسةرح فو السةيجما فو فةي بصانن فجا ةا  -دولة منعايد  
مةةن ف شةةطنن الشخصةةية النةةي يمارسةةها فةةي الدولةةة  -بصةةانن موسةةيقيا  فو رياضةةيا  

 األخر .المنعايد  المنعايد  األخر  يالوا إخباىن للبريية في فلك الدولة 
يسن ق دخل ينعلق بن شطة شخصية ااولها فجان فو رياضي بصةانن فلةك  ىجدما -2

فةة ن ذلةةك  ،ذلةةك الةةدخل للاجةةان فو الرياضةةي  اسةةن ولكةةن لشةةخص آخةةر لةةم يكةةنو

يالةةوا إخبةةاىن  (15) ( و14) ( و7)الةةرغم مةةن فحكةةا  المةةواد  ىلةة الةةدخل و

لنلةك  فيهةا مزاولةة الاجةان فو الرياضةي عللبريية في الدولةة المنعايةد  النةي فمة

 .األ شطة

فةةي الدولةةة  يمارسةةهاالةةدخل الةةذي يكنسةةين مقةةيم فةةي دولةةة منعايةةد  مةةن ف شةةطة  -3

مةن البةريية فةي يعاة  ( 2( و )1في الاقرفين ) وفقا  لما وردالمنعايد  األخر  

الدولة المنعايد  األخةر  فلك كا ع الزيار  إل  إذا فلك الدولة المنعايد  األخر  

مةن الدولةة المنعايةد  المةذكور  فوو  ىامة بنموال  يبشكل فساسفو  ا  مدىومة كلي

بةةين حكةةومني الةةدولنين  إفاةةاقوفقةةا  وفااييةةة ثقافيةةة فو  مم ليةةة فو فةةنال نهافو سةةلط

 .نالمنعايدفي

 (18مادة )ال

 معاشات التقاعد

( ف ن معاشات النقاىد والمكافآت 19الماد  ) ( من2الاقر  ) مع مراىا  فحكا   

فخبةةع  ،سةةابقةوظياةةة األخةةر  المماثلةةة النةةي فةةدفع لمقةةيم فةةي دولةةة منعايةةد  مقابةةل 

 .فقط للبريية في فلك الدولة

 (19مادة )ال

 الخدمات الحكومية

 -خةةدف معةةات النقاىةةد  -المشةةابهة  األخةةر لمكافةةآت واواألجةةور الروافةةال  ف(  -1
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خةدمات فداهةا ألي فةرد مقابةل م ليةة ال افهاالني فدفعها دولة منعايد  فو سةلط

 فلةك الدولةة خبةع للبةريية فةيافها الم ليةة، فسةلط فوالمنعايد  لنلك الدولة 

 .فقطالمنعايد  

المماثلةة هذه الروافال واألجور والمكافةآت األخةر  مثل ف ن مع ذلك و ب(

الخدمات في فلك فديع في الدولة المنعايد  األخر  إذا فقط فخبع للبريية 

 :ذلككوالمنعايد  الدولة األخر  وكان الارد مقيما  في فلك الدولة 

 .يهاطجفحد موا (1

هةةذه فقةةط لغةةر  فنديةةة  المنعايةةد  لةةم يصةةيح مقيمةةا  فةةي فلةةك الدولةةةفو  (2

 لخدمات.ا

دولةة منعايةد  فو  ،فو مةن فمةوال فوفرهةا ،فعةن مةن ييةلفي معات فقاىد ينم د ف(  -2

فو المنعايةةد  اةةرد فيمةةا ينعلةةق بخةةدمات فداهةةا لنلةةك الدولةةة لم ليةةة ال نهاسةةلط

 .فقطالمنعايد   السلطة يخبع للبريية في فلك الدولة

مع ذلك ف ن معات النقاىد هذا يخبع للبريية فةي الدولةة المنعايةد  و ب(

 األخر .المنعايد  في فلك الدولة  مواطجا  ومقيما  إذا كان الارد فقط  األخر 

ىلةة  الروافةةال واألجةةور  (18) ( و17و ) (16) ( و15)طيةةق فحكةةا  المةةواد جف -3

فندينهةا  عومعاشات النقاىد فيما ينعلق بخدمات فم المشابهة والمكافآت األخر 

 م لية.ال نهابعمل فزاولن دولة منعايد  فو سلطومرفيطة 
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 (21مادة )ال

