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 اتفــاقيـــة 

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 اليـابـانوحكومة 

 لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي 

  على الدخل أن الضرائبفي ش
 

منهمعا يعإ إبعرات اقيا يعة ل  نع   رغبعة  اليابعان إن حكومة المملكة العربية السععويةة ححكومعة  

 على ما ةلإ: اقيق ا د  االزيحاج الضرةبإ حلمنع ال هرب الضرةبإ يإ شأن الضرائ  على الدخل ،

 المادة األولى

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 ية على األشخاص المقيمين يإ إحدى الدحل ين الم عا دقين أح يإ كل يهما.قطبق هذه االقيا 

 المادة الثانية

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

قطبععق هععذه االقيا يععة علععى دععرائ  الععدخل الميرحدععة لمتععلدة كععل يحلععة م عا ععد  أح  سععمها  -1

 أح سلط ها المدلية بترف النظر عن طرةقة يردها. سياسإال

لضععرائ  علععى الععدخل لميععع الضععرائ  الميرحدععة علععى إلمععالإ الععدخل، أح علععى قعععد مععن ا -2

 .مم لكاتأي عناصر الدخل بما ييها الضرائ  على المكاس  الناق ة من ال ترف يإ 

 الضرائ  الدالية ال إ قطبق عليها هذه االقيا ية هإ: -3

 اليابان:بالنسبة إلى  (أ

 درةبة الدخل.   -

 الشركات.درةبة  -

   .المدلية اإل امة  ائدر -

 "(.اليابانية)ةشار إليها ييما بعد بـ "الضرةبة 
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 بالنسبة إلى المملكة العربية السعويةة: (ب

 الزكا . -

 درةبة الدخل بما ييها درةبة اس ثمار الغاز الطبيعإ.   -

 )ةشار إليها ييما بعد بـ "الضرةبة السعويةة"(.  

ة مماثلعة أح مشعابهة يعإ لوهرهعا قيعر  بععد قعارة  قطبق هذه االقيا يعة أةضعا  علعى أي دعرةب -4

قو يع هذه االقيا ية، إدعاية إلعى الضعرائ  الداليعة أح بعدال  منهعا. حقبلعط كعل سعلطة مخ تعة يعإ 

 الدحل ين الم عا دقين السلطة األخرى بال غييرات ال وهرةة ال إ أيخلت على أنظم هعا الضعرةبية

 . غييراتحذلك خالل مد  معقولة من الو ت بعد قلك ال

 المادة الثالثة

 تعريفات عامة

 ألغرا  هذه االقيا ية، ما لم ةق ض سياق النص خالف ذلك: -1

عندما ةس خدت بالمعنى ال غرايعإ، كعل إ لعيم اليابعان بمعا ييهعا الميعاه  "اليابانةعنإ متطلح " (أ

نطقععة خععارج اإل ليميععة حال ععإ قطبععق ييهععا األنظمععة النايععذ  الم علقععة بالضععرةبة اليابانيععة حأي م

مياهها اإل ليمية حةشمل ذلك  اع بدرها حالطبقات الوا ععة قدعت قرب هعا ال عإ قمعاره عليهعا 

اليابععان حقععوق السععياي  بمق ضععى القععانون الععدحلإ حال ععإ قطبععق ييهععا األنظمععة النايععذ  الم علقععة 

 بالضرةبة اليابانية.

    ربيععة السعععويةة حةشععمل ذلععك ةعنععإ متععطلح "المملكععة العربيععة السعععويةة" إ لععيم المملكععة الع   (ب

اإل ليمية ال إ قماره المملكعة العربيعة السععويةة علعى مياههعا  هاالمناطق الوا عة خارج مياه

ح ععاع بدرهععا حالطبقععات الوا عععة قدععت ال ربععة حالمععواري الطبيعيععة حقععوق السععياي  حالوالةععة 

 حالقانون الدحلإ.الداخلإ بمق ضى نظامها 

                     أح ة م عا ععد " ح "الدحلعة الم عا ععد  األخععرى" المملكععة العربيععة السعععويةة قعنععإ عبارقععا "يحلعع  لعـ(    

 بدس  ما ةق ضيه سياق النص. اليابان

 شركة أح أي كيان آخر من األشخاص. أي يري، أح أيةشمل متطلح "شخص" ي(

ه شعخص ةعنإ متطلح "شركة" أي شخص ذي صية اع بارةعة أح أي كيعان ةعامعل علعى أنع  هـ(

 ذح صية اع بارةة ألغرا  الضرةبة.
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قعنإ عبارقا "مشرحع قابع لدحلة م عا د " ح "مشرحع قابع للدحلة الم عا عد  األخعرى" علعى  ح(

الدحلعة الم عا عد  يعإ ةباشعره مقعيم  يحلة م عا عد  حمشعرحعا  يإ ةباشره مقيم  ال والإ مشرحعا  

 األخرى.

أح طععائر  ة ععولى قشععغيلها مشععرحع قععابع لدحلععة قعنععإ عبععار  "نقععل يحلععإ" أي نقععل بسععيينة  ز(

م عا د ، ما عدا الداالت ال إ ة م ييها قشغيل السعيينة أح الطعائر  يقعي بعين أمعاكن ققعع ياخعل 

 الدحلة الم عا د  األخرى.

 ةعنإ متطلح "مواطن": ح(

 يحلة م عا د . أي يري حائز على لنسية -1

لمعية قس مد ذلك الودع من أنظمعة أح  قضامنأح شركة  ذي صية اع بارةةأي شخص  -2

، حأي منظمعة لعيل لهعا شختعية اع بارةعة قسع مد ذلعك الودعع معن أنظمعة  يحلة م عا د 

 يحلة م عا د  ، قعامل ألغرا  الضرةبة كشخص اع باري .

 ةعنإ متطلح "السلطة المخ تة": ط(

   .اليابان، حزةر المالية أح ممثله الميو بالنسبة إلى  -1

المملكععة العربيععة السعععويةة، حزار  الماليععة حةمثلهععا حزةععر الماليععة أح ممثلععه  بالنسععبة إلععى -2

 الميو .

عند قطبيق يحلة م عا د  هذه االقيا ية يإ أي ح ت يإن أي عبار  أح متطلح لم ةري لعه قعرةع   -2

بمولع  يعإ ذلعك الو عت  ييها، حما لم ةقع ض سعياق العنص خعالف ذلعك، ةكعون لعه المعنعى نيسعه

ييما ة علعق بالضعرائ  ال عإ قطبعق عليهعا هعذه االقيا يعة، حةعرلح أي الم عا د  دحلة قلك ال ةنظمأ

للعبعار  أح  ىعلى أي معنى معطالم عا د  قلك الدحلة يإ ة المطبقة معنى طبقا  لألنظمة الضرةبي

 .الم عا د  قلك الدحلةيإ للمتطلح حيقا  لألنظمة األخرى 

 المادة الرابعة                                                    

 الـمقيـم

 ةنظمعألغرا  هذه االقيا ية قعنإ عبعار  "مقعيم يعإ يحلعة م عا عد " أي شعخص ةخضعع حيقعا  أل -1

أح أح مكان مك بعه العرئيل أح األساسعإ للضرةبة ييها بسب  سكنه أح إ ام ه الم عا د  قلك الدحلة 
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. كما قشمل أةضا  قلعك الدحلعة  بيعة مماثلةإيارقه أح أي معيار آخر ذي ط ركزمكان قأسيسه أح م

لكن ال قشمل هذه العبعار  أي شعخص  . قها المدليةاأح سلط سياسيةمها الا سأأح أةا  من الم عا د  

ييمعا ة علعق يقعي بالعدخل معن متعاير يعإ قلعك الدحلعة الم عا عد  خادع للضرةبة يإ قلعك الدحلعة 

 .الم عا د 

( من هذه الماي  مقيما  يعإ كل عا العدحل ين الم عا عدقين يعإن 1يقر  )عندما ةكون يري حيقا  ألحكات ال -2

 حدعه عندئذ ة ددي كاآلقإ:

، يإن قواير له سكن يائعم يعإ ييهاةعد مقيما  يقي يإ الدحلة الم عا د  ال إ ة واير له سكن يائم  أ( 

هععا عال اقععه كل ععا الععدحل ين الم عا ععدقين ييعععد مقيمععا  يقععي يععإ الدحلععة الم عا ععد  ال ععإ قكععون يي

 الشختية حاال  تايةة أحثق )مركز المتالح "الديوةة"(.

إذا لم ةكن ممكنا  قددةد الدحلة الم عا د  ال عإ ييهعا مركعز متعالده الديوةعة أح لعم ة عواير لعه  ب(

سكن يائم يإ أي من الدحل ين الم عا دقين، ييععد مقيمعا  يعإ الدحلعة الم عا عد  ال عإ ييهعا سعكنه 

 يقي. المع اي

إذا كان له سكن مع اي يإ كل ا الدحل ين الم عا دقين أح لم ةكن له سكن مع عاي يعإ أي منهمعا،  لـ(

 يقي. ةعد مقيما  يإ الدحلة الم عا د  ال إ ةكون مواطنا  ييها

إذا كععان مواطنععا  يععإ كل ععا الععدحل ين الم عا ععدقين أح لععم ةكععن مواطنععا  يععإ أي منهمععا، ي سععوي  ي(

 ل ين الم عا دقين المودوع باالقياق المش رك.السلط ان المخ ت ان يإ الدح

( معن هعذه المعاي  مقيمعا  يعإ كل عا 1حيقعا  ألحكعات اليقعر  ) - غيعر اليعري -عندما ةكعون شعخص معا  -3

مك بععه الععرئيل أح ال ععإ ييهععا الم عا ععد  يإنععه ةعععد مقيمععا  يقععي يععإ الدحلععة ، الععدحل ين الم عا ععدقين 

 مركز إيارقه اليعلإ.أح  األساسإ

 ة الخامسةالماد

 المنشأة الدائمة

ألغرا  هذه االقيا ية، قعنإ عبار  "المنشأ  الدائمة" المقر الثابعت للعمعل العذي ةع م معن خاللعه  -1

 مزاحلة نشاط المشرحع كليا  أح لزئيا .
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 قشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" بتية خاصة: -2

 مركز إيار . أ(

 يرع. ب(

 مك  .  لـ(

 متنع. ي(

 حرشة.  هـ(

 كان اس خراج المواري الطبيعية.م ح(

 قشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" أةضا : -3

 إذا اسع مرمو ع بناء أح إنشاء، أح مشرحع ق ميع أح قركي ، أح أعماال  إشرايية م علقة بهعا،  أ(

 .ةوما   183مثل هذا المو ع أح المشرحع أح قلك األعمال مد  قزةد على 

الس شارةة من  بل مشرحع من خالل معوفيين أح ععاملين قويير خدمات بما ييها الخدمات ا ب(

األعمععال معن هعذا النععوع  تسع مريقعي إذا ا ، لكععن اغعراأل هآخعرةن ةعوفيهم المشععرحع لهعذ

)للمشرحع نيسه أح لمشرحع مرقبي به( يإ الدحلة الم عا د  لمد  أح مدي قزةعد يعإ م موعهعا 

 خالل أي مد  اثنإ عشر شهرا . ةوما   183على 

 عبار  "المنشأ  الدائمة ": ال قشملرغم من األحكات السابقة يإ هذه الماي ، على ال -4

السعلع أح البضعائع ال عإ ةملكهعا أح قورةد  أح عر  قخزةن لغر  اس خدات ال سهيالت يقي أ(

 .المشرحع

أح الععر   ال خزةن لغر  االح ياف بمخزحن من السلع أح البضائع ال إ ةملكها المشرحع ب(

 .ييقأح ال ورةد 

معن المعال عة  يقعي لغعر  الح ياف بمخزحن من السعلع أح البضعائع ال عإ ةملكهعا المشعرحع  لـ(

 . بل مشرحع آخر

 .سلع أح بضائع أح لمع معلومات للمشرحع شراء لغر  االح ياف بمقر ثابت للعمل يقي ي(

بععأي نشععاط آخععر ذي طبيعععة قدضععيرةة أح  القيععات لغععر  االح يععاف بمقععر ثابععت للعمععل يقععي هـ(

 مساعد  للمشرحع.

