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إن المملكة العربية السعودية وآيرلندا ،
رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على
الدخل ،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة (األولى)
األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (الثانية)
الضرائب التي تشملها االتفاقية
-1

تطبق هذه االتفاقية على ضــرائب الدخل المفروضــة لمصــل ة كل دولة متعاقدة أو أقســامها الســياةــية أو
اإلدارية أو ةلطاتها الم لية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
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تعد من الضـــرائب على الدخل جميع الضـــرائب المفروضـــة على إجمالي الدخل ،أو على عناصـــر الدخل بما فيها
الضرائب على المكاةب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
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الضرائب ال الية التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي:
أ)

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
 )1الزكاة.
 )2ضريبة الدخل بما فيها ضريبة اةتثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى آيرلندا:
 )1ضريبة الدخل.
 )2الضريبة اإلجتماعية الشاملة.
 )3ضريبة الشركات.
 )4ضريبة األرباح الرأةمالية.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة اآليرلندية").
 -4تطبق هذه االتفاقية أيضــــــا على أ

ضــــــريبة مماثلة أو مشــــــابهة في جوهرها تفرضــــــ ها أ

من الدولتين

المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقية ،إضـــــافة إلى الضـــــرائب ال الية أو بدال منها .وتبلغ كل ةـــــلطة
مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة األخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (الثالثة)
تعريفات عامة
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ألغراض هذه االتفاقية ،ما لم يقتض ةياق النص خالف ذلك:
أ)

يعني مصــطل" "المملكة العربية الســعودية" إقليم المملكة العربية الســعودية  ،ويشــمل ذلك المناطق
الواقعــة خــارج الميــاه اإلقليميــة التي تمــار

المملكــة العربيــة الســــــعوديــة على ميــاههــا وقــا ب رهــا

والطبقات الواقعة ت ت التربة والموارد الطبيعية حقوق الســــيادة والوالية بمقتضــــى نظامها والقانون
الدولي.
ب) يشــــــمل مصــــــطل" "آيرلندا" أ

منطقة خارج المياه اإلقليمية آليرلندا تم ت ديدها أو قد يتم ت ديدها

الحقا بموجب القوانين اآليرلندية الخاصــة بالمنطقة االقتصــادية ال صــرية والجرف القار  ،كمنطقة ي ق
آليرلندا ممارةة تلك ال قوق السيادية والوالية القضائية التي تتفق مع القانون الدولي.

جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة األخرى" المملكة العربية السعودية أو آيرلندا ب سب ما
يقتضيه ةياق النص.
د) يشــمل مصــطل" "شــخص" أ

فرد  ،أو أ

شــركة  ،أو أ

كيان آخر من األشــخاص بما في ذلك صــناديق

االئتمان والمؤةسات.
هـــــ) يعني مصطل" "شركة" أ

شخص ذ

صفة اعتبارية أو أ

كيان يعامل على أنه شخص ذ

صفة اعتبارية

ألغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا "مشــــــرو تابع لدولة متعاقدة" و "مشــــــرو تابع للدولة المتعاقدة األخرى" على التوالي
مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى.
ز)

تعني عبارة "نقل دولي" أ

نقل بســــفينة أو طائرة يتولى تشــــغيلها مشــــرو تابع لدولة متعاقدة يكون

مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ،ما عدا ال االت التي يتم فيها تشـــغيل الســـفينة أو الطائرة فق
بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة األخرى.
حـ) يعني مصطل" "مواطن":
فرد حائز على جنسية أو رعوية دولة متعاقدة.

 -1أ
 -2و أ

شـخص ذ

صـفة اعتبارية أو شـركة أشـخاص أو جمعية تسـتمد ذلك الوضـع من األنظمة النافذة

في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطل" "السلطة المختصة":
 -1بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية  ،ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
فوض.
 -2بالنسبة إلى آيرلندا مفوضي اإليرادات أو ممثلهم الم ّ
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عند تطبيق أ

دولة متعاقدة لهذه االتفاقية في أ

وقت فإن أ

عبارة أو مصطل" لم يرد له تعريف فيها،

وما لم يقتض ةياق النص خالف ذلك ،يكون له المعنى نفسه بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما
يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه االتفاقية ،ويرج" أ
الدولة المتعاقدة على أ

معنى طبقا لألنظمة الضريبية المطبقة في تلك

معنى معطى للعبارة أو للمصطل" وفقا لألنظمة األخرى في تلك الدولة
المتعاقدة.

المادة (الرابعة)
الـمقيـم
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شــــــخص يخضــــــع وفقا لنظام تلك الدولة

ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أ

المتعاقدة للضريبة فيها بسبب ةكنه أو إقامته أو م ل إدارته أو مكان تأةيسه أو أ

معيار آخر ذ

طبيعة

مماثلة .كما تشــــمل أيضــــا تلك الدولة المتعاقدة أو أيا من أقســــامها الســــياةــــية أو اإلدارية أو ةــــلطاتها
الم لية.
لكن ال تشـمل هذه العبارة أ
فق
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شـخص خاضـع للضـريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالدخل

من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.

عندما يكون فرد وفقا ألحكام الفقرة ( )1من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضــــــعه
عندئذ يت دد كاآلتي:
أ)

يعد مقيما فق

في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له ةــــــكن دائم فيها ،فإن توافر له ةــــــكن دائم في

كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فق

في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها عالقاته الشـــخصـــية

واالقتصادية أوثق (مركز المصال" "ال يوية").
ب) إذا لم يكن ممكنا ت ديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصـــال ه ال يوية أو لم يتوافر له ةـــكن دائم
في أ

من الدولتين المتعاقدتين ،فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي فيها ةكنه المعتاد فق

جـــــــــ) إذا كان له ةـــكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له ةـــكن معتاد في أ
مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها فق

.

منهما ،يعد

.

د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أ

منهما ،فتســــــو

الســــــلطتان

المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضو باالتفاق المشترك.
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ع ند ما يكون شــــــخص ما  -غير الفرد  -وف قا ألح كام الفقرة ( )1من هذه ال مادة مقي ما في كل تا ا لدولتين

المتعاقدتين  ،فإنه يعد مقيما فق

في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (الخامسة)
المنشـأة الـدائمة
-1

ألغراض هذه االتفاقية ،تعني عبارة "المن شأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذ

يتم من خالله مزاولة ن شاط

المشرو كليا أو جزئيا.
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تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر:
أ)

مركز إدارة.

ب) فر .
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أ
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مكان الةتخراج الموارد الطبيعية.

