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 اتفــاقيـــة

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 جمهورية فيتنام االشتراكيةوحكومة 

 لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي 

 في شأن الضرائب على الدخل 

 

 رغباة  ، جمهورية فيتنام  اشتاتراةيةحكومة و حكومة المملكة العربية السعوديةإن  

فاار تاا ن ولمنااا التهاارض الضااريبر اشزدواج الضااريبر  منهماام فاار إباارا  ا لمجيااة لت ناا 

  لقتم على مم يلر:اجد  ،على الدخلالضرائ  

 

 (األولىمادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 طبق هذه اش لمجية على األتخمص المقيمين فر إحدى الدولتين المتعمجد ين أو فار 

 ةلتيهمم.

 

 (الثانيةمادة )ال

 االتفاقية الضرائب التي تشملها

ةال دولاة متعمجادو أو  ةصال م طبق هاذه اش لمجياة علاى ئارائ  الادخل الملروئاة ل -1

 النظر عن طريقة فرئهم. صرفسلطم هم الم لية ب

أو  ،وئاة علاى إجماملر الادخلرالضارائ  المل جمياامن الضرائ  على الادخل  د ع -2
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ملكية  تصرف فرال منالنم  ة  مكمس الضرائ  على ال همعلى عنمصر الدخل بمم في

إجمملر مبملغ األجور والروا   والضرائ  على  الممتلكمت المنقولة أو غير المنقولة

 .ار لمع جيمة رأس المملالتر  دفعهم المشروعمت والضرائ  على 

 : التر  طبق عليهم هذه اش لمجية بشكل خمص هر  مليةالضرائ  ال -3

 بملنسبة إلى المملكة العربية السعودية: (أ

 لزةمو.ا -

 ئريبة الدخل بمم فيهم ئريبة استثممر الغمز الطبيعر. -

 يشمر إليهم فيمم بعد بـ "الضريبة السعودية"(.و)  

 :فيتنم بملنسبة إلى  (ض

 .الشخصر ئريبة الدخل  -

 .دخل األعممل ئريبة -

 "(.الليتنمميةضريبة اليشمر إليهم فيمم بعد بـ "و)

 لرض بعاد مممثلة أو مشمبهة فر جوهرهم  يبةئر اش لمجية أيضم  على أيهذه  طبق  -4

 بلااغ ةاال نهاام. ومإئاامفة إلااى الضاارائ  ال مليااة أو باادش   ،هااذه اش لمجيااة اامريت  وجيااا 

التار  ال وهرياةباملتغييرات السالطة األخارى الدولتين المتعمجد ين سلطة مختصة فر 

 الضريبية. تهمأدخلت على أنظم

 

 (الثالثةمادة )ال

 عامة اتتعريف

 مم لم يقتض سيمق النص خالف ذلك: ،هذه اش لمجية ألغراض -1

، يعناار مصااطلل "المملكااة العربيااة السااعودية" إجلاايم المملكااة العربيااة السااعودية  أ(

ويشمل ذلك المنمطق الواجعة خمرج الميمه اإلجليمياة التار  مامرس المملكاة العربياة 

تربااة والمااوارد السااعودية علااى ميمههاام وجاامع ب رهاام والطبقاامت الواجعااة   اات ال
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 حقوق السيمدو والوشية بمقتضى نظممهم والقمنون الدولر.والطبيعية 

وعنادمم يساتخد  بااملمعنى ، جمهورياة فيتناام  اشتاتراةية" فيتنام يعنار مصاطلل " (ض

واللضام   الداخلياة وب رهام اإلجليماروميمههام ال غرافر يعنر أرائيهم وجزرهام 

يامه اإلجليمياة بمام فار ذلاك جامع ب رهام ال وي فوجهم والمنامطق الب رياة خامرج الم

جمنونهاام بمقتضااى  والوشيااة الساايمدوحقااوق  وباامطن أرئااهم الااذي  ماامرس علياا 

 القمنون الدولر.الم لر و

المملكااة العربيااة و "الدولااة المتعمجاادو األخاارى" "دولااة متعمجاادو"  م اا عناار عبمر جااـ(

 .النص سيمق  يقتضي ب س  ممفيتنم   أو السعودية 

بمام فار  خر مان األتاخمصآ ةيمنترةة أو أي وصطلل "تخص" فرد، م شملي  ( د

 .ذلك الدولة المتعمجدو أو سلطم هم الم لية

ةيامن يعممال علاى أي أو ذي صالة اعتبمرياة يعنر مصطلل "ترةة" أي تخص   هـ(

 .ةعتبمرياذو صلة أن  تخص 

عمجاادو "مشااروع  اامبا لدولااة متعمجاادو" و "مشااروع  اامبا للدولااة المت معبمر ااعناار   ( و

يبمتاره  م  دولاة متعمجادو ومشاروعفر يبمتره مقيم  م  األخرى" على التوالر مشروع

 .الدولة المتعمجدو األخرىمقيم فر 

 يكاون عنر عبمرو "نقل دولر" أي نقل بسلينة أو طمئرو يتولى  شاغيلهم مشاروع  ( ز

 ماام عاادا ال اامشت التاار يااتم فيهاام  شااغيل ، إدار اا  اللعلاار فاار دولااة متعمجاادومرةااز 

 السلينة أو الطمئرو فقط بين أممةن  قا داخل الدولة المتعمجدو األخرى.

 يعنر مصطلل "مواطن": (حـ

 .جنسية دولة متعمجدوأي فرد حمئز على  -1

ذلاااك  أو تااارةة أتاااخمص أو جمعياااة  ساااتمد ذو صااالة اعتبمرياااة أي تاااخص  -2

 الوئا من األنظمة النمفذو فر دولة متعمجدو.

 المختصة":يعنر مصطلل "السلطة   ط(
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ويمثلهام وزيار المملياة أو وزارو المملية،  بملنسبة إلى المملكة العربية السعودية -1

 ممثل  الملوض.

 وزير المملية أو ممثل  الملوض. فيتنم لى بملنسبة إ -2

عباامرو أو فاا ن أي ماان جباال دولااة متعمجاادو اش لمجيااة فاار أي وجاات هااذه  طبيااق  عنااد -2

خاالف ذلاك، يكاون لا  الانص ومام لام يقاتض سايمق لم يرد ل   عريف فيهام، مصطلل 

فيمااام يتعلاااق المتعمجااادو  لاااك الدولاااة أنظماااة بموجااا  فااار ذلاااك الوجااات   نلساااالمعناااى 

ة يالضريب لألنظمةيرجل أي معنى طبقم  و ،اش لمجيةهذه ملضرائ  التر  طبق عليهم ب

 للمصااطلل وفقاام  للعباامرو أو  ىعلااى أي معنااى معطااالمتعمجاادو المطبقااة لتلااك الدولااة 

 .المتعمجدو لألنظمة األخرى لتلك الدولة

 

 (الرابعةمادة )ال

 مـمقيـال

أي تخص يخضاا وفقام   ألغراض هذه اش لمجية  عنر عبمرو "مقيم فر دولة متعمجدو" -1

أو  سا يل  مكامن أو إجممتا  أو سكن   هم بسب للضريبة فيالمتعمجدو  لك الدولة ألنظمة 

عبامرو "مقايم فار  شامل أيضام  ةمام  .ة مممثلاةخر ذي طبيعآم ل إدار   أو أي معيمر 

 ةاعتبمرياذا صالة  م   هم الم لياة أو تخصامسالطأو المتعمجدو  لك الدولة دولة متعمجدو" 

دولة متعمجدو ومعلى بشكل عم  من الضريبة فر  لك الدولاة فر وفقم  لألنظمة  م  مؤسس

 .المتعمجدو

المتعمجادو ك الدولة ئا للضريبة فر  لمأي تخص خهذه العبمرو شمل  ش  لكن

 .المتعمجدو من مصمدر فر  لك الدولةبملدخل فقط فيمم يتعلق 

مقيمام  فار ةلتام الادولتين  -( مان هاذه المامدو 1وفقم  ألحكم  اللقارو ) - فرد كوني عندمم -2

 ف ن وئع  عندئذ يت دد ةمآل ر: ،المتعمجد ين

فر لا  ا او فا ن ،هامفيكن دائام فر لا  سااالتار يتاوالمتعمجدو مقيمم  فقط فر الدولة عد ي أ( 
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مقيمام  فقاط فار الدولاة المتعمجادو التار  ديعافالمتعمجد ين سكن دائم فر ةلتم الدولتين 

 .("ال يوية"عالجم   الشخصية واشجتصمدية أوثق )مرةز المصملل فيهم  كون 

ال يوياة أو لام   صامل مهام مرةاز فيالتر  المتعمجدو إذا لم يكن ممكنم    ديد الدولة ض(

فار الدولاة فقاط مقيمام   ديعاف، المتعمجاد ين فر ل  سكن دائم فر أي مان الادولتيناتوي

 .التر فيهم سكن  المعتمدالمتعمجدو 

فار أو لم يكن ل  ساكن معتامد المتعمجد ين إذا ةمن ل  سكن معتمد فر ةلتم الدولتين  جـ(