معن االح ياف بمقر ثابت للعمل يقي ألي مزةج من األنشعطة المعذكور  يعإ اليقعرات اليرعيعة  ح(
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 معنبشرط أن ةكعون النشعاط الكلعإ للمقعر الثابعت للعمعل النعاقج من هذه اليقر  ، )أ( إلى )هـ( 

 هذا المزةج له طبيعة قدضيرةة أح مساعد .

خععالف الوكيععل  -( مععن هععذه المععاي  إذا كععان شععخص 2ح ) (1علععى الععرغم مععن أحكععات اليقععرقين ) -5

ةعمعل نيابعة ععن  -معن هعذه المعاي   (6اليقعر  )أحكعات الم م ع بودع مسع قل حالعذي قنطبعق عليعه 

، إلبعرات العقعوي باسعم المشعرحعم عا د   يإ يحلة لدةه صالحية حةمارسها بشكل مع ايحمشرحع 

 ةقعوت أعمعالالدحلة الم عا د  ييما ة علعق بعأي قلك يإن هذا المشرحع ةعد أن لدةه منشأ  يائمة يإ 

مقتور  على قلعك العواري  يعإ مثل هذا الشخص ما لم قكن أعمال  ذلك الشخص للمشرحع، بها

مباشرقها من خالل مقر ثابت للعمعل ال ق ععل معن هعذا  تحال إ إذا قم ( من هذه الماي 4اليقر  )

 قلك اليقر .المقر الثابت للعمل منشأ  يائمة بمق ضى أحكات 

 الم عا عد  يعإ قلعك الدحلعة العمعلال ةعد أن لمشرحع منشأ  يائمة يإ يحلة م عا د  بسب  مزاحل ه  -6

األخرى يقعي ععن طرةعق سمسعار أح حكيعل ععات بالعمولعة أح أي حكيعل آخعر ذي حدعع مسع قل، 

 بشرط أن ةعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب المع اي لعملهم.

لعه ةععد  ت السعابقة يعإ هعذه المعاي ، يعإن مشعرحع قعأمين يعإ يحلعة م عا عد على العرغم معن األحكعا -7

أ ساط ال أمين يإ قلك الدحلعة الم عا عد   كان ةدّتلمنشأ  يائمة يإ الدحلة الم عا د  األخرى إذا 

 .ّمن دد مخاطر ييهاةؤاألخرى أح 

 بعل شععركة إن كعون شععركة مقيمعة يععإ يحلعة م عا ععد  قسعيطر علععى شعركة أح مسععيطر عليهعا مععن  -8

األخرى )سعواء معن الم عا د  الدحلة الم عا د  األخرى، أح قزاحل عمال  يإ قلك الدحلة يإ مقيمة 

من الشرك ين منشأ  يائمة  اال ة عل أةّ  خالل منشأ  يائمة أح غيرها( يإن ذلك الوا ع يإ حد ذاقه 

 للشركة األخرى.

 المادة السادسة

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

دخل الذي ةدتل عليه مقيم يإ يحلة م عا عد  معن مم لكعات غيعر منقولعة )بمعا يعإ ذلعك العدخل ال -1

ة ععوز إخضععاعه  ، مععن الزراعععة أح اسعع غالل الغابععات( الكائنععة يععإ الدحلععة الم عا ععد  األخععرى

 للضرةبة يإ قلك الدحلة الم عا د  األخرى.
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الدحلعة الم عا عد  ال عإ  ةنظمعا حيقعا  ألةكون لعبار  "المم لكات غيعر المنقولعة" المعنعى العواري لهع -2

المم لكعات المعنيعة. حعلعى أي حعال، يعإن العبعار  قشع مل علعى الملكيعة الملدقعة بالمم لكعات  ييها

غير المنقولة حالثرح  الديوانية حالمعدات المس خدمة يإ الزراععة حاسع غالل الغابعات حالدقعوق 

بملكيعة األرادعإ، ححعق االن يعاع بالمم لكعات شأنها أحكعات النظعات الععات الم علقعة يإ ال إ قطبق 

غير المنقولة حالدقوق يإ المديوعات الم غير  أح الثاب ة مقابل االس غالل أح الدق يإ اسع غالل 

ال رسععبات المعدنيععة حالمتععاير حالمععواري الطبيعيععة األخععرى، حال قعععد السععين حالطععائرات مععن 

 المم لكات غير المنقولة.

( من هذه الماي  على الدخل النعاقج معن اسع خدات المم لكعات غيعر المنقولعة 1قطبق أحكات اليقر  ) -3

 بتور  مباشر  أح قأليرها، أح اس غاللها بأي شكل آخر.

( من هذه الماي  علعى العدخل معن المم لكعات غيعر المنقولعة 3( ح )1قطبق أةضا  أحكات اليقرقين )  -4

 س خدمة ألياء خدمات شختية مس قلة.لمشرحع، حعلى الدخل من المم لكات غير المنقولة الم

 المادة السابعة

 أرباح األعمال

يقي، ما لعم الم عا د  قخضع األرباح العائد  لمشرحع قابع لدحلة م عا د  للضرةبة يإ قلك الدحلة  -1

ةباشر المشرحع نشعاطا  يعإ الدحلعة الم عا عد  األخعرى ععن طرةعق منشعأ  يائمعة ييهعا. يعإن باشعر 

قلععك مععذكور آنيععا ، يإنععه ة ععوز يععر  الضععرةبة علععى أربععاح المشععرحع يععإ المشععرحع نشععاطا  كال

 .الدحلة الم عا د  األخرى، حلكن بالقدر الذي ةمكن أن ةنس  إلى قلك المنشأ  الدائمة

( من هذه الماي ، عندما ةباشر مشرحع قابع لدحلة م عا د  نشاطا  يعإ 3مع مراعا  أحكات اليقر  ) -2

عن طرةق منشأ  يائمة  ائمة ييها، قدعدي كعل يحلعة م عا عد  أربعاح قلعك الدحلة الم عا د  األخرى 

مسع قال  ةباشعر منيعريا  حالمنشأ  الدائمة على أساه األرباح ال إ ة و ع قدقيقها لو كان مشعرحعا  

األنشطة نيسها أح أنشطة مشابهة يعإ الظعرحف نيسعها أح يعإ فعرحف مشعابهة، حة عامعل بتعية 

 الذي ةمثل منشأ  يائمة له.مس قلة قماما  مع المشرحع 

عند قددةد أرباح منشأ  يائمة، ةسعمح بختعم المتعرحيات الم كبعد  ألغعرا  المنشعأ  الدائمعة،  -3

بما يإ ذلك المترحيات ال نييذةة حاإليارةة العمومية، سواء قم قكبدها يإ الدحلة الم عا عد  ال عإ 

 قولد ييها المنشأ  الدائمة أح يإ أي مكان آخر.
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نس  أي ربح إلى منشأ  يائمة اسع نايا  يقعي إلعى  يعات المنشعأ  الدائمعة بشعراء سعلع أح بضعائع ال ة  -4

 للمشرحع.

ألغععرا  اليقععرات السععابقة مععن هععذه المععاي ، قدععدي األربععاح ال ععإ قنسعع  إلععى المنشععأ  الدائمععة  -5

غ إقباع طرةقة أ  خرى.بالطرةقة نيسها عاما  بعد عات، ما لم ةكن هناك سب  حليه حكاف ةسوِّ

عنععدما قشعع مل األربععاح علععى بنععوي للععدخل عول ععت بشععكل منيتععل يععإ مععواي أخععرى يععإ هععذه  -6

 االقيا ية، يإن أحكات قلك المواي لن ق أثر بأحكات هذه الماي .

 المادة الثامنة

 والجوي النقل البحري

  ةسع خدمها مشعرحع يحلعة م عا عديعإ النقعل العدحلإ أح طائرات قخضع األرباح من قشغيل سين  -1

 الدحلة الم عا د .قلك للضرةبة يقي يإ 

( من هذه الماي  أةضا  على األربعاح الم دققعة معن المشعاركة يعإ اقدعاي أح 1قطبق أحكات اليقر  ) -2

 عمل مش رك أح حكالة قشغيل يحلية.

 المادة التاسعة

 المشروعات المشتركة

 عندما: -1

يعر مباشعر  يعإ إيار  مشعرحع قعابع ةشارك مشرحع قابع لدحلة م عا د  بتور  مباشر  أح غ أ(

 للدحلة الم عا د  األخرى أح يإ السيطر  عليه أح يإ رأه ماله.

أح يعإ السعيطر   -بتعور  مباشعر  أح غيعر مباشعر  يعإ إيار  أنيسعهم أح ةشارك األشخاص  ب(

مشععرحع قععابع لدحلععة م عا ععد  حيععإ مشععرحع قععابع للدحلععة الم عا ععد   - علععى أح يععإ رأه مععال

 األخرى.