تشمل عبارة "المنشأة الـدائمة" أيضا:
أ)

موقع بناء أو إنشــاء ،أو مشــرو تجميع أو تركيب ،أو أعماال إشــرافية متعلقة بها ،لكن بشــرط أن يســتمر
مثل هذا الموقع أو المشرو أو تلك األعمال مدة تزيد على ةتة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها ال خدمات اال ةــــــتشــــــارية من قبل مشــــــرو من خالل مو فين أو عاملين آخرين
يو فهم المشــــرو لهذا الغرض ،لكن بشــــرط أن تســــتمر األعمال من هذا النو (للمشــــرو نفســــه أو

لمشرو مرتب

مدة

به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ةتة أشهر خالل أ

اثني عشر شهرا.
 -4على الرغم من األحكام السابقة في هذه المادة ،ال تشمل عبارة " المنشأة الدائمة" :
أ)

اةتخدام التسهيالت فق

لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشرو .

ب) االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشرو لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فق
جـ) االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشرو لغرض المعالجة فق
د) االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فق
هـ) االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فق
و) االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فق

.

من قبل مشرو آخر .

لغرض شراء ةلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشرو .
لغرض القيام بأ
أل

نشاط آخر ذ

طبيعة ت ضيرية أو مساعدة للمشرو .

مزيج من األن شطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـــــــ)

من هذه الفقرة  ،بشــــــرط أن يكون النشــــــاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة
ت ضيرية أو مساعدة .
ز)

بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشرو والمعروضة في ةوق أو معرض مؤقت بعد إغالق أ

منهما

.
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على الرغم من األحكام الســـابقة في هذه المادة ،فإن مشـــرو تأمين في دولة متعاقدة يعد منشـــأة دائمة
أمن ضــد
في الدولة المتعاقدة األخرى إذا حص ـل أقســاط التأمين في إقليم تلك الدولة المتعاقدة األخرى أو ّ
مخاطر فيها .

 -6على الرغم من أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة  ،إذا كان شــــــخص  -خالف الوكيل المتمتع بوضــــــع
مســـتقل والذ

تنطبق عليه الفقرة ( )7من هذه المادة  -يعمل نيابة عن مشـــرو ولديه صـــالحية ويمارةـــها

بشكل معتاد في دولة متعاقدة إلبرام العقود باةم المشرو فإن ذلك المشرو يعد أن لديه منشأة دائمة

في تلك الدولة المتعاقدة ،في شـأن أ

عمل يقوم به ذلك الشـخص للمشـرو  ،ما لم يكن العمل مقصـورا

على الواردة في الفقرة ( )4من هذه المادة والتي إذا تمت مباشـرتها من خالل مقر ثابت للعمل ال تجعل هذا
المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
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ال يعد أن لمشرو دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى بسبب مزاولته العمل في تلك
الدولة المتعاقدة فق

عن طريق ةـمسـار أو وكيل عام بالعمولة أو أ

وكيل آخر ذ

وضـع مسـتقل ،بشـرط

أن يعمل مثل هؤالء األشخاص باألةلوب المعتاد لعملهم.
 -8إن كون شــركة مقيمة في دولة متعاقدة تســيطر على شــركة أو مســيطر عليها من قبل شــركة مقيمة في
الدولة المتعاقدة األخرى ،أو تزاول عمال في تلك الدولة المتعاقدة األخرى ( ةواء من خالل من شأة دائمة أو
غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته ال يجعل ّأيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة األخرى.
المادة (السادةة)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
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الدخل الذ

ي صـــل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة

أو اةتغالل الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة األخرى  ،يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
األخرى.
-2

يكون لعبــارة "الممتلكــات غير المنقولــة" المعنى الوارد لهــا وفقــا لنظ ـام الــدولــة المتعــاقــدة التي فيهــا
الممتلكات المعن ية .وعلى أ

حال ،فإن العبارة تشــــــتمل على الملكية المل قة بالممتلكات غير المنقولة

والثروة ال يوانية والمعدات المســـــتخدمة في الزراعة واةـــــتغالل الغابات وال قوق التي تطبق في شـــــأنها
أحكــام النظــام العــام المتعلقــة بملكيــة األراضــــــي ،وحق االنتفــا بــالممتلكــات غير المنقولــة وال قوق في
المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل اال ةــــــتغالل أو ال ق في اةــــــتغالل الترةــــــبات المعدنية والمصــــــادر
والموارد الطبيعية األخرى ،وال تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
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تطبق أحكام الفقرة ( ) 1من هذه المادة على الدخل الناتج من اةــــــتخدام الممتلكات غير المنقولة بصــــــورة
مباشرة أو تأجيرها ،أو اةتغاللها بأ

شكل آخر.

 -4تطبق أيضــا أحكام الفقرتين ( )1و ( )3من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشــرو  ،وعلى
الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (السابعة)
أرباح األعمال
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تخضـــع األرباح العائدة لمشـــرو تابع لدولة متعاقدة للضـــريبة في تلك الدولة المتعاقدة فق  ،ما لم يباشـــر
المشـــرو نشـــاطا في الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشـــأة دائمة فيها .فإن باشـــر المشـــرو نشـــاطا
كالمذكور آنفا ،فإنه يجوز فرض الضـريبة على أرباح المشـرو في الدولة المتعاقدة األخرى ،ولكن بالقدر الذ
يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
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مع مراعاة أحكام الفقرة ( )3من هذه المادة ،عندما يباشـــر مشـــرو تابع لدولة متعاقدة نشـــاطا في الدولة
المتعاقدة األخرى عن طريق منشـــأة دائمة قائمة فيها ،ت دد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشـــأة الدائمة
على أ ةا

األرباح التي يتوقع ت قيقها لو كان م شروعا منفردا وم ستقال يبا شر األن شطة نف سها أو أن شطة

مشابهة في الظروف نفسها أو في

روف مشابهة ،ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشرو الذ

يمثل

منشأة دائمة له.
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عند ت ديد أرباح منشأة دائمة  ،يسم" بخصم المصروفات المتكبدة ألغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في
ذلك المصــروفات التنفيذية واإلدارية العمومية ،ةــواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشــأة
الدائمة أو في أ

مكان آخر .ولكن ال يســــم" بمثل ذلك الخصــــم بالنســــبة ألية مبالغ مدفوعة  ،إن وجدت ،

(خالف ما دفع مقابل اةــترداد النفقات الفعلية) من قبل المنشــأة الدائمة للمكتب الرئيم للمشــرو أو أل
من مكاتبه األخرى على شــــكل إتاوات أو رةــــوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اةــــتخدام حقوق براءات
االخترا أو حقوق أخرى أو على شــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة أو (فيما عدا حالة
المشـــــرو المصـــــرفي) على شـــــكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضـــــة إلى المنشـــــأة
الدائمة .وبالمثل ال يؤخذ في االعتبار عند ت ديد أرباح المنشــأة الدائمة المبالغ (خالف ما دفع مقابل اةــترداد
النفقات الفعلية) التي ت ّمل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيم للمشرو أو أ ٍّ من
مكاتبه األخرى على شكل إتاوات أو رةوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اةتخدام حقوق براءات االخترا