 .التر يكون مواطنم  فيهمالمتعمجدو فر الدولة فقط مقيمم  يعد أي منهمم، 

 ،أو لاام يكاان مواطناام  فاار أي منهماامالمتعمجااد ين إذا ةاامن مواطناام  فاار ةلتاام الاادولتين  د(

الموئاااوع بمش لااامق الااادولتين المتعمجاااد ين  من فااارتالسااالطتمن المختصااا فتساااوي

 .المشترك

مقيمام  مان هاذه المامدو ( 1وفقام  ألحكام  اللقارو ) - غير اللرد -تخص مم  يكونعندمم  -3

هام فييكاون التار المتعمجدو فر الدولة فقط مقيمم   دف ن  يع ،تعمجد ينفر ةلتم الدولتين الم

 إدار   اللعلر. مرةز

 

 (الخامسةمادة )ال

 المنشأة الدائمة

ألغراض هذه اش لمجية،  عنر عبمرو "المنش و الدائمة" المقار الثمبات للعمال الاذي ياتم  -1

 .خالل  مزاولة نشمط المشروع ةلي  م أو جزئي  م من

 :بصلة خمصة عبمرو "المنش و الدائمة"   شمل -2

 .إدارورةز م(   أ

 .فرع (ض

 .كت م (جـ

 .مصنا ( د
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 ورتة. (هـ

 و( مستودع.

 ستخراج الموارد الطبيعية.شستكشمف أو اأي مكمن  (ز

  شمل عبمرو "المنش و الدائمة" أيضم : -3

 ،ة متعلقة بهامإترافي أعممش  أو  ، ميا أو  رةي  و مشروع ، أموجا بنم  أو إنشم  (أ

لاى  زياد ع  لاك األعمامل مادوهذا الموجا أو المشاروع أو مثل ستمر فقط إذا الكن 

 أتهر.ستة 

ماان جباال مشااروع ماان خااالل  ،ستشاامريةشخاادممت اال ااوفير خاادممت بماام فيهاام  (ض

فقط إذا استمرت لكن هذا الغرض، للمشروع ايوظلهم موظلين أو عمملين آخرين 

الدولااة  فاار( باا  مشااروع ماار بطلأو  نلساا  روعلمشاال) األعماامل ماان هااذا النااوع

 مدو اثنر عشرأتهر خالل أي ستة  لى زيد فر م موعهم ع مددأو  مدوالمتعمجدو ل

 تهرا .

  :عبمرو "المنش و الدائمة"ش  شمل  ،األحكم  السمبقة فر هذه الممدو على الرغم من -4

التار يملكهام ئا السلا أو البضم و عرضأ خزين لغرض  استخدا  التسهيالت فقط أ(

 . لمشروعا

المشااروع فقااط لغاارض التاار يملكهاام اشحتلاامظ بمخاازون ماان الساالا أو البضاامئا  (ض

 .العرضلتخزين أو ا

غاارض لفقااط لمشااروع التاار يملكهاام ااشحتلاامظ بمخاازون ماان الساالا أو البضاامئا  (جااـ

 . لمعمل ة من جبل مشروع آخرا

بضامئا أو جماا معلومامت  تارا  سالا أوغارض حتلمظ بمقر ثمبت للعمل فقط لاش (د

 .للمشروع

طبيعااة  يذآخاار  نشاامط ي لقياام  بااغاارض احتلاامظ بمقاار ثمباات للعماال فقااط لاش هااـ(

 . للمشروع   ضيرية أو مسمعدو
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 خاالف -تاخص  إذا ةمن، من هذه الممدو ( 2( و )1أحكم  اللقر ين ) الرغم منعلى  -5

يعمال  - مان هاذه المامدو (6الوةيل المتمتا بوئا مستقل والذي  نطبق علي  اللقارو )

ف ن هاذا المشاروع  لدولة المتعمجدو األخرى،ل مبا فر دولة متعمجدو نيمبة عن مشروع 

أعمامل   يمنشا و دائماة فار الدولاة المتعمجادو الماذةورو أوش  فيمام يتعلاق با لدي أن  ديع

 :إذا ةمن هذا الشخص  ،الشخص للمشروع ذلك ميقو  به

إلبارا  العقاود بمسام المتعمجادو عتامد فار  لاك الدولاة يممرسهم بشاكل مو لدي  صالحية (أ

( مان 4فار اللقارو ) الاواردومقصاورو علاى  لاك  كن هذه األعمامل مم لم  ،المشروع

هاذا مان  عال  ش ثمبات للعمال  مقارمان خاالل  بمتار هم مات مالتار إذا وهذه الممدو 

 أحكم   لك اللقرو. بمقتضىالثمبت للعمل منش و دائمة  المقر

لدياا  مثاال هااذه الصااالحية لكناا  ي ااتل  بشااكل معتاامد فاار الدولااة المتعمجاادو  أو لااي  (ض

المذةورو أوش  بمخزون من السلا أو البضمئا التر يورد منهم بشكل منتظم السلا أو 

 البضمئا نيمبة عن المشروع.

 بسااب منشاا و دائمااة فاار الدولااة المتعمجاادو األخاارى  ومتعمجااد ةولاادمشااروع ل أن ديعااش  -6

عن طريق سمسمر أو وةيل عم  فقط األخرى المتعمجدو  الدولة لك مل فر لعلمزاولت  

شاارط أن يعماال مثاال هااؤش  األتااخمص ب ،بملعمولااة أو وةياال آخاار ذي وئااا مسااتقل

لكان عنادمم  كاون أعمامل مثال هاذا الوةيال مكرساة بشاكل ، بمألسلوض المعتمد لعملهام

تروط بين ذلاك  ةممل أو تب  ةممل للعمل نيمبة عن المشروع، ووئعت أو فرئت

ك التر  كاون المشروع والوةيل فيمم يتعلق بعالجتهمم الت مرية والمملية  ختلف عن  ل

وةيال  ذا وئا مساتقل ئامن المعناى المقصاود يعد ف ن  ش بين مشروعين مستقلين، 

 فر هذه اللقرو .

جبال ن ةون ترةة مقيمة فر دولة متعمجدو  سيطر على ترةة أو مسايطر عليهام مان إ -7

المتعمجادو أو  ازاول عماال  فار  لاك الدولاة  ،لدولة المتعمجدو األخارىافر ةة مقيمة تر

ش     ف ن ذلك الواجا فر حاد ذا ا  (، غيرهماألخرى )سوا  من خالل منش و دائمة أو 

 رةتين منش و دائمة للشرةة األخرى.من الش ي عل أي  م
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 (السادسةمادة )ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

لدخل الذي ي صل علي  مقايم فار دولاة متعمجادو مان ممتلكامت غيار منقولاة )بمام فار ا -1

 ،ذلك الدخل من الزراعة أو اساتغالل الغمبامت( الكمئناة فار الدولاة المتعمجادو األخارى

 ي وز إخضمع  للضريبة فر  لك الدولة المتعمجدو األخرى.

الدولة المتعمجدو  م ظنلوفقم  م يكون لعبمرو "الممتلكمت غير المنقولة" المعنى الوارد له -2

ف ن العبمرو  شتمل على الملكية المل قاة  ،على أي حملو .ةيالممتلكمت المعنهم فيالتر 

بملممتلكاامت غياار المنقولااة والثااروو ال يوانيااة والمعاادات المسااتخدمة فاار الزراعااة 

ملكياة العام  المتعلقاة بالنظام  ت نهم أحكم  فر واستغالل الغمبمت وال قوق التر  طبق 

وحق اشنتلمع بملممتلكمت غير المنقولة وال قوق فر المدفوعمت المتغيارو  ،األرائر

سااتغالل أو ال ااق فاار اسااتغالل الترساابمت المعدنيااة والمصاامدر اشأو الثمبتااة مقمباال 

 الممتلكمت غير المنقولة. منالسلن والطمئرات  دوش  ع ،والموارد الطبيعية األخرى

من هذه الممدو على الدخل النم ج من استخدا  الممتلكمت غير  (1 طبق أحكم  اللقرو ) -3

 أو استغاللهم ب ي تكل آخر. ،المنقولة بصورو مبمترو أو   جيرهم

على الدخل من الممتلكمت غيار من هذه الممدو ( 3) و( 1 طبق أيضم  أحكم  اللقر ين ) -4

خدمة ألدا  وعلااى الاادخل مااان الممتلكاامت غياار المنقولااة المسااات ،المنقولااة لمشااروع

 خدممت تخصية مستقلة.