إ أي من الدال ين، إذا حدعت أح يردت شرحط بين المشرحعين ييمعا ة علعق بعال  همعا حي 

ال  ارةة أح المالية قخ ل  عن قلك ال عإ قكعون بعين مشعرحعين مسع قلين ععن بعضعهما، يعإن 

أي معن المشعرحعين لعو لعم قكعن هعذه الشعرحط  ائمعة،  اكعان معن الممكعن أن ةدققهع أي أرباح

أربععاح هععذا المشععرحع دععمن  اإيرالهععهععذه الشععرحط، ة ععوز بسععب  حلععوي  اهععحلكنععه لععم ةدقق

 للضرةبة قبعا  لذلك. احإخضاعه
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دمن أرباح مشرحع قابع لهعا ( من هذه الماي  1بمق ضى أحكات اليقر  )إذا أيرلت يحلة م عا د   -2

 قعم إخضعاعها أرباح مشعرحع قعابع للدحلعة الم عا عد  األخعرى - حأخضع ها للضرةبة حيقا  لذلك -

السلطات المخ تة يعإ العدحل ين الم عا عدقين ، حكانت يإ قلك الدحلة الم عا د  األخرى للضرةبة

األربعاح المدرلعة سع  دقق للمشعرحع ال عابع للدحلعة  أن لميعع أح بععض،  د اقيق ا، بععد ال شعاحر 

ال عإ قكعون بعين  نيسعهاالمذكور  أحال  لو كانت الشرحط بين المشعرحعين هعإ الشعرحط الم عا د  

إلعراء ال ععدةل المناسع  علعى مبلعط  - عندئعذ -األخعرى الم عا د  يعلى الدحلة  ؛ س قلةمشارةع م

. ل ددةعد مثعل هعذا الم عا عد  يعإ قلعك الدحلعةالم يعق عليهعا الضرةبة الميرح  على قلك األرباح 

  عين مراعا  األحكات األخرى لهذه االقيا ية.ةال عدةل 

 المادة العاشرة

 أرباح األسهم

ال إ قديعها شركة مقيمة يإ يحلعة م عا عد  إلعى مقعيم يعإ الدحلعة   ضع أرباح األسهمة وز أن قخ -1

 للضرةبة يإ قلك الدحلة الم عا د  األخرى.  الم عا د  األخرى

حمع ذلك، ة وز أةضا  أن قخضع أرباح األسهم قلك للضرةبة يإ الدحلة الم عا د  ال إ ققعيم ييهعا  -2

. حلكن إذا كان المالك المن يعع بأربعاح الم عا د  نظمة قلك الدحلةالشركة الدايعة لألرباح ححيقا  أل

 : ق  احزاألسهم مقيما  يإ الدحلة الم عا د  األخرى، يإن الضرةبة الميرحدة ة   أال 

شعركة قدعوز  ن يعع( من إلمالإ مبلعط أربعاح األسعهم إذا كعان المالعك الم%5خمسة بالمائة ) أ(

ةوما  قن هإ يإ ال ارة  العذي ة قعرر ييعه الدعق يعإ  183بشكل مباشر أح غير مباشر، طوال 

مععن األسععهم ال تععوة ية أح مععن إلمععالإ  (%11) عشععر  بالمائععة أربععاح األسععهم، علععى األ ععل

 األسهم المتدر  من الشركة يايعة أرباح األسهم.

 ( من إلمالإ  يمة أرباح األسهم يإ لميع الداالت األخرى.%11شر  بالمائة )أح ع ب(

ه اليقععر  علععى خضععوع الشععركة للضععرةبة ييمععا ةخعع ص باألربععاح ال ععإ قععديع منهععا أربععاح ال قععؤثر هععذ

 األسهم.

العدخل معن األسعهم أح الدقعوق ، قعنإ عبار  "أرباح األسهم" كما هإ مس خدمة يعإ هعذه المعاي   -3

خضعع ةي ذالمشعاركة يعإ األربعاح، حكعذلك العدخل الع -ال عإ ال قمثعل مطالبعات يةعون  -األخرى 

الم عا عد  الدحلعة الضعرةبية بنظمعة األمثعل العدخل معن األسعهم بمولع   الضرةبية نيسهاللمعاملة 

 ييها الشركة الموزعة لألرباح. ال إ ققيم

( من هذه الماي  إذا كان المالك المن يعع بأربعاح األسعهم مقيمعا  2( ح )1ال قنطبق أحكات اليقرقين ) -4
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د  األخععرى ال ععإ ققععيم ييهععا الشععركة الدايعععة يععإ يحلععة م عا ععد  حةععزاحل عمععال  يععإ الدحلععة الم عا عع

الم عا ععد  ألربععاح األسععهم مععن خععالل منشععأ  يائمععة مولععوي  ييهععا، أح كععان ةععؤيي يععإ قلععك الدحلععة 

األخرى خدمات شختية مس قلة من  اعد  ثاب ة ييها، حكانت ملكيعة األسعهم ال عإ ييععت بسعببها 

القاععد  الثاب عة. يعإ مثعل هعذه الدالعة قنطبعق  أرباح األسهم مرقبطة يعليا  بهذه المنشعأ  الدائمعة أح

 ( حيقا  للدالة.الرابعة عشر ( أح الماي  )السابعةأحكات الماي  )

إذا حققت شركة مقيمة يإ يحلة م عا د  أرباحا  أح يخال  من الدحلة الم عا د  األخرى، يال ة عوز  -5

هم ال عإ قعديعها الشعركة إال األخرى أي درةبة على أرباح األسعالم عا د  أن قير  قلك الدحلة 

األخعرى أح بالقعدر العذي الم عا عد  بقدر ما ةديع من أرباح األسهم هذه إلعى مقعيم يعإ قلعك الدحلعة 

بمنشععأ  يائمععة أح  اعععد  ثاب ععة  يعليععا  قكععون ييععه الملكيععة ال ععإ قععديع بسععببها أربععاح األسععهم مرقبطععة 

ا إخضععاع أربععاح الشععركة غيععر األخععرى. كمععا ال ة ععوز لهععالم عا ععد  مولععوي  يععإ قلععك الدحلععة 

الموزعة للضرةبة على أرباح الشركة غير الموزعة ح ى لو كانت أربعاح األسعهم المديوععة أح 

الم عا ععد  األربععاح غيععر الموزعععة قمثععل كليععا  أح لزئيععا  أرباحععا  أح يخععال  ناشعع ا  يععإ قلععك الدحلععة 

 األخرى.

 المادة الحادية عشرة

 الدخل من مطالبات الدين

حمعديوع لمقعيم يعإ الدحلعة   ن ةخضع الدخل من مطالبات الدةن الناشئ يعإ يحلعة م عا عد ة وز أ -1

 األخرى.الم عا د  للضرةبة يإ قلك الدحلة  الم عا د  األخرى

حمع ذلك، ة وز أن ةخضع مثعل هعذا العدخل معن مطالبعات العدةن للضعرةبة يعإ الدحلعة الم عا عد   -2

ة الم عا ععد ، لكععن إذا كععان المالععك المن يععع بالععدخل مععن ال ععإ ةنشععأ ييهععا حطبقععا  ألنظمععة قلععك الدحلعع

مطالبات الدةن مقيما  يإ الدحلة الم عا د  األخرى، يي ع  أال ق  عاحز هعذه الضعرةبة الميرحدعة 

 ( من إلمالإ مبلط الدخل من مطالبات الدةن.%11المائة )يإ  عشر 

ن مطالبعات العدةن الناشعئ يعإ ( من هذه الماي ، ةخضع العدخل مع2على الرغم من أحكات اليقر  ) -3

 :األخرى إذاالم عا د  يحلة م عا د  للضرةبة يقي يإ الدحلة 

األخعرى أح الدحلعة الم عا عد  قلعك العدخل معن مطالبعات العدةن حكومعة المالك المن يع من كان  أ( 



12 

أح البنك المركزي ل لعك الدحلعة الم عا عد  األخعرى  قها المدليةاأح سلط ةمها السياسيا سأحد أ

   .أي مؤسسة مملوكة بالكامل ل لك الدكومةح أ

قلعك الدحلعة الم عا عد  األخعرى يعإ من مطالبات العدةن مقعيم  مالك المن يع من الدخلالأح كان  ب(

ولة بشكل غير مباشر من حكومعة ممؤمن عليها أح مأح مضمونة قلك مطالبات الدةن حكانت 

مدليععة أح البنععك ال اقهاأح سععلط ةسععيسياال هاما سععأحععد أ، أح  قلععك الدحلععة الم عا ععد  األخععرى

 .مملوكة بالكامل ل لك الدكومةلدحلة الم عا د  األخرى أح أي مؤسسة  لك الالمركزي ل

الععدخل مععن  ، كمععا هععإ مسعع خدمة يععإ هععذه المععاي   قعنععإ عبععار  "الععدخل مععن مطالبععات الععدةن" -4

ق يعإ المشعاركة بأربعاح مطالبات الدةن من أي نوع سواء قم قأمينها برهن أت ال، حسواء لها الد

المدةن أت ال، حبشكل خعاص العدخل معن السعندات الماليعة الدكوميعة، حالسعندات حسعندات العدةون 

السععندات أح سععندات  أح يععإ ذلععك العععالحات حال ععوائز المرقبطععة بمثععل هععذه السععندات الماليععةبمععا 

 األمععوالدخل مععن الععخضععع لععنيل المعاملععة الضععرةبية كق  ععإال حلميععع الععدخول األخععرى الععدةون

 . ألغرا  هذه االقيا يعة درائ  الدحلة الم عا د  ال إ نشأ ييها الدخلأنظمة بمول   ةمقردال

 .( من هذه االقيا ية يخال  من مطالبات الدةن 11ال ةع بر الدخل الذي قعال ه الماي  )

ل مععن ( مععن هععذه المععاي  إذا كععان المالععك المن يععع مععن الععدخ2( ح )1ال قنطبععق أحكععات اليقععرقين ) -5

مطالبات الدةن، مقيما  يإ يحلة م عا د  حةزاحل عمال  يإ الدحلة الم عا د  األخرى ال إ نشأ ييهعا 

الم عا عد  الدخل من مطالبات الدةن من خعالل منشعأ  يائمعة ييهعا، أح كعان ةعؤيي يعإ قلعك الدحلعة 

عنهععا  األخعرى خععدمات شختعية مسعع قلة معن  اعععد  ثاب ععة ييهعا، حكانععت مطالبعة الععدةن ال عإ ييععع

الدخل من مطالبة الدةن مرقبطة يعليا  بهذه المنشأ  الدائمة أح القاعد  الثاب ة. يإ مثل قلعك الدالعة 

 حيقا  للدالة. من هذه االقيا ية( الرابعة عشر ( أح الماي  )السابعةقنطبق أحكات الماي  )

الدايع مقيمعا  يعإ قلعك ةعد الدخل من مطالبات الدةن ناش ا  يإ يحلة م عا د  عندما ةكون الشخص  -6

سعواء كعان  - معن مطالبعات العدةن. حمع ذلك إذا كان الشخص الذي ةعديع العدخل الم عا د  الدحلة

ةملعك يعإ يحلعة م عا عد  منشعأ  يائمعة أح  اععد  ثاب عة  - هذا الشخص مقيما  يإ يحلة م عا د  أت ال

معن حق دمعل ذلعك العدخل مرقبطة بالمدةونية الناشعئ عنهعا العدخل معن مطالبعات العدةن المعديوع، 

معن مطالبعات العدةن هذه المنشأ  الدائمة أح القاعد  الثاب ة، عندئذ ةععد هعذا العدخل مطالبات الدةن 

 ناشئ يإ الدحلة ال إ قولد ييها المنشأ  الدائمة أح القاعد  الثاب ة.

