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 اتفــاقيـــة

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 الجمهورية التونسيةوحكومة 

 ع التهرب الضريبيمنلولتجنب االزدواج الضريبي 

 على الدخل في شأن الضرائب
 

 الجمهورية التونسيةوحكومة إن حكومة المملكة العربية السعودية  

ولمنة  التهةرا اليةريبي منهما في إبرام اتفاقيةة لتجنةا ادودواا اليةريبي  رغبة  

 ،في شأن اليرائا على الدخل

 تفقتا على ما يلي:إقد 
 األولىمادة ال

 لهم االتفاقيةاألشخاص الذين تشم
تطبق هذه ادتفاقية على األشخاص المقيمين في إحةد  الةدولتين المتعاقةدتين فو فةي 

 كلتيهما.
 الثانيةمادة ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية
كةل دولةة متعاقةد   ةصةل متطبق هذه ادتفاقية على ضرائا الدخل المفروضة ل -1

 النظر عن طريقة فرضها. صرففو سلطاتها الم لية باإلدارية  فو فقسامها

 وضةة علةى إجمةالي الةدخلراليرائا المف جمي من اليرائا على الدخل  دتع -2

 خلصالةت مةنالناتجةة  مكاسةااليةرائا علةى ال هافو على عناصر الدخل بما في

 .ملكية الممتلكات المنقولة فو غير المنقولة من

 اص هي:التي تطبق عليها هذه ادتفاقية بشكل خ  اليةاليرائا ال -3

 لمملكة العربية السعودية:إلى ا بالنسبة ف(

 .الزكا  -

 .و الطبيعياضريبة استثمار الغ هاضريبة الدخل بما في -

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

 :الجمهورية التونسية إلى بالنسبة ا(

 .اليريبة على دخل األشخاص الطبيعيين -

 اليريبة على الشركات. -

 ."(التونسية ر إليها فيما بعد بـ "اليريبة)يشا

مماثلة فو مشابهة في جوهرهةا  يبةادتفاقية فييا  على في ضرهذه  فحكامتطبق  -4
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إضافة  ،بعد تاريخ توقي  هذه ادتفاقيةها في من الدولتين المتعاقدتين ضرتفالتي 

ن الةةدولتيتبلةةك كةةل سةةلطة مختصةةة فةةي نهةةا. ومإلةةى اليةةرائا ال اليةةة فو بةةدد  

 تهةةاالتةي فدخلةع علةى فنظم الجوهريةةةبةالتغييرات السةلطة األخةر  المتعاقةدتين 

 اليريبية.

 الثالثةمادة ال

 عامة اتتعريف
 ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك: ،هذه ادتفاقية ألغراض -1

المملكةة العربيةة السةعودية إقلةيم يعني مصطلح "المملكة العربية السةعودية"   (ف

المملكةةة التةةي تمةةار  الواقعةةة خةةارا الميةةاه اإلقليميةةة المنةةاطق ويشةةمل ذلةةك 

 ةتربةالوالطبقةات الواقعةة ت ةع  رهةامياههةا وقةاب ب  على العربية السعودية

 .الدولي لقانونلطبقا   السياد  والودية حقوق موارد الطبيعيةالو

التةةراا والفيةا ات الب ريةةة التةةي تمةةار  عليهةةا تةةون "  "يعنةي مصةةطلح( ا

لتةةراا القةةاري والجةةزر والميةةاه الداخليةةة والب ةةر اإلقليمةةي تةةون  سةةيادتها )ا

األخةةر   الب ريةةةالةةذي يشةةرف عليهةةا( وكةةذلك الفيةةا ات والفيةةا  الجةةوي 

 التي تمار  فيها وديتها طبقا للقانون الدولي.

و "الدولة المتعاقد  األخر " المملكةة العربيةة "دولة متعاقد "  اتتعني عبار جـ(

 .النص سياق هيقتيي ب سا ماالتونسية الجمهورية  السعودية فو

خةةةر مةةةن آ كيةةةانشةةةركة فو في فو في فةةةرد، في مصةةةطلح "شةةةخص"  شةةةملي د(

مؤسسةات السةلطات والفقسةامها اإلداريةة فو وبما في ذلةك الدولةة  األشخاص

 .الم لية

كيةةان يعامةةل  فيفو  معنويةةة ذي صةةفةيعنةةي مصةةطلح "شةةركة" في شةةخص   هـ(

 .راض اليريبةألغ معنوية ذو صفةعلى فنه شخص 

"مشروب تاب  لدولة متعاقد " و "مشروب تاب  للدولة المتعاقةد   اعبارتعني ت و(

 ا  يباشةةره مقةةيم بدولةةة متعاقةةد  ومشةةروع ا  األخةةر " علةةى التةةوالي مشةةروع

 .يباشره مقيم بالدولة المتعاقد  األخر 
تعني عبار  "نقل دولةي" في نقةل بسةفينة فو طةائر  يتةولى تشةغيلها مشةروب  (و

مةةا عةةدا  ،إدارتةةه الفعلةةي فةةي دولةةة متعاقةةد اب  لدولةةة متعاقةةد  يوجةةد مركةةز تةة
ال ادت التي يتم فيها تشةغيل السةفينة فو الطةائر  فقةن بةين فمةاكن تقة  داخةل 

 الدولة المتعاقد  األخر .
 يعني مصطلح "مواطن":( حـ

 في فرد حائز على جنسية دولة متعاقد . (1
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جمعية تسةتمد ذلةك الوضة  مةن  فو فشخاصفو شركة  معنويفي شخص  (2

 األنظمة النافذ  في دولة متعاقد .

 يعني مصطلح "السلطة المختصة": ط(

وويةةر  ووار  الماليةةة ويمثلهةةا ،لمملكةةة العربيةةة السةةعوديةإلةةى ابالنسةةبة  (1

 .المالية فو ممثله المفوض

لجمهوريةة التونسةية : وويةر الماليةة فو ممثلةه المةرخص لةه اإلةى بالنسبة  (2

 لك.في ذ
 عبةار  فوادتفاقيةة فةي في وقةع مةن قبةل دولةة متعاقةد  فة ن في هذه تطبيق  عند -2

خةالف ذلةك، يكةون الةنص لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق مصطلح 
اليةرائا فيمةا يتعلةق بم تلك الدولةة افي ذلك الوقع بموجا نظ هنفسالمعنى له 

ة ياليةةريب لألنظمةةةطبقةةا   يةةرجح في معنةةىو ،ادتفاقيةةةهةةذه التةةي تطبةةق عليهةةا 
للمصةطلح وفقةا  لألنظمةة  للعبةار  فو بقة لتلك الدولة علةى في معنةى معطةىالمط

 األخر  لتلك الدولة.

 الرابعةمادة ال

 مـمقيـال

 :ألغراض هذه ادتفاقية تعني عبار  "مقيم في دولة متعاقد " -1
فو إقامته فو نه سك ها بسبام تلك الدولة لليريبة فيافي شخص يخي  وفقا  لنظ )ف(

تشةمل كمةا . خةر ذي طبيعةة مماثلةةآم ل إدارتةه فو في معيةار مكان تأسيسه فو 
 سلطاتها الم لية.اإلدارية فو من فقسامها  ا  فييا  تلك الدولة فو في

مةن  معفةىسةوا  كةان دولةة متعاقةد  نظمةة وفقةا  ألمؤسة   معنةوي)ا( في شخص 

 إما:ائم ومستمر فيها قوتلك الدولة ب فو غير خاض  لليريبة اليرائا

 .مماثلآخر تعليمي فو علمي فو في غرض  فو يخير فو لغرض ديني (1

 مماثلة.فخر   مناف فو  يةمعاشات تقاعد وفيرفو لت (2

ضة  لليةريبة فةي تلةك الدولةة فيمةا يتعلةق افي شةخص خهةذه العبةار  شمل تد  لكن

 .هافقن بالدخل من مصادر في

مقيمةا  فةي كلتةا الةدولتين ( من هذه المةاد  1الفقر  ) وفقا  ألحكام فرد كوني عندما -2

 المتعاقدتين ف ن وضعه عندئذ يت دد كاآلتي:

فر اتةو فة ن ،هةابفر لةه سةكن دائةم االتي يتوالمتعاقد  مقيما  فقن في الدولة  ديع ف( 

مقيما  فقن في الدولة المتعاقد   ديعفالمتعاقدتين له سكن دائم في كلتا الدولتين 

عالقاتةةه الشخصةةية وادقتصةةادية فوثةةق )مركةةز المصةةالح فيهةةا التةةي تكةةون 

 .("ال يوية"

ال يويةة  هصةال مهةا مركةز فيالتةي  المتعاقةد  إذا لم يكن ممكنا  ت ديد الدولة ا(
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 فقةنمقيمةا   ديعةف، المتعاقةدتين فر له سكن دائم فةي في مةن الةدولتينافو لم يتو

 .التي فيها سكنه المعتادالمتعاقد  في الدولة 

فو لم يكن له سكن معتاد المتعاقدتين إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين  (جـ

 .التي يكون مواطنا  فيهاالمتعاقد  مقيما  فقن في الدولة  دفي منهما، يعفي 

 ،فو لم يكن مواطنا  في في منهماالمتعاقدتين إذا كان مواطنا  في كلتا الدولتين  د(

الموضةوب بادتفةاق دولتين المتعاقةدتين الة ان فةيتفتسوي السةلطتان المختصة

 .المشترك

مقيما  من هذه الماد  ( 1وفقا  ألحكام الفقر  ) - غير الفرد -شخص ما  عندما يعد -3

 ها مركزفي وجدفي الدولة التي يفقن مقيما   دفي كلتا الدولتين المتعاقدتين ف نه يع

 إدارته الفعلي.