 

 (السابعةمادة )ال

 أرباح األعمال

 المتعمجادو  خضا األربمح العمئدو لمشروع  مبا لدولة متعمجدو للضريبة فر  لك الدولة -1

فار الدولاة المتعمجادو األخارى عان طرياق منشا و  نشامطم   مم لم يبمتار المشاروع ،فقط

ي اوز فارض الضاريبة  ، ف نا لماذةور آنلام  بمتار المشاروع نشامطم  ةم فا ندائمة فيهم. 
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ولكن بملقدر الذي يمكن أن ينس   ،على أربمح المشروع فر الدولة المتعمجدو األخرى

مبيعمت فار  لاك الدولاة المتعمجادو األخارى للسالا أو )ض(   لك المنش و الدائمة)أ( إلى 

خاالل  لاك أو مان نوعياة مممثلاة لتلاك التار  بامع مان نلساهم أو البضمئا مان النوعياة 

نشمطمت أعممل أخرى  تم مزاولتهام فار  لاك الدولاة المتعمجادو أو المنش و الدائمة )ج( 

أو ماان نوعيااة مممثلااة لتلااك التاار  زاولهاام  لااك المنشاا و نلسااهم األخاارى ماان النوعيااة 

 الدائمة.

يبمتر مشروع  مبا لدولة متعمجدو  عندمم ،من هذه الممدو (3ما مراعمو أحكم  اللقرو ) -2

دولة ةل    ددفر الدولة المتعمجدو األخرى عن طريق منش و دائمة جمئمة فيهم،  نشمطم  

ةامن  لاويتوجاا   قيقهام علاى أسامس األربامح التار  المنشا و الدائماة لك  أربمحمتعمجدو 

أنشااطة مشاامبهة فاار الظااروف أو  نلسااهميبمتاار األنشااطة مسااتقال  ومنلااردا  مشااروعم  

 مثالما المشاروع الاذي يصلة مستقلة  مممم  بويتعممل  ،أو فر ظروف مشمبهةنلسهم 

 منش و دائمة ل .

يسمل بخصم المصروفمت المتكبادو ألغاراض أعمامل  ،عند   ديد أربمح منش و دائمة  -3

المنشاا و الدائمااة بماام فاار ذلااك المصااروفمت التنليذيااة واإلداريااة العموميااة، سااوا    اام 

ماة أو فار أي مكامن آخار. ولكان ش التار فيهام المنشا و الدائالمتعمجدو  كبدهم فر الدولة 

، )خالف مم ُدفا مقمبال يسمل بمثل ذلك الخصم بملنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد

استرداد النلقمت اللعلياة( مان جبال المنشا و الدائماة للمكتا  الارئي  للمشاروع أو ألي 

رى مقمبال من مكم ب  األخارى علاى تاكل إ اموات أو رساو  أو مادفوعمت مممثلاة أخا

ختراع أو حقوق أخرى أو على تكل عموشت مقمبال أدا  ا  حقوق برا ات اشاستخد

خدممت معينة أو مقمبل اإلدارو أو )فيمام عادا حملاة المشاروع المصارفر( علاى تاكل 

دخل من مطملبمت الدين فيمم يتعلق بمألموال المقرئاة إلاى المنشا و الدائماة. وبملمثال 

ش و الدائمة المباملغ )خاالف مام دفاا مقمبال ش يؤخذ فر اشعتبمر عند   ديد أربمح المن

 لك المنش و الدائمة على حسامض المكتا   مت اللعلية( التر   مل من جبلاسترداد النلق
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الااارئي  للمشاااروع أو أيك مااان مكم بااا  األخااارى علاااى تاااكل إ اااموات أو رساااو  أو 

ختراع أو حقوق أخرى، أو رى مقمبل استخدا  حقوق برا ات اشمدفوعمت مممثلة أخ

لى تكل عماوشت مقمبال أدا  خادممت معيناة أو مقمبال اإلدارو، أو )فيمام عادا حملاة ع

المشااروع المصاارفر( علااى تااكل دخاال ماان مطملباامت الاادين فيماام يتعلااق باامألموال 

 المقرئة إلى المكت  الرئي  للمشروع أو أيك من مكم ب  األخرى.

مشااروع فاار إحاادى  مفاا ن أرباامح األعماامل التاار ي ققهاا ،بااملرغم ماان األحكاام  األخاارى -4

الاادولتين المتعمجااد ين ماان  صاادير بضاامئا إلااى الدولااة المتعمجاادو األخاارى ش  خضااا 

للضريبة فر  لك الدولة المتعمجدو األخرى. وإذا اتتملت عقود التصادير علاى أنشاطة 

فاا ن الاادخل  ،أخاارى  ماامرس فاار الدولااة المتعمجاادو األخاارى ماان خااالل منشاا و دائمااة

طة ي ااوز أن يخضااا للضااريبة فاار الدولااة المتعمجاادو المكتساا  ماان مثاال  لااك األنشاا

 األخرى.

مااان  المت قاااقالااادخل  ،اشجتصااامر علاااى ذلاااك شااامل عبااامرو "أربااامح األعمااامل" دون  -5

ولكان  ،الخادممت وفير و ،، والت مين)البنكية( التصنيا والت مرو واألعممل المصرفية

ألحكاام  الماامدو  الاادخل المت قااق ماان الخاادممت الشخصااية المسااتقلة  ااتم معمل تاا  وفقاام  

 .)الرابعة عشرو( من هذه اش لمجية

إذا جرى العرف فر دولة متعمجدو على   دياد األربامح التار  نسا  إلاى منشا و دائماة  -6

على أسمس  قسيم نسبر ألربامح المشاروع الكلياة علاى أجزائا  المختللاة، فا ن أحكام  

  ديد األربمح التر  خضا ش  منا  لك الدولة المتعمجدو من  من هذه الممدو (2اللقرو )

للضريبة على أسمس هذا التقسايم النسابر الاذي جارى عليا  العارف. غيار أن طريقاة 

التقسيم النسبر المتبعة ي   أن  ؤدي إلاى نتي اة  تلاق ماا المبامدا الاواردو فار هاذه 

 الممدو.

 ألغراض اللقرات السمبقة،   ادد األربامح التار  نسا  إلاى المنشا و الدائماة بملطريقاة -7

غ ا نلسهم عممم  بعد عم ، مم لم   بمع طريقة أخرى.يكن هنمك سب  وجي  وةمف يسوِّ
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لي  فر هذه الممدو مم يؤثر على  طبيق أي نظام  فار دولاة متعمجادو يتعلاق بملضاريبة  -8

بشارط أنا  إذا  ام  ،الملروئة على األربمح المت ققة لغير المقيمين من نشمط التا مين

أي مان الادولتين المتعمجاد ين فار  امريت التوجياا علاى هاذه   غيير فر النظم  النمفذ فر

ف نا  يتعاين  ،اش لمجية )بمساتثنم  التغييار الثامنوي ب ياي ش ياؤثر علاى الصالة العمماة(

علااى الاادولتين المتعمجااد ين التشاامور فيماام بينهماام بهاادف اش لاامق علااى أي  عااديل لهااذه 

 اللقرو بشكل مالئم.

فار بشاكل منلصال فار ماواد أخارى عول ات ود للدخل مم  شتمل األربمح على بنعند -9

 ف ن أحكم   لك المواد لن  ت ثر ب حكم  هذه الممدو. ،هذه اش لمجية

 

 (الثامنةمادة )ال

 والجوي النقل البحري

فر النقل الادولر للضاريبة فقاط ئرات أو طمن  شغيل سلن مالمت ققة  خضا األربمح  -1

 اإلدارو اللعلر للمشروع. رةزمفيهم يوجد فر الدولة المتعمجدو التر 

ن المشمرةة فار مالمت ققة أيضم  على األربمح من هذه الممدو ( 1 طبق أحكم  اللقرو ) -2

 ا  مد أو عمل مشترك أو وةملة  شغيل دولية.

 

 (التاسعةمادة )ال

 المشروعات المشتركة

 :عندمم  -1

رو فاار إدارو يشاامرك مشااروع  اامبا لدولااة متعمجاادو بصااورو مبمتاارو أو غياار مبمتاا أ(

 .ممل  مشروع  مبا للدولة المتعمجدو األخرى أو فر السيطرو علي  أو فر رأس

رأس ماامل بصااورو مبمتاارو أو غياار مبمتاارو فاار أنلسااهم يشاامرك األتااخمص  أو ض(

مشروع  مبا لدولة متعمجادو وفار مشاروع  امبا للدولاة المتعمجادو األخارى، أو فار 



12 

 

 .علي أو السيطرو  إدار  

 مام يتعلاقإذا وئعت أو فرئت تروط بين المشروعين في ،ملتينوفر أي من ال  

روعين مساتقلين الت مرية أو المملية  ختلف عن  لك التر  كون باين مشا عالجتهممب

أي مان المشاروعين لاو لام  ةمن مان الممكان أن ي ققا ربل  أيعن بعضهمم، ف ن 

 إدراج ز ي و ،الشروط ههذوجود سب  ب   ققيلكن  لم و ،جمئمة كن هذه الشروط 

  بعم  لذلك.     للضريبة  أربمح هذا المشروع وإخضمع  ئمن

وأخضاعتهم للضاريبة وفقام   -إذا أدرجت دولة متعمجدو ئمن أربمح مشاروع  امبا لهام  -2

للضااريبة فاار  لااك أخضااعت مبا للدولااة المتعمجاادو األخاارى أرباامح مشااروع  اا - لااذلك

 قق للمشااروع التاامبا تتساارجااة المدهااذه األرباامح  ةمنااتو ،األخاارىالمتعمجاادو الدولااة 