المالعك بسعب  عال عة خاصعة بعين ال هعة الدايععة ح - عندما ةكون مبلط الدخل من مطالبات العدةن -7
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ةزةعد علعى  - المن يع أح بينهما معا  حشخص آخر، ييما ة علعق بالعدةن العذي ةعديع عنعه هعذا العدخل

عليعه بعين ال هعة الدايععة حالمالعك المن يعع يعإ غيعاب قلعك العال عة، كان سي م االقياق المبلط الذي 

ة، يعإن ال عزء يعإ مثعل هعذه الدالع .يإن أحكات هذه الماي  قنطبق يقي على المبلعط المعذكور أخيعرا  

الزائد من المديوعات ةظل خادعا  للضرةبة طبقا  ألنظمة كل يحلة م عا عد  معع حلعوب مراععا  

 األحكات األخرى لهذه االقيا ية.

 المادة الثانية عشرة

 اإلتـاوات

ة ععوز أن قخضععع اإلقععاحات ال ععإ قنشععأ يععإ يحلععة م عا ععد  حقععديع إلععى مقععيم يععإ الدحلععة الم عا ععد   -1

 األخرى.الم عا د  ة يإ قلك الدحلة األخرى للضرةب

حمع ذلك، ة وز أن قخضع قلك اإلقاحات أةضا  للضرةبة يإ الدحلة الم عا د  ال إ قنشأ ييها حيقا   -2

الم عا عد  ألنظمة قلك الدحلة الم عا د ، لكن إذا كان المالك المن يع من اإلقاحات مقيما  يعإ الدحلعة 

 عن: ال قزةداألخرى، يإن الضرةبة الميرحدة ة   أ

من إلمالإ مبلط اإلقاحات ال إ ةع م ييعهعا مقابعل اسع خدات أح الدعق ( %5) خمسة يإ المائة أ(

 يإ اس خدات معدات صناعية أح ق ارةة أح علمية.

 من إلمالإ مبلط اإلقاحات يإ كاية األحوال األخرى.( %11)المائة يإ  أح عشر   ب(

المعديوعات معن أي نعوع ال عإ ةع م  ، هعذه المعاي كمعا هعو مسع خدت يعإ  متعطلح "إقعاحات" ةعنإ -3

قسلمها مقابل اس عمال أح حق اس عمال أي حعق نشعر عمعل أيبعإ أح ينعإ أح علمعإ بمعا يعإ ذلعك 

خ عراع أح اأح أي بعراء   ، يالت أح أشعرطة البعل اإلذاععإ أح ال لييزةعونإاألاأليالت السينمائية، ح

قركيبعععة أح معال عععة سعععرةة، أح مقابعععل  عالمعععة ق ارةعععة، أح قتعععميم أح نمعععوذج، أح مخطعععي، أح

اس عمال أح حعق اسع عمال مععدات صعناعية، أح ق ارةعة أح علميعة أح مقابعل المعلومعات الم علقعة 

 بال  ارب التناعية، أح ال  ارةة أح العلمية.

( من هذه الماي  إذا كعان المالعك المن يعع معن اإلقعاحات، مقيمعا  2( ح )1ال قنطبق أحكات اليقرقين ) -4

يحلة م عا د ، حةزاحل عمال  يإ الدحلة الم عا د  األخرى ال إ نشأت ييهعا هعذه اإلقعاحات معن يإ 

األخععرى خععدمات الم عا ععد  خععالل منشععأ  يائمععة مولععوي  ييهععا، أح كععان ةععؤيي يععإ قلععك الدحلععة 
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شختية مس قلة معن خعالل  اععد  ثاب عة ييهعا، حكعان الدعق أح الملكيعة ال عإ قعديع عنهعا اإلقعاحات 

بهذه المنشعأ  الدائمعة أح القاععد  الثاب عة، يعإ مثعل هعذه الدالعة قنطبعق أحكعات المعاي   عليا  يمرقبطة 

 ( من هذه االقيا ية حيقا  للدالة.الرابعة عشر )الماي  ( أح السابعة)

. حمعع ذلعك يعإذا الم عا عد  قعد اإلقاحات  د نشأت يإ يحلة م عا د  إذا ييعها مقعيم يعإ قلعك الدحلعة -5

كععان مقيمععا  يععإ يحلععة م عا ععد  أت ال، ةملععك يععإ يحلععة أي ةععديع اإلقععاحات، سععواء كععان الشععخص الععذ

بهععا االل زامععات ال ععإ قععديع عنهععا قلععك اإلقععاحات، مرقبطععة م عا ععد  منشععأ  يائمععة أح  اعععد  ثاب ععة 

حكانت قلك المنشأ  الدائمة أح القاععد  الثاب عة ق دمعل عع ء ييعع هعذه اإلقعاحات، عنعدها قععد هعذه 

 ال إ ييها المنشأ  الدائمة أح القاعد  الثاب ة.الم عا د   شأت يإ الدحلةاإلقاحات  د ن

بسب  عال ة خاصعة بعين ال هعة الدايععة حالمالعك المن يعع أح بينهمعا  -عندما ةكون مبلط اإلقاحات  -6

ييما ة علق باالس خدات أح الدق أح المعلومات ال إ ةديع مقابال  لها، ةزةعد  -معا  حبين شخص آخر

 ، عليعه بعين ال هعة الدايععة حالمالعك المن يعع يعإ غيعاب قلعك العال عةكان سي يق مبلط الذي على ال

يإن أحكات هذه الماي  قنطبق يقي على المبلط المذكور أخيرا . حيعإ مثعل هعذه الدالعة، يعإن ال عزء 

الزائد من المديوعات ةظل خادعا  للضرةبة طبقا  لنظات كعل يحلعة م عا عد ، معع حلعوب مراععا  

 كات األخرى لهذه االقيا ية.األح

 المادة الثالثة عشرة

 الرأسماليةاألرباح 

األربعاح الم دققععة لمقععيم يععإ يحلعة م عا ععد  مععن نقععل ملكيععة مم لكعات غيععر منقولععة، المععذكور  يععإ  -1

( معن هعذه االقيا يعة، حالوا ععة يعإ الدحلعة الم عا عد  األخعرى، ة عوز أن قخضعع السايسعةالماي  )

 .األخرىالم عا د  حلة يإ قلك الدللضرةبة 

األربععاح ال ععإ ةدتععل عليهععا مقععيم يععإ يحلععة م عا ععد  مععن نقععل ملكيععة أسععهم أح أي حقععوق أخععرى   -2

من  يم ها بشعكل مباشعر أح غيعر ( %51خمسين يإ المائة ) على األ لمماثلة يإ شركة قس مد 

يا يعة ححا ععة يعإ ( معن هعذه االقالسايسعةمم لكات غير منقولة مشار إليها يعإ المعاي  )مباشر من 

 الدحلة الم عا د  األخرى، ة وز أن قخضع للضرةبة يإ قلك الدحلة الم عا د  األخرى.

األرباح الم دققة لمقيم يإ يحلة م عا د  من نقعل ملكيعة أسعهم أصعدرقها شعركة كونهعا مقيمعة يعإ  -3



15 

ى إذا كعان خرى ة عوز أن قخضعع للضعرةبة يعإ قلعك الدحلعة الم عا عد  األخعراألالدحلة الم عا د  

 در األسهم المملوكة لنا ل الملكية )هعإ حاألسعهم المملوكعة ألي أشعخاص أ ربعاء أح ذحي صعلة 

علعى األ عل معن إلمعالإ  (%25) خمسعة حعشعرةن يعإ المائعة حسبما ةبلط إلماليهعا( ةتعل إلعى

 ة م ييه نقل الملكية.الذي ضرةبإ العات الاألسهم المتدر  من قلك الشركة يإ أي ح ت خالل 

قشععكل لععزءا  مععن  ،قولععة، عععدا مم لكععات غيععر منمم لكععاتأي األربععاح الناق ععة مععن نقععل ملكيععة  -4

م عا ععد  يععإ الدحلععة الم عا ععد   المم لكععات ال  ارةععة لمنشععأ  يائمععة ةم لكهععا مشععرحع قععابع لدحلععة

م علقة بقاعد  ثاب ة م واير  لمقيم معن يحلعة أي مم لكات، عدا مم لكات غير منقولة، األخرى أح 

خدمات شختية مس قلة بمعا يعإ ذلعك األربعاح أياء  لغر  ا د  يإ الدحلة الم عا د  األخرىم ع

من نقل ملكية مثعل هعذه المنشعأ  الدائمعة )بميريهعا أح معع كامعل المشعرحع( أح مثعل هعذه القاععد  

 الثاب ة، ة وز أن قخضع للضرةبة يإ قلك الدحلة الم عا د  األخرى.

لععذلك مععن نقععل ملكيععة سععين أح طععائرات قعمععل يحلععة م عا ععد   م دققععة لمشععرحع يععإاألربععاح ال -5

م علقعة ب شعغيل  ، عدا مم لكات غيعر منقولعة،مم لكات أييإ النقل الدحلإ، أح من نقل المشرحع 

 الدحلة الم عا د .قلك مثل هذه السين أح الطائرات، قخضع للضرةبة يقي يإ 

مععن هععذه       إليهععا يععإ اليقععرات السععابقة األربععاح الم دققععة مععن نقععل أي ملكيععة غيععر قلععك المشععار  -6

 قخضع للضرةبة يقي يإ الدحلة الم عا د  ال إ ةقيم ييها نا ل الملكية.الماي  ، 

 المادة الرابعة عشرة

 الخدمات الشخصية المستقلة

الععدخل الععذي ةك سععبه مقععيم يععإ يحلععة م عا ععد  ييمععا ة علععق بخععدمات مهنيععة أح أنشععطة أخععرى ذات  -1

 : ييما عداالم عا د   ةخضع للضرةبة يقي يإ قلك الدحلة ،طبيعة مس قلة 

ألغعرا  إذا كان لدةه  اعد  ثاب ة م واير  لعه بتعية من ظمعة يعإ الدحلعة الم عا عد  األخعرى  أ(

   . أياء أنشط ه

( ةومعا  183) إلعىإذا كان يإ الدحلة الم عا د  األخرى لمد  أح لمعدي قتعل يعإ م موعهعا  أح ب(

 المعنية. الضرةبيةثنإ عشر شهرا  قبدأ أح قن هإ يإ السنة ا أح قزةد عليها خالل

إذا كععان لععه مثععل هععذه القاعععد  الثاب ععة أح بقععإ يععإ قلععك الدحلععة الم عا ععد  األخععرى المععد  أح المععدي 
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المذكور  آنيا  يإن الدخل ةمكن أن ةخضع للضرةبة يعإ قلعك الدحلعة الم عا عد  األخعرى لكعن يقعي 

لقاعد  الثاب عة أح العدخل الم دقعق يعإ قلعك الدحلعة الم عا عد  األخعرى بالقدر الذي ةنس  إلى قلك ا

 طوال المد  أح المدي المذكور  آنيا .

