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 يف شأن الضرائب لتجنب االزدواج الضرييب

 على الدخل وعلى رأس املال

 وملنع التهرب الضرييب

 

 



1 

 

 اتفــاقيـــة 

 اجمللس االحتادي السويسريبني 

 حكومة اململكة العربية السعوديةو

 لتجنب االزدواج الضرييب يف شأن الضرائب

 على الدخل وعلى رأس املال

 وملنع التهرب الضرييب
 

منهما  حرصًا ،حكومة اململكة العربية السعوديةو اجمللس االحتادي السويسريإن 

رغبًة منهما ، والتعاون بينهما يف املسائل الضريبيةتطوير العالقات االقتصادية وتعزيز  على

 لضرائب على الدخل وعلى رأس املاليف إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضرييب يف شأن ا

وملنع أي جمال لتخفيض الضرائب أو عدم استحقاقها من خالل التهرب أو التجنب 

بشكل غري صحيح بهدف االتفاقية  الستخدامترتيبات من خالل مبا يف ذلك )الضرييب 

حتقيق منافع غري مباشرة من أجل يف هذه االتفاقية احلصول على التخفيضات الواردة 

 :يأتي ما على اتفقتا ، قد(دوله ثالثةملقيمني يف 
 

 األوىلاد  امل

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 أو يف كلتيهما. تطبق هذه االتفاقية على األشخاص املقيمني يف إحدى الدولتني املتعاقدتني
 

 الثانيةاد  امل

 الضرائب اليت تشملها االتفاقية

تطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضررائب رأس املرال املفروضرة ملصرلحة      -1

أو سلطاتها احمللية بصررف النررر    اإلدارية وأالسياسية كل دولة متعاقدة أو أقسامها 

 عن طريقة فرضها.
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الدخل وعلى رأس املال مجيع الضرائب املفروضة على إمجالي تعد من الضرائب على  -2

مبرا   ،الدخل، وعلى إمجالي رأس املال، أو على عناصر الدخل أو عناصرر رأس املرال  

أو غري  ،متلكات املنقولةملكية امل التصرف يففيها الضرائب على املكاسب الناجتة من 

ب الر  تردفعها املشرروعات    والضرائب على إمجالي مبرال  األجرور والرواتر    ،املنقولة

 الضرائب على ارتفاع قيمة رأس املال.كذلك و

 -الضرائب احلالية ال  تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي: -3

 :سويسرابالنسبة إىل  أ(

 :املفروضة على ضرائب احلكومة الفيدرالية واحلكومات احمللية والبلديات

واألربرا    ،الردخل مرن رأس املرال   والدخل )إمجالي الدخل، الردخل املكتسرب،    -

 الرردخلعناصررر بنررود ، وغريهررا مررن واألربررا  الرألاليررةالصررناعية والتجاريررة، 

 (.األخرى

غري املنقولرة، واألصرول التجاريرة، ورأس    ورأس املال )جمموع املمتلكات، املنقولة  -

 (.األخرى رأس املال عناصراملال املدفوع واالحتياطيات، وغريها من 

 "(.السويسريةها فيما بعد بر "الضريبة )يشار إلي
 

 بالنسبة إىل اململكة العربية السعودية: ب(

 الزكاة. -

 ضريبة الدخل مبا فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.  -

 )يشار إليها فيما بعد بر "الضريبة السعودية"(.  

أي على ، ومماثلة أو مشابهة يف جوهرها يبةهذه االتفاقية أيضًا على أي ضرتطبق  -4

تفرضها أي من الدولتني املتعاقدتني بعد تاريخ توقيع هذه  ،رألال ضريبة على

االتفاقية، إضافة إىل الضرائب احلالية أو بداًل منها. وتبل  كل سلطة خمتصة يف 

 أنرمتها الضريبية.دخل يف بأي تغيرٍي جوهري ُأاألخرى الدولتني املتعاقدتني السلطة 
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 الثالثةاد  امل

 فات عامةتعري

 ذلك:خالف ألغراض هذه االتفاقية، ما مل يقتض سياق النص  -1

بالقررانون االحترراد السويسررري حسررب تعريفرره  إقلرري  "سويسرررا" يعررم مصررطلح  أ( 

 وفقًا للقانون الدولي. السويسري

والرذي   ،يعم مصطلح "اململكة العربية السعودية" إقلي  اململكة العربية السرعودية  ب(

املناطق الواقعة خرارج امليراه اإلقليميرة الر   رارس اململكرة العربيرة         ايضًايشمل 

ومواردهرا  الرتبرة  السعودية علرى مياههرا وقراع ارهرا والطبقرات الواقعرة حتر         

 الطبيعية حقوق السيادة والوالية مبقتضى نرامها والقانون الدولي.

أو  حتراد السويسرري  اال تعم عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة املتعاقدة األخررى"  جر(

 النص. سياقاسب ما يقتضيه اململكة العربية السعودية 

 .أي كيان آخر من األشخاصو أي شركة، ويشمل مصطلح "شخص" أي فرد د(

كيان يعامل على أنره   أييعم مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو  هر(

 شخص ذو صفة اعتبارية ألغراض الضريبة.

تعررم عبارتررا "مشررروع تررابع لدولررة متعاقرردة" و "مشررروع تررابع للدولررة املتعاقرردة  و(

 دولة متعاقدة ومشروعًا يباشره مقري  يف األخرى" على التوالي مشروعًا يباشره مقي  

 الدولة املتعاقدة األخرى. يف

تعم عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتروىل تشرغيلها مشرروع يوجرد      ز(

 تشرغيل  فيهرا  يرت  مرا عردا احلراالت الر      مركز إدارته الفعلي يف دولة متعاقدة، 

 .فقط السفينة أو الطائرة بني أماكن تقع داخل الدولة املتعاقدة األخرى
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 يعم مصطلح "السلطة املختصة": (حر

 .ممثله املفوضأو  للشؤون املاليةالدائرة االحتادية رئيس سويسرا، ىل بالنسبة إ -1

بالنسبة إىل اململكة العربيرة السرعودية، وزارة املاليرة وهثلرها وزيرر املاليرة أو        -2

 ممثله املفوض.

 يعم مصطلح "مواطن": (ط

 أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. -1

تسررتمد ذلررك  أو مجعيررةأشررخاص أو شررركة ذي صررفة اعتباريرره أي شررخص  -2

 الوضع من األنرمة النافذة يف دولة متعاقدة.

مصطلح  عبارة أوفإن أي  ،عند تطبيق هذه االتفاقية يف أي وق  من قبل دولة متعاقدة -2

ذلك، يكون له املعنى نفسه خالف سياق النص  مل يرد له تعريف فيها، وما مل يقتِض

الضررائب الر  تطبرق    يتعلرق ب  فيمرا املتعاقدة  الدولةيف ذلك الوق  مبوجب نرام تلك 

لألنرمرة الضرريبية املطبقرة لتلرك الدولرة      وفقًا عليها هذه االتفاقية، ويرجح أي معنى 

 .املتعاقدة الدولةللمصطلح وفقًا لألنرمة األخرى لتلك  للعبارة أوعلى أي معنى معطي 
 

 الرابعةاد  امل

 الـمقيـم

أي شرخص ضضرع وفقرًا     عبارة "مقي  يف دولة متعاقردة" م ألغراض هذه االتفاقية تع -1

تأسيسره أو لرل   لنرام تلك الدولة للضريبة فيهرا بسربب سركنه أو إقامتره أو مكران      

تشرمل أيضرًا تلرك الدولرة أو أيرًا مرن       وإدارته أو أي معيرار آخرر ذي طبيعرة مماثلرة.     

ه العبرارة أي  لكرن ال تشرمل هرذ    احملليرة.  اإلدارية أو سرلطاتها السياسية أو أقسامها 

شخص خاضع للضريبة يف تلك الدولة فيما يتعلرق فقرط بالردخل مرن مصرادر يف تلرك       

 الدولة أو رأس مال موجود فيها.
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مقيمرًا يف كلترا الردولتني     - ( من هرذه املرادة  1وفقًا ألحكام الفقرة ) - عندما يكون فرد -2

 املتعاقدتني فإن وضعه عندئذ يتحدد كاآلتي:

هرا، فرإن تروافر لره     فيتعاقدة ال  يتوافر له سكن دائ  يف الدولة امل يعد مقيمًا فقط أ( 

سكن دائ  يف كلتا الدولتني املتعاقدتني فيعد مقيمرًا فقرط يف الدولرة املتعاقردة الر       

 تكون فيها عالقاته الشخصية واالقتصادية أوثق )مركز املصاحل "احليوية"(.

ال  فيها مركز مصراحله احليويرة أو مل   إذا مل يكن ممكنًا حتديد الدولة املتعاقدة  ب(

يف الدولرة   فقرط يتوافر له سكن دائ  يف أي من الدولتني املتعاقردتني، فيعرد مقيمرًا    

 املتعاقدة ال  فيها سكنه املعتاد.

إذا كان له سكن معتاد يف كلتا الدولتني املتعاقدتني أو مل يكن لره سركن معتراد يف     جر(

 دولة املتعاقدة ال  يكون مواطنًا فيها.أي منهما، يعد مقيمًا فقط يف ال

 تسويإذا كان مواطنًا يف كلتا الدولتني املتعاقدتني أو مل يكن مواطنًا يف أي منهما،  د(

 املشرتك.السلطتان املختصتان يف الدولتني املتعاقدتني املوضوع باالتفاق 

مقيمرًا يف   ملرادة ( مرن هرذه ا  1وفقًا ألحكام الفقررة )  -غري الفرد-عندما يعد شخص ما  -3

فإنره يعرد مقيمرًا فقرط يف الدولرة الر  فيهرا مركرز إدارتره           ،كلتا الدولتني املتعاقدتني

 الفعلي.
 