نلساهم المذةورو أوش  لو ةمنت الشروط بين المشروعين هر الشروط المتعمجدو للدولة 

إجارا   - عندئاذ -األخارى المتعمجادو علاى الدولاة ف ، التر  كاون باين مشامريا مساتقلة

 األربامح فار  لاك الدولاة  لاكالتعديل المنمسا  علاى مبلاغ الضاريبة الملاروض علاى 

 ،األحكام  األخارى لهاذه اش لمجياةيتعاين مراعامو مثال هاذا التعاديل لت ديد و. دوالمتعمج

متااى دعاات فيماام بينهماام فاار الاادولتين المتعمجااد ين  تمنالمختصاا نمت تشاامور الساالطو

 ذلك. إلىالضرورو 
 

 (العاشرةمادة )ال

 أرباح األسهم

مجدو إلاى مقايم التر  دفعهم ترةة مقيمة فر دولة متع -ي وز أن  خضا أربمح األسهم  -1

 للضريبة فر  لك الدولة المتعمجدو األخرى. -فر الدولة المتعمجدو األخرى 

و ي وز أيضام  أن  خضاا أربامح األساهم  لاك للضاريبة فار الدولاة المتعمجاد ،ما ذلكو -2

ولكان إذا  .المتعمجادو وفقام  ألنظماة  لاك الدولاةولألربمح  التر  قيم فيهم الشرةة الدافعة

فا ن الضاريبة  ،مقيمم  فر الدولاة المتعمجادو األخارىنتلا ب ربمح األسهم ةمن المملك الم



13 

 

 :  ي   أش  ت موزالملروئة 

إذا ةمن المملك المنتلا تارةة  جيمة أربمح األسهم رمن إجممل (%5) بملممئة خمسة أ(

الممئاة فر )خالف ترةة  ضممنية(  ملك بصورو مبمترو نسبة ش  قل عن خمسين 

ملياااون دوشر  21الشااارةة الدافعاااة لألربااامح أو  ساااتثمر ( مااان رأس مااامل 51%)

  .ممل الشرةة الدافعة لألربمح أمريكر أو أةثر أو مم يعمدلهم ب ي عملة، فر رأس

( من إجمملر جيمة أربمح األسهم فار جمياا %12,5الممئة )فر ثنم عشر ونصف ا (ض

 ال مشت األخرى.

م يخاتص بمألربامح التار ش  ؤثر هذه اللقرو على خضوع الشرةة للضريبة فيما

  دفا منهم أربمح األسهم.

الدخل من األسهم أو ،  عنر عبمرو "أربمح األسهم" ةمم هر مستخدمة فر هذه الممدو  -3

التعدين أو أسهم المؤسسين أو ال قوق أو أسهم  "اشنتلمع" أو حقوق "اشنتلمع" أسهم

ةاذلك الادخل مان و ،محالمشامرةة فار األربا -ن والتر ش  مثل مطملبمت ديا - األخرى

دخل ماان مثاال الاانلسااهم الضااريبية  لمعمملااةلخاارى التاار  خضااا األالمشاامرةة حقااوق 

 .لألربمح الشرةة الموزعةفيهم  ةقيمالمالمتعمجدو األسهم بموج  أنظمة الدولة 

إذا ةامن المملااك المنتلاا ب رباامح مان هااذه المامدو  (2) و (1)  ينش  نطباق أحكام  اللقاار -4

ر دولة متعمجدو ويزاول عمال  فار الدولاة المتعمجادو األخارى التار  قايم ف م  األسهم مقيم

ةاامن أو  ،فيهاام موجااودوفيهاام الشاارةة الدافعااة ألرباامح األسااهم ماان خااالل منشاا و دائمااة 

 ،األخرى خدممت تخصية مستقلة من جمعدو ثمبتة فيهامالمتعمجدو يؤدي فر  لك الدولة 

بهاذه المنشاا و األساهم مر بطاة فعليام   بساببهم أربامح توةمنات ملكياة األساهم التار دفعا

( أو المامدو السامبعةالمامدو ) أحكم طبق نأو القمعدو الثمبتة. فر مثل هذه ال ملة  الدائمة 

 وفقم  لل ملة.من هذه اش لمجية ( الرابعة عشرو)

إذا حققااات تااارةة مقيماااة فااار دولاااة متعمجااادو أربمحااام  أو دخاااال  مااان الدولاااة المتعمجااادو  -5

األخارى أي ئاريبة علاى أربامح المتعمجدو وز أن  لرض  لك الدولة ال ي فاألخرى، 
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األسهم التر  دفعهم الشرةة إش بقدر مم يدفا من أربمح األسهم هذه إلاى مقايم فار  لاك 

مح األخارى أو بملقادر الاذي  كاون فيا  الملكياة التار  ادفا بساببهم أرباالمتعمجدو الدولة 

فار  لاك الدولاة موجاودو ئماة أو جمعادو ثمبتاة بمنشا و دا األسهم مر بطاة ار بمطام  فعلي  ام

غياار الموزعااة الشاارةة ع أرباامح مضااخإةااذلك  ي ااوز لهاام شو . األخاارىالمتعمجاادو 

أربمح األسهم المدفوعة أو  ةمنتحتى لو على أربمح الشرةة غير الموزعة للضريبة 

 لاك الدولاة فار  م  نمتا  أو دخاال   م  ربمحاأ - ةلي  م أو جزئي  ام - مثل األربمح غير الموزعة 

 األخرى.المتعمجدو 

 

 (الحادية عشرةمادة )ال

 الدخل من مطالبات الدين

مقايم لالنمتئ فر دولة متعمجادو ومادفوع  -ي وز أن يخضا الدخل من مطملبمت الدين  -1

 األخرى.المتعمجدو للضريبة فر  لك الدولة  -فر الدولة المتعمجدو األخرى 

دخل مان مطملبامت الادين للضاريبة فار الدولاة ما ذلك، ي وز أن يخضا مثل هذا الو -2

لكاان إذا ةاامن المملااك  ،ألنظمااة  لااك الدولااة المتعمجاادوالمتعمجاادو التاار ينشاا  فيهاام وطبقاام  

 في اا  أشمقيماام  فاار الدولااة المتعمجاادو األخاارى، لاادخل ماان مطملباامت الاادين بمالمنتلااا 

لاغ الادخل مان إجماملر مب (%11) الممئةفر عشرو  الضريبة الملروئة ت موز هذه 

 من مطملبمت الدين.

الاادخل ماان مطملباامت الاادين فاا ن ، ( ماان هااذه الماامدو2م  اللقاارو )الاارغم ماان أحكااعلااى  -3

والمت قق ل كومة دولاة متعمجادو أخارى أو لسالطتهم الم لياة النمتئ فر دولة متعمجدو 

أو البنااك المرةاازي فيهاام أو أي مؤسسااة ممليااة أو أي صااندوق  قمعااد مملااوك بملكمماال 

المتعمجاادو ماان الضااريبة فاار الدولااة  لااك الدولااة المتعمجاادو األخاارى، يعلااى  ل كومااة

 المذةورو أوش  .

الادخل  -ةمم هر مستخدمة فر هذه المامدو  - عنر عبمرو "الدخل من مطملبمت الدين"  -4
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وساوا  لهام ال اق فار  ،ناوع ساوا   ام   مينهام بارهن أ  ش أيمن مطملبمت الدين من 

 ،الساندات المملياة ال كومياةمان وبشكل خمص الدخل  ،أ  ش  ربمح المدينبالمشمرةة 

ات وسااندات الااديون بماام فاار ذلااك العااالوات وال ااوائز المر بطااة بمثاال هااذه السااندو

ال اازا ات عاان الاادفعمت  دش  عااوالسااندات الممليااة أو السااندات أو سااندات الااديون. 

 دين ألغراض هذه الممدو.الالمت خرو دخال  من مطملبمت 

إذا ةمن المملك المنتلا مان الادخل من هذه الممدو  (2) ( و1)  ينق أحكم  اللقرش  نطب -5

يزاول عمال  فر الدولة المتعمجدو األخارى ومن مطملبمت الدين مقيمم  فر دولة متعمجدو 

يؤدي فر ةمن أو  ،التر نش  فيهم الدخل من مطملبمت الدين من خالل منش و دائمة فيهم

 وةمنات ،رى خدممت تخصاية مساتقلة مان جمعادو ثمبتاة فيهاماألخالمتعمجدو   لك الدولة

هاذه مثال ب: )أ( مر بطاة فعليام  مان مطملباة الادين الدين التر دفا عنهام الادخل  ةمطملب

أو )ض( ب نشااطة األعماامل المشاامر إليهاام فاار اللقاارو  نشاا و الدائمااة أو القمعاادو الثمبتااةالم

طباق أحكام  نال ملاة    لاكمثال  فار( من الممدو )السامبعة(. 1اللرعية )ج( من اللقرو )

 وفقم  لل ملة.        من هذه اش لمجية ( الرابعة عشرو( أو الممدو )السمبعةالممدو )

عنادمم يكاون الشاخص الادافا الدخل من مطملبامت الادين نمتا م  فار دولاة متعمجادو  ديع -6

مان دخل إذا ةمن الشخص الذي يادفا ذلاك الا وما ذلك. المتعمجدو فر  لك الدولة م  مقيم

فار  يملاك -مقيمام  فار دولاة متعمجادو أ  شهاذا الشاخص ةامن أساوا   - مطملبمت الادين

مان الادخل  هامنمالنمتائ دولة متعمجدو منش و دائمة أو جمعدو ثمبتاة مر بطاة بملمديونياة 

 ،المنشا و الدائماة أو القمعادو الثمبتاةت مل ذلك الادخل هاذه  و ،مطملبمت الدين المدفوع

القمعادو        فيهم المنش و الدائماة أو  وجد فر الدولة التر  م  الدخل نمت  هذا دعندئذ يع

 الثمبتة.