قشمل عبار  "الخدمات المهنية" بوله خاص األنشطة المس قلة يإ الم االت العلميعة أح األيبيعة  -2

حلهعا األطبعاء حالمدعامون حكعذلك األنشعطة المسع قلة ال عإ ةزا، أح الينية أح ال ربوةة أح ال عليمية 

 حالمهندسون حالمعمارةون، حأطباء األسنان حالمداسبون.

 المادة الخامسة عشرة

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

( العشعرةن( ح )ال اسععة عشعر ( ح )الثامنة عشعر ( ح )السايسة عشر مع مراعا  أحكات المواي ) -1

ق  حاأللور حالمكايآت المماثلة األخعرى ال عإ ( من هذه االقيا ية يإن الرحاالدايةة حالعشرةنح)

 الم عا عد  قخضع للضعرةبة يعإ قلعك الدحلعة -ييما ة علق بوفيية  -ةك سبها مقيم يإ يحلة م عا د  

يقي ، ما لم ق م مزاحل ها يإ الدحلة الم عا د  األخعرى، يعإذا قمعت مزاحل هعا يعإ الدحلعة الم عا عد  

الم عا ععد   ت المك سععبة للضععرةبة يععإ قلععك الدحلععةاألخععرى ة ععوز أن قخضععع مثععل هععذه المكايععآ

 األخرى.

( معن هعذه المعاي ، يعإن المكايعآت ال عإ ةك سعبها مقعيم يعإ يحلعة 1على العرغم معن أحكعات اليقعر  ) -2

م عا د  ييما ة علق بوفيية ة م مزاحل ها يإ الدحلة الم عا د  األخرى، قخضعع للضعرةبة يقعي يعإ 

 :الدالة ال اليةيإ  المذكور  أحال   الم عا د  الدحلة

األخرى لمد  أح لمعدي ال ق  عاحز يعإ م موعهعا الم عا د   يإ الدحلة مولوي إذا كان المس ييد أ(

 المعنية. ضرةبيةثنإ عشر شهرا  قبدأ أح قن هإ يإ السنة الامد   ( ةوما  يإ أي183)

خعرى أح نيابعة األ الم عا عد  صاح  عمل غير مقيم يإ الدحلعة  د ييعهاحأن قكون المكايآت   ب(

 عنه.

 قكون المكايآت  د قدمل ها منشأ  يائمة أح  اعد  ثاب ة ةملكها صاح  العمل يإ الدحلة حأال   لـ(

 األخرى.الم عا د  

علععى الععرغم مععن األحكععات السععابقة يععإ هععذه المععاي ، يععإن المكايععآت المك سععبة ييمععا ة علععق بوفييععة  -3

بواسعععطة مشعععرحع قعععابع لدحلعععة      ل العععدحلإ قمعععاره علعععى مععع ن سعععيينة أح طعععائر  قعمعععل يعععإ النقععع

 الدحلة الم عا د .قلك ة وز أن قخضع للضرةبة يإ م عا د  ، 

 المادة السادسة عشرة
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 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

أقعععاب أعضععاء م لععل اإليار  حالمععديوعات المماثلععة األخععرى ال ععإ ةك سععبها مقععيم يععإ يحلععة   

ة مقيمة يإ الدحلة الم عا د  األخعرى، ة عوز إخضعاعها م عا د  بتي ه عضوا  يإ م لل إيار  شرك

 األخرى.الم عا د   للضرةبة يإ قلك الدحلة

 المادة السابعة عشرة 

 الفنانون والرياضيون

( مععن هععذه االقيا يععة، يععإن الخامسععة عشععر ( ح )الرابعععة عشععر علععى الععرغم مععن أحكععات المععايقين ) -1

بتعي ه ينانعا  يعإ المسعرح أح السعينما أح اإلذاععة أح  -الدخل الذي ةك سبه مقيم يإ يحلعة م عا عد  

مععن أنشععط ه الشختععية ال ععإ ةمارسععها يععإ الدحلععة  - ال لييزةععون أح بتععي ه موسععيقيا  أح رةادععيا  

 األخرى. الم عا د  ة وز إخضاعه للضرةبة يإ قلك الدحلة ، الم عا د  األخرى

ةادعإ بتعي ه قلعك حلعم ةكعن ذلعك عندما ةس دق يخل ة علق بأنشطة شختعية زاحلهعا ينعان أح ر -2

الدخل للينان أح الرةادإ نيسعه حلكعن لشعخص آخعر، يعإن ذلعك العدخل حعلعى العرغم معن أحكعات 

( مععن هععذه اإلقيا يععة ة ععوز إخضععاعه الخامسععة عشععر ( ح )الرابعععة عشععر ( ح )السععابعةالمععواي )

 ة.األنشط قلكييها الينان أح الرةادإ  مارهللضرةبة يإ الدحلة الم عا د  ال إ 

 المادة الثامنة عشرة

 معاشات التقاعد

( معن هعذه االقيا يعة، يعإن معاشعات ال اسععة عشعر ( معن المعاي  )2معع مراععا  أحكعات اليقعر  )  

ال قاعد حالمكايآت األخرى المشابهة ال إ قديع لمقيم يإ يحلة م عا د ، قخضع للضرةبة يقي يإ قلعك 

 .الم عا د  الدحلة

 المادة التاسعة عشرة

 ت الحكوميةالخدما

الرحاق  حاأللعور حالمكايعآت األخعرى المشعابهة ال عإ قعديعها يحلعة م عا عد  أح أحعد أ سعامها   أ(  -1

 أح القسعم الم عا عد  أح سلط ها المدلية ليري ييمعا ة علعق بخعدمات أياهعا ل لعك الدحلعة سياسيةال

رةبة يإ قلعك قخضع للضالمدلية، يإ قأيةة أعمال ذات طبيعة حكومية، أح السلطة  السياسإ
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 يقي. الم عا د  الدحلة

قخضعع للضعرةبة ، حمع ذلك يإن مثل هذه الرحاق  حاأللور حالمكايعآت األخعرى المشعابهة  ب(

األخعرى حكعان الم عا عد  يإ الدحلة الم عا د  األخرى يقي إذا أيةت الخدمات يإ قلعك الدحلعة 

 حكذلك: الم عا د  األخرى اليري مقيما  يإ قلك الدحلة

 .األخرى قلك الدحلة الم عا د  مواطنإأحد  (1

 يقي. الخدمات األخرى ألياء الم عا د أح لم ةتبح مقيما  يإ قلك الدحلة  (2

حالمكايعآت األخعرى  قاععد ال اتمعاشع ( معن هعذه المعاي  يعإن1على الرغم من أحكات اليقعر  ) أ(  -2

ا ععد  أح أحععد أ سععامها يحلععة م ع -ققععدمها أح قويرهععا أح مععن أمععوال  -المشععابهة ال ععإ قععديعها 

أح القسعم الم عا عد   أح سلط ها المدلية ليري ييمعا ة علعق بخعدمات أياهعا ل لعك الدحلعة سياسيةال

 الم عا د . ةخضع للضرةبة يقي يإ قلك الدحلةالمدلية أح السلطة السياسإ 

خضعع للضعرةبة يعإ حالمكايعآت األخعرى المشعابهة ق هال قاععد هعذ اتيعإن معاشع ، حمع ذلعك  ب(

 األخرى.الم عا د   دحلة الم عا د  األخرى يقي إذا كان اليري مواطنا  حمقيما  يإ قلك الدحلةال

( معن الثامنعة عشعر ( ح )السابعة عشعر ( ح )السايسة عشر ( ح )الخامسة عشر قنطبق أحكات المواي ) -3

يمععا ة علععق هععذه االقيا يععة علععى الرحاقعع  حاأللععور حمعاشععات ال قاعععد حالمكايععآت األخععرى المشععابهة ي

 أح سلط ها المدلية. سياسيةبعمل قزاحله يحلة م عا د  أح أحد أ سامها ال حقرقبي أيةتبخدمات 

 المادة العشرون

 المعلمون والباحثون

سياسعإ أح ال هاال إ قديعها يحلة م عا عد  أح  سعم شابهة  حاأللور حالمكايآت األخرى المحاقالر

مقيما  يعإ الدحلعة  - لدحلة الم عا د  األخرىا قهر   بل زةارأح كان مباش -ليري ةكون مدلية ال  هاسلط

أخعرى قعليميعة  ةأبدعا  يعإ مدرسعة أح مؤسسع عمعلأح بعال عليم ييما ة علعق  ،أحال  الم عا د  المذكور  

 . يقي المذكور  أحال  الم عا د  للضرةبة يإ الدحلة  قخضع ،يإ الدحلة الم عا د  األخرى
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 المادة الحادية والعشرون

 طالبال

أح كان مباشعر   بعل زةعار   -ةكون  ، المديوعات ال إ ة سلمها طال  أح م درب مهنإ أح حريإ -1

يععإ الدحلععة المععذكور  أحال  يقععي  حمولععويا  مقيمععا  يععإ الدحلععة الم عا ععد  األخععرى،  -يحلععة م عا ععد  

ه ال لغر  قعليمه أح قدرةبعه، هعذه المعديوعات ال عإ قكعون لغعر  معيشع ه أح قعليمعه أح قدرةبع

بشرط أن قكون مثل هذه المديوعات ناشع ة الم عا د  المذكور  أحال ، قخضع للضرةبة يإ الدحلة 

 .الم عا د  المذكور  أحال   من متاير خارج الدحلة

م عا عد  يقعي طال  الذي ة والد يعإ يحلعة ( من هذه الماي  يإن ال1على الرغم من أحكات اليقر  ) -2

ةخضعع يعإ الدحلعة الم عا عد   لعن ،ا  للدحلة الم عا عد  األخعرى حالذي ةكون مواطن لغر  قعليمه

أح الضععرةبة أح أي م طلبععات مرقبطععة بهععا قكععون أكبععر عب ععا  مععن أحال  ألي دععرةبة  المععذكور  