 اخلامسةاد  امل

 املنشأ  الدائمة

يت  مرن  ألغراض هذه االتفاقية، تعم عبارة "املنشأة الدائمة" املقر الثاب  للعمل الذي  -1

 نشاط املشروع كليًا أو جزئيًا. خالله مزاولة

 تشمل عبارة "املنشأة الدائمة" بصفة خاصة: -2

 .إدارةمركز  أ(

 فرع. ب(
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 مكتب. جر(

 .مصنع د(

 ورشة. هر(

 منج  أو لجر أو أي مكان آخر الستخراج املوارد الطبيعية. و(

 تشمل عبارة "املنشأة الدائمة" أيضًا: -3

متعلقة بها،  إشرافيهميع أو تركيب، أو أعمااًل موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع جت أ(

 روع أو تلرك األعمرال مردة تزيرد علرى     هذا املوقع أو املش مثللكن بشرط أن يستمر 

 أشهر. ستة

توفري خدمات مبا فيها اخلدمات االستشارية من قبل مشروع مرن خرالل مرو فني     ب(

تمر األعمال مرن  أو عاملني آخرين يو فه  املشروع هلذا الغرض، لكن بشرط أن تس

هذا النوع )للمشروع نفسه أو ملشروع مرتبط به( يف الدولة املتعاقدة ملدة أو مدد تزيد 

تبردأ أو تنتهري يف    خالل أي مدة اثرم عشرر شرهراً    يومًا 183يف جمموعها على 

 السنة املالية املعنية.

 "املنشأة الدائمة":على الرغ  من األحكام السابقة يف هذه املادة، ال تشمل عبارة  -4

الر   السرلع أو البضرائع    أو توريرد  ختزين أو عررض لغرض استخدام التسهيالت  أ(

 ؛فقط املشروع هلكها

التخرزين أو  لغررض  املشرروع   ال  هلكهااالحتفا  مبخزون من السلع أو البضائع  ب(

 فقط؛ أو التوريد العرض

املعاجلرة  لغرض فقط  ا املشروعال  هلكهاالحتفا  مبخزون من السلع أو البضائع  جر(

 من قبل مشروع آخر؛

شرراء سرلع أو بضرائع أو مجرع معلومرات      ألجرل  االحتفا  مبقر ثاب  للعمل فقط  د(

 للمشروع؛
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بأي نشاط آخر ذي طبيعة حتضرريية   القيام ألجلاالحتفا  مبقر ثاب  للعمل فقط  هر(

 أو مساعدة للمشروع.

املذكورة يف الفقرات الفرعية  األنشطةمزيج من االحتفا  مبقر ثاب  للعمل فقط ألي  و(

بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابر  للعمرل   من هذه املادة، )أ( إىل )هر( من 

 املزيج له طبيعة حتضريية أو مساعدة. هذامن الناتج 

خرالف   -إذا كران شرخص    ،( من هذه املادة2( و )1الفقرتني )على الرغ  من أحكام  -5

يعمرل   -مرن هرذه املرادة     (6املتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقررة ) الوكيل 

لديه صالحية وهارسها بشكل معتاد يف تلك الدولرة إلبررام العقرود    و نيابة عن مشروع

الدولرة فيمرا يتعلرق    هرذه  أن لديه منشأة دائمة يف يعد باس  املشروع، فإن هذا املشروع 

ما مل تكن هذه األعمال مقصورة علرى تلرك    ،يقوم به ذلك الشخص للمشروعبأي عمل 

( من هذه املادة وال  إذا  ر  مباشررتها مرن خرالل مقرر ثابر        4الواردة يف الفقرة )

 .تلك الفقرة للعمل ال جتعل من هذا املقر الثاب  للعمل منشأة دائمة مبقتضى أحكام

األخرى بسبب مزاولته  ال يعد أن ملشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة يف الدولة املتعاقدة -6

وكيل  أيفقط عن طريق لسار أو وكيل عام بالعمولة أو  األخرىللعمل يف تلك الدولة 

آخر ذي وضرع مسرتقل، بشررط أن يعمرل مثرل هرؤالء األشرخاص باألسرلوب املعتراد          

 لعمله .

إن كون شركة مقيمة يف دولة متعاقدة تسيطر علرى شرركة أو مسريطر عليهرا مرن قبرل        -7

بالدولة املتعاقدة األخرى، أو تزاول عماًل يف تلك الدولرة األخررى )سرواء     شركة مقيمة

فإن ذلرك الواقرع يف حرد ذاتره ال أعرل أيرًا مرن         ،من خالل منشأة دائمة أو غريها(

 الشركتني منشأة دائمة للشركة األخرى.
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 السادسةاد  امل

 غري املنقولة املمتلكاتالدخل من 

يف دولة متعاقدة من ممتلكات غري منقولة )مبا يف ذلرك   الدخل الذي حيصل عليه مقي  -1

أروز  ، ائنة يف الدولرة املتعاقردة األخررى   الدخل من الزراعة أو استغالل الغابات( الك

 إخضاعه للضريبة يف تلك الدولة األخرى.

 ال يكون لعبارة "املمتلكات غري املنقولة" املعنى الوارد هلا وفقًا لنرام الدولة املتعاقدة  -2

املمتلكات املعنية. وعلرى أي حرال، فرإن العبرارة تشرتمل علرى امللكيرة امللحقرة          فيها

باملمتلكات غري املنقولة والثروة احليوانية واملعردات املسرتخدمة يف الزراعرة واسرتغالل     

أحكام النرام العام املتعلقرة مبلكيرة األراضري،     شأنهايف الغابات واحلقوق ال  تطبق 

لكات غري املنقولة واحلقوق يف املدفوعات املتغرية أو الثابترة مقابرل   وحق االنتفاع باملمت

االستغالل أو احلق يف استغالل الرتسبات املعدنية واملصادر واملوارد الطبيعية األخرى، 

 وال تعد السفن والطائرات من املمتلكات غري املنقولة.

استخدام املمتلكرات غرري    الناتج من ( من هذه املادة على الدخل1الفقرة )تطبق أحكام  -3

 أو تأجريها، أو استغالهلا بأي شكل آخر. مباشرةاملنقولة بصورة 

مرن املمتلكرات غرري     ( من هذه املادة على الدخل3( و )1تطبق أيضًا أحكام الفقرتني ) -4

املنقولة ملشروع، وعلى الدخل مرن املمتلكرات غرري املنقولرة املسرتخدمة ألداء خردمات       

 شخصية مستقلة.
 

 السابعةاد  امل

 أرباح األعمال

لدولة متعاقدة للضريبة يف تلك الدولة فقرط، مرا مل    تابعختضع األربا  العائدة ملشروع  -1

يباشر املشروع نشاطًا يف الدولة املتعاقدة األخرى عرن طريرق منشرأة دائمرة فيهرا. فرإن       

باشر املشروع نشاطًا كاملذكور آنفًا، فإنه أوز فرض الضرريبة علرى أربرا  املشرروع يف     
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 .تلك املنشأة الدائمة نسب إىليالدولة املتعاقدة األخرى، ولكن بالقدر الذي هكن أن 

يباشر مشروع تابع لدولرة متعاقردة    ( من هذه املادة، عندما3الفقرة )مع مراعاة أحكام  -2

كل دولرة   حتددنشاطًا يف الدولة املتعاقدة األخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، 

لرو كران   قهرا  متعاقدة أربا  تلك املنشأة الدائمة على أساس األربا  الر  يتوقرع حتقي  

يباشر األنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة يف الررروف نفسرها    مستقاًلمنفردًا و مشروعًا 

أو يف  روف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة  امرًا مرع املشرروع الرذي هثرل منشرأة       

 دائمة له.

عند حتديد أربا  منشأة دائمة يسمح خبص  املصروفات املتكبدة ألغراض أعمال املنشأة  -3

الدائمة مبا يف ذلك املصروفات التنفيذية واإلدارية العمومية، سواًء مت تكبدها يف الدولة 

اخلص  فيها املنشأة الدائمة أو يف أي مكان آخر. ولكن ال يسمح مبثل ذلك توجد ال  

مرا دففرع مقابرل اسررتداد النفقرات       خرالف إن وجرد، )  ،مبل  مردفوع إىل أي بالنسبة 

الفعلية( من قبل املنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو ألي من مكاتبره األخررى   

على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقروق برراءات   

مقابرل   أولددة خدمات أو حقوق أخرى أو على شكل عموالت مقابل أداء  االخرتاع

اإلدارة أو )فيما عدا حالة املشروع املصريف( على شكل دخل من مطالبرات الردين فيمرا    

يتعلق باألموال املقرضة إىل املنشأة الدائمة. وباملثرل ال يؤخرذ يف االعتبرار عنرد حتديرد      

ف ما دفرع مقابرل اسررتداد النفقرات الفعليرة( الر        أربا  املنشأة الدائمة املبال  )خال

تفحمَّل من قبل تلك املنشأة الدائمة على حساب املكترب الررئيس للمشرروع أو أين مرن     

مكاتبه األخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام 

خردمات  أداء أو حقوق أخرى، أو على شكل عموالت مقابرل   االخرتاعحقوق براءات 

مقابل اإلدارة، أو )فيما عدا حالة املشروع املصرريف( علرى شركل دخرل مرن       أولددة 

مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال املقرضرة إىل املكترب الررئيس للمشرروع أو أين مرن      

 مكاتبه األخرى.
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تعاقدة من تصدير بضائع إىل الدولة امل دولة متعاقدةمشروع أربا  األعمال ال  حيققها   -4

أن يكون الربح من  بشرط ،األخرى ال ختضع للضريبة يف تلك الدولة املتعاقدة األخرى

وإذا اشرتمل    التصدير ال ينسب إىل منشأة دائمة موجودة يف الدولة املتعاقردة األخررى  

فرإن الردخل    .عقود التصدير على أنشطة أخرى  رارس يف الدولرة املتعاقردة األخررى    

أروز أن ضضرع    ال   ارس من خالل منشأة دائمة نشطةاملكتسب من مثل تلك األ

 للضريبة يف الدولة املتعاقدة األخرى.