أو حقوق أخرى ،أو على شــــــ كل عموالت م قا بل أداء خد مات معي نة أو م قا بل اإلدارة ،أو (في ما عدا حا لة
المشرو المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المكتب الرئيم
للمشرو أو أ ٍّ من مكاتبه األخرى.
 -4إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على ت ديد األرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أةا

تقسيم نسبي

ألرباح المشــــــرو الكلية على أجزائه المختلفة ،فإن أحكام الفقرة ( )2من هذه المادة ال تمنع تلك الدولة
المتعاقدة من ت ديد األرباح التي تخضع للضريبة على أةا
أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤد
 -5ال ينسب أ

هذا التقسيم النسبي الذ

جرى عليه العرف .غير

إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

رب" إلى منشأة دائمة اةتنادا إلى قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء ةلع أو بضائع للمشرو فق

.
 -6ألغراض الفقرات الســابقة ،ت دد األرباح التي تنســب إلى المنشــأة الدائمة بالطريقة نفســها عاما بعد عام ،ما
يسوغ اتبا طريقة أخرى.
لم يكن هناك ةبب وجيه وكاف
ِّ
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عندما تشــتمل األرباح على بنود للدخل أو األرباح الرأةــمالية عولجت بشــكل منفصــل في مواد أخرى في هذه
االتفاقية ،فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (الثامنة)
النقل الب ر

-1

والجو

تخضــع األرباح المت ققة من تشــغيل ةــفن أو طائرات في النقل الدولي للضــريبة فق

في الدولة المتعاقدة

التي فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشرو .
-2

تشمل األرباح المت ققة من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات:
أ)

األرباح المت ققة من تأجير ةـــــفن أو طائرات مســـــتخدمة في النقل الدولي على أةـــــا
رحلة) .

كلي (وقت أو

ب) األر باح المت ق قة من تأجير ةــــــفن أو طائرات مســــــت خد مة في الن قل ا لدولي دون طاقم أو وقود أو
تسهيالت أخرى .
جـــــــ) األرباح المت ققة من اةتخدام أو تأجير ال اويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي
والتي تكون ثانوية بالنسبة إلى الدخل المت قق من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات.
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إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشرو نقل ب ر

يقع على متن ةفينة  ،فإنه يعد واقعا في الدولة المتعاقدة

التي يقع فيها ميناء موطن الســــــفينة  .وإن لم يوجد مثل هذا الموطن ،فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة
التي يقيم فيها مشغل السفينة.
 -4تطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة أيضا على األرباح المت ققة من المشاركة في ات اد أو عمل مشترك
أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (التاةعة)
المشروعات المشتركة
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عندما :
أ)

يشــــارك مشــــرو تابع لدولة متعاقدة بصــــورة مباشــــرة أو غير مباشــــرة في إدارة مشــــرو تابع للدولة
المتعاقدة األخرى أو في السيطرة عليه أو في رأ

ماله.

ب) أو يشارك األشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة  -أو في السيطرة على أو في رأ
مال  -مشرو تابع لدولة متعاقدة وفي مشرو تابع للدولة المتعاقدة األخرى.
وفي أ

من ال التين ،إذا وضـــعت أو فرضـــت شـــروط بين المشـــروعين فيما يتعلق بعالقتهما التجارية أو

المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشــروعين مســتقلين عن بعضــهما ،فإن أية أرباح كان من الممكن

أن ي ققها أ

من المشــروعين لو لم تكن هذه الشــروط قائمة ،ولكنه لم ي ققها بســبب هذه الشــروط،

يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشرو وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
 -2إذا أدرجت دولة متعاقدة ضـــمن أرباح مشـــرو تابع لها  -وأخضـــعتها للضـــريبة وفقا لذلك  -أرباح مشـــرو تابع
للدولة المتعاقدة األخرى أخضــــعت للضــــريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى ،وكانت هذه األرباح المدرجة
ةــتت قق للمشــرو التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أوال لو كانت الشــروط بين المشــروعين هي الشــروط
نفســها التي تكون بين مشــاريع مســتقلة  ،فعلى الدولة المتعاقدة األخرى  -عندئذ  -إجراء التعديل المناةــب
على مبلغ الضــــــريبة المفروض على تلك األرباح في تلك الدولة المتعاقدة .ولت ديد مثل هذا التعديل يتعين
مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية ،وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما
متى دعت ال اجة إلى ذلك .
المادة (العاشرة)
أرباح األةهم
-1

يجوز أن تخضع أرباح األةهم  -التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
األخرى  -للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
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ومع ذلك ،يجوز أيضـــا أن تخضـــع أرباح األةـــهم تلك للضـــريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشـــركة
الدافعة لألرباح ووفقا ألنظمة تلك الدولة المتعاقدة .ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح األةــــــهم مقيما
في الدولة المتعاقدة األخرى ،فإن الضــــريبة المفروضــــة يجب أال تتجاوز خمســــة في المائة ( )%5من إجمالي
قيمة أرباح األةهم.
على الرغم من أحكام الجملة أعاله ،تعفي الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشـــركة الدافعة ألرباح
األةهم ،أرباح األةهم المدفوعة من قبل تلك الشركة إلى شركة (خالف شركة تضامنية) مقيمة في الدولة
المتعاقدة األخرى من الضــريبة ،مادامت تملك بصــورة مباشــرة نســبة ال تقل عن خمســة وعشــرين في المائة
( )%25من رأ

مال الشركة الدافعة ألرباح األةهم.

ال تؤثر هذه الفقرة على خضو الشركة للضريبة فيما يختص باألرباح التي تدفع منها أرباح األةهم.
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على الرغم من أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة ،ال تخضــع أرباح األةــهم التي تدفعها شــركة مقيمة
في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كان المستلم لألرباح الموزعة:
أ)

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
 )1حكومة المملكة العربية السعودية.
 )2مؤةسة النقد العربي السعود .
 )3أ

مؤةسة أو هيئة أو صندوق مملوك بالكامل ل كومة المملكة العربية السعودية.

ب) بالنسبة إلى آيرلندا:
)1

حكومة آيرلندا.

)2

البنك المركز

 )3أ

اآليرلند .

مؤةسة أو هيئة أو صندوق مملوك بالكامل ل كومة آيرلندا.