الدحلعة الم عا عد  معواطن ة وز أن ةخضع لها الطال  ةخضع أح ال إ الم طلبات المرقبطة بها ، 

 ة علق باإل امة.خاصة ييما ة المذكور  أحال  يإ نيل الظرحف حبتي

 المادة الثانية والعشرون

 الدخل اآلخر

)حةشعار ال عإ لعم ق ناحلهعا المعواي السعابقة معن هعذه االقيا يعة  - بنوي الدخل لمقيم يإ يحلعة م عا عد  -1

 الم عا عد  قخضع للضرةبة يقي يإ قلك الدحلعة -إليها ييما بعد بـ "الدخل اآلخر" يإ هذه الماي ( 

 ن منشؤها.أةنما كا

العدخل معن المم لكعات غيعر  غيعر -اآلخعر ( من هذه الماي  علعى العدخل1ال قنطبق أحكات اليقر  ) -2

ذلععك  م سععلمإذا كععان  -( مععن هععذه االقيا يععةالسايسععة( مععن المععاي  )2المنقولععة المدععدي  يععإ اليقععر  )

رى مععن خععالل مقيمععا  يععإ يحلععة م عا ععد  حةمععاره عمععال  يععإ الدحلععة الم عا ععد  األخععاآلخععر الععدخل 

األخععرى خعدمات شختععية مسع قلة مععن  اعععد  الم عا عد   منشعأ  يائمععة ييهعا، أح ةععؤيي يعإ الدحلععة

مرقبطة يعليعا  بمثعل هعذه  اآلخر ثاب ة ييها، حةكون الدق أح المم لكات ال إ ةديع من أللها الدخل

              (السعععابعةالمنشعععأ  الدائمعععة أح القاععععد  الثاب عععة. يعععإ مثعععل هعععذه الدالعععة، قطبعععق أحكعععات المعععاي  )

 ( من هذه االقيا ية حيقا  للدالة.الرابعة عشر أح )
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     ( مععن هععذه المععاي  يععإن بنععوي يخععل مقععيم يععإ يحلععة2( ح )1علععى الععرغم مععن أحكععات اليقععرقين ) -3

ة عوز أن  لم ق ناحلها المواي السابقة من هذه االقيا ية حقنشأ يإ الدحلعة الم عا عد  األخعرى م عا د 

 ضرةبة يإ قلك الدحلة الم عا د  األخرى.قخضع لل

 المادة الثالثة والعشرون

 إزالة االزدواج الضريبي

المسع دقة ضعرةبة للمعن دعرةبة اليابعان  أنظمة اليابان الم علقة بالسعماح كختعمبمق ضى أحكات  -1

يإ أي يحلة خالف اليابان، حينما ةدتل مقيم يإ اليابان علعى يخعل معن المملكعة العربيعة  الديع

السعويةة ة وز أن ةخضع للضرةبة يعإ المملكعة العربيعة السععويةة حيقعا  ألحكعات هعذه االقيا يعة، 

سوف ةسمح بها كختم معن لديع ييما ة علق بذلك الدخل ا المس دقةمبلط الضرةبة السعويةة يإن 

ال عزء  ذلعكالضرةبة اليابانية الميرحدة على هذا المقيم. حمع ذلك يإن مبلط الختم لن ة  احز 

 الدخل. لكمن الضرةبة اليابانية ال إ قكون مناسبة لذ

 هعذه االقيا يعة،حيقعا  ألحكعات  ،ي ة عوزذحالع يخعال   المملكة العربية السععويةةإذا اك س  مقيم يإ أ( -2

قسعمح بالختعم معن الضعرةبة  المملكعة العربيعة السععويةة، يعإن اليابعانخضع للضرةبة يعإ ةأن 

. حمعع ذلعك يعإن هعذا اليابعانلمبلعط الضعرةبة المديوععة يعإ  على يخل ذلعك المقعيم مبلغعا  مسعاحةا  

 بعل الختعم حالعذي ةععزى إلعى  حسع الختم ال ة  احز مقدار ذلك ال زء من الضعرةبة العذي 

 .اليابانبنوي الدخل المك سبة من 

لمعواطنإ ليل يإ أسالي  إزالة االزيحاج الضرةبإ ما ةخل بأحكات نظات لباةة الزكعا  بالنسعبة  ب(  

 .ةالسعويةلكة العربية المم

مقيم يعإ يحلعة م عا عد  يإن الدخل المن يع به المملوك لألغرا  اليقرات السابقة من هذه الماي ،  -3

 هأنع دألحكات هذه االقيا يعة ةعع للضرةبة يإ الدحلة الم عا د  األخرى حيقا   ذي ةمكن أن ةخضعحال

 ن متاير يإ قلك الدحلة الم عا د  األخرى.منشأ  د 

 ة الرابعة والعشرونالماد

 تحديد التخفيض

ة ععاح أي قخيععيض طبقععا  لهععذه االقيا يععة إذا مععا كععان الغععر  األساسععإ أح أحععد األغععرا   ال

أح أي أسعععهم، مطالبعععات يةعععن أح أي حقعععوق األساسعععية ألي شعععخص معنعععإ بإصعععدار أح قختعععيص 
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أح صعععدار بوسعععاطة هعععذا اإلمم لكعععات أخعععرى ةنشعععأ بمولبهعععا العععدخل أن ةسععع ييد معععن هعععذه االقيا يعععة 

 ال ختيص.

 المادة الخامسة والعشرون

 إجراءات االتفاق المتبادل

عندما ة بين لشخص أن إلراءات إحدى الدحل ين الم عا دقين أح كل يهما قؤيي، أح سعوف قعؤيي  -1

بتععرف النظععر عععن  -بالنسععبة لععه إلععى يععر  دععرةبة ال ق يععق مععع أحكععات هععذه االقيا يععة، ةمكنععه 

أن ةععر   -الم عا عدقين  ليها يإ األنظمة المدليعة ل لعك العدحل ينحسائل المعال ة المنتوص ع

 ضي ه على السعلطة المخ تعة ال ابععة للدحلعة الم عا عد  ال عإ ةقعيم ييهعا. حة ع  ععر  القضعية 

خالل ثال  سنوات من أحل إشعار بعاإللراء العذي أيى إلعى يعر  دعرةبة قخعال  أحكعات هعذه 

 االقيا ية.

، حإذا لعم قكعن هعإ نيسعها  عاير  مبررا  ة، إذا بدى لها أن االع را  ة عين على السلطة المخ ت -2

القضععية عععن طرةععق االقيععاق الم بععايل مععع  إلععى قسععوةة، السعععإ مععر  علععى ال وصععل إلععى حععل 

ق ن  ير  الضعرةبة ال عإ قخعال  أحكعات  من أللالسلطة المخ تة بالدحلة الم عا د  األخرى 

صعل إليعه بعالرغم معن أي حعدحي زمنيعة حاري  يعإ األنظمعة هذه االقيا ية. حةنيذ أي اقياق ة م ال و

 المدلية للدحل ين الم عا دقين.

ة عين على السلط ين المخ ت ين يإ الدحل ين الم عا دقين أن قسعيا عن طرةعق االقيعاق الم بعايل  -3

 . حة عوزأح قطبيقهعا ب يسعير هعذه االقيا يعة ة علعقةنشعأ  ييما بينهعا إلعى قعذليل أي صععوبة أح شعكِّ 

 هذه االقيا ية. ضرةبإ يإ الداالت ال إ لم قري يإأةضا  أن ق شاحرا معا  إلزالة االزيحاج ال

ة وز للسلط ين المخ ت ين يإ الدحل ين الم عا دقين أن ق تال ببعضهما من ألعل ال وصعل إلعى  -4

 .من هذه الماي  اقياق حول اليقرات السابقة

 المادة السادسة والعشرون

 تبادل المعلومات

 نييعذ ال إ ة و عع أنهعا ذات صعلة بالسلطات المخ تة يإ الدحل ين الم عا دقين المعلومات   بايلق  -1

أحكات هعذه االقيا يعة أح إليار  أح قنييعذ القعانون العداخلإ بشعأن الضعرائ  معن كعل نعوع أح صعية 
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 طالمعععا ال، أح أ سعععامها السياسعععية أح سعععلطاقها المدليعععة  ميرحدعععة نيابعععة ععععن العععدحل الم عا عععد 

مععن هععذه  )الثانيععة(ح  )األحلععى(ن االمايقععحال ققيععد .  مععع هععذه االقيا يععةق عععار  قلععك الضععرائ  

 االقيا ية قبايل المعلومات.

علععى أنهععا ،   ( مععن هععذه المععاي 1اليقععر  )، بمولعع  لدحلععة الم عا ععد  ق لقاهععا ا اتعامععل أي معلومععق -2

قلععك الدحلععة  تاعليهععا حيقععا  لنظععال ععإ قدتععل  اتسععرةة بععنيل الطرةقععة ال ععإ قعامععل بهععا المعلومعع

، حال ة وز الكش  عنها إال لألشخاص أح السعلطات )بمعا يعإ ذلعك المدعاكم حاأللهعز  الم عا د 

اإليارةة( المعنيين بعالربي أح ال دتعيل أح ال نييعذ أح إ امعة العدعاحى أح قددةعد االع عرا  ييمعا 

. حال أح اإلشعراف علعى معا بعاليعه( معن هعذه المعاي  1المشار إليها يعإ اليقعر  )ة علق بالضرائ  

ةسعع خدت هععؤالء األشععخاص أح السععلطات قلععك المعلومععات إال لهععذه األغععرا  يقععي، حة ععوز لهععم 

 كش  هذه المعلومات يإ مداحالت مدكمة عامة أح يإ أحكات  ضائية.

معن هعذه المعاي  بمعا ةعؤيي إلعى إلعزات يحلعة ( 2ح )( 1) قينال ة وز بأي حال قيسير أحكعات اليقعر -3

 م عا د  بما ةلإ:

قنييذ إلعراءات إيارةعة مخاليعة لألنظمعة حالممارسعات اإليارةعة يعإ قلعك الدحلعة أح يعإ الدحلعة  أ(

 الم عا د  األخرى.

ققدةم معلومات ال ةمكن الدتول عليها بمول  األنظمة أح ال عليمات اإليارةة المع عاي  يعإ  (ب

 قلك الدحلة أح يإ الدحلة الم عا د  األخرى.

ةم معلومات من شأنها كش  أي سر ة علق بال  ار  أح األعمال أح التناعة أح األسعرار ققد لـ(

ال  ارةة أح المهنية أح العمليات ال  ارةة أح معلومات  د ةكون الكش  عنها مخاليا  للسياسعة 

 العامة.