ة يتعلرق بالضرريبة   تطبيرق أي نررام يف دولرة متعاقرد    يف ليس يف هرذه املرادة مرا يرؤثر      -5

أنه إذا شريطة مع غري املقيمني يف تلك الدولة خماطر التأمني على  أربا املفروضة على 

النرام النافذ يف أي من الدولتني املتعاقدتني يف تراريخ التوقيرع علرى هرذه     يف مت تغيري 

اإلطرار العرام ( فرإن علرى الردولتني      يف الرذي ال يرؤثر    الثانويالتغيري ماعدا االتفاقية )

 التشاور من أجل االتفاق على تعديل مالئ  هلذه الفقرة. املتعاقدتني

د األربرا  الر  تنسرب إىل منشرأة دائمرة      إذا جرى العرف يف دولة متعاقدة على حتدي  -6

أو علرى أسراس   على أساس تقسي  نسيب ألربا  املشروع الكلية على أجزائه املختلفة، 

مرن  ( 2الفقررة ) ه ال يوجرد يف  فإنر الدولة املتعاقدة،  تلكأسلوب آخر قد حتدده أنرمة 

لضرريبة علرى   تلك الدولة املتعاقدة من حتديد األربا  ال  ختضع لهذه املادة ما هنع 

طريقرة  ال. غرري أن  العرف اجرى عليه أو أي طريقة أخرىأساس هذا التقسي  النسيب 

 الواردة يف هذه املادة. املبادئاملتبعة أب أن تؤدي إىل نتيجة تتفق مع 

ال ينسب أي ربح إىل منشأة دائمة استنادًا فقط إىل قيام املنشأة الدائمة بشرراء سرلع أو     -7

 بضائع للمشروع.

، حتدد األربا  ال  تنسب إىل املنشأة الدائمة من هذه املادة ألغراض الفقرات السابقة  -8

تباع طريقة ايربر  بالطريقة نفسها عامًا بعد عام، ما مل يكن هناك سبب وجيه وكاٍف

 أخرى.
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عندما تشتمل األربا  على بنود للدخل عوجل  بشكل منفصل يف مواد أخرى يف هرذه   -9

 أحكام تلك املواد لن تتأثر بأحكام هذه املادة. االتفاقية، فإن
 

 الثامنةاملاد  

 النقل البحري واجلوي

يف النقل الدولي للضرريبة فقرط يف   أو طائرات ختضع األربا  املتحققة من تشغيل سفن  -1

 الدولة املتعاقدة ال  يوجد فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.

نقل اري يقع على منت سفينة فإنره يعرد واقعرًا    إذا كان مركز اإلدارة الفعلي ملشروع  -2

يف الدولة املتعاقدة ال  يوجرد فيهرا مينراء مروطن السرفينة، وإن مل يوجرد مثرل هرذا         

 املوطن، فيعد واقعًا يف الدولة املتعاقدة ال  يقي  فيها مشغل السفينة.

على األربا  املتحققة من املشاركة يف  ( من هذه املادة أيضًا1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 احتاد أو عمل مشرتك أو وكالة تشغيل دولية.
 

 التاسعةاد  امل

 املشروعات املشرتكة

 عندما:  -1

مشرروع ترابع   إدارة يف يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غري مباشرة  أ(

 .س مالهرأأو يف  األخرى أو يف السيطرة عليهللدولة املتعاقدة 

أو يشارك األشخاص أنفسه  بصرورة مباشررة أو غرري مباشررة يف إدارة مشرروع ترابع        ب(

لدولررة متعاقرردة ومشررروع يف الدولررة املتعاقرردة األخرررى، أو يف السرريطرة عليهمررا أو يف     

 رألاهلما.

ويف أي من احلالتني، إذا وضرع  أو فرضر  شرروط برني املشرروعني فيمرا يتعلرق          

بعالقتهما التجارية أو املالية ختتلف عن تلك ال  تكون بني مشرروعني مسرتقلني عرن    
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مرن املشرروعني لرو مل تكرن هرذه       أي حيققره من املمكن أن  كانربح أية بعضهما، فإن 

أوز إدراجه ضرمن أربرا    ذه الشروط، ولكنه مل حيققه بسبب وجود هالشروط قائمة، 

 هذا املشروع وإخضاعها للضريبة تبعًا لذلك.

وأخضرعتها للضرريبة وفقرًا     -إذا أدرج  دولة متعاقدة ضمن أربا  مشرروع ترابع هلرا     -2

للضرريبة يف تلرك   مت إخضراعها  أربا  مشروع تابع للدولرة املتعاقردة األخررى     – لذلك

ذه األربا  املدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولرة  األخرى، وكان  ه املتعاقدةالدولة 

برني   الر  تكرون  نفسرها  هري الشرروط   املذكورة أواًل لو كان  الشروط برني املشرروعني   

إجراء التعديل املناسب على مبلر    - عندئذ –مشاريع مستقلة، فعلى الدولة األخرى 

حديد مثل هذا التعديل تلو .املتعاقدة الدولةاألربا  يف تلك  تلكالضريبة املفروض على 

يرتعني مراعرراة األحكرام األخرررى هلرذه االتفاقيررة، وتتشراور السررلطتان املختصررتان يف     

 .إىل ذلكالضرورة الدولتني املتعاقدتني فيما بينهما متى دع  
 

 العاشر اد  امل

 أرباح األسهم

مقري  يف  أوز أن ختضع أربا  األسه  ال  تدفعها شركة مقيمة يف دولة متعاقردة إىل   -1

 للضريبة يف تلك الدولة املتعاقدة األخرى. الدولة املتعاقدة األخرى

يف الدولة املتعاقردة الر  تقري      للضريبةاالربا  تلك ومع ذلك، أوز أيضًا أن ختضع  -2

وفقًا ألنرمة تلك الدولرة. ولكرن إذا كران املالرك املنتفرع      وفيها الشركة الدافعة لألربا  

 يف الدولة املتعاقردة األخررى، فرإن الضرريبة املفروضرة أرب أال       بأربا  األسه  مقيمًا 

 :تتجاوز

، إذا كران املالرك املنتفرع    %( من إمجالي قيمة أربا  األسره  5مخسة يف املائة ) - أ

أس %( مرن ر 10)عشررة يف املائرة   شركة  لك بصورة مباشرة نسبة ال تقل عرن  

 مال الشركة الدافعة لألربا .
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%( من إمجالي قيمة أربا  األسه  املدفوعة مرن قبرل شرركة    5)مخسة يف املائة   -ب

إذا كران املالرك املنتفرع مرن أربرا  األسره  هرو البنرك          ،مقيمة يف دولة متعاقدة

لدولرة  لبالكامل  ةاألخرى أو مؤسسة أو صندوق، مملوكقدة املركزي للدولة املتعا

 مقي  يف تلك الدولة األخرى.  تقاعدبرنامج املتعاقدة األخرى أو 

%( مرن إمجرالي قيمرة أربرا  األسره  يف مجيرع       15عشرة يف املائرة )  ةمخسأو  - جر

 احلاالت األخرى. 

 املردفوع ألربرا   بشأن االضريبة على الشركة فرض يف من هذه املادة  (2)الفقرة تؤثر ال   -3

 .املوزعة منها أربا  األسه 

كما هي مستخدمة يف هرذه املرادة الردخل مرن األسره  أو      تعم عبارة "أربا  األسه "  -4

أسه  "االنتفاع" أو حقوق "االنتفاع" أو أسه  التعدين أو أسره  املؤسسرني أو احلقروق    

شراركة يف األربرا ، وكرذلك الردخل مرن      امُل -ال  ال  ثل مطالبات ديون  -األخرى 

من األسه   مثل الدخلنفسها الضريبية للمعاملة األخرى ال  ختضع  املشاركةحقوق 

 مبوجب أنرمة الدولة املقيمة فيها الشركة املوزعة لألربا .

كران املالرك املنتفرع بأربرا       ( مرن هرذه املرادة إذا   2( و )1ال تنطبق أحكام الفقررتني )  -5

األسه  مقيمًا يف دولة متعاقدة ويزاول عماًل يف الدولة املتعاقدة األخرى ال  تقي  فيهرا  

ألربا  األسه  من خالل منشرأة دائمرة فيهرا، أو كران يرؤدي يف تلرك        الشركة الدافعة

ملكية األسره   الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكان  

ال  دفع  بسببها أربا  األسه  مرتبطة فعليًا بهذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 

مرن هرذه   ( الرابعرة عشررة  ( أو املرادة ) السابعةيف مثل هذه احلالة تنطبق أحكام املادة )

 وفقًا للحالة.االتفاقية 

إذا حقق  شركة مقيمة يف دولة متعاقدة أرباحًا أو دخاًل من الدولة املتعاقدة األخرى،  -6

فال أوز أن تفرض تلك الدولة األخرى أي ضريبة على أربرا  األسره  الر  تردفعها     
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ألسره  هرذه إىل مقري  يف تلرك الدولرة األخررى أو       الشركة إال بقدر ما يدفع من أربا  ا

بالقدر الذي تكون فيه امللكية ال  تدفع بسببها أربا  األسه  مرتبطرة ارتباطرًا فعليرًا    

كما ال أوز هلا إخضاع مبنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة يف تلك الدولة األخرى. 

حتى لو كانر  أربرا  األسره      ةغري املوزعالأربا  الشركة غري املوزعة لضريبة األربا  

غري املوزعة  ثل كليرًا أو جزئيرًا أرباحرًا أو دخراًل ناشر ًا يف تلرك        املدفوعة أو األربا 

 الدولة األخرى.
 

 احلادية عشر املاد  

 الدخل من مطالبات الدين

مقري    إىل ومردفوع أوز أن ضضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ يف دولة متعاقدة  -1

 املتعاقدة األخرى للضريبة يف تلك الدولة األخرى.يف الدولة 

ومع ذلك، أوز أيضًا أن ضضع مثل هرذا الردخل مرن مطالبرات الردين للضرريبة يف        -2

إذا كران  لكرن  و الدولة املتعاقدة ال  ينشأ فيها وطبقرًا ألنرمرة تلرك الدولرة املتعاقردة،     

تعاقدة األخرى، فيجب أال املالك املنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيمًا يف الدولة امل

%( من إمجالي مبل  الردخل مرن   5تتجاوز هذه الضريبة املفروضة نسبة مخسة باملائة )

 مطالبات الدين.