 علمون والباحثونالم

مقيمةا  فةي دولةة منعايةد   (فو كةان)الني يسةنلمها معلةم فو باحة  يكةون  مكافآتال     

غةةر  النعلةةيم فو ىمةةل فب ةةا ، فو ايارفهةةا ب منعايةةد  األخةةر ييةةل دىوفةةن للدولةةة ال

لمة فيمةةا ينعلةةق بمثةةل هةةذه األ شةةطة و فخبةةع للبةةريية فةةي فلةةك الدولةةة سةةوالمن

  فنالاوا ثد  سجوات.المنعايد  األخر  لمد  و

 (21مادة )ال

 والمتدربون الطالب
فو )والةةذي يكةةون  حرفةةيلمها طالةةال فو منةةدرب مهجةةي فو سةةالمةةدفوىات النةةي ين -1

مياشةةر  ييةةل ايةةار  دولةةة منعايةةد  مقيمةةا  فةةي الدولةةة المنعايةةد  األخةةر   (كةةان
، هةذه المذكور  فوو  فقط لغةر  فعليمةن فو فدرييةنالمنعايد  وينواجد في الدولة 

فعليمن فو فدريين و فخبةع للبةريية فو  المدفوىات الني فكون لغر  معيشنن
 اشة ة مةن هةذه المةدفوىات شةرط فن فكةون بالمنعايد  المةذكور  فوو  في الدولة 

 .المنعايد  مصادر خارل فلك الدولة
رفةةي والةةذي يكةةون )فو حالمةةدفوىات النةةي ينسةةلمها طالةةال فو منةةدرب مهجةةي فو  -2

الةذي   ييل ايار  دولة منعايد  مقيما  في الدولة المنعايةد  األخةر  وكان( مياشر

ينواجد في الدولة المنعايد  المذكور  فوو  فقةط لغةر  فعليمةن فو فدرييةن والنةي 

و  ،فةي فلةك الدولةة المنعايةد  األخةر  مةؤدا فشكل مكافةن  فيمةا ينعلةق بخةدمات 

الخةدمات  فن فكةونشةرط فخبع للبريية فةي فلةك الدولةة المنعايةد  األخةر ، ب

 بالنعليم فو الندريال وفكون ضرورية ألغرا  المعيشة.مرفيطة 
 (22مادة )ال

 الدخل اآلخر
جاولهةةا المةةواد السةةابقة مةةن هةةذه دخل لمقةةيم فةةي دولةةة منعايةةد  والنةةي لةةم فنالةةبجةةود  -1

 .فيجما كان مجشؤها فقطالمنعايد  اوفاايية فخبع للبريية في فلك الدولة 

خةةدف الةةدخل مةةن الممنلكةةات غيةةر ب -دخل الةة( ىلةة  1فحكةةا  الاقةةر  ) طيةةقجو ف -2

الةةدخل  ذلةةكلم سةةمن كةةانإذا  - (6( مةةن المةةاد  )2م ةةدد  فةةي الاقةةر  )الالمجقولةةة 

ىمةد  فةي الدولةة المنعايةد  األخةر  مةن خةدل ويمةارس في دولة منعايد   مقيما  

األخةةر  خةةدمات المنعايةةد  فيهةةا، فو يةةؤدي فةةي فلةةك الدولةةة  فوجةةدمجشةةن  دا مةةة 

مةن ويكون ال ق فو الممنلكات النةي يةدفع  ،شخصية مسنقلة من ياىد  ثابنة فيها

فعليا  بمثل هذه المجشن  الدا مةة فو القاىةد  الثابنةة. فةي مثةل  ةالدخل مرفيط فجلها

 ( وفقا  لل الة.14الماد  ) وف( 7فطيق فحكا  الماد  ) ،ال الة هذه

( ف ن بجود دخل مقيم في دولةة منعايةد  2( و )1)ىل  الرغم من فحكا  الاقرفين  -3

 ،فةي الدولةة المنعايةد  األخةر  وفجشةنلم فنجاولها المواد السابقة من هذه اوفاايية 
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 في فلك الدولة المنعايد  األخر .كذلك يالوا فن فخبع للبريية 

 (23مادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

فن  -وفقةا  ألحكةا  هةذه اوفااييةة  -دخةد  يالةوا إذا اكنسال مقيم في دولة منعايد   -1

يخبةةع للبةةريية فةةي الدولةةة المنعايةةد  األخةةر ، ينعةةين ىلةة  الدولةةة المنعايةةد  