 الخامسةمادة ال

 المنشأة الدائمة
اض هذه ادتفاقية، تعني عبار  "المنشأ  الدائمة" المقر الثابع للعمل الةذي ألغر -1

 يتم من خالله مزاولة نشاط المشروب كليا  فو جزئيا .

 :ةخاص صفةتشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" ب -2
 ؛إدار ركز م (ف
 ؛فرب( ا
 ؛كتام (جـ
 ؛مصن  (د
 ؛ورشة (هـ
 الموارد الطبيعية.م جر فو في مكان آخر دستخراا فو منجم  (و
 تشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" فييا : -3

إشرافية متعلقة  فعماد  فو  ،جمي  فو تركياتو مشروب ، فموق  بنا  فو إنشا  (ف

 تلك األعمال مةد هذا الموق  فو المشروب فو  مثليستمر فن  بشرطلكن  ،بها

 فشهر. ستة لىتزيد ع

ارية مةن قبةل مشةروب مةن خةالل ستشةدخةدمات االتوفير خةدمات بمةا فيهةا ( ا

 بشةرط فنلكةن هةذا الغةرض، للمشةروب ايوظفهم موظفين فو عاملين آخرين 

 فةي( بةه مشةروب مةرتبنلفو  نفسةه لمشةروبل) األعمال من هذا النوبتستمر 

فشةهر خةالل في سةتة  لةىتزيةد فةي مجموعهةا ع مةددفو  مد الدولة المتعاقد  ل

 شهرا . مد  اثني عشر

"المنشةةأ  بةةار  عد تشةةمل  ،حكةةام السةةابقة فةةي هةةذه المةةاد األ علةةى الةةرغم مةةن -4

 :الدائمة"
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التةي السةل  فو البيةائ   و عةرضفاستخدام التسهيالت فقةن لغةرض تخةزين  ف(

 لمشروب؛ا يملكها

لمشةةروب لغةةرض ا التةةي يملكهةةاادحتفةةاظ بمخةةزون مةةن السةةل  فو البيةةائ  ( ا

 ؛فقن التخزين فو العرض

لغةرض فقن  لمشروبالتي يملكها ا  فو البيائ  ادحتفاظ بمخزون من السل( جـ

 المعالجة من قبل مشروب آخر؛

ادحتفةةاظ بمقةةر ثابةةع للعمةةل فقةةن لغةةرض شةةرا  سةةل  فو بيةةائ  فو جمةة   (د

 معلومات للمشروب؛

طبيعةة  يذآخةر  نشةاطأي القيةام بةادحتفاظ بمقةر ثابةع للعمةل فقةن لغةرض   هـ(

 .للمشروب ت ييرية فو مساعد 

المةةذكور  فةةي  األنشةةطةمقةةر ثابةةع للعمةةل فقةةن ألي مةةزي  مةةن ادحتفةةاظ ب (و

الثابةع  قةرللمشرط فن يكون النشاط الكلةي ب( هـإلى )   الفقرات الفرعية )ف( 

 .مساعد ت ييرية فو طبيعة  لهمزي  ال هذانات  عن الللعمل 

 - شةةخص كةةانإذا مةةن هةةذه المةةاد  ( 2( و )1فحكةةام الفقةةرتين ) الةةرغم مةةنعلةةى  -5

فةي  يعمةل -(6ل المتمت  بوض  مستقل والذي تنطبق عليةه الفقةر  )الوكي خالف

 اذهةةة ن فةةة لدولةةةة المتعاقةةةد  األخةةةر ،ل تةةةاب دولةةةة متعاقةةةد  نيابةةةة عةةةن مشةةةروب 

منشةةأ  دائمةةة فةةي الدولةةة المتعاقةةد  المةةذكور  فود  فيمةةا  لديةةه يعتبةةر فنالمشةةروب 

 لشخص:إذا كان هذا ا ،الشخص للمشروب ذلك ايقوم به ة فعمالأييتعلق ب

لديةةه صةةالحية ويمارسةةها بشةةكل معتةةاد فةةي تلةةك الدولةةة إلبةةرام العقةةود باسةةم  ف(

( 4في الفقر  ) الوارد مقصور  على تلك  األعمال هذهكن تما لم  ،المشروب

جعةل تد ثابةع للعمةل  مقرمن خالل  باشرتهاتمع مالتي إذا ومن هذه الماد  

 حكام تلك الفقر .ف بمقتيىالثابع للعمل منشأ  دائمة  هذا المقرمن 

صةةالحية لكنةةه ي ةةتف  بشةةكل معتةةاد فةةي الدولةةة هةةذه ال مثةةللديةةه لةةي  فو  ا(

بشةكل للغيةر  منهةا يةوفرالتةي البيةائ   وفالمذكور  فود  بمخزون من السةل  

 نيابة عن المشروب.السل  فو البيائ  منتظم 

 بسباألخر  منشأ  دائمة في الدولة المتعاقد  ا  متعاقد ةدولمشروب ل يعد فند  -6

عةن طريةق سمسةار فو وكيةل عةام فقةن األخةر   الدولةةتلةك مزاولته للعمل فةي 

شةةرط فن يعمةةل مثةةل هةةؤد  ب ،وكيةةل آخةةر ذي وضةة  مسةةتقل فيبالعمولةةة فو 

 .األشخاص باألسلوا المعتاد لعملهم

ن كون شركة مقيمة في دولة متعاقد  تسيطر على شركة فو مسيطر عليها مةن إ -7

فو تةةزاول عمةةال  فةةي تلةةك الدولةةة  ،لدولةةة المتعاقةةد  األخةةر ابشةةركة مقيمةةة قبةةل 
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د ف ن ذلك الواق  في حد ذاته ( غيرهااألخر  )سوا  من خالل منشأ  دائمة فو 

 ركتين منشأ  دائمة للشركة األخر .يجعل فيا  من الش
 السادسةمادة ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 
لة متعاقةد  مةن ممتلكةات غيةر منقولةة )بمةا الدخل الذي ي صل عليه مقيم في دو -1

في ذلك الةدخل مةن الزراعةة فو اسةتغالل الغابةات( الكائنةة فةي الدولةة المتعاقةد  

 األخر  يجوو إخياعه لليريبة في تلك الدولة المتعاقد  األخر .
الدولةة  امظةنلوفقةا  يكون لعبةار  "الممتلكةات غيةر المنقولةة" المعنةى الةوارد لهةا  -2

فة ن العبةار  تشةتمل  ،على في حالو .ةيالتي توجد بها الممتلكات المعنالمتعاقد  
علةةى الملكيةةة المل قةةة بالممتلكةةات غيةةر المنقولةةة والثةةرو  ال يوانيةةة والمعةةدات 

شةأنها فحكةام بالمستخدمة في الزراعة واسةتغالل الغابةات وال قةوق التةي تطبةق 
الممتلكةات غيةر المنقولةة وحق ادنتفةاب ب ،العام المتعلقة بملكية األراضيالنظام 

سةةتغالل فو ال ةةق فةةي ادوال قةةوق فةةي المةةدفوعات المتغيةةر  فو الثابتةةة مقابةةل 
ود تعةةد  ،اسةةتغالل الترسةةبات المعدنيةةة والمصةةادر والمةةوارد الطبيعيةةة األخةةر 

 الممتلكات غير المنقولة. منوالطائرات  بواخروالالسفن 
لدخل النات  من استخدام الممتلكات ( من هذه الماد  على ا1تطبق فحكام الفقر  ) -3

 فو استغاللها بأي شكل آخر. ،فو تأجيرها مباشر غير المنقولة بصور  

على الدخل من الممتلكات  من هذه الماد ( 3) و( 1تطبق فييا  فحكام الفقرتين ) -4

وعلةى الةدخل مةن الممتلكةات غيةر المنقولةة المسةتخدمة  ،غير المنقولة لمشروب

 ية مستقلة.ألدا  خدمات شخص
 السابعةمادة ال

 أرباح األعمال
لدولةةة متعاقةةد  لليةريبة فةةي تلةةك الدولةةة  تةةاب تخية  األربةةال العائةةد  لمشةروب  -1

فةةي الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر  عةةن طريةةق  نشةةاطا   مةةا لةةم يباشةةر المشةةروب ،فقةةن
يجةوو فةرض  ، ف نةهباشر المشروب نشاطا  كالمةذكور آنفةا   ف نمنشأ  دائمة فيها. 