من مطالبات الدين الناشرئ يف   الدخل من هذه املادة، (2) ةعلى الرغ  من أحكام الفقر -3

ملالك املنتفرع مرن هرذا    وهو ايف الدولة املتعاقدة األخرى دولة متعاقدة واملدفوع إىل مقي  

مبقدار ما يكون مثل هذا ، ضضع للضريبة يف تلك الدولة املتعاقدة األخرى فقط الدخل

 :عالدخل من مطالبات الدين مدفو

أقسرامها اإلداريرة أو سرلطاتها    حكومة الدولة املتعاقدة األخرى مبا يف ذلرك  إىل أ( 

 .احمللية

 لبنك املركزي يف تلك الدولة األخرى.اب( إىل 
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 .التقاعد يف تلك الدولة املتعاقدة األخرى برنامجج( إىل 

ي معردات أو بضرائع أو   ألجرل  فيما يتعلق يف مديونية ناش ة نتيجرة لبيرع باآل  د( 

 اخلدمات.

 من قبل مؤسسة مالية. مضمونأي قرض من أي نوع  عنهر( 

 القروض بني الشركات. عنو( أو 

مستخدمة يف هذه املادة الردخل مرن    تعم عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي -4

بررهن عقراري أم ال وسرواء هلرا احلرق يف       مت تأمينهاسواء  مطالبات الدين من أي نوع

املشاركة بأربا  املدين أم ال، وبشكل خاص الدخل مرن السرندات املاليرة احلكوميرة،     

السندات والسندات وسندات الديون مبا يف ذلك العالوات واجلوائز املرتبطة مبثل هذه 

تعد اجلزاءات عن الدفعات املترأخرة دخراًل    وال الديون.أو السندات أو سندات  املالية

 املادة.من مطالبات الدين ألغراض هذه 

إذا كان املالك املنتفرع مرن الردخل     من هذه املادة (2و ) (1) تنيال تنطبق أحكام الفقر -5

يف الدولرة املتعاقردة األخررى     من مطالبات الدين مقيمًا يف دولة متعاقدة، ويزاول عمرالً 

ال  نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خالل منشرأة دائمرة موجرودة فيهرا، أو     

يؤدي يف تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيهرا، وكانر    

مطالبة الدين ال  دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعليًا مبثل هذه املنشرأة الدائمرة   

( أو املرادة  السرابعة القاعدة الثابتة. ويف مثرل هرذه احلالرة، تنطبرق أحكرام املرادة )      أو 

 وفقًا للحالة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرة)

يعد الدخل من مطالبات الدين ناش ًا يف دولة متعاقردة عنردما يكرون الشرخص الردافع       -6

دخل من مطالبات مقيمًا يف تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك ال

هلرك يف دولرة متعاقردة     –سواء كان هذا الشخص مقيمًا يف دولة متعاقدة أم ال-الدين 

منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة باملديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الردين  

املدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعرد هرذا   
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 ل ناش ًا يف الدولة ال  توجد فيها املنشأة الدائمة أو القاعدة ثابتة.الدخ

يكون مبل  الدخل من مطالبات الدين، بسبب عالقة خاصة بني اجلهة الدافعة عندما  -7

واملالك املنتفع أو بينهما معًا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الرذي يردفع عنره هرذا     

عليره برني اجلهرة الدافعرة واملالرك      االتفراق  سيت  الدخل، يزيد على املبل  الذي كان 

املنتفع يف غياب تلك العالقة، فإن أحكام هذه املادة تنطبرق فقرط علرى املبلر  املرذكور      

أخريًا، ويف مثل هذه احلالة، فإن اجلزء الزائد من املدفوعات يررل خاضرعًا للضرريبة    

 ذه االتفاقية.نرام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة األحكام األخرى هللوفقًا 
 

 الثانية عشر اد  امل

 اإلتاوات

أوز أن ختضع اإلتاوات ال  تنشأ يف دولة متعاقدة وتدفع إىل مقي  يف الدولة  -1

 املتعاقدة األخرى للضريبة يف تلك الدولة األخرى.

ومع ذلك، أوز أن ختضع تلك اإلتاوات أيضًا للضريبة يف الدولة املتعاقدة ال  تنشأ  -2

فيها وفقًا ألنرمة تلك الدولة املتعاقدة، لكن إذا كان املالك املنتفع من اإلتاوات مقيمًا 

 تزيد على: فإن الضريبة املفروضة أب أال يف الدولة املتعاقدة األخرى، 

من املبل  اإلمجالي ملثل هذه اإلتاوات املدفوعرة مقابرل    %(5املائة )مخسة يف )أ( 

 معدات صناعية أو جتارية أو علمية.استعمال أو حق استعمال 

%( مرن املبلر  اإلمجرالي ملثرل هرذه اإلتراوات يف مجيرع        7املائرة ) سبعة يف )ب( 

 احلاالت األخرى.

أي نوع ال  من  املدفوعات -هذه املادةكما هو مستخدم يف -يعم مصطلح "إتاوات"  -3

حقروق النشرر اخلاصرة باألعمرال      (اسرتعمال يف ق احلر أو )مقابل استعمال يت  تسلمها 

مبا يف ذلك األفالم السينمائية، أو أفرالم أو أشررطة البر      األدبية أو الفنية أو العلمية

أو عالمة جتارية، أو تصرمي  أو وروذج،    اخرتاعاإلذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة 
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 (اسرتعمال يف ق احلر أو )تركيبة أو معاجلة سررية، أو مقابرل اسرتعمال    أو خمطط، أو 

معرردات صررناعية، أو جتاريررة أو علميررة أو مقابررل املعلومررات املتعلقررة بالتجررارب     

 الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

ملررادة إذا كرران املالررك املنتفررع مررن  ( مررن هررذه ا2( و )1ال تنطبررق أحكررام الفقرررتني ) -4

اإلتاوات، مقيمًا يف دولة متعاقردة، ويرزاول عمراًل يف الدولرة املتعاقردة األخررى الر         

نشأت فيها هذه اإلتاوات من خالل منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي يف تلك 

و الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل قاعدة ثابتة فيها، وكان احلرق أ 

امللكية الر  تردفع عنهرا اإلتراوات مرتبطرة فعليرًا بهرذه املنشرأة الدائمرة أو القاعردة           

( الرابعرة عشررة  )املرادة  ( أو السابعةيف مثل هذه احلالة تنطبق أحكام املادة )والثابتة، 

 من هذه االتفاقية وفقًا للحالة.

لة. ومع ذلك فإذا تعد اإلتاوات قد نشأت يف دولة متعاقدة إذا دفعها مقي  يف تلك الدو -5

هلرك    -سواء كان مقيمًا يف دولة متعاقردة أم ال  - كان الشخص الذي يدفع اإلتاوات

بها االلتزامات ال  تردفع عنهرا   مرتبطة ثابتة يف دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة 

تلك اإلتاوات، وكان  تلك املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عربء دفرع هرذه    

املنشرأة   الر  فيهرا  املتعاقردة  ات، عندها تعد هذه اإلتاوات قد نشأت يف الدولة اإلتاو

 الدائمة أو القاعدة الثابتة.

بسبب عالقة خاصة بني اجلهة الدافعة واملالرك املنتفرع   -يكون مبل  اإلتاوات  عندما -6

فيما يتعلق باالستخدام أو احلق أو املعلومات الر    -أو بينهما معًا وبني شخص آخر

عليه برني اجلهرة الدافعرة    سيت  االتفاق فع مقاباًل هلا، يزيد على املبل  الذي كان يد

فإن أحكام هذه املادة تنطبرق فقرط علرى املبلر       ،واملالك املنتفع يف غياب تلك العالقة

املذكور أخريًا. ويف مثل هذه احلالة، فإن اجلزء الزائرد مرن املردفوعات يررل خاضرعًا      

دولة متعاقردة، مرع وجروب مراعراة األحكرام األخررى هلرذه        لنرام كل وفقًا للضريبة 

 االتفاقية.



18 

 

 الثالثة عشر املاد  

 األرباح الرأمسالية

املرذكورة  قي  يف دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غرري منقولرة،   ملاألربا  املتحققة  -1

، أروز أن  ( من هذه االتفاقية، والواقعة يف الدولة املتعاقدة األخرىالسادسةيف املادة )

 األخرى.املتعاقدة ختضع للضريبة يف تلك الدولة 

املمتلكرات التجاريرة   مرن   جرزءً األربا  الناجتة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل  -2

مشروع تابع لدولة متعاقدة يف الدولة املتعاقدة األخرى أو الناجتة  ملنشأة دائمة هتلكها

من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة ملقي  من دولرة متعاقردة يف   

ء خدمات شخصية مستقلة مبا يف ذلرك األربرا  مرن نقرل     داألالدولة املتعاقدة األخرى 

( أو مثرل هرذه القاعردة    ها أو مع كامرل املشرروع  مبفردملكية مثل هذه املنشأة الدائمة )

 أوز أن ختضع للضريبة يف تلك الدولة املتعاقدة األخرى. ؛الثابتة

األربا  الناجتة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمرل يف النقرل الردولي، أو مرن نقرل       -3

 ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، ختضع للضرريبة 

 فقط يف الدولة املتعاقدة ال  فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.