 -4تعني عبارة "أرباح األةــــهم" كما هي مســــتخدمة في هذه المادة  ،الدخل من األةــــهم أو ال قوق األخرى -
التي ال تمثل مطالبات ديون  -المشـاركة في األرباح ،وكذلك الدخل من حقوق المشـاركة األخرى التي تخ ضع
للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من األةهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة
الموزعة لألرباح.
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ال تنطبق أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح األةــــــهم مقيما في دولة
متعاقدة ويزاول عمال في الدولة المتعاقدة األخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة ألرباح األةهم من خالل
منشــأة دائمة موجودة فيها ،أو كان يؤد

في تلك الدولة المتعاقدة األخرى خدمات شــخصــية مســتقلة من

قاعدة ثابتة فيها ،وكانت ملكية األةـــهم التي دفعت بســـببها أرباح األةـــهم مرتبطة فعليا بهذه المنشـــأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة .في مثل هذه ال الة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من
هذه االتفاقية وفقا لل الة.
 -6إذا حققت شــــــركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخال من الدولة المتعاقدة األخرى ،فال يجوز أن تفرض
تلك الدولة المتعاقدة األخرى أ

ضـــريبة على أرباح األةـــهم التي تدفعها الشـــركة إال بقدر ما يدفع من أرباح

األةــــــهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة األخرى أو بالقدر الذ

تكون فيه الملكية التي تدفع

بسببها أرباح األةهم مرتبطة إرتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة
األخرى .كما ال يجوز لها إخضا أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت
أرباح األةــــــهم المدفوعة أو األرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخال ناشــــــئا في تلك الدولة
المتعاقدة األخرى.
المادة (ال ادية عشرة)
الدخل من مطالبات الدين
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يخضــع الدخل من مطالبات الدين الناشـ
األخرى للضريبة فق

-2

في دولة متعاقدة ومالكه المســتفيد مقيم في الدولة المتعاقدة

في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين"  -كما هي مســــــتخدمة في هذه المادة  -الدخل من مطالبات الدين
من أ

نو ةــواء تم تأمينها برهن أم ال ،وةــواء لها ال ق في المشــاركة بأرباح المدين أم ال ،وبشــكل خاص

الدخل من السندات المالية ال كومية ،والسندات وةندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة
بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو ةندات الديون .وال تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخال من
مطالبات الدين ألغراض هذه المادة.
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ال تنطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين ،مقيما
في دولة متعاقدة ويزاول عمال في الدولة المتعاقدة األخرى التي نشـــــأ فيها الدخل من مطالبات الدين من

خالل منشــــأة دائمة فيها ،أو كان يؤد

في تلك الدولة المتعاقدة األخرى خدمات شــــخصــــية مســــتقلة من

قاعدة ثابتة فيها ،وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة
الدائمة أو القاعدة الثابتة .في مثل تلك ال الة تنطبق أحكام المادة (ال سابعة) أو المادة (الرابعة ع شرة) من
هذه االتفاقية وفقا لل الة.
 -4عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين  -بســــبب عالقة خاصــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
بينهما معا وشـــخص آخر ،فيما يتعلق بالدين الذ

يدفع عنه هذا الدخل  -يزيد على المبلغ الذ

ةـــيتفق عليه

بين الج هة ا لداف عة وال ما لك المنتفع في غ ياب ت لك العال قة ،فإن أح كام هذه ال مادة تنطبق فق

على

المبلغ المذكور أخيرا  .وفي مثل هذه ال الة ،فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضــــــعا للضــــــريبة طبقا
ألنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.
المادة (الثانية عشرة)
اإلتـاوات
-1

يجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
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ومع ذلك ،يجوز أن تخضـع تلك اإلتاوات أيضـا للضـريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشـأ فيها وفقا ألنظمتها،
لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من اإلتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب أال تزيد على:
أ)

خمسة في المائة ( )%5من إجمالي مبلغ اإلتاوات التي تدفع مقابل اةتخدام  -أو ال ق في اةتخدام -
معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

ب) ثمانية في المائة ( )%8من إجمالي مبلغ اإلتاوات في جميع األحوال األخرى.
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يعني مصــــطل" "إتاوات"  -كما هو مســــتخدم في هذه المادة  -المدفوعات من أ
مقابل ا ةتعمال أو حق ا ةتعمال أ

نو التي يتم تســــلمها

حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي (بما في ذلك األفالم السينمائية،

أو أفالم أو أشرطة البث اإلذاعي أو التليفزيوني)  ،أو أ

براءة اخترا  ،أو عالمة تجارية ،أو تصميم أو نموذج،

أو مخط  ،أو تركيبة أو معالجة ةــــرية ،أو مقابل اةــــتعمال أو حق اةــــتعمال معدات صــــناعية ،أو تجارية أو
علمية  ،أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية ،أو التجارية أو العلمية.
 -4ال تنطبق أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من اإلتاوات ،مقيما في دولة
متعاقدة ،ويزاول عمال في الدولة المتعاقدة األخرى التي نشــأت فيها هذه اإلتاوات من خالل منشــأة دائمة
فيها ،أو كان يؤد

في تلك الدولة المتعاقدة األخرى خدمات شــخصــية مســتقلة من خالل قاعدة ثابتة فيها،

وكان ال ق أو الملكية التي تدفع عنها اإلتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشـــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ،في
مثل هذه ال الة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه االتفاقية وفقا لل الة.
 -5تعد اإلتاوات قد ن شأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة .ومع ذلك ،فإذا كان
الشخص الذ

يدفع اإلتاوات  -ةواء أكان مقيما في دولة متعاقدة أم ال  -يملك في دولة متعاقدة منشأة

دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها االلتزامات التي تدفع عنها تلك اإلتاوات ،وكانت تلك المنشـــــأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة تت مل عبء دفع هذه اإلتاوات ،عندها تعد هذه اإلتاوات قد نشــــــأت في الدولة المتعاقدة
التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 -6عندما يكون مبلغ اإلتاوات  -بســـــبب عالقة خاصـــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا وبين
شــخص آخر -فيما يتعلق باالةــتخدام أو ال ق أو المعلومات التي يدفع مقابال لها ،يزيد على المبلغ الذ

كان

ةــــــيتم اإلتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقة  ،فإن أحكام هذه المادة
تنطبق فق

على المبلغ المذكور أخيرا .وفي مثل هذه ال الة ،فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضـــــعا

للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة ،مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية.
المادة (الثالثة عشرة)
األرباح الرأةمالية
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األر باح المت ق قة لمقيم في دو لة مت عا قدة من ن قل ملك ية ممتل كات غير منقو لة ،ال مذكورة في ال مادة
(الســــادةــــة) من هذه االتفاقية ،والواقعة في الدولة المتعاقدة األخرى ،يجوز أن تخضــــع للضــــريبة في تلك
الدولة المتعاقدة األخرى.
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األرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشــكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشــأة دائمة يمتلكها
مشــــــرو تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة
متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى ألداء خدمات شخصية
م ستقلة بما في ذلك األرباح من نقل ملكية مثل هذه المن شأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل الم شرو ) أو
مثل هذه القاعدة الثابتة ؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
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األرباح الناتجة من نقل ملكية ةـفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ،أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة
متعلقة بتشــغيل مثل هذه الســفن أو الطائرات ،تخضــع للضــريبة فق