ولكن بالقةدر الةذي  ،بة على فربال المشروب في الدولة المتعاقد  األخر اليري
في تلك الدولة األخر  )ا( مبيعات  تلك المنشأ  الدائمة)ف( يمكن فن ينسا إلى 
تبةةاب مةةن  التةةيتلةةك ل ةماثلةةم يةةةفو مةةن نوع يةةةمةةن نفةة  النوعللسةةل  فو البيةةائ  

ر  تةتم مزاولتهةا فةي تلةك المنشأ  الدائمة فو )جـ( نشاطات فعمال فخخالل تلك 
 تلةكزاولهةا تلتلةك التةي  ةمماثلة يةةفو مةن نوع يةةالدولة األخر  مةن نفة  النوع

 .المنشأ  الدائمة
يباشةر مشةروب تةاب  لدولةة  عنةدما ،من هذه المةاد  (3م  مراعا  فحكام الفقر  ) -2

، متعاقد  نشاطا  في الدولة المتعاقد  األخر  عن طريق منشةأ  دائمةة قائمةة فيهةا

يتوق  على فسا  األربال التي  المنشأ  الدائمةتلك  فربالدولة متعاقد  كل  ت دد
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فنشةطة مشةابهة فةي فو  نفسةهايباشةر األنشةطة مسةتقال  مشةروعا  كةان  لوت قيقها 

مةة  بصةةفة مسةةتقلة تمامةةا  ويتعامةةل  ،فو فةةي ظةةروف مشةةابهةنفسةةها الظةةروف 

 منشأ  دائمة له. مثلالمشروب الذي ي
فربةةال منشةأ  دائمةةة يسةةمح بخصةم المصةةروفات المتكبةةد  ألغةةراض  عنةد ت ديةةد  -3

فعمال المنشأ  الدائمة بمةا فةي ذلةك المصةروفات التنفيذيةة واإلداريةة العموميةة، 
سوا   تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأ  الدائمة فو فةي في مكةان آخةر. 

ة، إن وجةةدت، ولكةةن د يسةةمح بمثةةل ذلةةك الخصةةم بالنسةةبة أليةةة مبةةالك مدفوعةة
)خالف ما ُدف  مقابل استرداد النفقات الفعليةة( مةن قبةل المنشةأ  الدائمةة للمكتةا 
الرئي  للمشةروب فو ألي مةن مكاتبةه األخةر  علةى شةكل إتةاوات فو رسةوم فو 
مةةدفوعات مماثلةةة فخةةر  مقابةةل اسةةتخدام حقةةوق بةةرا ات اإلختةةراب فو حقةةوق 

عينةةة فو مقابةةل اإلدار  فو فخةةر  فو علةةى شةةكل عمةةودت مقابةةل فدا  خةةدمات م
)فيما عدا حالة المشروب المصرفي( علةى شةكل دخةل مةن مطالبةات الةدين فيمةا 
يتعلق باألموال المقرضة إلى المنشأ  الدائمة. وبالمثل د يؤخذ في ادعتبار عند 
ت ديةةد فربةةال المنشةةأ  الدائمةةة المبةةالك )خةةالف مةةا دفةة  مقابةةل اسةةترداد النفقةةات 

ة ل مةن قبةل تلةك المنشةأ  الدائمةة علةى حسةاا المكتةا الةرئي  الفعلية( التي تُ م 
للمشروب فو فيٍّ من مكاتبه األخر  علةى شةكل إتةاوات فو رسةوم فو مةدفوعات 
مماثلة فخر  مقابل استخدام حقوق برا ات اإلختراب فو حقوق فخر ، فو على 
لةة شكل عمةودت مقابةل فدا  خةدمات معينةة فو مقابةل اإلدار ، فو )فيمةا عةدا حا

المشروب المصرفي( على شكل دخل مةن مطالبةات الةدين فيمةا يتعلةق بةاألموال 
 المقرضة إلى المكتا الرئي  للمشروب فو فيٍّ من مكاتبه األخر .

فةي إحةد  بالرغم من األحكام األخر  ف ن فربال األعمال التي ي ققها مشروب   -4

د  األخةر  د تخية  من تصدير بيائ  إلى الدولة المتعاقالدولتين المتعاقدتين 

علةى وإذا اشةتملع عقةود التصةدير  .لليريبة في تلك الدولةة المتعاقةد  األخةر 

الدولةة المتعاقةد  األخةر  فة ن فةي  من خالل منشأ  دائمةة مار تفخر   ةنشطف

خية  لليةريبة فةي الدولةة ييجةوو فن  األنشةطةتلةك  مةن مثةلالةدخل المكتسةا 

 المتعاقد  األخر .

 

بشكل منفصل فةي مةواد فخةر  عولجع ربال على بنود للدخل ما تشتمل األعند -5

 ف ن فحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه الماد . ،هذه ادتفاقيةفي 

 الثامنةمادة ال

 والجوي النقل البحري

 لليةريبةفةي النقةل الةدولي فو طةائرات ن تشغيل سفن متخي  األربال الناتجة  -1

 اإلدار  الفعلي للمشروب. مركزفيها  وجديفقن في الدولة المتعاقد  التي 
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 دب ري يق  على متن سةفينة ف نةه يعةنقل إذا كان مركز اإلدار  الفعلي لمشروب  -2

وإن لةم يوجةد مثةل  ،في الدولة المتعاقد  التي يق  فيها مينا  موطن السفينةواقعا  

 .ةم فيها مشغل السفينقيفي الدولة المتعاقد  التي يفيعد واقعا   ،الموطن هذا

ن المشةاركة مفييا  على األربال الناتجة من هذه الماد  ( 1تطبق فحكام الفقر  ) -3

 في ات اد فو عمل مشترك فو وكالة تشغيل دولية.

 التاسعةمادة ال

 المشروعات المشتركة
 :عندما  -1

يشةةارك مشةةروب تةةاب  لدولةةة متعاقةةد  بصةةور  مباشةةر  فو غيةةر مباشةةر  فةةي  ف(

المتعاقةةد  األخةةر  فو فةةي السةةيطر  عليةةه فو فةةي  إدار  مشةةروب تةةاب  للدولةةة

 .ماله رف 

يشارك نف  األشخاص بصور  مباشةر  فو غيةر مباشةر  فةي إدار   فو ا(

وفةةي مشةةروب تةةاب  لدولةةة متعاقةةد  مةةال  فو فةةي رف  ىفو فةةي السةةيطر  علةة

 األخر .متعاقد  الدولة لمشروب تاب  ل

مةا المشةروعين في إذا وضعع فو فرضع شةروط بةين ،وفي في من ال التين 

التجاريةةةة فو الماليةةةة تختلةةةف عةةةن تلةةةك التةةةي تكةةةون بةةةين  عالقتهمةةةاب يتعلةةةق

مشروعين مستقلين عن بعيهما، ف ن فية فربال كان من الممكةن فن ي ققهةا 

سةبا ب هةا ققيلكنةه لةم و ،قائمةةفي من المشروعين لو لم تكةن هةذه الشةروط 

شةروب وإخيةاعها فربال هذا الم ضمن إدراجهايجوو  ،الشروط هوجود هذ

 لليريبة تبعا  لذلك.

وفخيةعتها لليةريبة  -إذا فدرجع دولة متعاقد  ضمن فربال مشةروب تةاب  لهةا  -2

فربال مشروب تاب  للدولة المتعاقد  األخر  تم إخياعها لليريبة  – وفقا  لذلك

 قق تتسةةالمدرجةةة هةةذه األربةةال  كانةةعو ،األخةةر  المتعاقةةد فةةي تلةةك الدولةةة 

للدولةة المةذكور  فود  لةو كانةع الشةروط بةين المشةروعين هةي  للمشروب التاب 

 - عندئةذ –على الدولةة األخةر  ف ،الشروط ذاتها التي تكون بين مشاري  مستقلة

األربةال فةي  تلةكإجرا  التعديل المناسا علةى مبلةك اليةريبة المفةروض علةى 

هةةذه األحكةةام األخةةر  ليتعةةين مراعةةا  مثةةل هةةذا التعةةديل لت ديةةد تلةةك الدولةةة. 