سب  عالجة خمصة بين ال هاة الدافعاة ب - عندمم يكون مبلغ الدخل من مطملبمت الدين -7

هاذا  دفا عنا ياي ذملادين الاب فيمام يتعلاقخر، آوالمملك المنتلا أو بينهمم معم  وتخص 

ال هة الدافعة والمملك المنتلا فار بين علي  ةمن سيتلق بلغ الذي الم يزيد على -الدخل
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فار  . ف ن أحكم  هذه الممدو  نطبق فقط على المبلغ المذةور أخيرا   ،غيمض  لك العالجة

مثاال هااذه ال ملااة، فاا ن ال ااز  الزائااد ماان الماادفوعمت يظاال خمئااعم  للضااريبة طبقاام  

   األخرى لهذه اش لمجية.األحكم مراعمو وجوضةل دولة متعمجدو ما  ةنظمأل

 

 (الثانية عشرة)مادة ال

 اإلتاوات

اإل ااموات التاار  نشاا  فاار دولااة متعمجاادو و اادفا إلااى مقاايم فاار الدولااة ي ااوز أن  خضااا  -1

 األخرى.المتعمجدو فر  لك الدولة للضريبة المتعمجدو األخرى 

عمجادو التار ما ذلك، ي وز أن  خضا  لاك اإل اموات أيضام  للضاريبة فار الدولاة المتو -2

اإل اموات مان لكن إذا ةمن المملك المنتلاا ة  لك الدولة المتعمجدو، فقم  ألنظمو نش  فيهم 

 :على زيد   ي   أشف ن الضريبة الملروئة مقيمم  فر الدولة المتعمجدو األخرى، 

( مان إجماملر مبلاغ اإل اموات التار  ادفا مقمبال %7,5الممئاة )فار سبعة ونصف  (أ

 ذات طبيعة فنية أو إدارية. معدومس أو ة  دية أي خدم

 .إجمملر مبلغ اإل موات فر جميا األحوال األخرىمن  (%11) الممئةفر  عشرو (ض

مادفوعمت مان أي ناوع ال -فر هذه المامدومستخد   ةمم هو -يعنر مصطلل "إ موات"  -3

عمال أدبار أو فنار أو  نشارمقمبل استعممل أو حاق اساتعممل أي حاق  همل مسيتم  التر 

 ،مر بمم فر ذلك األفال  السينممئية، وأفال  أو أترطة البي اإلذاعر أو التليلزيونرعل

أو عالمة   مرية، أو  صميم أو نموذج، أو مخطط، أو  رةيبة  ،ختراعاأو أي برا و 

  مرياة أو أو  ،أو مقمبل استعممل أو حق استعممل معدات صانمعية ،سرية معمل ةأو 

 أو ،الت مرية أو العلمية أو ،متعلقة بملت مرض الصنمعيةالمعلوممت المقمبل أو  ،علمية

 .أو إدارية      ذات طبيعة فنية  مقمبل   دية أي خدمة أو مسمعدو

ماان المملااك المنتلااا  ةاامنإذا ماان هااذه الماامدو  (2) و (1)ش  نطبااق أحكاام  اللقاار ين  -4

و األخارى التار عماال  فار الدولاة المتعمجادويازاول اإل موات مقيمم  فار دولاة متعمجادو، 
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ياؤدي فار  لاك ةامن أو  ،فيهمموجودو نش ت فيهم هذه اإل موات من خالل منش و دائمة 

وةامن  ،األخرى خدممت تخصية مستقلة من خاالل جمعادو ثمبتاة فيهامالمتعمجدو  الدولة

المنش و الدائمة  ذهمثل هب: )أ( فعليم   ةمر بط ات دفا عنهم اإل مو ترال ق أو الملكية ال

أو )ض( ب نشطة األعممل المشامر إليهام فار اللقارو اللرعياة )ج( مان  دو الثمبتةأو القمع

( السامبعة) المامدوطباق أحكام  نال ملاة   هاذهفر مثل ( من الممدو )السمبعة( . 1اللقرو )

 وفقم  لل ملة.من هذه اش لمجية ( الرابعة عشرو)الممدو أو 

. وماا المتعمجادو لك الدولاةمقيم فر   دفعهمإذا اإل موات جد نش ت فر دولة متعمجدو  د ع -5

لاة متعمجادو أ  مقيمام  فار دوةامن أساوا   -إل موات الذي يدفا اف ذا ةمن الشخص  ،ذلك

بهام اشلتزامامت التار  ةمر بطايملك فر دولة متعمجدو منشا و دائماة أو جمعادو ثمبتاة  -ش

  ت مال عا  بتاة لمنش و الدائماة أو القمعادو الثما لك ةمنت و ،اإل مواتنهم  لك ع دفا 

 وجاد التار المتعمجادو هذه اإل موات جد نش ت فر الدولاة  دعندهم  ع ،اإل مواتهذه دفا 

 فيهم المنش و الدائمة أو القمعدو الثمبتة.

بسب  عالجة خمصة بين ال هة الدافعاة والمملاك المنتلاا  - عندمم يكون مبلغ اإل موات -6

المعلومامت التار  أو أو ال اق شستخدا فيمم يتعلق بم -معم  وبين تخص آخرهمم أو بين

ال هاة الدافعاة والمملاك باين عليا  ق لةامن سايتالمبلغ الاذي على يزيد لهم، يدفا مقمبل 

ف ن أحكم  هذه الممدو  نطبق فقط على المبلغ المذةور ، العالجة   لكفر غيمض المنتلا 

مئعم  للضريبة فر مثل هذه ال ملة، ف ن ال ز  الزائد من المدفوعمت يظل خوأخيرا . 

 ما وجوض مراعمو األحكم  األخرى لهذه اش لمجية. ،  ةل دولة متعمجدومطبقم  لنظ

 

 (الثالثة عشرة)مادة ال

 يةرأسمالالرباح األ

 ،نقاال ملكيااة ممتلكاامت غياار منقولااةماان مقاايم فاار دولااة متعمجاادو ل ة ققاامتال األرباامح -1

فاار الدولااة المتعمجاادو  واجعااةالو ،اش لمجيااةماان هااذه  (السمدسااةفاار الماامدو ) المااذةورو
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 األخرى.المتعمجدو للضريبة فر  لك الدولة  خضا ي وز أن  ،األخرى

من نقل ملكية ممتلكمت منقولة  شاكل جاز ا  مان الممتلكامت الت مرياة النم  ة األربمح  -2

لمنشاا و دائمااة يمتلكهاام مشااروع  اامبا لدولااة متعمجاادو فاار الدولااة المتعمجاادو األخاارى أو 

فرو لمقاايم ماان دولااة املكيااة ممتلكاامت منقولااة متعلقاة بقمعاادو ثمبتااة متااو ماان نقاال النام ج

فار أدا  خادممت تخصاية مساتقلة بمام غارض ل فر الدولاة المتعمجادو األخارىمتعمجدو 

هذه المنش و الدائمة )بملردهم أو ما ةممل المشاروع( مثل ذلك األربمح من نقل ملكية 

المتعمجاادو لضااريبة فاار  لااك الدولااة ل  خضاااي ااوز أن  ، أو مثاال هااذه القمعاادو الثمبتااة

 األخرى.