في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز

اإلدارة الفعلي للمشرو .
 -4األرباح التي ي صــــل عليها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أةــــهم أو حقوق في صــــندوق ائتمان أو
شـــركة أشـــخاص تســـتمد أكثر من خمســـين في المائة ( )%50من قيمتها بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر من
ممتلكـات غير منقو لة واقعـة في ا لدو لة المتعـا قدة األخرى ،يجوز أن تخضــــــع للضــــــريبـة في تلـك ا لدو لة
المتعاقدة األخرى.
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يجوز أن تخضع المكاةب من التصرف في األةهم غير المذكورة في الفقرة ( )4من هذه المادة التي تشكل
جزءا من مشاركة كبيرة في رأ
أ

مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة وغير مسجلة في ةوق األةهم لدى

من الدولتين المتعاقدتين ،للضــــريبة في تلك الدولة المتعاقدة .ويعد الشــــخص مالكا لمشــــاركة جوهرية

عندما ال تقل تلك المشاركة عن خمسة وعشرين في المائة ( )%25من رأ
 -6األرباح المت ققة من نقل أ

مال تلك الشركة.

ملكية غير تلك المشـــار إليها في الفقرات الســـابقة  ،تخضـــع للضـــريبة فق

الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

في

المادة (الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة
-1

الدخل الذ

يكتســــــبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشــــــطة أخرى ذات طبيعة

مســــتقلة  ،يخضــــع للضــــريبة فق

في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أ

من ال االت التالية ،حيث يجوز أن

يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى:
أ)

إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصــــفة منتظمة في الدولة المتعاقدة األخرى ألداء أنشــــطته ،في
تلك ال الة  ،يجوز أن يخ ضع الدخل لل ضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى ،ولكن فق

بالقدر الذ

ين سب

إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو لمدد تصــــــل إلى أو تزيد في مجموعها عن ()183
يوما في أ

مدة اثني عشـــــر شـــــهرا تبدأ أو تنتهي في الســـــنة المالية المعنية،

مقدار الدخل المت قق فق

في تلك ال الة  ،فإن

من أنشــــــط ته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى ،يجوز أن يخضــــــع

للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى.
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تشــمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص األنشــطة المســتقلة في المجاالت العلمية أو األدبية أو الفنية
أو التربوية أو التعليمية  ،وكذلك األنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها األطباء والم امون والمهندةــــــون
والمعماريون ،وأطباء األةنان والم اةبون.
المادة (الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
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مع مراعاة أحكام المواد (الســـادةـــة عشـــرة) و (الســـابعة عشـــرة) و (الثامنة عشـــرة) و (التاةـــعة عشـــرة) و
(العشــرين) و (ال ادية والعشــرين) من هذه االتفاقية  ،فإن الرواتب واألجور والمكافآت المماثلة األخرى التي
يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة  -فيما يتعلق بو يفة  -تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فق

،

ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة األخرى ،فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة األخرى يجوز أن
تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
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على الرغم من أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة ،فإن المكافآت التي يكتســــــبها مقيم في دولة متعاقدة
فيما يتعلق بو يفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة األخرى ،تخضـــع للضـــريبة فق

في الدولة المتعاقدة

المذكورة أوال في ال االت التالية:
أ)

إذا كان المســــــتفيد في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو لمدد ال تتجاوز في مجموعها ( )183يوما في
أ

مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى أو نيابة عنه.
جـ) وأن ال تكون المكافآت قد ت ملتها منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة األخرى.
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على الرغم من األحكام السابقة في هذه المادة ،فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بو يفة تمار

على

متن ةفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي  ،يجوز أن تخ ضع لل ضريبة في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز
اإلدارة الفعلي للمشرو .
المادة (السادةة عشرة)
أتعاب أعضاء مجلم اإلدارة
أتعاب أعضاء مجلم اإلدارة والمدفوعات المماثلة األخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته
عضـــــوا في مجلم إدارة شـــــركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى ،يجوز إخضـــــاعها للضـــــريبة في تلك الدولة
المتعاقدة األخرى.
المادة (السابعة عشرة)
الفنانون والرياضيون
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على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشــــــرة) و (الخامســــــة عشــــــرة) من هذه االتفاقية ،فإن الدخل الذ
يكتســبه مقيم في دولة متعاقدة  -بصــفته فنانا في المســرح أو الســينما أو اإلذاعة أو التليفزيون أو بصــفته
موةـــيقيا أو رياضـــيا  -من أنشـــطته الشـــخصـــية التي يمارةـــها في الدولة المتعاقدة األخرى  ،يجوز إخضـــاعه
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
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عندما يست ق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو
الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ،فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة)
و (الخامســة عشــرة) من هذه االتفاقية يجوز إخضــاعه للضــريبة في الدولة المتعاقدة التي مار

فيها الفنان

أو الرياضي تلك األنشطة.
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ال تطبق الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة على الدخل الذ

يكتســـبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشـــطة

يمارةــــــها في الدولة المتعاقدة األخرى ،إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة األخرى مدعومة كليا أو
بشــكل أةــاة ـي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أوال أو أحد أقســامها الســياةــية أو اإلدارية أو
ةــــــلطتها الم لية أو تتم وفقا التفاقية ثقافية بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين .وفي مثل هذه ال الة
فإن الدخل يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة فق

التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد
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مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من ال مادة (التاةــــــعة عشــــــرة) من هذه االتفاقية ،فإن معاشــــــات التقاعد
والمكافآت األخرى المشــــابهة والدفعات الســــنوية التي تنشــــأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة
المتعاقدة األخرى ،يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال.
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على الرغم من أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة  ،فإن معاشــــــات التقاعد والمدفوعات األخرى  -التي تتم
بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات االجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياةية أو
اإلدارية أو ةلطتها الم لية  -تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فق

.
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يعني مصــطل" "الدفعات الســنوية" مبلغا معينا يدفع دوريا في أوقات معينة أثناء ال ياة أو أثناء مدة زمنية
م ددة أو مؤكدة وفقا اللتزام بالدفع مقابل تعويض نقد

مناةب وكامل أو بما له قيمة نقدية.

المادة (التاةعة عشرة)
الخدمات ال كومية
الرواتب واألجور والمكافآت األخرى المشـــابهة  -غير معاش التقاعد  -التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد

 -1أ)

أقســــــامها الســــــياةــــــية أو اإلدارية أو ةــــــلطاتها الم لية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة
المتعاقدة أو القسم أو السلطة  ،تخضع للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة فق

.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى المشــــــابهة  ،تخضــــــع للضــــــريبة في الدولة
المتعاقدة األخرى فق

إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة األخرى وكان الفرد مقيما في تلك

الدولة المتعاقدة وكذلك:
 )1أحد مواطنيها.
 )2أو لم يصب" مقيما في تلك الدولة المتعاقدة ألداء الخدمات فق
أ

 -2أ)

.