فيمةا بينهمةا فةي الةدولتين المتعاقةدتين  تانالمختصة ناتتتشةاور السةلطو ،ادتفاقية

 ذلك.لمتى دعع اليرور  

 العاشرةمادة ال

 أرباح األسهم
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يجوو فن تخي  فربال األسهم التي تدفعها شةركة مقيمةة فةي دولةة متعاقةد  إلةى  -1

 متعاقد  األخر .مقيم في الدولة المتعاقد  األخر  لليريبة في تلك الدولة ال
يجةةوو فييةةا  فن تخيةة  فربةةال األسةةهم تلةةك لليةةريبة فةةي الدولةةة  ،مةة  ذلةةكو -2

ولكةن  .وفقا  ألنظمة تلك الدولةةولألربال    التي تقيم فيها الشركة الدافعةالمتعاقد
فة ن  ،مقيمةا  فةي الدولةة المتعاقةد  األخةر إذا كان المالك المنتف  بأربال األسةهم 

قيمةة  يمةن إجمةال (% 5) بالمائةةخمسةة  ا فد تتجةاوويجاليريبة المفروضة 
د تؤثر هذه الفقر  على خيةوب الشةركة لليةريبة فيمةا يخةتص  فربال األسهم.

 باألربال التي تدف  منها فربال األسهم.
تعني عبار  "فربال األسهم" كما هي مستخدمة في هذه الماد  الدخل من األسهم  -3

التعدين فو فسهم المؤسسين فو فو فسهم  نتفاب""ادنتفاب" فو حقوق "اد فو فسهم

 ،المشةةاركة فةةي األربةةال فو -ن ود تمثةةل مطالبةات ديةة التةةي  -ال قةوق األخةةر  

خةةةر  التةةةي تخيةةة  لةةةنف  المعاملةةةة األ المشةةةاركةكةةةذلك الةةةدخل مةةةن حقةةةوق و

الشةةركة فيهةةا  ةقيمةالمدخل مةةن األسةةهم بموجةا فنظمةةة الدولةةة مثةةل الةاليةريبية 

 .لألربال المووعة
إذا كةةان المالةةك المنتفةة  مةةن هةةذه المةةاد   (2) و (1) تيند تنطبةةق فحكةةام الفقةةر -4

فةةي دولةةة متعاقةةد  ويةةزاول عمةةال  فةةي الدولةةة المتعاقةةد   ا  بأربةةال األسةةهم مقيمةة
األخر  التي تقيم فيهةا الشةركة الدافعةة ألربةال األسةهم مةن خةالل منشةأ  دائمةة 

األخةر  خةدمات شخصةية مسةتقلة يةؤدي فةي تلةك الدولةة كان فو  ،فيها موجود 
بسةةببها فربةةال األسةةهم  عوكانةةع ملكيةةة األسةةهم التةةي دفعةة ،مةةن قاعةةد  ثابتةةة فيهةةا

طبةق نفو القاعد  الثابتة. في مثةل هةذه ال الةة تالدائمة مرتبطة فعليا  بهذه المنشأ  
 وفقا  لل الة.من هذه ادتفاقية ( 14( فو الماد  )7الماد  ) فحكام

قيمةة فةي دولةة متعاقةد  فرباحةا  فو دخةال  مةن الدولةة المتعاقةد  إذا حققع شةركة م -5

ال يجةةوو فن تفةةرض تلةةك الدولةةة األخةةر  في ضةةريبة علةةى فربةةال فةةاألخةةر ، 

األسهم التي تدفعها الشركة إد بقدر ما يدف  من فربال األسهم هذه إلى مقةيم فةي 

سةببها فربةال تلك الدولة األخر  فو بالقةدر الةذي تكةون فيةه الملكيةة التةي تةدف  ب

فةةي تلةةك  موجةةود األسةةهم مرتبطةةة ارتباطةةا  فعليةةا  بمنشةةأ  دائمةةة فو قاعةةد  ثابتةةة 

غيةةةر المووعةةةة الشةةةركة ب فربةةةال ايةةةخإ يجةةةوو لهةةةا كمةةةا د .الدولةةةة األخةةةر 

 مثةلتفربال األسهم المدفوعة فو األربال غير المووعةة  كانعحتى لو لليريبة 

 في تلك الدولة األخر . ا  ناشئ فو دخال   ا  رباحفكليا  فو جزئيا  

 الحادية عشرمادة ال

 الدخل من مطالبات الدين

يجوو فن يخي  الدخل مةن مطالبةات الةدين الناشة  فةي دولةة متعاقةد  ومةدفوب  -1

 لمقيم في الدولة المتعاقد  األخر  لليريبة في تلك الدولة األخر .
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يبة فةي م  ذلك، يجةوو فن يخية  مثةل هةذا الةدخل مةن مطالبةات الةدين لليةرو -2

لكةن إذا كةان  ،ألنظمة تلك الدولة المتعاقةد الدولة المتعاقد  التي ينشأ فيها وطبقا  

مقيمةا  فةي الدولةة المتعاقةد  األخةر ، لدخل مةن مطالبةات الةدين باالمالك المنتف  

 :اليريبة المفروضةتتجاوو هذه  فيجا فد

مةن مطالبةات من إجمةالي مبلةك الةدخل  (% 2.5) بالمائة ونصف اثناننسبة   -ف

 .بالنسبة للمؤسسات المصرفية الدين

فةي ( من إجمالي مبلك الدخل من مطالبةات الةدين % 5خمسة بالمائة )نسبة  -ا

 .ل ادت األخر ا

تعنةةي عبةةار  "الةةدخل مةةن مطالبةةات الةةدين" كمةةا هةةي مسةةتخدمة فةةي هةةذه المةةاد   -3

وسةوا  لهةا  ،نوب سوا  تم تأمينها بةرهن فم د فيالدخل من مطالبات الدين من 

السةةندات مةةن وبشةةكل خةةاص الةةدخل  ،أربةةال المةةدين فم دبال ةةق فةةي المشةةاركة 

ات وسةندات الةديون بمةا فةي ذلةك العةالوات والجةوائز السةندو ،المالية ال كومية

 دد تعةةوالمرتبطةةة بمثةةل هةةذه السةةندات الماليةةة فو السةةندات فو سةةندات الةةديون. 

 دين ألغراض هذه الماد .الالبات الجزا ات عن الدفعات المتأخر  دخال  من مط

إذا كةان المالةك المنتفة  مةن من هةذه المةاد   (2) ( و1) تيند تنطبق فحكام الفقر -4

يةةزاول عمةةال  فةةي الدولةةة ومقيمةةا  فةةي دولةةة متعاقةةد   ،الةةدخل مةةن مطالبةةات الةةدين

المتعاقد  األخر  التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خالل منشأ  دائمة 

األخةر  خةدمات شخصةية مسةتقلة  يةؤدي فةي تلةك الدولةة كانفو  ،فيها د موجو

مةن مطالبةة الةدين التةي دفة  عنهةا الةدخل  ةمطالبة وكانةع ،من قاعةد  ثابتةة فيهةا

ال الةة  تلةكفعليا  بهذه المنشأ  الدائمةة فو القاعةد  الثابتةة. فةي مثةل  مرتبطةالدين 

 وفقا  لل الة. دتفاقيةمن هذه ا( 14( فو الماد  )7طبق فحكام الماد  )نت

عنةةدما يكةةون الشةةخص الةةدخل مةةن مطالبةةات الةةدين ناشةةئا  فةةي دولةةة متعاقةةد   ديعةة -5

الةدخل إذا كةان الشةخص الةذي يةدف  ذلةك  ومة  ذلةكفي تلك الدولة.  ا  مقيمالداف  

 – مقيمةا  فةي دولةة متعاقةد  فم دهةذا الشةخص سةوا  كةان  - من مطالبةات الةدين

 الناشة شةأ  دائمةة فو قاعةد  ثابتةة مرتبطةة بالمديونيةة في دولةة متعاقةد  من يملك

المنشةةأ   هةةذهت مةةل ذلةةك الةةدخل تو ،مةةن مطالبةةات الةةدين المةةدفوبالةةدخل  عنهةةا

فيهةا توجةد الدخل ناش  في الدولة التي  د هذاعندئذ يع ،الدائمة فو القاعد  الثابتة

 المنشأ  الدائمة فو القاعد  الثابتة.