و مان نقال أ ،عمال فار النقال الادولر من نقل ملكية سالن أو طامئرات النم  ة األربمح  -3

للضاريبة  خضا  ،الطمئرات وأملكية ممتلكمت منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السلن 

 وع.للمشر فيهم مرةز اإلدارو اللعلريوجد فقط فر الدولة المتعمجدو التر 

حصاة فار رأس مامل تارةة  مثال أو أي حقاوق من نقل ملكية أساهم  األربمح النم  ة -4

 .المتعمجدو ي وز أن  خضا للضريبة فر  لك الدولة ،مقيمة فر دولة متعمجدو

( 2( و)1) لااك المشاامر إليهاام فاار اللقاارات  غياارماان نقاال أي ملكيااة المت ققااة األرباامح  -5

 م فيهم نمجل الملكية.يدولة المتعمجدو التر يقللضريبة فقط فر ال خضا  ،(4( و)3و)
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 (الرابعة عشرةمادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

نشامط جادو فيمام يتعلاق بخادممت مهنياة أو مقايم فار دولاة متعمفرد الدخل الذي يكتسب   -1

أي فيمام عادا المتعمجادو للضريبة فقط فار  لاك الدولاة يخضا  ،طبيعة مستقلة يذآخر 

ريبة فر الدولاة هذا الدخل أيضم  للضمثل يخضا  حيي ي وز أنلتملية، ا من ال مشت

 المتعمجدو األخرى:

فرو لا  بصالة منتظماة فار الدولاة المتعمجادو األخارى اإذا ةمن لدي  جمعدو ثمبتة متاو أ(

ي اااوز أن يخضاااا الااادخل للضاااريبة فااار الدولاااة فااار  لاااك ال ملاااة  ،دا  أنشاااطت أل

 إلى  لك القمعدو الثمبتة. نس الذي ير ولكن فقط بملقدالمتعمجدو األخرى، 

فار إلى أو  زياد  صل  مددلأو  لمدوفر الدولة المتعمجدو األخرى موجودا  ةمن إذا  ض(

السنة المملياة ثنر عشر تهرا   بدأ أو  نتهر فر اخالل يومم   (183)إلى  م موعهم

لااة المااؤداو فاار  لااك الدو ت ن أنشااطماافقااط فاا ن مقاادار الاادخل المت قااق  ،المعنيااة

 .األخرى المتعمجدو ي وز أن يخضا للضريبة فر الدولة ،األخرىالمتعمجدو 

  شمل عبمرو "الخدممت المهنية" بوج  خمص األنشطة المستقلة فر الم مشت العلمية -2

وةاذلك األنشاطة المساتقلة التار يزاولهام  ،التربوية أو التعليمياة أو اللنيةأو  األدبية أو

 سون والمعممريون وأطبم  األسنمن والم مسبون.األطبم  والم ممون والمهند
 

 (الخامسة عشرةمادة )ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

( الثممنااة عشااروو)و)الساامبعة عشاارو( ( السمدسااة عشاارو)مااا مراعاامو أحكاام  المااواد  -1

ف ن الروا    ،من هذه اش لمجية (نال مدية والعشري( و)نالعشري( و)التمسعة عشروو)

فيماام  -التاار يكتساابهم مقاايم فاار دولااة متعمجاادو األخاارى مكمفاا ت المممثلااة واألجااور وال

مام لام  اتم مزاولتهام  ،فقاط المتعمجادو  فر  لك الدولاة  خضا للضريبة -يتعلق بوظيلة 

ي اوز   مت مزاولتهم فر الدولاة المتعمجادو األخارى ذاف  ،فر الدولة المتعمجدو األخرى
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 األخرى.المتعمجدو فر  لك الدولة ريبة للضالمكتسبة ت  أن  خضا مثل هذه المكمف

فار  التر يكتسبهم مقيمت  ف ن المكمف ،الممدومن هذه  (1أحكم  اللقرو ) الرغم منعلى  -2

 خضاا  ،فار الدولاة المتعمجادو األخارىتم مزاولتهام يادولة متعمجدو فيمم يتعلق بوظيلة 

 :مليةالتال ملة فر أوش  المذةورو المتعمجدو فر الدولة فقط للضريبة 

ش  ت اموز فار  مددللمدو أو األخرى المتعمجدو  فر الدولةموجودا  المستليد  إذا ةمن أ(

السانة الممليااة ثناار عشار تاهرا   بادأ أو  نتهاار فار اخاالل يومام   (183) م موعهام

 .المعنية

المتعمجادو صمح  عمل غير مقيم فر الدولة مدفوعة من جبل ت  المكمف وأن  كون ض(

 عن .أو نيمبة  األخرى

العمال يملكهم صمح  هم منش و دائمة أو جمعدو ثمبتة ت  مل جدت  المكمف ش  كونوأ جـ(

 األخرى.المتعمجدو فر الدولة 

ت المكتسابة فيمام يتعلاق  المكمفا فا نالرغم من األحكام  السامبقة فار هاذه المامدو، على  -3

لضاريبة ل خضاا  ،فار النقال الادولر  عمالبوظيلة  ممرس على متن سلينة أو طمئرو 

 فيهم مرةز اإلدارو اللعلر للمشروع.يوجد فر الدولة المتعمجدو التر فقط 
 

 (السادسة عشرةالمادة )

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

 فاراألخرى التر يكتسبهم مقيم المممثلة والمدفوعمت  أعضم  م ل  اإلداروأ عمض   

 ،ة المتعمجادو األخارىترةة مقيمة فار الدولا إداروم ل   فردولة متعمجدو بصلت  عضوا  

 األخرى. المتعمجدو للضريبة فر  لك الدولةي وز إخضمعهم 
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 (السابعة عشرةمادة )ال

 نون والرياضيوالفنان

ماان هااذه  (الخممسااة عشاارو) و (الرابعااة عشاارو)الاارغم ماان أحكاام  الماامد ين علااى  -1

المسرح أو ر فبصلت  فنمنم   -ف ن الدخل الذي يكتسب  مقيم فر دولة متعمجدو  ، لمجيةاش

مااان أنشاااطت   - أو التليلزياااون أو بصااالت  موسااايقيم  أو ريمئااايم   اإلذاعاااةالساااينمم أو 

ي اوز إخضامع  للضاريبة فار رسهم فر الدولة المتعمجدو األخرى، الشخصية التر يمم

 األخرى.المتعمجدو  لك الدولة 

لام ويست ق دخل يتعلق ب نشطة تخصية زاولهم فنمن أو ريمئار بصالت   لاك  عندمم -2

علاى ف ن ذلاك الادخل و ،ذلك الدخل لللنمن أو الريمئر نلس  ولكن لشخص آخر يكن

ماان هااذه  (الخممسااة عشاارو( و)الرابعااة عشاارو( و)الساامبعة)الاارغم ماان أحكاام  المااواد 

اللنامن  مات فيهام مزاولاة ي وز إخضمع  للضريبة فر الدولة المتعمجدو التار  اش لمجية

 .تلك األنشطةل أو الريمئر

الادخل الاذي يكتساب  ( مان هاذه المامدو فا ن 2( و)1الارغم مان أحكام  اللقار ين )على  -3

ممرسااونهم فاار الدولااة يذفناامنون أو ريمئاايون مقيمااون فاار دولااة متعمجاادو ماان أنشااطة 

المتعمجاادو األخاارى، وفقاام  ش لمجيااة أو  ر ياا  أو خطااة للتباامدل الثقاامفر بااين حكومااة 

  لك الدولة المتعمجدو األخرى.الدولتين المتعمجد ين، يعلى من الضريبة فر 

 

 (الثامنة عشرةمادة )ال

 معاشات التقاعد

فاا ن  ،ماان هااذه اش لمجيااة( التمسااعة عشااروالماامدو ) ( ماان2اللقاارو ) مااا مراعاامو أحكاام  -1

التر  دفا لمقيم فر دولة متعمجدو مقمبال  المشمبهةاألخرى معمتمت التقمعد والمكمف ت 

 .المتعمجدو لك الدولةفر  فقط  خضا للضريبة  ،سمبقة خدمة

فا ن معمتامت التقمعاد والمادفوعمت  ،من هذه المامدو( 1لرغم من أحكم  اللقرو )اعلى  -2
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عام  يمثال جاز ا  مان نظام  الت مينامت اشجتممعياة برناممج على  بنم    تم األخرى التر 

 .فقط المتعمجدو  خضا للضريبة فر  لك الدولة -سلطتهم الم لية أو لدولة متعمجدو 

 

 (التاسعة عشرةادة )مال

 الخدمات الحكومية

ر تااال - خااالف معاامت التقمعااد -المشامبهة األجااور والمكمفاا ت األخاارى الروا ا  و أ(  -1

خدممت أداهم لتلك الدولاة ب فيمم يتعلقللرد م لية ال سلطتهمأو دولة متعمجدو  م دفعه

 .فقط والمتعمجد  لك الدولة خضا للضريبة فر  ،القسم أو السلطة أوالمتعمجدو 

 خضاا  ،المشمبهةهذه الروا   واألجور والمكمف ت األخرى مثل ف ن  ،ما ذلكو ض(

الخاادممت فاار  لااك الدولااة أدياات إذا فقااط للضااريبة فاار الدولااة المتعمجاادو األخاارى 

 :ةذلكوالمتعمجدو األخرى وةمن اللرد مقيمم  فر  لك الدولة المتعمجدو 

 .يهممواطنأحد  (1

 .فقط الخدممتغرض   دية لالمتعمجدو  لك الدولة ل مقيمم  فر لم يصبأو  (2

أو دولااة متعمجاادو  - أو ماان أمااوال  وفرهاام - دفعاا  ماان جبااليااتم أي معاامت  قمعااد  أ(  -2

أو القسام  أوالمتعمجادو لرد فيمم يتعلق بخدممت أداهم لتلاك الدولاة لم لية ال سلطتهم 