إذا طلبعععت يحلعععة م عا عععد  معلومعععات بمولععع  هعععذه المعععاي ، قسععع خدت الدحلعععة الم عا عععد  األخعععرى  -4

لراءاقها الخاصة ب  ميع المعلومات للدتول على المعلومات المطلوبعة، ح عى لعو كانعت قلعك إ

األخرى ال قد عاج ل لعك المعلومعات ألغعرا  الضعرةبة الخاصعة بهعا. حةخضعع  الم عا د  الدحلة

( معن هعذه المعاي  حلكعن ال قريّسعر 3االل زات الواري يإ الدكم السابق للدعدحي العواري  يعإ اليقعر  )

لددحي بأي حال على أنها قسمح لدحلة م عا د  باالم ناع ععن قعويير المعلومعات لم عري أنعه هذه ا

 ليل ل لك الدحلة متلدة مدلية ييها.
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على أنها قسمح للدحلة  ( من هذه الماي 3)ال ة وز بأي حال من األحوال قيسير أحكات اليقر   -5

فة لدى بنك أح مؤسسة مالية أخرى، الم عا د  أن قم نع عن ققدةم المعلومات لم ري أنها مديو

أح لدى مرشح أح شخص ةعمل بتية حكيل أح أمين، أح بسب  كونها مرقبطة بمتالح ملكية 

 لشخص ما.

 المادة السابعة والعشرون

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

القواععد العامعة  االم يازات المالية الممنوحة ألعضاء البعثات الدبلوماسية أح القنتعلية بمولع       

 للقانون الدحلإ أح بمول  أحكات اقيا يات خاصة لن ق أثر بهذه االقيا ية.

 المادة الثامنة والعشرون

 عناوين المواد

عناحةن المواي يإ هذه االقيا ية قم إيرالها من ألل قسهيل المرلعية يقي حال قؤثر علعى قيسعير هعذه 

 .االقيا ية

 المادة التاسعة والعشرون

 اذـالنف

للدحلعة الم عا عد  األخعرى بلوماسعية قرسل كعل معن العدحل ين الم عا عدقين ععن طرةعق القنعوات الد -1

.  إشعععارا  ةؤكععد أن إلراءاقهععا الداخليععة الالزمععة لععدخول هععذه االقيا يععة حيععز النيععاذ  ععد اسعع كملت

 عار.آخر إش إقدخل هذه االقيا ية حيز النياذ يإ اليوت األحل من الشهر الثانإ ال الإ ل لقح

 االقيا ية:قطبق هذه  -2

 ليابان:إلى ابالنسبة أ(     

 (أح بععد)ضعرةبة يعإ خادععة لل( ييما ة علق بالضرائ  المسع قطعة عنعد المنبعع علعى المبعالط ال1

اليععوت األحل مععن ةنععاةر يععإ السععنة المياليةععة ال اليععة للسععنة ال ععإ قععدخل ييهععا هععذه االقيا يععة حيععز 

 النياذ.
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ئ  على الدخل ال إ لم قس قطع عند المنبع ييما ة علق بالدخل ععن أي سعنة ( ييما ة علق بالضرا2

اليوت األحل من ةناةر يعإ السعنة المياليةعة ال اليعة للسعنة ال عإ قعدخل  (أح بعد)درةبية قبدأ يإ 

 ييها هذه االقيا ية حيز النياذ.

أح )دأ يععإ ( ييمععا ة علععق بالضععرائ  األخععرى، ييمععا ة علععق بالضععرائ  عععن أي سععنة دععرةبية قبعع3

اليوت األحل من ةناةر يإ السنة المياليةة ال الية للسنة ال إ قدخل ييها هعذه االقيا يعة حيعز  (بعد

  النياذ.

 بالنسبة إلى المملكة العربية السعويةة:( ب

اليععوت  (أح بعععد)ييمععا ة علععق بالضععرائ  المسعع قطعة عنععد المنبععع، علععى المبععالط المديوعععة يععإ  (1

 .هاالقيا ية نياذالذي أصبدت ييه هذه  ارة  الةلإ األحل من ةناةر الذي 

اليوت األحل من  (أح بعد)ييما ة علق بالضرائ  األخرى عن السنوات الضرةبية ال إ قبدأ يإ  (2

 االقيا ية نايذ . هذه ييه أصبدتةناةر الذي ةلإ ال ارة  الذي 

 المادة الثالثون

 اإلنهاء

ة ععوز ألي مععن الععدحل ين ، حقنهيهععا يحلععة م عا ععد   مععا لععمالميعععول  سععارةةقظععل هععذه االقيا يععة 

 بعل سع ة أشعهر اإلنهاء بالقنوات الدبلوماسية ب قدةم إشعار إنهاء هذه االقيا ية عن طرةق الم عا دقين 

من نهاةة أي سنة مياليةة قبدأ بعد ان هاء السنوات الخمل األحلى معن قعارة   يخعول هعذه على األ ل 

 : ذه الدالة ة و   سرةان هذه االقيا يةيإ هحاالقيا ية حيز النياذ. 

 : ليابانإلى ا( بالنسبة أ

 (أح بعععد)ضععرةبة يععإ خادعععة للييمععا ة علععق بالضععرائ  المسعع قطعة عنععد المنبععع علععى المبععالط ال ( 1

 ييها اإلشعار.  دتاليوت األحل من ةناةر يإ السنة المياليةة ال الية للسنة ال إ 

خل ال إ لم قس قطع عند المنبعع ييمعا ة علعق بالعدخل ععن أي سعنة ييما ة علق بالضرائ  على الد ( 2

ييهعا   عدتاليوت األحل من ةناةر يإ السنة المياليةعة ال اليعة للسعنة ال عإ  (أح بعد) درةبية قبدأ يإ

 .اإلشعار 
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 (أح بععد)ييما ة علق بالضرائ  األخرى، ييما ة علق بالضرائ  ععن أي سعنة دعرةبية قبعدأ يعإ  ( 3 

   .ييها اإلشعار   دتحل من ةناةر يإ السنة المياليةة ال الية للسنة ال إ اليوت األ

 : لمملكة العربية السعويةةإلى ا( بالنسبة ب

ييمععا ة علععق بالضععرائ  المسعع قطعة عنععد المنبععع، علععى المبععالط المديوعععة بعععد نهاةععة السععنة  (1

 االقيا ية. هذه ييها إشعار إنهاء  دتالمياليةة ال إ 

لق بالضرائ  األخرى عن السنوات الضرةبية ال عإ قبعدأ بععد نهاةعة السعنة المياليةعة ييما ة ع (2

 . االقيا ية هذه ييها إشعار إنهاء دت ال إ 

 

هععذه  ، ب و يعععمععن  بععل حكوم يهمععا دسعع  األصععولبإثباقععا  لععذلك  ععات المو عععان أينععاه، الميودععان 

 االقيا ية.

 

مععن نسععخ ين  ت2111نععويمبر  15ايععق المو هععـ1431ذح الد ععة  9 ب ععارة  طوكيععوحععررت يععإ 

حلميععع النتععوص م سععاحةة الد يععة. حيععإ حالععة ، حاإلن ليزةععة حاليابانيععة  أصععلي ين باللغععات العربيععة

 . االخ الف يإ ال يسير ةع د بالنص اإلن ليزي

 

 ن حكومة المملكة العربية السعوديةع

 

 

 

 اليــابــان عن حكومة

 

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف 

 الماليــة وزيــر

 سيئيجي ماإيهارا

 وزيــر الخارجيـة
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 بــروتــوكـــول

ل  نع  االزيحاج  يابعانحكومعة ال حعند قو يع االقيا ية بين حكومة المملكة العربية السعويةة 

)حةشععار إليهععا ييمععا بعععد بععـ  منععع ال هععرب الضععرةبإ يععإ شععأن الضععرائ  علععى الععدخللالضععرةبإ ح

على أن األحكات ال الية قشعكل ححكومة اليابان مملكة العربية السعويةة حايقت حكومة ال "اإلقيا ية"(،

 لزءا  ال ة  زأ من االقيا ية.

بدسع  معا ألغرا  االقيا ية، ةعنإ متطلح "درةبة" الضرةبة السعويةة أح الضرةبة اليابانية  -1

 .ةق ضيه سياق النص

  )الثالثعة( معن االقيا يعة معن الميهعوت أن ( من المعاي1باإلشار  إلى اليقر  اليرعية )ي( من اليقر  ) -2

 متطلح "شخص" ةشمل الدحلة الم عا د  حأةا  من أ سامها السياسية أح سلطاقها المدلية.

( من المعاي  )الرابععة( معن االقيا يعة، معن الميهعوت أن متعطلح "مقعيم يعإ 1باإلشار  إلى اليقر  ) -3

 يحلة م عا د " ةشمل أي شخص ةكون :

 أنظمة يحلة م عا د .مؤسل بمول   أ(

لغر  يةنعإ أح خيعري أح قعليمعإ  على سبيل الدتر ائم حمس مر يإ قلك الدحلة الم عا د   ب(

أح علمععإ أح ينععإ أح ثقععايإ أح ألغععرا  عامععة أخععرى مماثلععة أح إليار  أح ل ععويير معاشععات 

 ققاعدةة أح مكايأ  أخرى مماثلة.

 حمعيى من الضرةبة يإ قلك الدحلة الم عا د . لـ(

( معن هععذه االقيا يععة يعإن أي شععخص خععالف اليععري الرابعععة( معن المععاي  )3باإلشعار  إلععى اليقععر  )  -4

لهعذا الشعخص يعإ  أح األسعاه ةقع المك ع  العرئيل، بديل ةكون مقيما  يإ الدحل ين الم عا دقين 

ات حةقعع مكعان إيارقعه اليعليعة يعإ الدحلعة الم عا عد  األخعرى عندئعذ ققعرر السعلط، يحلعة م عا عد  

هعذا الشعخص مقيمعا   ةععدالمخ تة يإ الدحل ين الم عا دقين باقياق م بعايل الدحلعة الم عا عد  ال عإ 

 ييها ألغرا  هذه االقيا ية.
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"أربعاح" ال ة ضعمن بنعويا  متعطلحن الميهعوت أن م( من االقيا ية، السابعةباإلشار  إلى الماي  )  -5

( أح الرابععة عشعر معاي  )ال هعا إمعا يعإ للدخل من أياء خدمات شختعية معن  بعل يعري قع م معال 

 ( من االقيا ية.الخامسة عشر ماي  )ال

ن الميهععوت أنععه يععإ حالععة أربععاح معع( مععن االقيا يععة، السععابعة( مععن المععاي  )1باإلشععار  إلععى اليقععر  )  -6

يعإن القعدر ،  س شعارةةاالخدمات المؤسسة يحلة م عا د  من نشاطات ققدةم خدمات، بما يإ ذلك 

ح الذي ةمكن أن ةنس  إلى المنشعأ  الدائمعة الوا ععة يعإ الدحلعة الم عا عد  األخعرى هعو من األربا

يقي األرباح الناق ة من األياء اليعلإ لمثل هعذه النشعاطات المنيعذ  معن  بعل قلعك المنشعأ  الدائمعة 

 .يإ الدحلة الم عا د  األخرى 

ة، معن الميهعوت أنعه ال ةسعمح بعمعل أي ( معن االقيا يعالسعابعة( من الماي  )3باإلشار  إلى اليقر  )  -7

معن  ال ععوةض ععن المتعارة  اليعليعة()خعالف  المدملعةحسم ييما ة علق بالمبالط المديوععة أح 

علعى أح أي مكاقع  أخعرى قابععة لعه  شعرحعللم العرئيلإلعى المك ع  شعرحع منشعأ  يائمعة لم بل 

 :الندو ال الإ

اسعع خدات بععراءات اخ ععراع أح حقععوق رسععوت أح مععديوعات مشععابهة أخععرى مقابععل  أح إقععاحات أ(

 أخرى.