سةبا عالقةة خاصةة بةين الجهةة ب ،ن مطالبةات الةدينعندما يكون مبلك الةدخل مة -6

ي ذالةدين الةب فيمةا يتعلةقخةر، آالدافعةة والمالةك المنتفة  فو بينهمةا معةا  وشةخص 

المبلك الذي كان سةيتم ادتفةاق عليةه بةين الجهةة  يزيد على، الدخل هذا دف  عنهي
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ف ن فحكام هذه الماد  تنطبق فقةن  ،الدافعة والمالك المنتف  في غياا تلك العالقة

فةةي مثةةل هةةذه ال الةةة، فةة ن الجةةز  الزائةةد مةةن و ،علةةى المبلةةك المةةذكور فخيةةرا  

 وجةواكةل دولةة متعاقةد  مة   ةنظمةألالمدفوعات يظل خاضةعا  لليةريبة طبقةا  

 األحكام األخر  لهذه ادتفاقية. مراعا 
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 الثانية عشرمادة ال
 اإلتاوات

التي تنشأ في دولة متعاقد  وتدف  إلى مقيم في الدولةة يجوو فن تخي  اإلتاوات  -1
 المتعاقد  األخر  لليريبة في تلك الدولة األخر .

م  ذلك، يجوو فن تخي  تلةك اإلتةاوات فييةا  لليةريبة فةي الدولةة المتعاقةد  و -2
مةن لكن إذا كان المالك المنتف  ة تلك الدولة المتعاقد ، فقا  ألنظموالتي تنشأ فيها 

 يجةا فدف ن اليريبة المفروضةة مقيما  في الدولة المتعاقد  األخر ، ات اإلتاو
 من المبلك اإلجمالي لإلتاوات. (% 5) بالمائة خمسةعن زيد ت
المةدفوعات مةن في  -فةي هةذه المةاد مستخدم  كما هو-يعني مصطلح "إتاوات"  -3

بي فو عمل فد نشرلمها مقابل استعمال فو حق استعمال في حق ستنوب التي يتم 

فني فو علمي بما في ذلك األفالم السينمائية، فو ففةالم فو فشةرطة البةإل اإلذاعةي 

ختراب فو عالمة تجارية، فو تصميم فو نموذا، فو إفو التليفزيوني فو في برا   

فو مقابل استعمال فو حق استعمال معدات  ،سرية معالجةمخطن، فو تركيبة فو 

متعلقةةةةة بالتجةةةةارا المعلومةةةةات الل مقابةةةةتجاريةةةةة فو علميةةةةة فو فو  ،صةةةةناعية

 التجارية فو العلمية. فو ،الصناعية
مةن المالةك المنتفة   كةانإذا من هةذه المةاد   (2) و (1)د تنطبق فحكام الفقرتين  -4

عمةال  فةي الدولةة المتعاقةد  األخةر  ويةزاول مقيما  في دولة متعاقةد ،  ،اإلتاوات
كةةان فو  ،فيهةةا موجةةود دائمةةة  التةةي نشةةأت فيهةةا هةةذه اإلتةةاوات مةةن خةةالل منشةةأ 

األخةر  خةدمات شخصةية مسةتقلة مةن خةالل قاعةد  ثابتةة  يؤدي في تلك الدولةة
المنشةأ   هذهفعليا  ب ةمرتبط اتتدف  عنها اإلتاو تيوكان ال ق فو الملكية ال ،فيها

( 14( فو )7فحكةام المةاد  )طبةق نال الة ت هذهفي مثل  ،الدائمة فو القاعد  الثابتة
 وفقا  لل الة.تفاقية من هذه اد

لك الدولة. وم  ذلةك مقيم في تدفعها إذا اإلتاوات قد نشأت في دولة متعاقد   تعد -5
مقيما  في دولةة متعاقةد  فم د، إلتاوات، سوا  كان الذي يدف  اف ذا كان الشخص 

بهةا ادلتزامةات التةي  ا  مرتبطةيملك في دولة متعاقد  منشأ  دائمة فو قاعةد  ثابتةة 
تت مةل لمنشةأ  الدائمةة فو القاعةد  الثابتةة اتلةك كانةع و ،اإلتةاواتنها تلك عتدف  
هةذه اإلتةاوات قةد نشةأت فةي الدولةة التةي عنةدها تعةد  ،اإلتةاواتهةذه  دفة  عةا 

 فيها المنشأ  الدائمة فو القاعد  الثابتة. وجدت
بسةبا عالقةة خاصةة بةين الجهةة الدافعةة والمالةك  - يكون مبلةك اإلتةاوات عندما -6

 فو فو ال ةةق فيمةا يتعلةةق بادسةتخدام - معةا  وبةةين شةخص آخةةرهمةةا لمنتفة  فو بينا

المبلك الةذي كةان سةيتم ادتفةاق عليةه يزيد على المعلومات التي يدف  مقابال  لها، 

العالقةة فة ن فحكةام هةذه المةاد   تلةكوالمالك المنتف  في غياا  ةبين الجهة الدافع

في مثل هذه ال الة، فة ن الجةز  الزائةد و. تنطبق فقن على المبلك المذكور فخيرا  

م  وجةوا  ،م كل دولة متعاقد امن المدفوعات يظل خاضعا  لليريبة طبقا  لنظ
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 مراعا  األحكام األخر  لهذه ادتفاقية.
 الثالثة عشرمادة ال

 األرباح الرأسمالية
 ،ةنقةل ملكيةة ممتلكةات غيةر منقولةمةن مقيم في دولةة متعاقةد  ل ة ققمتال األربال -1

فةي الدولةة المتعاقةد   الواقعةةو ،ادتفاقيةةمةن هةذه  (6كما هي معرفة في الماد  )

 لليريبة في تلك الدولة األخر .يجوو فن تخي   ،األخر 
األربةةال الناتجةةة مةةن نقةةل ملكيةةة ممتلكةةات منقولةةة تشةةكل جةةز ا  مةةن الممتلكةةات  -2

الدولةة المتعاقةد   التجارية لمنشأ  دائمة يمتلكها مشةروب تةاب  لدولةة متعاقةد  فةي
فر  امن نقل ملكية ممتلكات منقولةة متعلقةة بقاعةد  ثابتةة متةوالناتجة األخر  فو 

لمقةةيم مةةن دولةةة متعاقةةد  فةةي الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر  لغةةرض فدا  خةةدمات 
هةذه المنشةأ  الدائمةة مثةل ذلةك األربةال مةن نقةل ملكيةة فةي شخصية مستقلة بمةا 

 يجةوو فن تخية  ،و مثل هذه القاعةد  الثابتةة)بمفردها فو م  كامل المشروب( ف
 األخر .المتعاقد  لليريبة في تلك الدولة 

و مةن ف ،عمةل فةي النقةل الةدوليتاألربال الناتجة من نقل ملكية سفن فو طائرات  -3

تخية   ،الطائرات وفنقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن 

 فيهةةةا مركةةةز اإلدار  الفعلةةةي يوجةةةدالتةةةي  لليةةةريبة فقةةةن فةةةي الدولةةةة المتعاقةةةد 

 للمشروب.

األربال الناتجة من نقل ملكية فسهم تمثّل حصة في رف  مال شةركة مقيمةة فةي  -4

 دولة متعاقد  يجوو فن تخي  لليريبة في تلك الدولة. 