األربا  ال  حيصل عليها مقي  يف دولة متعاقدة من نقل ملكية أسه  تستمد أكثرر مرن    -4

( من قيمتها بشكل مباشر أو غري مباشر من ممتلكات غري منقولة %50)باملائة مخسني 

 .ضع للضريبة يف تلك الدولة األخرىوز أن خت، أاقعة يف الدولة املتعاقدة األخرىو

الر  حيصرل    (الرابعرة مرن هرذه املرادة    خالف تلك ال  تنطبق عليها الفقرة ) األربا  -5

 بسروق االسره    مدرجةشركة غري يف مقي  يف دولة متعاقدة من نقل ملكية أسه  عليها 

الدولرة األخررى    أوز أن ختضع للضريبة يف تلك ،مقيمة يف الدولة املتعاقدة األخرىو

 تسربق الر    شرهراً عشرر   االثميف أي وق  خالل فرتة  - باألسه تصرف ملإذا كان ا

%( 10) املائرة ب عشرةقل عن نسبة ال تبشكل مباشر أو غري مباشر  امتلك -نقل امللكية

الضريبة املفروضة من قبل الدولة هذه تتجاوز أال  لكن على ، من رأس مال تلك الشركة
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 .ربا األمن  (%15)املائة يف  نسبة مخسة عشرة األخرىاملتعاقدة 

مرن هرذه   األربا  الناجتة من نقل أي ملكية غري تلك املشار إليها يف الفقرات السرابقة   -6

 ختضع للضريبة فقط يف الدولة املتعاقدة ال  يقي  فيها ناقل امللكية.املادة 
 

 الرابعة عشر اد  امل

 اخلدمات الشخصية املستقلة

يف دولة متعاقدة فيما يتعلق خبدمات مهنية أو أنشرطة   مقي فرد يكتسبه الدخل الذي  -1

ذات طبيعة مسرتقلة ضضرع للضرريبة فقرط يف تلرك الدولرة فيمرا عردا أي مرن           أخرى

حي  أوز أن ضضع مثرل هرذا الردخل أيضرًا للضرريبة يف الدولرة        ،اآلتيةاحلاالت 

 املتعاقدة األخرى:

ثابتة متوافرة له بصفة منترمرة يف الدولرة املتعاقردة األخررى     إذا كان  لديه قاعدة  أ(

أرروز أن ضضررع الرردخل للضررريبة يف الدولررة  ، يف تلررك احلالررة، ألداء أنشررطته

 .فقط املتعاقدة األخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب إىل تلك القاعدة الثابتة

إىل أو إذا كان الشخص موجودًا يف الدولة املتعاقدة األخررى ملردة أو ملردد تصرل     أو  ب(

عشر شهرًا تبردأ أو تنتهري يف    اثم( يومًا يف أي مدة 183يف جمموعها عن ) تزيد

السنة املالية املعنية. يف تلك احلالة، فإن مقدار الدخل املتحقق فقرط مرن أنشرطته    

 أن ضضع للضريبة يف الدولة األخرى. ، أوزيف تلك الدولة األخرى املؤداه

تشمل عبارة "اخلدمات املهنية" بوجه خاص األنشطة املستقلة يف اجملاالت العلمية أو  -2

األنشرطة املسرتقلة الر  يزاوهلرا     وكرذلك   ،األدبية أو الفنيرة أو الرتبويرة أو التعليميرة   

 اسبون.األطباء واحملامون واملهندسون واملعماريون، وأطباء األسنان واحمل
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 اخلامسة عشر اد  امل

 اخلدمات الشخصية غري املستقلة

و  (التاسرعة عشررة  ( و )الثامنرة عشررة  ( و )السادسرة عشررة  مع مراعاة أحكرام املرواد )   -1

فرإن الرواترب واألجرور واملكافرملت املماثلرة       ،( مرن هرذه االتفاقيرة   احلادية والعشررين )

ختضع للضرريبة   -فيما يتعلق بو يفة  -األخرى ال  يكتسبها مقي  يف دولة متعاقدة 

املتعاقدة األخرى، فإذا    مزاولتها  فقط يف تلك الدولة، ما مل تت  مزاولتها يف الدولة

املكتسربة للضرريبة يف    أن ختضع مثل هرذه املكافرملت  أوز يف الدولة املتعاقدة األخرى 

 األخرى. املتعاقدة تلك الدولة

، فإن املكافملت ال  يكتسربها مقري  يف   املادة( من هذه 1على الرغ  من أحكام الفقرة ) -2

، ختضرع  دولة متعاقدة فيما يتعلق بو يفة يرت  مزاولتهرا يف الدولرة املتعاقردة األخررى     

 :اآلتيةللضريبة فقط يف الدولة املذكورة أواًل يف احلالة 

األخررى ملردة أو ملردد ال تتجراوز يف جمموعهرا       يف الدولة موجودًااملستفيد  إذا كان أ(

 عشر شهرًا تبدأ أو تنتهي يف السنة املالية املعنية. اثم( يومًا يف أي مدة 183)

وأن تكون املكافملت مدفوعة من قبل صاحب عمل غري مقي  يف الدولرة األخررى أو    ب(

 نيابة عنه.

تكون املكافملت قد حتملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة هلكها صاحب العمل  وأال  جر(

 .األخرىاملتعاقدة يف الدولة 

السرابقة يف هرذه املرادة، فرإن املكافرملت املكتسربة فيمرا يتعلرق         على الرغ  من األحكام  -3

 من قبل مشرروع يف النقل الدولي يت  تشغيلها بو يفة  ارس على منت سفينة أو طائرة 

الر  فيهرا مركرز     ةالدولرة املتعاقرد  أوز أن ختضع للضرريبة يف   تابع لدولة متعاقدة،

 االدارة الفعلي للمشروع.
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 السادسة عشر اد  امل

 أتعاب أعضاء جملس اإلدار 

واملدفوعات املماثلة األخرى ال  يكتسبها مقي  يف  أتعاب أعضاء جملس اإلدارة 

دولة متعاقدة بصفته عضوًا يف جملس إدارة شركة مقيمة يف الدولة املتعاقدة األخرى، أوز 

 األخرى.املتعاقدة إخضاعها للضريبة يف تلك الدولة 

 

 السابعة عشر اد  امل

 نيالرياضياألشخاص  ونيالفنانأتعاب 

 ،االتفاقيرة  ( من هرذه اخلامسة عشرة( و )الرابعة عشرةاملادتني ) على الرغ  من أحكام -1

بصفته فنانًا يف املسر  أو السينما أو  -فإن الدخل الذي يكتسبه مقي  يف دولة متعاقدة 

مرن أنشرطته الشخصرية الر       - اإلذاعة أو التليفزيون أو بصرفته موسريقيًا أو رياضرياً   

املتعاقردة  وز إخضاعه للضريبة يف تلك الدولرة  أ ،هارسها يف الدولة املتعاقدة األخرى

 األخرى.

عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاوهلا فنران أو رياضري بصرفته تلرك ومل      -2

يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى 

( مرن هرذه   رةاخلامسرة عشر  ( و )الرابعرة عشررة  ( و )السرابعة الرغ  من أحكرام املرواد )  

الفنان أو الرياضي فيها زاول للضريبة يف الدولة املتعاقدة ال  أوز إخضاعه  االتفاقية

 تلك األنشطة.

يؤديهرا  علرى الردخل مرن األنشرطة الر       من هذه املادة ( 2( و )1) الفقرتانال تنطبق  -3

، بشركل مباشرر أو   ممواًل مثل هذا الدخل دة إذا كانيف دولة متعاق فنانون أو رياضيون

أحرد  األخررى أو   للدولرة املتعاقردة   أموال عامةمن كليًا أو بشكل أساسي غري مباشر، 

ع ضضر . يف مثرل هرذه احلالرة،    أو سرلطاتها احملليرة   أو اإلداريرة  أقسامها السياسية

 فيها.أو الرياضي مقيمًا    يكون الفنانللضريبة فقط يف الدولة املتعاقدة ال الدخل
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 نة عشر الثاماد  امل

 معاشات التقاعد

( من هذه االتفاقية، فإن عشرةالتاسعة ( من املادة )2مع مراعاة أحكام الفقرة ) 

معاشات التقاعد واملكافملت األخرى املشابهة ال  تدفع ملقي  يف دولة متعاقدة مقابل خدمة 

الدولة قي  يف ملالتقاعد األخرى ال  تنشأ يف دولة متعاقدة وتدفع  وكذلك مزايا سابقة

 .املذكورة أواًل الدولة يف للضريبة أن ختضعأوز ، املتعاقدة األخرى
 

 التاسعة عشر اد  امل

 اخلدمات احلكومية

الر    -خرالف معراا التقاعرد     -واألجور واملكافملت األخررى املشرابهة   الرواتب  أ( -1

تها احملليرة  ااإلداريرة أو سرلط  السياسية أو تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها 

لفرد فيما يتعلق خبدمات أداها لتلك الدولة أو القس  أو السرلطة ختضرع للضرريبة    

 فقط.املتعاقدة يف تلك الدولة 

واملكافرملت األخررى املشرابهة ختضرع      ومع ذلك فإن مثل هرذه الرواترب واألجرور    ب(

للضررريبة يف الدولررة املتعاقرردة األخرررى فقررط إذا أديرر  اخلرردمات يف تلررك الدولررة 

 خرى وكان الفرد مقيمًا يف تلك الدولة وكذلك:األ

 أحد مواطنيها. -

 .فقط تأدية اخلدمات لغرضمقيمًا يف تلك الدولة أو مل يصبح  -

ي أو مكافرملت  أي معراا تقاعرد   ( من هذه املرادة، 1الفقرة )على الرغ  من أحكام  أ( -2

أقسرامها   دولرة متعاقردة أو أحرد    - أو من أموال توفرهرا  -من قبل مماثلة مدفوعة

تها احمللية لفرد فيما يتعلرق خبردمات أداهرا لتلرك     ااإلدارية أو سلطالسياسية أو 

 الدولة أو القس  أو السلطة ضضع للضريبة يف تلك الدولة فقط.
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ضرع للضرريبة يف   خت واملكافملت املماثلة يةالتقاعد اتعاشمثل تلك املومع ذلك فإن  ب(

 الفرد مواطنًا ومقيمًا يف تلك الدولة األخرى.الدولة املتعاقدة األخرى فقط إذا كان 

الثامنة ( و )السابعة عشرة( و )السادسة عشرة( و )اخلامسة عشرةتنطبق أحكام املواد ) -3

( مررن هررذه االتفاقيررة علررى الرواتررب واألجررور، واملكافررملت األخرررى املشررابهة، عشرررة

مرتبطة بعمرل تزاولره   و أدي فيما يتعلق خبدمات  واملكافملت املماثلة ومعاشات التقاعد

 تها احمللية.اسلطأحدى أو  اإلداريةالسياسية أو دولة متعاقدة أو أحد أقسامها 
 

 العشروناد  امل

 الطالب

مباشرة  -أو كان-لب أو متدرب مهم أو حريف يكون ال  يتسلمها طااملدفوعات  

يف الدولة املذكورة أواًل ويوجد مقيمًا يف الدولة املتعاقدة األخرى،  قبل زيارة دولة متعاقدة