معاش تقاعد  ،والمكافآت األخرى المشــــــابهة ،يتم دفعه من قبل  -أو من أموال توفرها  -دولة

متعاقدة أو أحد أقسامها السياةية أو اإلدارية أو ةلطتها الم لية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك
الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فق

.

ب) ومع ذلك  ،فإن معاش التقاعد هذا والمكافآت األخرى المشــابهة تخضــع للضــريبة في الدولة المتعاقدة
األخرى فق
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إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

تنطبق أحكام المواد (الخامســة عشــرة) و (الســادةــة عشــرة) و (الســابعة عشــرة) و (الثامنة عشــرة) من هذه
االتفاقية على الرواتب واألجور ،ومعاشات التقاعد ،والمكافآت األخرى المشابهة ،فيما يتعلق بخدمات أديت
وترتب

بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياةية أو اإلدارية أو ةلطتها الم لية.

المادة (العشرون)
الطالب
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المدفوعات التي يتســــــلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي  ،يكون  -أو كان  -مباشــــــرة قبل زيارة دولة
متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة األخرى ،وموجودا في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال فق

لغرض

تعليمه أو تد ريبه ،هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه ال تخضع للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
-2

ي ق للطــالــب أو المتــدرب المهني أو ال رفي المشـــــــار إليــه في الفقرة ( )1من هــذه المــادة ،فيمــا يتعلق
بالمكافآت التي يســــــتلمها مقابل الخدمات التي يؤديها في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال في الفقرة ()1
من هذه المادة  ،أن يتمتع في تلك الدولة األخرى باإلعفاء نفســــــه واإلعفاء الهامشــــــي من ضــــــريبة الدخل
المطبقة على الشخص المقيم فى تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (ال ادية والعشرون)
المعلمون والباحثون

-1

األةــــتاذ أو المدر
فق

الذ

يقوم بزيارة إحدى الدولتين المتعاقدتين لمدة ال تزيد على عامين من أجل التدريم

أو إجراء ب ث علمي متقدم (بما في ذلك الب ث) في جامعة أو كلية أو أ

مؤةــــــســــــة أب ا

أخرى

معترف بها أو مؤةـــســـات التعليم العالي األخرى في تلك الدولة المتعاقدة ،وكان مقيما مباشـــرة قبل تلك
الزيارة في الدولة المتعاقدة األخرى ،يعفى من الضــــــريبة من قبل الدولة المتعاقدة المذكورة أوال عن أ
مكافأة لمدة ال تتجاوز عامين من تاريخ زيارته األولى لتلك الدولة المتعاقدة لذلك الغرض  .ويســــــت ق الفرد
المنفعة من هذه المادة فق
-2

مرة واحدة.

ال تطبق األحكام السابقة في هذه المادة على المكافآت التي يستلمها أ ةتاذ أو معلم مقابل ب ث إذا أد
هذا الب ث بصفة أةاةية لمصل ة شخص خاص أو أشخاص .

المادة (الثانية والعشرون)
الدخل اآلخر
-1

بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة  -التي لم تتناولها المواد ال سابقة من هذه االتفاقية  -تخ ضع لل ضريبة
فق

-2

في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.

ال تنطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة على الدخل  -غير الدخل من الممتلكات غير المنقولة الم ددة
في الفقرة ( )2من المادة (الســـــادةـــــة) من هذه االتفاقية  -إذا كان متســـــلم ذلك الدخل مقيما في دولة
متعاقدة ويمار

عمال في الدولة المتعاقدة األخرى من خالل منشــــــأة دائمة فيها،

أو يؤد

في تلك

الدولة المتعاقدة األخرى خدمات شـــخصـــية مســـتقلة من قاعدة ثابتة فيها ،ويكون ال ق أو الممتلكات التي
يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .في مثل هذه ال الة،
تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من

هذه االتفاقية.

المادة (الثالثة والعشرون)
إزالة االزدواج الضريبي
-1

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية يزال االزدواج الضريبي كما يلي:
أ)

إذا اكت سب مقيم في المملكة العربية ال سعودية دخال يجوز  -وفقا ألحكام هذه االتفاقية -

أن يخضع

للضــــريبة في آيرلندا ،فإن المملكة العربية الســــعودية تجيز عندئذ الخصــــم من الضــــريبة على دخل ذلك
المقيم مبلغا مســــاويا للضــــريبة المدفوعة في آيرلندا .ومع

ذلك ال يجوز أن يتجاوز الخصــــم مبلغ

الضريبة الم تسب قبل الخصم على بنود مثل ذلك الدخل المستمد من آيرلندا.
ب) ال تخل أةاليب إزالة االزدواج الضريبي في أحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.
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بمقتضـــى أحكام نظام آيرلندا المتعلقة بالســـماح كخصـــم من الضـــريبة اآليرلندية للضـــريبة الواجبة الدفع في
إقليم خارج آيرلندا (والتي ال تؤثر على المبدأ العام لهذه االتفاقية):

أ) الضــريبة الســعودية الواجبة الدفع بموجب نظام المملكة العربية الســعودية وطبقا لهذه االتفاقية ،ةــواء
كانت مباشـــرة أو عن طريق ال ســـم ،المفروضـــة على األرباح أو على الدخل أو المكاةـــب من مصـــادر داخل
المملكة العربية الســعودية (تســتثنى في حالة أرباح األةــهم الضــريبة الواجبة الدفع المتعلقة باألرباح التي
تدفع منها أرباح األةـــهم) ،يســـم" بها كخصـــم من أ

ضـــريبة آيرلندية ت ســـب بالرجو إلى نفم األرباح أو

الدخل أو المكاةب التي يرجع إليها عند حساب الضريبة السعودية.
ب) في حالة قيام شـــركة مقيمة في المملكة العربية الســـعودية بدفع أرباح األةـــهم لشـــركة مقيمة في آيرلندا
تســيطر مباشــرة أو غير مباشــرة على خمســة في المائة ( )%5أو أكثر من القوة التصــويتية في الشــركة التي
تدفع أرباح األ ةهم ،يؤخذ عند ال سم في ال سبان ال ضريبة ال سعودية الواجبة الدفع من قبل ال شركة فيما
يتعلق باألرباح التي تدفع منها أرباح األةــهم تلك (باإلضــافة إلى أ

ضــريبة ةــعودية ةـم" ب ســمها بموجب

األحكام الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة).
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لألغراض المتعلقــة بــالفقرات ( )1و ( ) 2من هــذه المــادة ،تعتبر األربــاح والــدخــل واألربــاح الرأ