 .عمولة مقابل خدمات معينة مؤيا  أح مقابل اإليار  أح  ب(

كععون ةيخععل مععن مطالبععات يةععن ييمععا ة علععق بالمععال المقععر  للمنشععأ  الدائمععة باسعع ثناء أن أح  لـ(

 مؤسسة متريية. شرحعالم

ن األربعععاح معععن قشعععغيل السعععين أح ( معععن االقيا يعععة معععن الميهعععوت أالثامنعععةباإلشعععار  إلعععى المعععاي  )  -8

 الطائرات يإ النقل الدحلإ قشمل:

 . أ( األرباح من قألير سين أح طائرات يحن طا م أح ح وي

األربعاح معن اسعع خدات أح صعيانة أح قعألير الداحةععات بمعا يعإ ذلععك ال عرةالت حالمعععدات ذات  ب(

 . العال ة لنقل الداحةات ال إ قس خدت لنقل السلع أح البضائع
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ا ةكون هذا ال ألير أح االس خدات أح التيانة أح ال عألير، حيقعا  للدالعة، نشعاطا  ثانوةعا  ل شعغيل أةنم

 . سين أح طائرات يإ النقل الدحلإ

( معن االقيا يعة الثانيعة، حعلى الرغم من أحكات الماي  ) ( من االقيا يةالثامنةباإلشار  إلى الماي  )  -9

ب شعععغيل سعععين أح طعععائرات يعععإ النقعععل العععدحلإ، يعععإن  يحلعععة م عا عععد شعععرحع قعععوت مةيإنعععه عنعععدما 

اليابانيعة،  شعارةععيعى معن دعرةبة المةللمملكعة العربيعة السععويةة،  شعرحعا  م ن، إذا كاشرحعالم

اليابانيعة حال عإ  شعارةععيعى معن أي دعرةبة مماثلعة لضعرةبة المة لليابعان يإنعه شرحعا  حإذا كان م

 . لسعويةةةمكن أن قير  ييما بعد يإ المملكة العربية ا

( معن قلعك المعاي  ال 1الرغم معن أحكعات اليقعر  )بع( معن االقيا يعة حال اسععةباإلشار  إلى الماي  )  -11

ل لك الدحلة الم عا د  يإ الظعرحف المشعار إليهعا يعإ قلعك  شرحعقغير أي يحلة م عا د  أرباح م

اح لمثععل هععذا اليقععر  بعععد سععبع سععنوات مععن نهاةععة السععنة الضععرةبية ال ععإ  ععد قخضععع ييهععا األربعع

ال قطبعق  .مشعرحع ال ذلكر إليهعا يعإ قلعك اليقعر   عد قدققعت لعيشال إ أحلكن للظرحف  ،ال غيير

 أحكات هذه اليقر  يإ حالة الغش أح ال دليل عن الوياء باالل زامات.

( معن االقيا يعة، يعإ حالعة العاشعر ( معن المعاي  )2باإلشار  إلى اليقر  اليرعية )أ( معن اليقعر  )  -11

ح األسععهم ال ععإ قععديعها شععركة مقيمععة باليابععان حمالكهععا المسعع ييد مقععيم بالمملكععة العربيععة أربععا

 السعويةة يإن أحكات اليقر  اليرعية قنطبق يقي إذا:

 183أرباح أسهم شركة قملعك بشعكل مباشعر أح غيعر مباشعر طعوال ي عر  من  ن يعالم المالككان  أ(

 عشعر  بالمائعة إ أربعاح األسعهم، علعى األ عل نسعبةةوما  قن هإ يإ ال ارة  الذي ققرر ييه الدق يع

 .من األسهم ال توة ية للشركة الدايعة ألرباح األسهم  (11%)

أربعاح األسعهم المديوععة لمسع ييدةها عنعد  أي حسعم مقابعلال ةدق للشركة يايعة أربعاح األسعهم ح  ب(

 . حساب الدخل الذي قير  عليه الضرةبة يإ اليابان

( معن قلعك المعاي ، 2( معن االقيا يعة، حبعالرغم معن أحكعات اليقعر  )الدايةعة عشعر ماي  )باإلشار  إلى ال  -12

الدخل من مطالبات الدةن الناشئ يعإ المملكعة العربيعة السععويةة حمالكعه المسع ييد صعندحق معاشعات 

 . خضع للضرةبة يقي يإ اليابانةققاعد مؤسل طبقا  لقوانين اليابان 
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"البنععك المركععزي" ح  متععطلح( مععن االقيا يععة يععإن الدايةععة عشععر اي  )( مععن المعع3ألغععرا  اليقععر  ) -13

 "المؤسسة المملوكة بالكامل ل لك الدكومة" ةعنإ:

 ليابان:إلى ا( بالنسبة أ

 بنك اليابان. (1

 الشركة المالية اليابانية. (2

  عاحن الدحلإ.اليابانية للوكالة ال (3

 ( هي ة التايرات حقأمين االس ثمار اليابانية.4

بالكامل لدكومة اليابان حيقا  لما ة يق عليعه  ا  أي مؤسسة مماثلة أخرى ةكون رأسمالها مملوك ح (5

 .  من حين آلخر بين حكوم إ الدحل ين الم عا دقين عن طرةق قبايل مذكرات يبلوماسية

 : المملكة العربية السعويةة بالنسبة إلى( ب

 ( مؤسسة النقد العربإ السعويي )ساما(.1

 ندحق السعويي لل نمية.( الت2

 ( صندحق االس ثمارات العامة.3

 د.اع( المؤسسة العامة لمعاشات ال ق4

 لل أمينات االل ماعية.( المؤسسة العامة 5

بالكامععل لدكومععة المملكععة العربيععة  مملوكععا  أي مؤسسععة مماثلععة أخععرى ةكععون رأسععمالها ح( 6

الععدحل ين الم عا ععدقين عععن السعععويةة حيقععا  لمععا ة يععق عليععه مععن حععين آلخععر بععين حكععوم إ 

 طرةق قبايل مذكرات يبلوماسية.

الممنعوح  - ( معن االقيا يعة يعإن اإلعيعاءالدايةعة حالعشعرةن( من الماي  )1باإلشار  إلى اليقر  )  -14

المنتوص عليه يإ قلك اليقر  ةطبق على الم درب أح الدريإ يقي لمعد   - لم درب أح حريإ

ي ةبعدأ ييعه الم عدرب أح الدريعإ قدرةبعه يعإ الدحلعة الم عا عد  ال ق  احز سن ين معن ال عارة  العذ

 . ال إ ةولد ييها الم درب أح الدريإ

حيقعا   الم سعلمةأن المعلومعات  المؤكعد ، معن ( معن االقيا يعةالسايسعة حالعشعرةنالماي  )باإلشار  إلى   -15

ة أح إليار  أح قنييعذ القعانون ل لك الماي  من  بل يحلة م عا د  قس خدت يقي لغر  قنييذ أحكات االقيا ي

 . قلك الماي من ( 1الداخلإ الم علق بالضرائ  ال إ قغطيها اليقر  )

( معن االقيا يعة، يإنعه ة عوز لدحلعة م عا عد  أن السايسة حالعشرةن( من الماي  )5باإلشار  إلى اليقر  )  -16

حمدععامإ اإللععراءات أح  قتععاالت السععرةة بععين المدععامينقم نععع عععن ققععدةم المعلومععات الم علقععة باال
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إلعى المعدى العذي ةع م  حعمالئهعم - التية المقبولين يإ يحرهم بهذه -الممثلين القانونيين اآلخرةن 

 يتاح حيقا  للقانون الداخلإ ل لك الدحلة.من اإلييه حماةة االقتاالت 

، علعى أي يخعل أح  ية ما ةمنع يحلة م عا د  من ير  دعرةبة، حيقعا  لقانونهعا العداخلإاليل يإ االقي  -17

الدحلعة الم عا عد  األخعرى حيقعا  لعقعد ةدتعل عليهعا مقعيم يعإ مكاس  ناش ة يإ قلك الدحلة الم عا د  ح

 . شراكة نائمة )قوكومإ كومياي( أح أي عقد آخر مماثل

عنععدما قمععنح أنظمععة أح  ععوانين المملكععة العربيععة السعععويةة مقيمععإ أي يحلععة ثالثععة، ييمععا عععدا الععدحل   -18

ء بم لل ال عاحن الخلي إ حلامعة الدحل العربية، المعاملة الوطنيعة ييمعا ة علعق بالضعرائ  األعضا

 اليابان. يإن هذه المعاملة الوطنية قمنح قلقائيا  لمقيمإ

معواطنإ أح مقيمعإ اليابعان ، سععويةة، ييمعا ة علعق بقوانينهعا حأنظم هعا لقعامل المملكة العربية ا  -19

ققعل أيضعلية ععن معاملعة معواطنإ حمقيمعإ أي يحلعة ثالثعة ععدا ئ  معاملعة ال األغرا  الضر

 الدحل األعضاء يإ م لل ال عاحن الخلي إ حلامعة الدحل العربية.
 

ا ، ب و يعع هعذمعن  بعل حكوم يهمعا دسع  األصعولبإثباقا  لعذلك  عات المو ععان أينعاه، الميودعان 

 .البرحقوكول 
 

مععن نسععخ ين  ت2111 نعويمبر 15ق الموايعع  هعـ1431ذح الد ععة  9 ب ععارة  طوكيعوحعرر يععإ 

حلميععع النتععوص م سععاحةة الد يععة. حيععإ حالععة  ، حاإلن ليزةععةحاليابانيععة  أصععلي ين باللغععات العربيععة

 االخ الف يإ ال يسير ةع د بالنص اإلن ليزي.
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