 فن فعاي مثل هذا الدخل من البريية.( 2وفقا  ألحكا  الاقر  )المذكور  فوو  

للبةريية فةي  هاىاخبةإا ودخل يالةىجاصر للكنسال مقيم في دولة منعايد  إذا ا -2

 فسةةةمح (12( و )11( و )15وفقةةةا  ألحكةةةا  المةةةواد ) الدولةةةة المنعايةةةد  األخةةةر 

ميل  بخصم من البريية ىل  دخل ذلك المقيم بالالدولة المنعايد  المذكور  فوو  

ىلة  فن و البةريية المدفوىةة فةي فلةك الدولةة المنعايةد  األخةر  يساوي ميلة  

حسةابن ييةل الخصةم والةذي يزيد الخصم ىن ذلك الالز  من البريية والذي فةم 

 المكنسية من فلك الدولة المنعايد  األخر .يعزي إل  بجود الدخل 

فعنير البريية المعاا  فو المسةموح ب سةمها لانةر  م ةدد  فةي في مةن الةدولنين  -3

المنعايدفين يد فمع فسةوينها ويالةال خصةمها فةي الدولةة المنعايةد  األخةر  مةن 

 لك الدخول.البرا ال الواجية السداد ىل  مثل ف

إاالةة اوادوال البةرييي  فسةاليال، ليا فةي لمملكة العربية السعوديةفي حالة ا  -4

  ظا  جياية الزكا  بالجسية للمواطجين السعوديين. بنطييق فحكا ما يخل 
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 (24مادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

سةوف فو  ،فةؤديفو كلنيهمةا شخص فن إجةرا ات إحةد  الةدولنين ل ىجدما ينيين -1

 -يمكجةن  ،فؤدي بالجسية لن إلة  فةر  ضةريية و فناةق مةع فحكةا  هةذه اوفااييةة

الم لية لنلةك  األ ظمةبصرف الجظر ىن وسا ل المعالالة المجصوص ىليها في 

لدولةةة النةي يقةةيم النابعةة لىلة  السةةلطة المخنصةة  ننفن يعةر  يبةةي -الةدولنين 

إشعار بااجرا  الذي  يجيغي ىر  القبية خدل ثد  سجوات من فولو ،فيها

 فحكا  هذه اوفاايية.بما يخالف بريية الفد  إل  فر  

وإذا لم فكةن هةي  ميررا ،اوىنرا  فن لها  اىل  السلطة المخنصة إذا بد ينعين -2

القبةية  لنسةوية  دفسةع  جاهةفن  ،يادر  ىل  النوصةل إلة  حةل مرضةي  اسها

لدولةةة المنعايةةد  األخةةر  ىةةن طريةةق اوفاةةاق المنيةةادل مةةع السةةلطة المخنصةةة با

افاةاق ويجاةذ في هةذه اوفااييةة. الني فخالف فحكةا   برييةالبهدف فالجال فر  

الم ليةةةة  األ ظمةةةةم مةةةن في حةةةدود امجيةةةة وارد  فةةةي غيةةةنم النوصةةةل إليةةةن بةةةالر

 .للدولنين المنعايدفين

ىةن طريةق  يافي الدولنين المنعايدفين فن فسةع يننالسلطنين المخنصىل   ينعين -3

بناسةير فو  ا  نعلقةمجشن يفو شك  ةصعوب ةفذليل فيإل  ا مااق المنيادل فيما بيجهاوف

اوادوال البةرييي  الغةا فطييق هذه اوفاايية. ويالوا فيبةا  فن فنشةاورا معةا  

 في ال اوت الني لم فرد في هذه اوفاايية.

مةن ا ميعبةهب فةي الةدولنين المنعايةدفين فن فنصةد يننللسلطنين المخنصةيالوا  -4

 النوصل إل  افااق حول الاقرات السابقة.فجل 

فاةةاق منيةةادل ف ديةةد ب للسةةلطنين المخنصةةنين فةةي الةةدولنين المنعايةةدفين  يالةةوا -5

لنطييةةق هةةذه اوفااييةةة وخاصةةة المنطليةةات النةةي يخبةةع لهةةا  المجاسةةالاألسةةلوب 

المقيمون في دولة منعايد ، وذلةك مةن فجةل ال صةول فةي الدولةة األخةر  ىلة  

 ات البرييية الوارد  في هذه اوفاايية.ااىاا 

مهةا اليا في هذه اوفاايية مةا يمجةع فيةا  مةن الةدولنين المنعايةدفين مةن فطييةق  ظ -6