عيشته أو تعليمه أو تدريبه ال ملتعليمه أو تدريبه، هذه املدفوعات ال  تكون لغرض فقط 

ناش ة من مثل هذه املدفوعات أن تكون بشرط املتعاقدة ختضع للضريبة يف تلك الدولة 

 .مصادر خارج تلك الدولة
 

 الواحد  والعشروناد  امل

 املعلمون والباحثون

مقيمرًا يف دولرة    -مباشررة   أو كران -ل  يستلمها معل  أو باحر  يكرون   فملت ااملكا

يف جامعرة   التعلري  أو عمرل أارا    لغررض  لرة املتعاقردة األخررى    متعاقدة قبل دعوته للدو

ال  ،ن مصرادر يف الدولرة املرذكورة أوالً   مر  يتعلرق مبثرل هرذه األنشرطة     فيماواملتسلمة ، عامة

 سنتني.ختضع للضريبة يف تلك الدولة املتعاقدة األخرى ملدة ال تتجاوز 
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 الثانية والعشروناد  امل

 الدخل اآلخر

بنود الدخل ملقي  يف دولة متعاقدة ال  مل تتناوهلا املرواد السرابقة مرن هرذه االتفاقيرة       -1

 ختضع للضريبة يف تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

الدخل من املمتلكات خبالف  -( من هذه املادة على الدخل 1الفقرة )ال تنطبق أحكام  -2

إذا كران   -( مرن هرذه االتفاقيرة   السادسة( من املادة )2غري املنقولة احملددة يف الفقرة )

ذلك الدخل مقيمًا يف دولة متعاقدة وهارس عماًل يف الدولة املتعاقدة األخرى من متسل  

فيها، أو يؤدي يف تلك الدولة األخرى خردمات شخصرية مسرتقلة     خالل منشأة دائمة

أو املمتلكات ال  يدفع من أجلها الدخل مرتبطرة   من قاعدة ثابتة فيها، ويكون احلق

يف مثل هذه احلالة، تطبرق أحكرام   وفعليًا مبثل هذه املنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 

 .من هذه االتفاقية وفقًا للحالة (عشرةالرابعة ( أو املادة )السابعةاملادة )
 

 الثالثة والعشروناد  امل

 رأس املال

( مرن هرذه   السادسرة املرادة ) رأس املال املمثل مبمتلكات غري منقولرة واملشرار إليهرا يف     -1

االتفاقية و اململوك ملقي  يف دولة متعاقدة ويوجد يف الدولة املتعاقدة األخرى، أروز أن  

 لة املتعاقدة األخرى.ضضع للضريبة يف تلك الدو

نشاط منشأة دائمة  رأس املال املمثل مبمتلكات منقولة والذي يشكل جزءًا من ممتلكات -2

مبمتلكرات   املمثرل هلكها مشروع تابع لدولة متعاقردة يف الدولرة املتعاقردة األخررى أو     

منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة ملقي  يف دولة متعاقردة يف الدولرة املتعاقردة األخررى     

لغررض أداء خردمات شخصرية مسرتقلة، أرروز أن ضضرع للضرريبة يف تلرك الدولررة        

 املتعاقدة األخرى.
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يف مشروع تابع لدولة متعاقدة يت  تشغيلها من قبل رأس املال املمثل بسفن أو طائرات  -3

الدولي، أو املمثل مبمتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات،  النقل

 اإلدارة الفعلي للمشروع. مركزضضع للضريبة فقط يف الدولة املتعاقدة ال  يوجد فيها 

 يف دولة متعاقدة للضريبة يف تلك الدولةمقي  لرأس مال األخرى ختضع مجيع العناصر  -4

 املتعاقدة فقط.

 

 الرابعة والعشروناد  امل

 إزالة االزدواج الضرييب أساليب

 

 : يأتياالزدواج الضرييب كما يت  جتنب سويسرا إىل بالنسبة  -1

أوز مبوجب أحكام هذه رأس مال إذا حقق مقي  يف سويسرا دخاًل او امتلك  (أ )

مع  -فعلى سويسراضضعا للضريبة يف اململكة العربية السعودية  أن االتفاقية

 هذا الدخلمثل تعفي أن  -(مراعاة أحكام الفقرتني الفرعتني )ب( و )ج

لكنها يف احتسابها للضريبة على بقية دخل ذلك  ؛من الضريبةال املورأس 

 يكن هناكاملقي  أوز هلا أن تطبق سعر الضريبة الذي كان سيطبق لو مل 

إليها يف الفقرات ال أن مثل هذا اإلعفاء على األربا  )املكاسب( املشار إ. إعفاء

املشار إليه يف والدخل هذه االتفاقية من ( عشرةالثالثة ( من املادة )5( و )4)

من  (عشرة السادسة( واملادة )اخلامسة عشرةاملادة )( من 3( و )1الفقرات )

الثامنة ( واملادة )السابعة عشرة( من املادة )2( و )1، والفقرات )هذه االتفاقية

يطبق فقط إذا ثب  اخضاع مثل هذه األربا  أو ية؛ من هذه االتفاق( عشرة

 ية يف اململكة العربية السعودية.الدخل للضريبة الفعل
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تاوات أو ادخاًل من مطالبات الدين حقق مقي  يف سويسرا أربا  أسه  أو  إذا (ب )

الثانية ( و )احلادية عشرة)و ( العاشرةوال  أوز مبوجب أحكام املواد )

ختضع للضريبة يف اململكة العربية السعودية، أن ية من هذه االتفاق( عشرة

وأوز ذا املقي . ختفيض ضرييب هلبإجراء  - عند الطلب -سويسرا تسمح 

 على الوجه اآلتي:  هذا التخفيضيكون  أن

خص  من الضريبة على دخل ذلك املقي  مببل  يعادل الضريبة املفروضة   (1

)العاشرة( و )احلادية يف اململكة العربية السعودية مبوجب أحكام املواد 

فإن مثل هذا  ،، ومع ذلكمن هذه االتفاقية عشرة(عشرة( و )الثانية 

مقدار ذلك اجلزء من الضريبة السويسرية يتجاوز أال  أب اخلص  

تسبة قبل اخلص  ومبا يالئ  الدخل الذي أوز اخضاعه للضريبة يف احمل

 اململكة العربية السعودية؛ أو 

 أوختفيض مبل  إمجالي )مقطوع( من الضريبة السويسرية؛  (2

إعفاء جزئي ملثل أربا  األسه  هذه، الدخل من مطالبات الدين واالتاوات  (3

على أقل تقدير من  اإلعفاء يتكونحالة من الضريبة السويسرية، ويف أي 

دية من إمجالي مبل  أربا  خص  الضريبة املفروضة يف اململكة العربية السعو

 ، الدخل من مطالبات الدين أو االتاوة. األسه 

تقرر سويسرا التخفيف الذي ينطبق وتنر  اإلجراءات وفقًا لألحكام السويسرية 

 رييب لالحتاد السويسري. املتعلقة بتنفيذ االتفاقيات الدولية لتجنب االزدواج الض

حتقق أربا  أسه  من شركة مقيمة يف اململكة ال   املقيمة يف سويسراالشركة  (ج )

شأن أربا  يف  العربية السعودية حيق هلا ألغراض الضريبة السويسرية

ألربا  الذي كان سيمنح لو كان  الشركة الدافعة نفسه األسه  التخفيف 

 األسه  مقيمة يف سويسرا.
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 :يأتياالزدواج الضرييب كما يت  جتنب  ململكة العربية السعوديةإىل ابالنسبة  -2

أن أوز رأس مال امتلك دخاًل أو اململكة العربية السعودية إذا اكتسب مقي  يف  (أ )

فعلى اململكة العربية  سويسراللضريبة يف  مبوجب أحكام هذه االتفاقيةضضع 

 : السعودية أن تسمح

لضريبة الدخل املسددة  مساٍومبلغًا دخل ذلك املقي  ص  من الضريبة على باخل (1

 ؛سويسرايف 

لضريبة رأس املال  مساٍومبلغًا ذلك املقي   رأس مالص  من الضريبة على باخل (2

 ؛سويسرااملسددة يف 

مقدار ذلك يف أي من احلالتني يتجاوز أال  ومع ذلك فإن مثل هذا اخلص  أب 

احملتسبة قبل اخلص  واملنسوب ال أو ضريبة رأس املاجلزء من ضريبة الدخل 

اململكة  الذي أوز أن ضضع للضريبة يفأو رأس املال اسب احلالة إىل الدخل 

 .العربية السعودية

 أحكام نرام جباية الزكاة.بأساليب إزالة االزدواج الضرييب ال ختل  (ب )
 

 اخلامسة والعشروناد  امل

 إجراءات االتفاق املتبادل

أو كلتيهمرا ترؤدي، أو    املتعاقردتني عندما يتبني لشخص أن إجراءات إحدى الدولتني  -1

   إىل فرض ضريبة ال تتفق مرع أحكرام هرذه االتفاقيرة، هكنره      له سوف تؤدي بالنسبة 

بصرررف النرررر عررن وسررائل املعاجلررة املنصرروص عليهررا يف األنرمررة احملليررة لتلررك  -

ألي مررن الرردولتني  ختصررة التابعررة  املأن يعرررض قضرريته علررى السررلطة    -الرردولتني

 عار براإلجراء الرذي  . وينبغي عرض القضية خالل ثال  سنوات من أول إشاملتعاقدتني

 أحكام هذه االتفاقية. ختالفضريبة أدى إىل فرض 

 



28 

 

، وإذا مل تكرن هري   مسرو   املختصرة، إذا بردا هلرا أن االعررتاض    يتعني على السرلطة   -2

فراق  تسوية القضية عن طريق االتالسعي إىل ، سها قادرة على التوصل إىل حل مرٍضنف

جتنرب فررض   مرن أجرل   الدولرة املتعاقردة األخررى    يف املتبادل مع السرلطة املختصرة   

أحكام هذه االتفاقية. وينفذ أي اتفاق يت  التوصرل إليره برالرغ     الضريبة ال  ختالف 

حال  ةكن يف أيول ،لية للدولتني املتعاقدتنيمن أي حدود زمنية واردة يف األنرمة احمل

 عشر سنوات من نهاية السنة الضريبية املعنية. ذلك يتجاوزأال  أب 

يتعني على السلطتني املختصتني يف الدولتني املتعاقدتني أن تسرعيا عرن طريرق االتفراق      -3

أو  املتبادل فيما بينها إىل تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقًا بتفسري هرذه االتفاقيرة  

الضررييب يف احلراالت الر  مل    يضًا أن تتشاورا معًا إلزالرة االزدواج  وأوز أ. تطبيقها

 ترد يف هذه االتفاقية.