 .فقط المتعمجدو يخضا للضريبة فر  لك الدولة ةسلطال

 ف ن معمت التقمعد هذا يخضا للضريبة فار الدولاة المتعمجادو األخارى ،ذلكما و ض(

 .المتعمجدو األخرى فر  لك الدولة إذا ةمن اللرد مواطنم  ومقيمم  فقط 

)الخممساااة عشااارو( و)السمدساااة عشااارو( و)السااامبعة عشااارو( طباااق أحكااام  الماااواد ن  -3

 المكمفاا ت األخاارىو ،علااى الروا اا  واألجااورماان هااذه اش لمجيااة و)الثممنااة عشاارو( 

بعمال  زاولا  مر بطاة و  مت   ديتهمبخدممت  فيمم يتعلقومعمتمت التقمعد  ،المشمبهة

 .م ليةال أحد أجسممهم السيمسية أو سلطتهمأو دولة متعمجدو 

 (العشرونالمادة )
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 الطالب

 - أو ةاامن -يكااون  ،أو مهناار حرفاارالماادفوعمت التاار يتساالمهم طملاا  أو متاادرض 

 فار الدولاةموجاودا  و ،دولة متعمجدو مقيمم  فر الدولة المتعمجدو األخرىزيمرو مبمترو جبل 

 ، هااذه الماادفوعمت التاار  كااون  عليماا  أو  دريباالغاارض فقااط المااذةورو أوش   المتعمجاادو

بشارط  ،المتعمجدو  ش  خضا للضريبة فر  لك الدولة معيشت  أو  عليم  أو  دريب غرض ل

 .المتعمجدو مصمدر خمرج  لك الدولة هذه المدفوعمت نمت ة منمثل أن  كون 

 

 (الحادية والعشرونمادة )ال

 المعلمون والباحثون

مقيمم  فار الدولاة المتعمجادو متعمجدو دولة   زيمر مبمترو جبل ةمن يكون أو الذي اللرد  - 1

، حكومة الدولة المتعمجدو المذةورو أوش  أو جممعة، أو ةلياةدعوو من األخرى والذي ب

حكومة الدولة من بهم أو مؤسسة أب مث علمية معترف مؤسسة  عليمية أو  ةرسمدأو 

المذةورو أوش  لمدو سنتين مان من الضريبة فر الدولة يعلى ، المذةورو أوش  المتعمجدو 

 مريت وصول  األول إلى الدولة المذةورو أوش  على أي مكمف و  تعلق بمثل هذا التعليم 

 أو الم مئرات أو الب ي .

ذه الممدو فقط علاى الادخل مان الب اي إذا ةامن مثال هاذا الب اي جام  با  اللارد  طبق ه -2

 .للمصل ة العممة ولي  بشكل رئيسر لمصل ة خمصة لشخص أو ألتخمص آخرين

 

 (الثانية والعشرونمادة )ال

 الدخل اآلخر

 -ياةهاذه اش لمج مننمولهم المواد السمبقة التر لم  ت -دخل لمقيم فر دولة متعمجدو البنود  -1

 .أينمم ةمن منشؤهم المتعمجدو فر  لك الدولةفقط  خضا للضريبة 

الدخل من الممتلكمت بخالف  -دخل العلى من هذه الممدو ( 1طبق أحكم  اللقرو )نش   -2
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 ةامنإذا  - من هذه اش لمجية (السمدسة( من الممدو )2م ددو فر اللقرو )الغير المنقولة 

عمال  فر الدولة المتعمجادو األخارى ويممرس متعمجدو فر دولة  مقيمم  الدخل  ذلكلم ستم

األخارى خادممت المتعمجدو فيهم، أو يؤدي فر  لك الدولة  وجد من خالل منش و دائمة 

 من أجلهامويكون ال ق أو الممتلكمت التر يدفا  ،تخصية مستقلة من جمعدو ثمبتة فيهم

 ،ال ملاة هاذهالثمبتة. فر مثال  فعليم  بمثل هذه المنش و الدائمة أو القمعدو ةالدخل مر بط

 وفقم  لل ملة.من هذه اش لمجية ( الرابعة عشروالممدو ) وأ( السمبعة طبق أحكم  الممدو )

( من هذه الممدو ف ن بنود دخل مقيم فر دولاة 2( و)1على الرغم من أحكم  اللقر ين ) -3

دولااة المتعمجاادو متعمجاادو لاام  تنمولهاام المااواد الساامبقة ماان هااذه اش لمجيااة و نشاا  فاار ال

 األخرى، ي وز أن  خضا للضريبة ةذلك فر  لك الدولة المتعمجدو األخرى.

 

 (الثالثة والعشرونمادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

أن يخضا  -وفقم  ألحكم  هذه اش لمجية  -دخال  ي وز  إذا اةتس  مقيم فر دولة متعمجدو -1

، يتعاين علاى الدولاة الماذةورو أوش  أن  خصام للضريبة فر الدولة المتعمجادو األخارى

من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغم  مسمويم  لضريبة الدخل المدفوعاة فار الدولاة 

ش ي ااوز أن يت اموز الخصاام ذلااك ال ااز  ماان ئااريبة ومااا ذلااك المتعمجادو األخاارى، 

فر يخضا للضريبة جد إلى الدخل الذي  ةمم هو م تس  جبل الخصم المنسوضالدخل 

 الدولة المتعمجدو األخرى. لك 

مقيم فر دولة متعمجدو من الضريبة فر  لك الدولاة وفقام  ألي اةتسب  دخل يعلى عندمم  -2

عند حسامض الضاريبة علاى  -ما ذلك الدولة ي وز لتلك من أحكم  هذه اش لمجية، ف ن  

 أن   خذ فر اشعتبمر الدخل المعلر. -المتبقر من دخل مثل هذا المقيم 

( من هذه الممدو، ف ن  عندمم يتم إعلم  أو  خليض الضريبة 1ألغراض أحكم  اللقرو ) -3

علااى أرباامح األعماامل النمتاا ة فاار دولااة متعمجاادو وفقاام  ألنظمااة و عليماامت  لااك الدولااة 
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مو أو  عااد الضااريبة المعلاااشجتصاامدية لغاارض  شاا يا اشسااتثممرات األجنبيااة للتنميااة 

 .دفعت مهالمخلضة ةمم لو أن

مم يخل أسملي  إزالة اشزدواج الضريبر  لي  فرلمملكة العربية السعودية ا فر حملة  -4

 لمواطنين السعوديين.بملنسبة إلى ا  حكم  نظم  جبمية الزةموب

 

 (الرابعة والعشرونمادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

لمختصة فار السلطة اأن إجرا ات يكون مقيمم  فر دولة متعمجدو شخص ل عندمم يتبين -1

إلى فرض ل  بملنسبة  -أو سوف  ؤدي  -  ؤديأو ةلتيهمم إحدى الدولتين المتعمجد ين 

المعمل اة  وسامئلبصرف النظر عن  -يمكن   ،ئريبة ش  تلق ما أحكم  هذه اش لمجية

علااى  ت أن يعاارض جضااي - الم ليااة لتلااك الاادولتين األنظمااةالمنصااوص عليهاام فاار 

  اا يو. ذلااك الشااخص  لااة المتعمجاادو التاار يقاايم فيهااملدوالتمبعااة لالساالطة المختصااة 

عرض القضية خالل ثالث سانوات مان أول إتاعمر بامإلجرا  الاذي أدى إلاى فارض 

 أحكم  هذه اش لمجية.خملف  ئريبة 

إذا لاام  كاان هاار و ،مبااررلهاام أن اشعتااراض  اإذا بااد - علااى الساالطة المختصااة يتعااين -2

ض   على التوصل إلى حالك  جمدرو نلسهم طرياق  عانالقضاية   ساويةإلاى  رساعال - ُمارض

  نا  مان أجال الدولاة المتعمجادو األخارى فار اش لمق المتبمدل ما السلطة المختصاة 

ا لامق ياتم التوصال إليا  وينلاذ أي هاذه اش لمجياة. التر  خاملف أحكام   ضريبةالفرض 

 .للدولتين المتعمجد ينالم لية  األنظمةأي حدود زمنية واردو فر من م غرملب

عاان طريااق  - يمفاار الاادولتين المتعمجااد ين أن  سااع ينتالساالطتين المختصااعلااى  يتعااين -3

بتلساير هاذه يتعلاق نشا  يأو تاك  ة اذليل أي صاعوبإلاى  -اش لمق المتبمدل فيمام بينهام 

اشزدواج الضااريبر فاار  زالااةإل. وي ااوز أيضاام  أن  تشاامورا معاام  أو  طبيقهاام اش لمجيااة

 ش لمجية.ال مشت التر لم  رد فر هذه ا



26 

 

مان أجال م مبعضاهب فار الادولتين المتعمجاد ين أن  تصاال ينتللسلطتين المختصي وز  -4

 السمبقة.اللقرات حول التوصل إلى ا لمق 

 

 (الخامسة والعشرونمادة )ال

 تبادل المعلومات

المعلومااامت فااار الااادولتين المتعمجاااد ين  بااامدل  ينتيتعاااين علاااى السااالطتين المختصااا -1