مــاليــة التي

يمتلكها مقيم في دولة متعاقدة ويجوز إخضــــــاعها للضــــــريبة في الدولة المتعاقدة األخرى بموجب هذه
االتفاقية ،قد اةتمدت من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
 -4عندما يعفى دخل مكتســـب من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضـــريبة في تلك الدولة المتعاقدة وفقا
أل من أحكام هذه االتفاقية ،فإنه يجوز لتلك الدولة المتعاقدة مع ذلك  -عند حساب الضريبة على المتبقي
من دخل مثل هذا المقيم  -أن تأخذ في االعتبار الدخل المعفى.
المادة (الرابعة والعشرون)
إجراءات االتفاق المتبادل
-1

عندما يتبين لشـــخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤد  ،أو ةـــوف تؤد بالنســـبة له
إلى فرض ضـــريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية ،يمكنه  -بصـــرف النظر عن وةـــائل المعالجة المنصـــوص

عليها في األنظمة الم لية لتلك ا لدولتين  -أن يعرض قضــــــي ته على الســــــلطة المختصــــــة التابعة ل لدولة
المتعاقدة التي يقيم فيها .ويجب عرض القضــــية خالل ثال

ةــــنوات من أول إشــــعار باإلجراء الذ

أدى إلى

فرض ضريبة تخالف أحكام هذه االتفاقية.
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يتعين على الســلطة المختصــة ،إذا بدى لها أن االعتراض ةــائغ  ،وإذا لم تكن هي نفســها قادرة على التوصــل
حل مرض  ،الســـعي إلى تســـوية القضـــية عن طريق االتفاق المتبادل مع الســـلطة المختصـــة في الدولة
إلى ًّ
المت عا قدة األخرى من أ جل تج نب فرض الضــــــري بة التي ت خالف أح كام هذه االت فاق ية .وين فذ أ
التوصل إليه بالرغم من أ
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ات فاق يتم

حدود زمنية واردة في األنظمة الم لية للدولتين المتعاقدتين.

يتعين على الســلطتين المختصـتين في الدولتين المتعاقدتين أن تســعيا عن طريق االتفاق المتبادل فيما بينها
إلى تذليل أ

شــك ينشــأ يتعلق بتفســير هذه االتفاقية أو تطبيقها  .ويجوز أيضــا أن تتشــاورا معا
ّ
صــعوبة أو

إلزالة االزدواج الضريبي في ال االت التي لم ترد في هذه االتفاقية.
 -4يجوز للســلطتين المختصــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصــال ببعضــهما من أجل التوصــل إلى اتفاق حول
الفقرات السابقة.
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يجوز لل سلطات المخت صة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا األ ةلوب المنا ةب لتطبيق هذه
االتفاقية.
المادة (الخامسة والعشرون)
تبادل المعلومات
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تتبادل الســــلطات المختصــــة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صــــلة بتنفيذ أحكام
هذه االتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ األنظمة الم لية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضــــــرائب بجميع أنواعها
وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياةية أو ةلطاتهما الم لية ،مادامت
تلك الضــــــرائب ال تتعارض مع هذه االتفاقية ،وال يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين ( )1و ( )2من هذه
االتفاقية.
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تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة ( )1من هذه المادة على أنها معلومات ةـــرية
بالطريقة نفســـــها التي تعامل بها المعلومات المت صـــــلة بموجب القوانين الم لية لتلك الدولة المتعاقدة،
وال يجوز الكشف عنها إال لألشخاص  -أو السلطات (بما في ذلك الم اكم واألجهزة اإلدارية)  -المعنيين برب
أو ت صـــيل الضـــرائب المشـــار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضـــائية في
شــــــأنها ،أو بت ديد االةــــــتئناف المتعلق بها ،أو بمراقبة ما ذكر أعاله ،وال يجوز لهؤالء األشــــــخاص أو تلك
الســــــلطات اةــــــتخدام المعلومات إال في تلك األغراض فق  ،مع جواز كشــــــفها من قبلهم في اإلجراءات
القضائية في الم اكم العامة أو في األحكام القضائية.

-3

ال يجوز بأ
أ)

حال تفسير أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة بما يؤد

إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة والممارةــــــات اإلدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة
المتعاقدة األخرى.

ب) ت قديم معلومات ال يمكن ال صــــــول علي ها بموجب األنظ مة أو التعلي مات اإلدارية المع تادة في تلك
الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة األخرى.
جـ) تقديم معلومات من شــأنها كشــف أ

ةــر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصــناعة أو األةــرار التجارية أو

المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياةة العامة.
 -4إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة ،تستخدم الدولة المتعاقدة األخرى إجراءاتها الخاصة
بتجميع المعلومات لل صــــــول على المعلومات المطلوبة ،حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة األخرى ال
ت تاج تلك المعلومات ألغراض الضريبة الخاصة بها .ويخضع االلتزام الوارد في ال كم السابق لل دود الواردة
فســــــر هذه ال دود بأ
في الفقرة ( )3من هذه المادة  ،ولكن ال ت ّ

حال على أنها تســــــم" لدولة متعاقدة

باالمتنا عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليم لتلك الدولة المتعاقدة مصل ة م لية فيها.

المادة (السادةة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماةية والقنصلية
االمتيازات المالية الممنوحة ألعضــــــاء البعثات الدبلوماةــــــية أو القنصــــــلية بموجب القواعد العامة للقانون
الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه االتفاقية.
المادة (السابعة والعشرون)
النفاذ
-1

تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق القنوات الدبلوماةــــــية باةــــــتكمال اإلجراءات
الالزمة وفقا لنظامها لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ .وتصــــــب" هذه االتفاقية نافذة في اليوم األول من
الشهر الثاني التالي للتاريخ الذ
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تم فيه تلقي اإلبالغ األخير.

تصب" أحكام هذه االتفاقية نافذة:
أ)

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
)1

فيما يتعلق بالضـــــرائب المســـــتقطعة عند المنبع ،على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم األول
من شهر يناير الذ

)2

يلي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.

فيما يتعلق بالضـــرائب األخرى عن الســـنوات الضـــريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم األول من شـــهر
يناير الذ

يلي التاريخ الذ

تصب" فيه هذه االتفاقية نافذة.

ب) بالنسبة إلى آيرلندا:
)1

فيما يتعلق بضريبة الدخل والضريبة اإلجتماعية الشاملة وضريبة األرباح الرأةمالية عن أ

ةنة رب

ضريبي تبدأ في (أو بعد) اليوم األول من يناير من السنة الميالدية التي تلي السنة التي تسر
هذه االتفاقية.

فيها

)2

فيما يتعلق بضــريبة الشــركات عن أ

ةــنة مالية تبدأ في (أو بعد) اليوم األول من يناير من الســنة

الميالدية التي تلي السنة التي تسر

فيها هذه االتفاقية.