لك مرن  مبا يف ذيف الدولتني املتعاقدتني أن تتصال ببعضهما للسلطتني املختصتني أوز  -4

من أجرل التوصرل إىل اتفراق حرول      اممثليهمأو من  اخالل جلنة مشرتكة تتألف منهم

 الفقرات السابقة.

يف الدولتني املتعاقدتني باتفراق متبرادل أن تقرررا األسرلوب     للسلطتني املختصتني أوز  -5

وبصفة خاصة املتطلبات الر  ضضرع هلرا املقيمرون يف     املناسب لتطبيق هذه االتفاقية 

أو اإلعفراء الضررييب    التخفريض الدولة املتعاقدة كي حيصلوا يف الدولرة األخررى علرى    

 .ةيف هذه االتفاقي الوارد
 

 السادسة والعشروناد  امل

 تبادل املعلومات

يف الدولتني املتعاقدتني املعلومات الر  يتوقرع أنهرا ذات    السلطتان املختصتان تتبادل  -1

الضرائب أو تنفيذه يف شأن االتفاقية أو إلدارة النرام الداخلي هذه صلة بتنفيذ أحكام 

السياسية أو ا ماقسامهأو من كل نوع أو صفة مفروضة؛ نيابة عن الدولتني املتعاقدتني 
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االتفاقية، هذه سلطاتهما احمللية، مادام أن تلك الضرائب ال تتعارض مع أو  اإلدارية

 االتفاقية.هذه )األوىل( و )الثانية( من  تبادل املعلومات غري مقيد باملادتنيو

( من هذه املادة على أنها 1تتلقاها الدولة املتعاقدة، مبوجب الفقرة ) تعامل أي معلومة -2

سرية بالطريقة نفسها ال  تعامل بها املعلومات ال  حتصل عليها وفقًا ألنرمة تلك 

الدولة، وال أوز الكشف عنها إال لألشخاص أو السلطات )مبا يف ذلك احملاك  

 إقامة الدعاوى أو حتديدأو  تحصيل أو التنفيذني بالربط أو الواألجهزة اإلدارية( املعني

( من هذه املادة أو اإلشراف 1بالضرائب املشار إليها يف الفقرة ) االعرتاض فيما يتعلق

ذكر أعاله. وال يستخدم هؤالء األشخاص أو السلطات تلك املعلومات إال هلذه  على ما

ت لكمة عامة أو يف األغراض فقط، وأوز هل  الكشف عن هذه املعلومات يف مداوال

من قبل املتسلمة وعلى الرغ  مما سبق، فإنه أوز استخدام املعلومات  أحكام قضائية.

دولة متعاقدة ألغراض أخرى عندما جتيز أنرمة كلتا الدولتني املتعاقدتني استخدامها 

 ذلكمثل ملثل تلك األغراض وأجازت السلطة املختصة يف الدولة املزودة للمعلومات 

  .داماالستخ

( من هذه املادة مبا يؤدي إىل إلزام 2( و )1ال أوز بأي حال تفسري أحكام الفقرتني ) -3

 :يأتي مبادولة متعاقدة 

تنفيذ إجراءات إدارية خمالفة لألنرمة واملمارسات اإلداريرة يف تلرك الدولرة أو يف     أ(

 الدولة املتعاقدة األخرى.

األنرمرة أو التعليمرات اإلداريرة     تقدي  معلومات ال هكن احلصول عليها مبوجب ب(

 املعتادة يف تلك الدولة أو يف الدولة املتعاقدة األخرى.

تقدي  معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصناعة أو  جر(

األسرار التجارية أو املهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قرد يكرون الكشرف    

 العامة. عنها خمالفًا للسياسة
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إذا طلبر  دولرة متعاقردة معلومرات مبوجرب هرذه املرادة، تسرتخدم الدولرة املتعاقرردة           -4

األخرى إجراءاتها اخلاصة بتجميع املعلومات للحصول على املعلومات املطلوبة، حتى 

لو كان  تلك الدولة األخرى ال حتتاج لتلك املعلومات ألغراض الضريبة اخلاصة بها. 

 ،( مرن هرذه املرادة   3يف الفقررة )  مبرا ورد مفقيد  يف اجلملة السابقة املذكور هذا االلتزامو

لدولرة متعاقردة باالمتنراع عرن تروفري       يسرمح ذلك بأي حرال علرى أنره    فّسر يفولكن ال 

  فيها.لتلك الدولة مصلحة للية  عدم وجوداملعلومات جملرد 

علرى أنهرا    من هرذه املرادة،  ( 3ال أوز بأي حال من األحوال تفسري أحكام الفقرة )  -5

تسمح للدولة املتعاقدة أن  تنع عن تقدي  املعلومات جملرد أنها لفو ة لدى بنك أو 

أو شخص يعمل بصفة وكيل أو  مفوض، أو لدى أو كيان ائتماني مؤسسة مالية أخرى

 أمني، أو بسبب كونها مرتبطة مبصاحل ملكية لشخص ما.
 

 والعشرون السابعةاد  امل

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

املاليرة املمنوحرة ألعضراء البعثرات      تاالمتيرازا يف  رليس يف هذه االتفاقيرة مرا يرؤث   

لي أو مبوجب أحكام اتفاقيات الدبلوماسية أو القنصلية مبوجب القواعد العامة للقانون الدو

 .خاصة
 

 والعشرون الثامنةاد  امل

 أحكام متنوعة

لرن يرت  مرنح منفعرة مبوجرب هرذه       بالرغ  من األحكرام األخررى يف هرذه االتفاقيرة،      -1

املعقرول االسرتنتاج )مرع    إذا كران مرن   رأس مرال  أو صر دخل يتعلق بعنفيما االتفاقية 

رروف ذات الصلة( أن احلصول على تلك املنفعة احلقائق والاألخذ يف االعتبار مجيع 

ة ألي ترتيرب أو معاملرة نتجر  عنهرا تلرك املنفعرة سرواء        كان أحد األغراض الرئيس
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بشكل مباشر أو غري مباشر، مامل يتقرر أن منح تلك املنفعة يف تلرك الررروف سريكون    

 االتفاقية.بهذه وفقًا ألهداف وأغراض األحكام ذات الصلة 

ق تطبير يف هذه االتفاقية ما يرؤثر   ليس يف( من هذه املادة، 1الفقرة )مع مراعاة أحكام  -2

 ضد إساءة استخدام هذه االتفاقية.  األحكام احمللية ملنع التهرب أو التجنب الضرييب
 

 والعشرون التاسعةاد  امل

 النفاذ

-القنرروات الدبلوماسررية  عرررب -تبلرر  كررل دولررة متعاقرردة الدولررة املتعاقرردة األخرررى  -1

باستكمال اإلجراءات الالزمة وفقًا لنرامها لدخول هذه االتفاقية حيرز النفراذ. وتصربح    

يف اليوم األول من الشهر الثاني التالي للشهر الرذي مت فيره تلقرى    نافذة هذه االتفاقية 

 .األخريبال  اإل

 أحكام هذه االتفاقية: تطبق -2

 يف  أو املسرتحقة  برال  املدفوعرة  املنبع، على امل منفيما يتعلق بالضرائب املستقطعة  أ(

دخول هذه لسنة من السنة امليالدية التالية يناير  شهراألول من اليوم  - أو بعد -

 االتفاقية حيز النفاذ.

 - أو بعرد  -ال  تبدأ يف  السنوات الضريبية علىبالضرائب األخرى فيما يتعلق و ب(

دخرول هرذه االتفاقيرة    من السنة امليالدية التالية لسرنة  يناير  شهراليوم األول من 

 حيز النفاذ.
 

 الثالثوناد  امل

 اإلنهاء

وأوز ألي مرن  ى إنهائها من قبل دولة متعاقدة، املفعول حت نافذةترل هذه االتفاقية  -1

القنروات الدبلوماسرية بتقردي  إشرعار خطري بطلرب        عررب إنهاؤها الدولتني املتعاقدتني 
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 .يونيو يف أي سنة ميالدية 30اإلنهاء للدولة املتعاقدة األخرى يف موعد ال يتعدى 

 فإن االتفاقية تتوقف عن التطبيق: ،يف مثل هذه احلالة -2

 على املبرال  املدفوعرة أو املسرتحقة يف     ،املنبع منفيما يتعلق بالضرائب املستقطعة  أ(

ال  تلري تلرك الر  مت     يناير من السنة امليالديةشهر اليوم األول من  -أو بعد -

  .إنهاء االتفاقية فيها تقدي  إشعار

-أو بعرد   -سنوات الضريبية ال  تبدأ يف الفيما يتعلق بالضرائب األخرى على و ب(

تقردي   ال  تلي تلك الر  مت فيهرا   يناير من السنة امليالدية شهر اليوم األول من 

  .إنهاء االتفاقية إشعار

 
 

 سب األصول، بتوقيع هذه االتفاقية.اإثباتًا لذلك قام املوقعان أدناه، املفوضان 

من نسختني م 18/02/2018هر املوافق 2/06/1439الرياض بتاريخ حررت يف 

ساوية احلجية. ويف واإلجنليزية ومجيع النصوص مت األملانيةالعربية وأصليتني باللغات 

 يعتد بالنص اإلجنليزي.يف التفسري  حالة االختالف
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 ـةوزيـــــــر املـاليــــــــ

 
 
 

 

 حممد بن عبداهلل اجلدعان

 عن اجمللس االحتادي السويسري

 ـةوزيـــــــر املـاليــــــــ

 
 
 
 
 

 اولي مايور
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 بروتوكول

حكومة اململكة واجمللس االحتادي السويسري بني حلرة التوقيع على االتفاقية 

 على الدخل وعلى رأس املال لتجنب االزدواج الضرييب يف شأن الضرائب العربية السعودية

ال  األحكام التالية وال  تشكل جزًءوافق الطرفان أدناه على  ،وملنع التهرب الضرييب

 يتجزأ من االتفاقية. 