األنظمااة الم ليااة للاادولتين لتنليااذ ليااذ أحكاام  هااذه اش لمجيااة أو لتنسااوا   الضاارورية 

فرض الضاريبة أن  مم دا  ،المتعمجد ين المتعلقة بملضرائ  التر  غطيهم هذه اش لمجية

دون التقيااد بملماامدو  المعلوماامتهااذه  باامدل ويااتم أحكاام  هااذه اش لمجيااة.  يخااملفش  لااك 

 تلقمهاام الدولااة المتعمجاادو علااى أنهاام  ةوماا عمماال أي معلو. ( ماان هااذه اش لمجيااةاألولااى)

عليهام وفقام  ألنظمتهام  صال  التار المعلومامت  التر  عممال بهامنلسهم  طريقةملبسرية 

أو السلطمت )بمام فار ذلاك الم امةم  -لألتخمص إش الكشف عنهم ش ي وز و ،الم لية

وى أو مدعالاأو الت صايل أو التنلياذ أو إجمماة  طالمعنياين باملرب -واألجهزو اإلدارياة( 

 يسااتخد وش  .اش لمجيااة فيماام يتعلااق بملضاارائ  التاار  غطيهاام هااذه عتااراضاش   ديااد

وي اوز لهام  ،لهاذه األغاراض فقاطإش المعلوممت  لك هؤش  األتخمص أو السلطمت 

 م كمة عممة أو فر أحكم  جضمئية.داوشت المعلوممت فر مهذه ةشف 

بمام ياؤدي إلاى إلازا  دولاة من هذه المامدو  (1ش ي وز ب ي حمل  لسير أحكم  اللقرو ) -2

 بمم يلر: متعمجدو

لمممرساامت اإلداريااة فاار  لااك الدولااة او نليااذ إجاارا ات إداريااة مخمللااة لألنظمااة  ( أ

 أو فر الدولة المتعمجدو األخرى.المتعمجدو 

التعليمامت اإلدارياة   قديم معلوممت ش يمكن ال صول عليهم بموجا  األنظماة أو ض(

 أو فر الدولة المتعمجدو األخرى.المتعمجدو  لك الدولة  المعتمدو فر

 الصانمعة وأاألعمامل  وأتعلق بملت امرو يمعلوممت من ت نهم ةشف أي سر  قديم  جـ(
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األسااارار الت مرياااة أو المهنياااة أو العمليااامت الت مرياااة أو معلومااامت جاااد يكاااون  أو

 عنهم مخمللم  للسيمسة العممة. الكشف

و معلوماامت بموجاا  هااذه الماامدو،  سااتخد  الدولااة المتعمجاادو إذا طلباات دولااة متعمجااد -3

المطلوباة، لل صول على المعلومامت األخرى إجرا ا هم الخمصة بت ميا المعلوممت 

حتااى لااو ةمناات  لااك الدولااة المتعمجاادو األخاارى ش   تاامج  لااك المعلوماامت ألغااراض 

ود الاواردو فار الضريبة الخمصة بهم. ويخضا اشلتزا  الوارد فر ال كم السمبق لل اد

ولكن ش  لسر هذه ال دود ب ي حمل على أنهم  سمل لدولاة  ،( من هذه الممدو2اللقرو )

متعمجدو بمشمتنمع عن  وفير المعلوممت لم رد أنا  لاي  لتلاك الدولاة مصال ة م لياة 

 فيهم.

( ماان هااذه الماامدو علااى أنهاام 2ش ي ااوز باا ي حاامل ماان األحااوال  لسااير أحكاام  اللقاارو ) -4

دولة المتعمجدو أن  متنا عن  قديم المعلوممت لم ارد أنهام م لوظاة لادى بناك  سمل لل

أو مؤسسة مملية أخارى، أو لادى مرتال أو تاخص يعمال بصالة وةيال أو أماين، أو 

بسب  ةونهم مر بطة بمصملل ملكية لشخص مم. وما ذلاك فا ن مثال هاذه المعلومامت 

  لمجية.ي   أن  ستخد  فقط ألغراض الضريبة المشمولة بهذه اش

 

 (السادسة والعشرونمادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

بموجا   -القنصالية  وأألعضام  البعثامت الدبلوممساية  الممنوحاة اشمتيمزات المملياة      

 .لن  ت ثر بهذه اش لمجية - القواعد العممة للقمنون الدولر أو بموج  أحكم  ا لمجيمت خمصة

 

 (العشرونالسابعة ومادة )ال

 أحكام متنوعة

الضريبر  فر هذه اش لمجية مم يؤثر على  طبيق األحكم  الم لية لمنا التهرض لي   
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 . الضريبر أو الت ن 

 

 (الثامنة والعشرونالمادة )

 النفاذ

عن طرياق القناوات الدبلوممساية ةتمبة  ةل دولة متعمجدو الدولة المتعمجدو األخرى  بلغ  -1

  صابلو. حياز النلامذ هذه اش لمجيةوفقم  لنظممهم لدخول  لالزمةابمستكممل اإلجرا ات 

 لقار فيا    امالاذي تاملر للشاهر اليو  األول من الشاهر الثامنر ال فرنمفذو هذه اش لمجية 

 األخير. اإلبالغ

 :نمفذو أحكم  هذه اش لمجية  صبل -2

 لمملكة العربية السعودية : إلى ابملنسبة  أ(

 (أو بعاد)المبملغ المدفوعة فر  عند المنبا، علىالمستقطعة  لضرائ بم فيمم يتعلق -1

 .ذمنلحيز الاش لمجية  هذه دخول مريت الذي يلر ينمير تهر األول من اليو  

 (أو بعاد)دأ فار التار  با عان السانوات الضاريبيةاألخارى فيمم يتعلق بملضارائ    -2

 اش لمجية نمفذو.لتمريت الذي  صبل في  ا الذي يلرينمير تهر اليو  األول من 

 بملنسبة إلى فيتنم  : (ض

الخمئااعة لمبااملغ إلااى افيماام يتعلااق بملضاارائ  المسااتقطعة عنااد المنبااا، بملنساابة  -1

لمة فر )أو بعد( الياو  األول مان ينامير فار السانة الميالدياة التملياة للضريبة المتس

 ية الالحقة.هذه اش لمجية حيز النلمذ وفر السنوات الميالد همللسنة التر  دخل في

لدخل أو األربامح أو أربامح إلى افيمم يتعلق بملضرائ  الليتنممية األخرى بملنسبة   -2

رأس الممل أو رأس المامل النمتائ فار )أو بعاد( الياو  األول مان ينامير فار السانة 

الميالديااة التمليااة للساانة التاار  اادخل فاار هااذه اش لمجيااة حيااز النلاامذ وفاار الساانوات 

 الميالدية الالحقة.
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 (التاسعة والعشرونمادة )ال

 اإلنهاء

ي اااوز ألي مااان الااادولتين و ،غيااار م اااددو لمااادو ظااال هاااذه اش لمجياااة نمفاااذو الملعاااول  -1

بطلا  خطار  إتاعمر بتقاديموات الدبلوممساية نالق من خالل اش لمجية إنهم المتعمجد ين 

يالدياة أي سانة م فاريونياو  31فار موعاد ش يتعادى للدولة المتعمجدو األخرى اإلنهم  

 .فيهم اش لمجية نمفذوالسنة التر أصب ت بعد خم  سنوات مرور  بدأ بعد 

 :النلمذ  توجف عن  اش لمجيةف ن  ، ملةمثل هذه الفر  -2

 لمملكة العربية السعودية :إلى اأ ( بملنسبة 

بعاد نهمياة علاى المباملغ المدفوعاة  ،المنباا قطعة عنادلضرائ  المساتمب مم يتعلقفي -1

 .إتعمر إنهم  اش لمجية  م فيهم  قديميالدية التر السنة الم

ضرائ  األخرى عن السنوات الضريبية التر  بدأ بعد نهمياة السانة ملب مم يتعلقفي  -2

 .إتعمر إنهم  اش لمجية قديم فيهم  م الميالدية التر 

 ض( بملنسبة إلى فيتنم  :

الخمئاعة للضاريبة لمباملغ فيمم يتعلق بملضرائ  المستقطعة عند المنبا، بملنسبة ل -1

لمة فر )أو بعد( اليو  األول من ينمير فر السنة الميالدياة التملياة للسانة التار ستالم

 ميالدية شحقة.سنة إتعمر إنهم  اش لمجية وفر أي  سلم  م فيهم 

لدخل أو األربامح أو أربامح إلى افيمم يتعلق بملضرائ  الليتنممية األخرى بملنسبة   -2

رأس المامل النمتائ فار )أو بعاد( الياو  األول مان ينامير فار السانة  رأس الممل أو

إتااعمر إنهاام  اش لمجيااة وفاار الساانوات  ساالم الميالديااة التمليااة للساانة التاار  اام فيهاام 

 الميالدية الالحقة.
      

ماان جباال حكومتيهماام،  ،حساا  األصااولجاام  الموجعاامن أدناامه، الملوئاامن  إثبم اام  لااذلك

 .هذه اش لمجيةبتوجيا 
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