المادة (الثامنة والعشرون)
اإلنهاء
تظل هذه االتفاقية نا فذة المفعول حتى تلغيها إحدى الدولتين المتعا قدتين .ويجوز أل

من الدولتين

المتعاقدتين إنهاء االتفاقية عبر القنوات الدبلوماةـــية بتقديم إشـــعار خطي بطلب اإلنهاء قبل ةـــتة أشـــهر على
األقل من نهاية أ

ةـــــنة ميالدية تبدأ بعد انتهاء خمم ةـــــنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ ،وفي هذه

ال الة ،فإن االتفاقية تتوقف عن النفاذ:
أ)

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
)1

فيما يتعلق بالضـــرائب المســـتقطعة عند المنبع ،على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) نهاية الســـنة
الميالدية التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه االتفاقية.

)2

فيما يتعلق بال ضرائب األخرى عن ال سنوات ال ضريبية التي تبدأ بعد نهاية ال سنة الميالدية التي قدم
فيها إشعار إنهاء هذه االتفاقية.

ب) بالنسبة إلى آيرلندا:
)1

فيما يتعلق بضريبة الدخل والضريبة اإلجتماعية الشاملة وضريبة األرباح الرأةمالية عن أ

ةنة رب

ضــريبي تبدأ في (أو بعد) اليوم األول من يناير من الســنة الميالدية التي تلي الســنة التي قدم فيها
إشعار إنهاء هذه االتفاقية .
)2

فيما يتعلق بضــريبة الشــركات عن أ

ةــنة مالية تبدأ في (أو بعد) اليوم األول من يناير من الســنة

الميالدية التي تلي السنة التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه االتفاقية .

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه ،المفوضان ب سب األصول ،بتوقيع هذه االتفاقية.

حررت في الرياض بتاريخ  21ذو القعدة 1432هـــــــــــ الموافق  19أكتوبر 2011م من نســـــختين أصـــــليتين باللغتين
العربية واإلنجليزية  ،وكال النصين متساويان في ال جية .

بـروتـوكـول

عند توقيع االتفاقية بين المملكة العربية الســــــعودية وآيرلندا لتجنب االزدواج الضــــــريبي ولمنع التهرب
الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ،وافقت المملكة العربية السعودية وآيرلندا على أن األحكام التالية تشكل
جزءا ال يتجزأ من االتفاقية.
 -1باإلشارة إلى المادة (الثالثة) (تعريفات عامة):
من المفهوم أنه فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة ( ، )1مصـــطل" "شـــخص" يشـــمل أيضـــا
الدولة وأقسامها السياةية واإلدارية أو ةلطاتها الم لية.
 -2باإلشارة إلى المادة (الرابعة) (المقيـم):
من المفهوم أن مصطل" "مقيم في دولة متعاقدة" يشمل أ

شخص ذ

صفة اعتبارية مؤةم وفقا

ألنظمة دولة متعاقدة ومعفى من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة وقائم ومستمر فيها إما:
أ) على ةبيل ال صر لغرض ديني أو خير

أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل.

ب) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لمو فين وفقا لخطة في هذا الشأن.
 -3باإلشارة إلى المادة (الخامسة) (المنشأة الدائمة) والمادة (الثالثة عشرة) (األرباح الرأةمالية):
أ) أ

نشاط خارج ال دود (أوفشور) ويعرف على أنه نشاط يباشر على الجرف القار

لدولة متعاقدة تتعلق بالتنقيب

أو اةتغالل قا الب ر وباطن األرض ومواردها الطبيعية تعد ممارةتها قد تمت من خالل منشأة دائمة في تلك
الدولة المتعاقدة.
ب) ويجوز أن تخضع األرباح المت ققة من نقل ال قوق ،بما فيها األةهم أو المصال" في صندوق ائتمان أو شركة
أشخاص التي يت قق الجزء األكبر من قيمتها من تلك ال قوق في اةتكشاف أو اةتغالل قا الب ر وباطن األرض

ومواردها الطبيعية على الجرف القار

لتلك الدولة المتعاقدة ،للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

 -4باإلشارة إلى المادة (السابعة) (أرباح األعمال):
أ) من المفهوم أن عبارة "أرباح األعمال" تشمل  -دون االقتصار على ذلك  -الدخل المت قق من التصنيع والتجارة
واألعمال المصرفية (البنكية) ،والتأمين ،وعمليات النقل الداخلي ،وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات
الشخصية المنقولة والملموةة .وال تشمل هذه العبارة الدخل المت قق من الخدمات الشخصية التي يؤديها
فرد ةواء بصفته مو فا أو يؤديها بصفة مستقلة.
ب) أرباح األعمال التي ي ققها مشرو في دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة األخرى ال
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى .وإذا اشتملت عقود التصدير على نشاطات أخرى تمار
في الدولة المتعاقدة األخرى فإن الدخل المكتسب من تلك النشاطات يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة
األخرى وفقا لهذه المادة.
 -5باإلشارة إلى المادة (العاشرة) (أرباح األةهم):
على الرغم من أ حكم آخر في هذه االتفاقية ،يجوز للدولة المتعاقدة األخرى ،عندما يكون لشركة مقيمة
في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى ،أن تفرض ضريبة على أ من ت ويالت األرباح أو
ما يعتبر ت ويالت أرباح م ولة من المؤةسة الدائمة إلى الشركة المقيمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال
 ،على أن ال تتجاوز الضريبة المفروضة خمسة في المائة ( )%5من ت ويالت األرباح أو ما يعد ت ويالت أرباح
م ولة.
 -6باإلشارة إلى المادة (الثالثة عشرة) (األرباح الرأةمالية):
من المفهوم أن أحكام الفقرة ( )5ال تؤثر على حق دولة متعاقدة في ت صيل ضريبة وفقا لنظامها على
األرباح من التصرف في أ ممتلكات ي صل عليها فرد يكون مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وكان مقيما في

الدولة المتعاقدة المذكورة أوال في أ

وقت خالل الخمم ةنوات التي تسبق مباشرة التصرف في

الممتلكات.
 -7باإلشارة إلى المادة (الخامسة والعشرين) (تبادل المعلومات):
من المفهوم أنه عندما تسم" األنظمة الم لية في الدولتين المتعاقدتين بذلك ،ةوف تتبادل
الدولتان المتعاقدتان معلومات متوافرة لدى بنك أو لدى مؤةسة مالية أخرى ،أو لدى مرش" ،أو شخص يعمل
بصفة وكيل أو أمين ،أو معلومات متعلقة بمصال" ملكية لدى شخص.
 -8في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة ،أو أن الضريبة
القائمة عدلت وفقا لذلك ،فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات إلدراج مادة في شأن
عدم التمييز في االتفاقية.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه ،المفوضان ب سب األصول ،بتوقيع هذا البروتوكول .

حرر في الرياض بتاريخ  21ذو القعدة 1432هـ الموافق  19أكتوبر 2011م من نسختين أصليتين باللغتين العربية
واإلنجليزية  ،وكال النصين متساويان في ال جية.