 من االتفاقية: (الثانية)ضافة إىل املادة إ -1

من املنبع على الدخل  املستقطعةأن االتفاقية ال تنطبق على الضرائب  املفهوم من هفإن

 االحتماليررة الضرررائبمررن قررانون  (السادسررة)يف املررادة واملغطرراة  احلرر عررن طريررق 

 .السويسري

 :من االتفاقية (الثالثة)املادة من ( 1)الفقرة إضافة إىل  -2

وأقسامها  الدولة ، يشمل مصطلح "شخص" أيضًا(د)أ( فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 

 احمللية.أو سلطاتها اإلدارية ياسية والس

 وأ أو خطة أو مؤسسة صندوق يعم أيالتقاعد"  برنامجاملفهوم أن مصطلح " منب( 

 :وتكونترتيبات أخرى أنش   يف دولة متعاقدة أي أو  برنامج

 .من ضريبة الدخل يف تلك الدولةبشكل عام معفاة وتلك الدولة  قبلمنرمة من  -

 لتحقيقأو  املزايا التقاعديةأو  اتإلدارة أو توفري املعاش بشكل أساسيعمل تو -

 .التقاعد من برامج أو أكثرحد والصاحل الدخل 

 :من االتفاقية (الرابعة)إضافة إىل املادة  -3

 :يأتي شمل مايأن مصطلح "مقي  يف دولة متعاقدة"  من املفهوم هفإن

 .يف تلك الدولة املتعاقدة التقاعد برنامجأ( 
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ألغراض دينية أو خريية أو علمية  حصرًايت  تأسيسها وتشغيلها ال   واملنرماتب( 

ويعد من هذه األغراض املذكورة(  غرضأو رياضية أو ثقافية أو تعليمية )أو ألكثر من 

 .ألنرمتها الدولة املتعاقدة وفقًا يف ًامقيم

 :من االتفاقية (السابعة)إضافة إىل املادة  -4

 الدخلدون االقتصار على ذلك، تشمل عبارة "أربا  األعمال"  أنمن املفهوم أ( 

من التصنيع والتجارة واألعمال املصرفية )البنكية(، والتأمني، وعمليات النقل  املتحقق

. وال تشمل وتأجري املمتلكات الشخصية املنقولة وامللموسة الداخلي، وتوفري اخلدمات

بصفته سواء يؤديها فرد ال   شخصيةالدمات أداء اخلمثل هذه العبارة الدخل من 

 مو فًا أو بصفة مستقلة.

، فمن املفهوم أن املبادئ الواردة يف هذه املادة( من 9مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( 

 .للمشروععلى غريها من األنشطة التجارية  يضًاتنطبق أاملادة هذه من  (4)الفقرة 

من  ربا أحتديد يف شأن أخرى يف حال وافق  اململكة العربية السعودية مع دولة ج( 

من  (3)اخلصومات املذكورة يف الفقرة مبنح خصومات أكرب مقارنة ب دائمةالنشأة امل

 قيمة يف سويسرا.امل على املشروعاتهذا االتفاق أيضا  يطبق مثل، هذه املادة

 من االتفاقية: (الثامنة)إضافة إىل املادة  -5

اململكرة العربيرة السرعودية    وبني اجمللرس االحترادي السويسرري     يةاإلشارة إىل اتفاقب

مدينرة  املوقعرة يف   ،بشأن اإلعفاء املتبادل للضرائب على أنشطة النقل اجلوي الردولي 

يف يرؤثر  يف االتفاقيرة مرا   لريس   أنره  مرن املفهروم   نإفر ، م20/2/1999 الرياض بتاريخ

عليهرا هرذه االتفاقيرة. ومرع      فيما يتعلق بالضرائب الر  تنطبرق   يةاالتفاق تلكأحكام 

أي حكر  مرن أحكرام     مبوجرب أكررب هلرذه الضررائب    خصرومات   تفمرنح عندما ذلك، 

 طبق هذا احلك .االتفاقية، ي
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 من االتفاقية: (التاسعة عشرة) و (الثامنة عشرة)إضافة إىل املادتني  -6

التقاعد" كما هو مستخدم يف معاا أن مصطلح "املعاشات التقاعدية" و "من املفهوم 

الدورية مبا دفوعات امل يشمل على التوالي (التاسعة عشرة) و (الثامنة عشرة)املادتني 

 .يةالتقاعد الرتتيباتمبوجب  فيها املبال  املقطوعة

 من االتفاقية: (ن)السادسة والعشريإضافة إىل املادة  -7

ستنفاذ الدولة املتعاقدة تبادل معلومات إال بعد ايت  طلب من املفهوم أنه لن أ( 

مجيع مصادر املعلومات املنترمة املتوفرة مبوجب إجراءات الضرائب الطالبة 

     الداخلية.

على أن االتفاقية،  هذه املادة من ومات مبوجبعند تقدي  طلب املعل من املفهوم ب(

يف  الضريبية اتللسلطاآلتية يف الدولة الطالبة توفري املعلومات  الضريبية تاالسلط

 :الدولة املطلوب منها

 حقيق.هوية الشخص قيد الفحص أو الت (1

 علومات.امل املطلوب عنهاالزمنية املدة الفرتة  (2

الذي ترغب الدولة طبيعتها والنموذج  تشمل ،بيان باملعلومات املطلوبة (3

 ومات فيه من الدولة املطلوب منها.املعلتسل  استالم الطالبة 

 .الغرض الضرييب الذي من أجله ُطِلَب  املعلومات (4

أن املعلومات املطلوبة يف  اس  وعنوان أي شخص يعتقدبالقدر املعلوم،  (5

 حوزته.

املفهوم أن معيار "الصلة املتوقعة" يقصد منه توفري تبادل معلومات يف املسائل  ج( من

لدول املتعاقدة ليس توضيح أن انفسه الوق  اق ممكن، ويف الضريبية على أوسع نط

)رحالت كر هلا  مفيدًاتكون بعضها  على أمل أنكثرية معلومات هلا أن تطلب 

ذات صلة بالشؤون الضريبية  أو طلب معلومات من غري احملتمل أن تكون تصيد(

جتنب  متطلبات إجرائية هامة يقصد منهاتتضمن ما. الفقرة الفرعية )ب( ملكلف 
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ال أنه أب عدم )رحالت تصيد( إ السابقةاملشار إليها يف الفقرة طلبات مثل التقدي  

تبادل معلومات  تعيقبطريقة  من الفقرة الفرعية )ب(( 5( حتى 1البنود من تفسري 

  .فعال

من الدول املتعاقدة تبادل يتطلب ال  (ن)السادسة والعشرياملفهوم من املادة  د( من

املعلومات على أساس تلقائي أو ذاتي، لكنها ال  نع تبادل املعلومات مبثل تلك 

 النماذج إذا وافق  الدول املتعاقدة على ذلك الحقًا. 

 نافذة قواعد اإلجراءات اإلدارية ترلعلومات، املهر( من املفهوم أنه يف حالة تبادل  

املنصوص عليها يف الدولة املطلوب منها توفري املعلومات. فيما يتعلق اقوق املكلفني 

ومن املفهوم أيضًا أن هذه األحكام تهدف إىل ضمان توفر إجراءات عادلة للمكلفني 

 .  مسّو عملية تبادل املعلومات أو تأخريها بشكل غري منع وليس 

ات الضريبية السنوبتبادل املعلومات ال  تتعلق تأن الدول املتعاقدة  املفهوممن  و(

لدخول االتفاقية اليوم األول من شهر يناير من السنة التالية  -أو بعد  -ال  تبدأ يف 

 .فقطنفاذ ال حيز

 من االتفاقية: (الثامنة والعشرون)من املادة  (1)إضافة إىل الفقرة  -8

يهدف إىل السرما  للشرخص الرذي كانر      من الفقرة من املفهوم أن اجلزء األخري  هفإن

 الرراهرة رروف لااملنفعة ستحجب عنه  بإمكانية أن يثب  أن احلصول على املنفعة يف 

 سيكون متوافقًا مع اهلدف والغرض من االتفاقية. 

 يرة يف اتفاق الردولي  يف حال وافق  اململكة العربية السعودية على إدراج حك  التحكري   -9

املختصة يف اململكة السلطات الزدواج الضرييب مع دولة أخرى، فإن اتفاقية لتجنب ايف أو 

 إبرام بروتوكولبهدف يف أقرب وق  ممكن،  املفاوضاتن تبدآويسرا وسالعربية السعودية 

 .تفاقيةاال إىل الدولي حك  التحكي لغرض إضافة معدل 
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املرواطنني أو املقريمني يف سويسررا ألغرراض     معاملرة  اململكة العربية السرعودية   تعامل -10

أو  املقيمنيمعاملة ال تقل تفضيال عن معاملة واللوائح الوطنية  باألنرمةالضريبة فيما يتعلق 

الدول األعضاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربيرة أو   باستثناءاألخرى مواطم الدول 

 يف جامعة الدول العربية.

 

 .ا الربوتوكول سب األصول، بتوقيع هذاإثباتًا لذلك قام املوقعان أدناه، املفوضان 

من نسختني  م18/02/2018 املوافق هر2/06/1439بتاريخ  الرياضيف  حرر

واإلجنليزية ومجيع النصوص متساوية احلجية. ويف  األملانيةوالعربية أصليتني باللغات 

 يعتد بالنص اإلجنليزي.يف التفسري  حالة االختالف

 اململكة العربية السعوديةحكومة عن 

 ـةوزيـــــــر املـاليــــــــ

 
 
 

 

 حممد بن عبداهلل اجلدعان

 عن اجمللس االحتادي السويسري

 ـةوزيـــــــر املـاليــــــــ

 
 
 
 
 

 اولي مايور