 لمجع النهرب البرييي والنالجال البرييي. الداخليالبرييي 
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 (25مادة )ال

 تبادل المعلومات
دل المعلومةةات فةةي الةةدولنين المنعايةةدفين فيةةا يننينعةةين ىلةة  السةةلطنين المخنصةة -1

للةدولنين  األ ظمةة الم ليةةلنجايةذ لنجايذ فحكا  هةذه اوفااييةة فو سوا   البرورية 
فن فةةر   مةةا دا  ،المنعلقةةة بالبةةرا ال النةةي فغطيهةةا هةةذه اوفااييةةةالمنعايةةدفين 

وبصةةاة خاصةةة لمجةةع الغةة  فو  فحكةةا  هةةذه اوفااييةةة خةةالفيالبةةريية فلةةك و 
فعامةل و. (1دون النقيةد بالمةاد  ) المعلومةات هةذهفيادل وينم  النهرب البرييي.

النةي فعامةل  طريقةةالبةجاا وفنلقاها الدولة المنعايد  ىل  ف ها سرية  ةفي معلوم
الكشةةف و يالةةوا و ،ىليهةةا وفقةةا  أل ظمنهةةا الم ليةةة صةةل فالنةةي المعلومةةات  بهةةا

لألشةةخاص فو السةةلطات )بمةةا فةةي ذلةةك الم ةةاكم واألجهةةز  ااداريةةة( إو ىجهةةا 
 ىنةرا او ف ديةدو  فو ادىالةفو الن صيل فو النجايذ فو إيامةة  طجيين بالربالمع

هةؤو  األشةخاص  يسةنخد وو  اوفاايية فيما ينعلق بالبرا ال الني فغطيها هذه
هةةذه ويالةةوا لهةةم كشةةف  ،هةةذه األغةةرا  فقةةطلإو المعلومةةات فلةةك فو السةةلطات 

 م كمة ىامة فو في فحكا  يبا ية.داووت المعلومات في م
( بمةا يةؤدي إلة  إلةزا  1فاسةير فحكةا  الاقةر  )مةن األحةوال و يالوا بةني حةال  -2

 بما يلي:      دولة منعايد 
لممارسات اادارية في فلك الدولة لفجايذ إجرا ات إدارية مخالاة لأل ظمة فو  ف(

 فو في الدولة المنعايد  األخر .
النعليمةات  ة فوفقديم معلومات و يمكن ال صول ىليها بموجال األ ظم ب(

 فو في الدولة المنعايد  األخر . فلك الدولة اادارية المعناد  في
 وفاألىمةال  وفنعلق بالنالةار  يمعلومات من شن ها كشف في سر فقديم  جـ(

األسرار النالارية فو المهجية فو العمليات النالاريةة فو معلومةات  وف الصجاىة

 .ىجها مخالاا  للسياسة العامة الكشفيد يكون 

 (26مادة )ال

 أحكام خاصة

فةي حالةة السةعودي  بمةا فةي ذلةك مؤسسةة الجقةد العربةيسنثمارات ال كومةة )إفعاي 

ال كومية بجالددي  والكيا ات  في حالةبجالددي   كبجولمملكة العربية السعودية، ا

الدولنين المنعايدفين في الدولةة المنعايةد   للدولة( احد  بالكاملالمملوكة فو العامة 

خر  والدخل المسنمد من فلك اوسنثمارات )بمةا فةي ذلةك األربةاح المن ققةة مةن األ

 النصرف فيها( من البريية في فلك الدولة األخر .

 (27مادة )ال

 الدبلوماسية والقنصليةالبعثات  أعضاء

جصةةةلية الق وفالممجوحةةةة ألىبةةةا  اليعثةةةات الدبلوماسةةةية اامنيةةةااات الماليةةةة     
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لةن فنةنثر  للقا ون الدولي فو بموجةال فحكةا  افااييةات خاصةةبموجال القواىد العامة 

 .بهذه اوفاايية

 (28مادة )ال

 النفاذ
الجظاميةة كل دولة منعايد  الدولةة المنعايةد  األخةر  باسةنكمال ااجةرا ات  فيل  -1

اليةو   افةذ  مجةذ اوفااييةة  وفصةيح هةذهاوفاايية حيز الجاةاذ. هذه لدخول الدامة 
 .األخير لثا ي الذي يلي الشهر الذي فم فين فلق  ااخطاراألول من الشهر ا

 : افذ  فحكا  هذه اوفاايية فصيح -2

 ف( بالجسية إل  المملكة العربية السعودية:

فيما ينعلق بالبرا ال المسنقطعة ىجةد المجيةع، ىلة  الميةال  المدفوىةة فو  -1

سةةةجة الميةةةال  المسةةةن قة فةةةي فو بعةةةد اليةةةو  األول مةةةن شةةةهر يجةةةاير مةةةن ال

 الميددية الني فلي الناريق الذي فصي ع فيها اوفاايية  افذ .