تلةك المشةار إليهةا فةي الفقةرات السةابقة  غيةراألربال الناتجة من نقةل في ملكيةة  - 5

 م فيها ناقل الملكية.يفقن في الدولة المتعاقد  التي يقلليريبة تخي  
 الرابعة عشرمادة ال

 الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقد  فيمةا يتعلةق بخةدمات مهنيةة فو فنشةطة  -1

في مةن لليريبة فقن في تلك الدولة فيما عةدا يخي  ذات طبيعة مستقلة  فخر 
ريبة فةةي هةةذا الةةدخل فييةةا  لليةةمثةةل يخيةة   حيةةإل يجةةوو فن التاليةةة، ال ةةادت

 الدولة المتعاقد  األخر :
فر  لةةه بصةةفة منتظمةةة فةةي الدولةةة المتعاقةةد  اإذا كانةةع لديةةه قاعةةد  ثابتةةة متةةو ف(

يجوو فن يخي  الدخل لليريبة في  ،دا  فنشطته، في تلك ال الةألاألخر  
إلةةى تلةةك القاعةةد   نسةةاي يالةةذولكةةن فقةةن بالقةةدر الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر ، 

 الثابتة.
 مةددلفو  لمةد فةي الدولةة المتعاقةد  األخةر  موجةودا  الشةخص كان إذا  ا(

في مةد  إثنةي عشةر يومةا  فةي  (183) نعةفةي مجموعهةا فو تزيةد إلةى تصل 
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فةة ن مقةةدار  ،ال الةةة تلةةكفةةي  .السةةنة الماليةةة المعنيةةةشةةهرا  تبةةدف فو تنتهةةي فةةي 

يجةوو فن  ،المةؤدا  فةي تلةك الدولةة األخةر  تهن فنشةطمفقن الدخل المت قق 

 .يخي  لليريبة في الدولة األخر 
تشمل عبار  "الخدمات المهنية" بوجه خةاص األنشةطة المسةتقلة فةي المجةادت  -2

التربويةةة فو التعليميةةة وكةةذلك األنشةةطة المسةةتقلة  فو الفنيةةةفو  األدبيةةة فو العلميةةة
وفطبةا  األسةنان  ،ون والمعمةاريونالتي يزاولها األطبةا  والم ةامون والمهندسة

 والم اسبون.
 الخامسة عشرمادة ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة
مةةةن هةةةذه  (21) ( و22) ( و11) ( و18) ( و16)مةةة  مراعةةةا  فحكةةةام المةةةواد  -1

التةي يكتسةبها مقةيم األخةر  ف ن الرواتا واألجور والمكافآت المماثلةة ادتفاقية 
ما  ،في تلك الدولةفقن تخي  لليريبة  -علق بوظيفة فيما يت -في دولة متعاقد  

تمةةع مزاولتهةةا فةةي الدولةةة  ذافةة  ،لةةم تةةتم مزاولتهةةا فةةي الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر 
فةي لليةريبة المكتسةبة ت آيجةوو فن تخية  مثةل هةذه المكافة المتعاقد  األخر 

 تلك الدولة األخر .
التةي يكتسةبها ت آن المكافةفة  ،المةاد مةن هةذه  (1فحكةام الفقةر  ) الرغم منعلى  -2

فةةي الدولةةة المتعاقةةد  تم مزاولتهةةا يةةفةةي دولةةة متعاقةةد  فيمةةا يتعلةةق بوظيفةةة  مقةةيم

 :في ال الة التاليةفود  في الدولة المذكور  فقن تخي  لليريبة  ،األخر 
د تتجةةاوو فةةي  مةةددللمةةد  فو األخةةر   فةةي الدولةةة موجةةودا  المسةةتفيد  إذا كةةان ف(

السةنة في مد  إثني عشر شهرا  تبدف فو تنتهي فةي في يوما   (183) مجموعها
 .المالية المعنية

صةةاحا عمةةل غيةةر مقةةيم فةةي مدفوعةةة مةةن قبةةل ت آالمكافةة وفن تكةةون ا(
 فو نيابة عنه. الدولة األخر 

يملكهةا هةا منشةأ  دائمةة فو قاعةد  ثابتةة تت مل قةدت آالمكاف وفن د تكون جـ(

 العمل في الدولة األخر .صاحا 

ت المكتسةةبة فيمةةا آالمكافةة فةة نلةةرغم مةةن األحكةةام السةةابقة فةةي هةةذه المةةاد ، اعلةةى  -3

تخية   في النقةل الةدولي تعمليتعلق بوظيفة تمار  على متن سفينة فو طائر  

فيهةةةا مركةةةز اإلدار  الفعلةةةي  يوجةةةدفةةةي الدولةةةة المتعاقةةةد  التةةةي  فقةةةن لليةةةريبة

 للمشروب.

 السادسة عشرمادة ال

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

األخةةر  التةةي يكتسةةبها المماثلةةة والمةةدفوعات  فعيةةا  مجلةة  اإلدار فتعةةاا   

 فو مراقبةةة فو هيئةةة مماثلةةة إدار مجلةة   فةةيدولةةة متعاقةةد  بصةةفته عيةةوا   فةةيمقةةيم 
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لليةةريبة فةةي تلةةك يجةةوو إخيةةاعها  ،شةةركة مقيمةةة فةةي الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر ل

 الدولة األخر .

 السابعة عشرمادة ال

 نون والرياضيوالفنان

ف ن الدخل الذي  ،ادتفاقيةمن هذه  (15) و (14)الرغم من فحكام المادتين على  -1

 اإلذاعةةالمسةرل فو السةينما فو فةي بصةفته فنانةا   -مقيم في دولة متعاقد   يكتسبه

مةةن فنشةةطته الشخصةةية التةةي  - فو التليفزيةةون فو بصةةفته موسةةيقيا  فو رياضةةيا  

يجوو إخيةاعه لليةريبة فةي تلةك الدولةة  يمارسها في الدولة المتعاقد  األخر 

 األخر .

يست ق دخل يتعلق بأنشطة شخصية واولها فنان فو رياضي بصةفته تلةك  عندما -2

فةة ن ذلةةك  ،ذلةةك الةةدخل للفنةةان فو الرياضةةي نفسةةه ولكةةن لشةةخص آخةةر لةةم يكةةنو

مةةن هةةذه اإلتفاقيةةة  (15) ( و14) ( و7)الةةرغم مةةن فحكةةام المةةواد علةةى الةةدخل و

فيهةا مزاولةة الفنةان فو  علليريبة في الدولة المتعاقةد  التةي تمةيجوو إخياعه 

 .لتلك األنشطة الرياضي

فةةي الدولةةة  يمارسةةهامقةةيم فةةي دولةةة متعاقةةد  مةةن فنشةةطة الةةدخل الةةذي يكتسةةبه  -3

يعفةى ( مةن هةذه المةاد  2( و )1فةي الفقةرتين ) وفقا  لمةا ورد ،المتعاقد  األخر 

الدولةة تلةك كانع الزيار  إلةى إذا   األخر  في تلك الدولة المتعاقدمن اليريبة 

مةةن الدولةةة عامةةة بةةأموال  يفساسةةبشةةكل فو كليةةا  المتعاقةةد  األخةةر  مدعومةةة 

وفقةا   متةت سلطتها الم ليةة فو فواإلدارية فحد فقسامها  فود  فوالمتعاقد  المذكور  

 بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.اتفاق دتفاقية ثقافية فو 

 منة عشرالثامادة ال

 معاشات التقاعد

ف ن معاشةات  ،من هذه ادتفاقية( 11الماد  ) ( من2الفقر  ) م  مراعا  فحكام

 خدمةةالتي تدف  لمقيم في دولةة متعاقةد  مقابةل  المشابهةاألخر  التقاعد والمكافآت 

 .فقن تخي  لليريبة في تلك الدولة ،سابقة

 التاسعة عشرمادة ال

 الخدمات الحكومية

 - خةةالف معةةات التقاعةةد -المشةةابهة األجةةور والمكافةةآت األخةةر  واتةةا والر ف(  -1

فو سةلطتها الم ليةة لفةرد اإلداريةة دولة متعاقةد  فو فحةد فقسةامها  اي تدفعهتال

خية  لليةريبة القسةم فو السةلطة تخدمات فداها لتلةك الدولةة فو ب فيما يتعلق

 .فقن تلك الدولة في
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المشابهة ور والمكافآت األخر  هذه الرواتا واألج مثلف ن م  ذلك و ا(

الخدمات في تلك فديع إذا فقن تخي  لليريبة في الدولة المتعاقد  األخر  

 :كذلكوالدولة األخر  وكان الفرد مقيما  في تلك الدولة 

 .يهامواطنفحد  (1

 الخدمات. تأديةلم يصبح مقيما  في تلك الدولة فقن لغرض فو  (2

دولةة متعاقةد  فو  ،من قبل، فو من فموال توفرهةا دفعهيتم  يفي معات تقاعد ف(  -2

فرد فيما يتعلق بخدمات فداهةا لتلةك لفو سلطتها الم لية اإلدارية فحد فقسامها 

 .فقن يخي  لليريبة في تلك الدولة ةسلطالفو القسم الدولة فو 

م  ذلك ف ن معات التقاعد هذا يخي  لليريبة فةي الدولةة المتعاقةد  و ا(

 في تلك الدولة األخر . كان الفرد مواطنا  ومقيما  إذا فقن  األخر 

علةةى مةةن هةةذه ادتفاقيةةة  (18) ( و17و ) (16) ( و15)طبةةق فحكةةام المةةواد نت -3

 فيمةا يتعلةقومعاشات التقاعةد  ،المشابهة والمكافآت األخر  ،الرواتا واألجور

داريةة اإلبعمل تزاوله دولة متعاقد  فو فحد فقسامها ومرتبطة بخدمات تم تأديتها 

 فو سلطتها الم لية.