فيما ينعلق بالبرا ال األخر ، ىل  السجوات البرييية الني فيدف فةي فو  -2

بعد اليو  األول من شهر يجاير من السجة الميددية الني فلي الناريق الةذي 

 فصي ع فين اوفاايية  افذ .
 :دي  الشعييةجمهورية بجالد بالجسية إل  (ب

فو مدفوىةة الميةال  ال لة فيما ينعلةق بالبةرا ال المسةنقطعة ىجةد المجيةع ى -1

سةةةجة ال مةةن وليةةويشةةهر األول مةةن اليةةو  فةةي فو بعةةد مسةةن قة الالميةةال  

 الناريق الذي فصي ع فين اوفاايية  افذ .لي في نالميددية ال

فو بعد اليو   ة فيدف فييفي سجة ضرييىن ألخر  ا برا الالفيما ينعلق ب -2

األول من شهر يوليو من السجة الميددية الني فلي الناريق الذي فصةي ع 

 فين اوفاايية  افذ .

 (29مادة )ال

 اإلنهاء

يالةوا ألي مةن الةدولنين وغيةر م ةدود   لمةد فظل هذه اوفااييةة  افةذ  الماعةول  -1

طة إشةعار اسةبووات الدبلوماسةية جةقمةن خةدل ال اوفااييةةإ ها  هذه المنعايدفين 

 فةييو يةو  35في موىد و ينعد  خطي بطلال اا ها  للدولة المنعايد  األخر  

فصةي ع فيهةا السجة الني  هذهعد بخما سجوات مرور بعد فيدف في سجة ميددية 

 .اوفاايية  افذ 

 :للمر  األخير هذه اوفاايية فطييق في حال  -2

 ف ( بالجسية إل  المملكة العربية السعودية:
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فيمةةا ينعلةةق بالبةةرا ال المسةةنقطعة ىجةةد المجيةةع، ىلةة  الميةةال  المدفوىةةة فو  -1

الميال  المسةن قة فةي فو بعةد اليةو  األول مةن شةهر يجةاير الةذي يلةي النةاريق 

 الذي فم فين فقديم إخطار إ ها  هذه اوفاايية.

فيما ينعلق بالبرا ال األخر ، ىل  السجوات البرييية الني فيدف في فو بعد  -2

و  األول من شهر يجاير الذي يلي الناريق الذي فم فين فقةديم إخطةار إ هةا  الي

 هذه اوفاايية.

 :جمهورية بجالددي  الشعيية بالجسية إل  (ب

و ففيما ينعلق بالبرا ال المسنقطعة ىجةد المجيةع، ىلة  الميةال  المدفوىةة  -1

فةةي فو بعةةد اليةةو  األول مةةن شةةهر يوليةةو مةةن السةةةجة الميةةال  المسةةن قة 

 لميددية الني فلي الناريق الذي فم فين فقديم إخطار إ ها  هذه اوفاايية.ا

ة فيةدف فةي فو بعةد اليةو  يفيما ينعلق بال اوت األخر  ىن في سجة ضريي -2

األول من شهر يوليو من السجة الميدديةة النةي فلةي النةاريق الةذي فةم فيةن 

 فقديم إخطار إ ها  هذه اوفاايية.
 

      

لك يةةةا  المويعةةةان فد ةةةاه، الماوضةةةان حسةةةال األصةةةول، بنوييةةةع هةةةذه إثيافةةةا  لةةةذ

 اوفاايية.
 

  ، مةن 2511يجاير  4هـ الموافق 1432م ر   29حررت في الريا  بناريق      

 سخنين فصلينين باللغات العربية واليجغالية واا الليزية وجميع الجصوص منساوية 

 ص اا الليزي.ال الية. وفي حال اوخندف في الناسير يعند بالج
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