 عشرونالمادة ال

 الطالب

)فو -والةذي يكةون  حرفةيالمدفوعات التي يتسةلمها طالةا فو متةدرا مهنةي فو  -1

 ،مقيمةةا  فةةي الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر  -كةةان( مباشةةر  قبةةل ويةةار  دولةةة متعاقةةد 

هةةةذه لغةةةرض تعليمةةةه فو تدريبةةةه، فقةةةن ويتواجةةةد فةةةي الدولةةةة المةةةذكور  فود  

د تخية  لليةريبة  فوعات التي تكون لغرض معيشته فو تعليمه فو تدريبهالمد

هةذه المةدفوعات ناشةئة مةن مصةادر خةارا مثةل في تلك الدولة بشرط فن تكون 

 تلك الدولة.

)فو -المدفوعات التي يتسةلمها طالةا فو متةدرا مهنةي فو حرفةي والةذي يكةون  -2

الذي الدولة المتعاقد  األخر  ومقيما  في  -كان( مباشر  قبل ويار  دولة متعاقد 

والتةي ، لغرض تعليمه فو تدريبةهفقن يتواجد في الدولة المتعاقد  المذكور  فود  

د  ،فةةي تلةةك الدولةةة المتعاقةةد  األخةةر  مةةؤدا خةةدمات فيمةةا يتعلةةق بمكافةةأ   تمثةةل

ضةرورية ألغةراض  فن تكةونتخي  لليريبة في تلك الدولة األخر ، بشرط 

 المعيشة.

 واحدة والعشرونالمادة ال

 والباحثون المدّرسون

مقيمةةا  فةةي دولةةة  - (فو كةةان) - فو باحةةإل يكةةون مةةدّر لمها تالتةةي يسةةفةةآت المكا     
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عمةةل غةةرض التعلةةيم فو فو ويارتهةةا بمتعاقةةد  قبةةل دعوتةةه للدولةةة المتعاقةةد  األخةةر  

 بمثل هذه األنشطة د تخي  لليريبة في تلك الدولةة علقيت والمستلمة فيمافب اث، 

 .المتعاقد  األخر 
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 الثانية والعشرونمادة ال

 الدخل اآلخر

هةةذه  مةةنناولهةةا المةةواد السةةابقة دخل لمقةةيم فةةي دولةةة متعاقةةد  التةةي لةةم تتالةةبنةةود  -1

 .فينما كان منشؤها ادتفاقية تخي  لليريبة في تلك الدولة فقن

مةةن  خةةالف الةةدخلب -دخل الةةعلةةى مةةن هةةذه المةةاد  ( 1طبةةق فحكةةام الفقةةر  )ند ت -2

 من هةذه ادتفاقيةة (6( من الماد  )2م دد  في الفقر  )الالممتلكات غير المنقولة 

عمةال  فةي الدولةة ويمةار  فةي دولةة متعاقةد   مقيمةا  الةدخل  ذلكمستلم  كانإذا  -

فيهةا، فو يةؤدي فةي تلةك الدولةة  توجةدالمتعاقد  األخر  من خةالل منشةأ  دائمةة 

ويكةةةون ال ةةةق فو  ،ثابتةةةة فيهةةةا األخةةةر  خةةةدمات شخصةةةية مسةةةتقلة مةةةن قاعةةةد 

فعليا  بمثل هذه المنشةأ  الدائمةة فو  ةالدخل مرتبط من فجلهاالممتلكات التي يدف  

مةن ( 14المةاد  ) وف( 7تطبق فحكام المةاد  ) ،ال الة هذهالقاعد  الثابتة. في مثل 

 وفقا  لل الة. هذه ادتفاقية

 الثالثة والعشرونمادة ال

 ضريبيإزالة االزدواج ال أساليب

وفقةةا   -فن يخيةة   يجةةوويخيةة  فو إذا اكتسةةا مقةةيم فةةي دولةةة متعاقةةد  دخةةال   -1

الدولةةةة  فةةة ن ،فةةةي الدولةةةة المتعاقةةةد  األخةةةر  لليةةةريبة -ألحكةةةام هةةةذه ادتفاقيةةةة

 الدخل من اليريبة. هذا مثل تعفيالمذكور  فود  

ما اليريبي فساليا إوالة ادودواا في  لي لمملكة العربية السعودية ا في حالة  -2

 لمواطنين السعوديين.بالنسبة ل أحكام نظام جباية الزكا خل بي

 الرابعة والعشرونمادة ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

 ،تةؤديفو كلتيهما  المتعاقدتينشخص فن إجرا ات إحد  الدولتين ل عندما يتبين -1

 ،قيةةفو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة د تتفةق مة  فحكةام هةذه ادتفا

 األنظمةةةبصةةرف النظةةر عةةن وسةةائل المعالجةةة المنصةةوص عليهةةا فةةي  -يمكنةةه 

لدولةة التابعة لعلى السلطة المختصة  تهفن يعرض قيي - الم لية لتلك الدولتين

ينبغةي عةرض القيةية خةالل ثةالث سةنوات مةن فول والمتعاقد  التي يقيم فيهةا. 

 فحكام هذه ادتفاقية.بما يخالف يريبة الإشعار باإلجرا  الذي فد  إلى فرض 
وإذا لم تكن هي  مبررا ،لها فن ادعتراض  اإذا بد ،على السلطة المختصة يتعين -2

 القيةية تسةويةجاهةد  لفن تسةعى  ،قادر  على التوصل إلةى حةل مرضةي نفسها
طريةةق ادتفةةاق المتبةةادل مةة  السةةلطة المختصةةة بالدولةةة المتعاقةةد  األخةةر   عةةن

اتفةاق وينفةذ في هةذه ادتفاقيةة.  فحكةامتخالف التي  يريبةالبهدف تجنا فرض 
الم ليةةةة  األنظمةةةةم مةةةن في حةةةدود ومنيةةةة وارد  فةةةي غيةةةتم التوصةةةل إليةةةه بةةةالر
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 .للدولتين المتعاقدتين
عةن طريةق  يافي الدولتين المتعاقدتين فن تسةع ينتالسلطتين المختصعلى  يتعين -3

بتفسةير فو  ا  تعلقةمنشةأ يفو شةك  ةتذليل في صةعوبإلى ادتفاق المتبادل فيما بينها 

ادودواا اليةريبي  والةةإلتطبيق هذه ادتفاقية. ويجوو فييةا  فن تتشةاورا معةا  

 في ال ادت التي لم ترد في هذه ادتفاقية.

مةن  امبعيةهب فةي الةدولتين المتعاقةدتين فن تتصةال ينتللسلطتين المختصةيجوو  -4

 السابقة.الفقرات حول التوصل إلى اتفاق فجل 

فن تقةةررا متبةةادل  اتفةةاقبفةةي الةةدولتين المتعاقةةدتين  ةالمختصةةت اللسةةلط يجةةوو -5

خية  يالمتطلبةات التةي  خاصةةبصفة ولتطبيق هذه ادتفاقية  المناسااألسلوا 

خلةي التالدولةة األخةر  علةى  كي ي صةلوا فةيمتعاقد  الدولة الفي لها المقيمون 

 في هذه ادتفاقية.المنصوص عليه اليريبي فو اإلعفا  

 الخامسة والعشرونادة مال

 تبادل المعلومات

المعلومةةات فةةي الةةدولتين المتعاقةةدتين تبةةادل  ينتيتعةةين علةةى السةةلطتين المختصةة -1

لتنفيةذ فحكةام هةذه ادتفاقيةة فو سوا   القنوات الدبلوماسية اليرورية عن طريق 

هذه باليرائا التي تغطيها  لدولتين المتعاقدتين المتعلقةلاألنظمة الم لية لتنفيذ 

ويةةتم فحكةةام هةذه ادتفاقيةةة.  يخةالفد تلةةك فن فةرض اليةةريبة  مةةا دام ،ادتفاقيةة

تعامةةل في و. ( مةةن هةةذه ادتفاقيةةة1دون التقيةةد بالمةةاد  ) المعلومةةات هةةذهتبةةادل 

 التةي تعامةل بهةا طريقةةالتتلقاها الدولة المتعاقد  على فنهةا سةرية بةنف   ةمعلوم

الكشةف عنهةا د يجةوو و ،ظمتهةا الم ليةةعليها وفقةا  ألن صل تالتي المعلومات 

لألشخاص فو السلطات )بما في ذلك الم ةاكم واألجهةز  اإلداريةة( المعنيةين إد 

فيما يتعلق  عتراضاد ت ديدو  فو ادعالفو الت صيل فو التنفيذ فو إقامة  نبالرب

هةؤد  األشةخاص فو  يسةتخدمود          .ادتفاقيةة باليرائا التي تغطيها هةذه

هةةذه ويجةةوو لهةةم كشةةف  ،لهةةذه األغةةراض فقةةنإد المعلومةةات  تلةةكلطات السةة

 م كمة عامة فو في فحكام قيائية.داودت المعلومات في م

بمةا يةؤدي إلةى إلةزام من هةذه المةاد  ( 1د يجوو بأي حال تفسير فحكام الفقر  ) -2

 بما يلي:    دولة متعاقد 

رسات اإلدارية فةي تلةك الدولةة لممااوتنفيذ إجرا ات إدارية مخالفة لألنظمة  ف(

 فو في الدولة المتعاقد  األخر .

التعليمةات  تقديم معلومات د يمكن ال صول عليها بموجا األنظمة فو ا(

 فو في الدولة المتعاقد  األخر .تلك الدولة  اإلدارية المعتاد  في

 وفاألعمةال  وفتعلق بالتجةار  يمعلومات من شأنها كشف في سر تقديم  جـ(



-21- 

 

األسرار التجارية فو المهنية فو العمليات التجاريةة فو معلومةات  فو ناعةالص

 عنها مخالفا  للسياسة العامة. الكشفقد يكون 

 السادسة والعشرونمادة ال
 أحكام خاصة

تكتسةبه حكومةة دولةة متعاقةد  )بمةا فةي ذلةك مؤسسةة النقةد الةذي يعفى الدخل   
البنةك المركةزي التونسةي  السعودية و العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية

المملوكةةةة و المؤسسةةةات والشةةةركات  هيئةةةاتوال الجمهوريةةةة التونسةةةيةإلةةةى بالنسةةةبة 
المتعاقةد  الدولةة  تلةك فيمن اليريبة  ،المتعاقد  األخر الدولة  في بالكامل للدولة(

 .األخر 
 السابعة والعشرونمادة ال
 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصةةلية  وفألعيةةا  البعثةةات الدبلوماسةةية  الممنوحةةة اليةةريبيةادمتيةةاوات       
تتةأثر  لةن بموجا القواعد العامة للقانون الدولي فو بموجةا فحكةام اتفاقيةات خاصةة

 .بهذه ادتفاقية
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 الثامنة والعشرونمادة ال
 أحكام متنوعة

دولةةة متعاقةةد   النافةةذ  فةةيفةةي هةةذه ادتفاقيةةة مةةا يةةؤثر علةةى تطبيةةق األحكةةام  لةةي  -1
 .من  التهرا اليريبي فو التجنا اليريبيب المتعلقة

 فيمةا لي  في هذه ادتفاقيةة مةا يةؤثر علةى تطبيةق النظةام الةداخلي لدولةة متعاقةد  -2
 يتعلق باليريبة المفروضة على الّدخل المت قق من نشاط التأمين.

 التاسعة والعشرونمادة ال

 النفاذ
عةن طريةق القنةوات الدبلوماسةية ولة المتعاقد  األخر  كل دولة متعاقد  الد بلكت -1

. حيةةز النفةةاذ هةةذه ادتفاقيةةةوفقةةا  لنظامهةةا لةةدخول  الالومةةةباسةةتكمال اإلجةةرا ات 
الةذي تةالي للشةهر اليوم األول من الشهر الثاني ال مننافذ  هذه ادتفاقية  تصبحو
 األخير. تلقى اإلخطارفيه  تم

 :ذ ناف فحكام هذه ادتفاقية تصبح -2
المبةالك المدفوعةة فةي فو  المنبة ، علةى مةنليرائا المستقطعة با فيما يتعلق ف(

حيةز ادتفاقيةة  هةذه دخةولتةاريخ الةذي يلةي ينةاير  شةهراألول مةن اليوم بعد 
 .ذانفال
دف في فو التي تب عن السنوات اليريبيةاألخر  فيما يتعلق باليرائا  ا(

تةاريخ الةذي تصةبح فيةه ادتفاقيةة لا الةذي يلةييناير  شهربعد اليوم األول من 
 نافذ .

 الثالثونمادة ال
 اإلنهاء

يجةةوو ألي مةةن الةةدولتين وغيةةر م ةةدد   لمةةد تظةةل هةةذه ادتفاقيةةة نافةةذ  المفعةةول  -1
خطةي  إشةعار بتقةديموات الدبلوماسةية نةالق مةن خةاللادتفاقيةة إنها  المتعاقدتين 

في  فةييونيةو  32عةد  فةي موعةد د يتللدولةة المتعاقةد  األخةر  بطلا اإلنهةا  
فيها ادتفاقية السنة التي فصب ع بعد خم  سنوات مرور تبدف بعد سنة ميالدية 

 .نافذ 
 :تتوقف عن التطبيق ادتفاقيةف ن  الة مثل هذه الفي  -2

بعةةد علةةى المبةةالك المدفوعةةة  ،المنبةة  مةةنقطعة ليةةرائا المسةةتاب مةةا يتعلةةقفي ف(
 .إشعار إنها  ادتفاقيةقديم نهاية السنة الميالدية التي تم فيها ت

يرائا األخر  عةن السةنوات اليةريبية التةي تبةدف بعةد الب ما يتعلقفي ا(
 .إشعار إنها  ادتفاقيةنهاية السنة الميالدية التي تم فيها تقديم 

 
 .هذه ادتفاقية ، المفوضان حسا األصول، بتوقي ن فدناهاقام الموقع لذلكإثباتا       
 

مةةن  م2212ه يوليةة 8الموافةةق هةةـ 1431رجةةا  26بتةةاريخ  تةةون حةةررت فةةي      
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 .متساويتين في ال جية العربية باللغة ننسختين فصليتي

 

 الجمهورية التونسية عن حكومة عن حكومة المملكة العربية السعودية

 
 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

 وزير المالية 

 محمد رضا شلغوم

 وزير المالية
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 بروتوكـــــول

 

المملكة العربية السعودية حكومة التوقي  على ادتفاقية المبرمة بين عند 

الجمهورية التونسية لتجنا ادودواا اليريبي ولمن  التهّرا اليريبي حكومة و

في شأن اليرائا على الدخل، اتفق الموقعان فدناه على اعتبار النصوص التالية 

 جز  د يتجزف من ادتفاقية المذكور : 

 لى الماد  الرابعة: (  إضافة إ1

تشمل عبار  مقيم شركات األشخاص وما شابهها التي يخي  فيها الشركا  

  الشركة. في فربال عن حصصهم لليريبة ةشخصيبصفتهم ال

 ( إضافة إلى الماد  السابعة :2

ف/ تعتبر حصة الشخص المقيم في دولة متعاقد  في شركة فشخاص مقيمة 

أ  دائمة، وتخي  األربال المت ققة له من هذه في الدولة المتعاقد  األخر  منش

 الشركة لليريبة في هذه الدولة األخر  وفقا ألحكام هذه الماد . 

ا/ تشمل عبار  "فربال األعمال" دون ادقتصار على ذلك، الدخل 

المكتسا من التصني  والتجار  واألعمال المصرفية )البنكية(، والتأمين، وعمليات 

مات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ود النقل ، وتوفير الخد

تشمل مثل هذه العبار  الدخل المت قق من خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته 

 موظفا  فو يؤديها بصفة مستقلة.

( لي  في هذه ادتفاقية ما يؤثر على حقوق الدولتين المتعاقدتين 3

مملكة العربية السعودية والجمهورية والتزاماتهما بمقتيى ادتفاقية الموقعة بين ال

التونسية بشأن تجنا ادودواا اليريبي بتبادل اإلعفا  من اليرائا والرسوم 

 1هــ  الموافق 1421صفر  28على نشاطات مؤسسات المالحة الجوية بتاريخ 

 م.  1188فكتوبر 

 

     

 

ذا إثباتةةا  لةةذلك قةةام الموقعةةان فدنةةاه، المفوضةةان حسةةا األصةةول، بتوقيةة  هةة 

 .بروتوكـولال
 

مةةن  م2212يوليةةه  8هةةـ الموافةةق 1431رجةةا  26بتةةاريخ  تةةون حةةرر فةةي      

 نسختين فصليتين باللغة العربية متساويتين في ال جية.
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 الجمهورية التونسية عن حكومة عن حكومة المملكة العربية السعودية

 
 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

 وزير المالية 

 محمد رضا شلغوم

 ير الماليةوز
 


