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ً
رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي في شأن
إن المملكة العربية السعودية وجورجيا
الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ،قد اتفقتا على ما يأتي:

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
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تطبق هذه االتفاقية على ضــرائب الدخل وعلى ضــرائب رأس المال المفروضــة لملــللة كل دولة متعاقد أو
أقسامها اإلدارية أو سلطاتها المللية بلرف النظر عن طريقة فرضها.
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تعد من الضــرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضــرائب المفروضــة على إجمالي الدخل ،وعلى إجمالي
رأس المال ،أو على عناصــر الدخل أو عناصــر رأس المال بما فيها الضــرائب على المكاســب الناتجة من التلــرف
في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضــــــرائب على إجمالي مبالر األجور والرواتب المدفوعة
من قبل المشاريع وكذلك الضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
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الضرائب اللالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي-:
أ)

بالنسبة إلى جورجيا:
-

ضريبة األرباح.

-

ضريبة الدخل.

 ضريبة الممتلكات.(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الجورجية").
ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
-

الزكا .

-

ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ً
أيضـــا على أر ضـــريبة مما لة أو مشـــابهة في جوهرها تفرضـــها أر من الدولتين
 -4تطبق أحكام هذه االتفاقية
بدال منها .وتبلر كل ســـــلطة
المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقية ،إضـــــافة إلى الضـــــرائب اللالية أو ً
تغيير جوهرر أدخل في أنظمتها الضريبية.
مختلة في الدولتين المتعاقدتين السلطة األخرى بأر
ٍ

المادة الثالثة
تعريفات عامة
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ألغراض هذه االتفاقية ،ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:
أ)

يعني ملــطل" "جورجيا" اإلقليم المعرف بموجب التشــريعات الجورجية ،بما في ذلك األراضــي اإلقليمية
والطب قات الواق عة ت لت التر بة والم جال الجور فوق ها والم ياه ا لداخل ية والبلر اإلقليمي و قاع بلر ها
والطب قات الواق عة ت لت التر بة والم جال الجور فوقه ما التي ت مارس جورج يا علي ها حقوق الســــــ ياد ،
وكذلك المنطقة المالصــقة ،والمنطقة االقتلــادية الخاللــة والرف القارر المالصــق لبلرها اإلقليمي،
والتي يجوز لجورجيا أن تمارس عليها حقوق السياد والوالية بمقتضى القانون الدولي.

ب) يعني ملــطل" "المملكة العربية الســعودية" إقليم المملكة العربية الســعودية ويشــمل ذلك المناطق
الواقعــة خــارج الميــاه اإلقليميــة التي تمــارس المملكــة العربيــة الســــــعوديــة على ميــاههــا وقــاع بلرهــا
والطبقات الواقعة تلت التربة ومواردها الطبيعية حقوق الســـياد والوالية بمقتضـــى نظامها والقانون
الدولي.
جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقد " و "الدولة المتعاقد األخرى" المملكة العربية ال سعودية أو جورجيا بل سب
ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل ملطل" "شخص" أر فرد ،وأر شركة وأر كيان آخر من األشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها
اإلدارية أو سلطاتها المللية.
هـ) يعني ملطل" "شركة" أر شخص ذر صفة اعتبارية أو أر كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية
ألغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا "مشــــــروع تابع لدولة متعاقد " و "مشــــــروع تابع للدولة المتعاقد األخرى" على التوالي

ً
ً
ومشروعا يباشره مقيم في الدولة المتعاقد األخرى.
مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقد
ز)

تعني عبار "نقل دولي" أر نقل بســفينة أو طائر يتولى تشــغيلها مشــروع يوجد مركز إدارته الفعلي في
دولة متعاقد  ،ما عدا اللاالت التي تُ شــــــغل فيها الســــــفينة أو الطائر بين أماكن تقع داخل الدولة
المتعاقد األخرى فقط.

حـ) يعني ملطل" "مواطن":
 -1أر فرد حائز على جنسية دولة متعاقد .
 -2أر شــخص ذر صــفة اعتباريه أو شــركة أشــخاص أو جمعية تســتمد ذلك الوضــع من األنظمة النافذ
في دولة متعاقد .
ط) يعني ملطل" "السلطة المختلة":
 -1بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ،وزار المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
 -2بالنسبة إلى جورجيا ،وزار المالية أو ممثلها المفوض.
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عند تطبيق هذه االتفاقية في أر وقت من قبل دولة متعاقد  ،فإن أر عبار أو ملـــــطل" لم يرد له تعري
فيها ،وما لم يق تض ســـــياق النص خالف ذلك ،يكون له المعنى نفســـــه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك
ً
طبقا ل نظمة
الدولة المتعاقد فيما يتعلق بالضــــــرائب التي تطبق عليها هذه االتفاقية ،ويرج" أر معنى
ً
وفقا ل نظمة األخرى لتلك
الضــــــريبية المطبقة لتلك الدولة على أر معنى معطي للعبار أو للملــــــطل"
الدولة المتعاقد .

المادة الرابعة
الـمقيـم
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ألغراض هذه االتفاقية تعني عبار "مقيم في دولة متعاقد ":

ً
وفقا لنظام تلك الدولة للضـــريبة فيها بســـبب ســـكنه أو إقامته أو مكان تأســـيســـه أو ملل
(أ) أر شـــخص يخضـــع

إدارته أو أر معيار آخر ذر طبيعة مما لة .وتشـــمل أيضـ ًــا تلك الدولة و ً
أيا من أقســـامها اإلدارية أو ســـلطاتها
المللية.

ً
وفقا ألنظمة دولة متعاقد و غير خاضــع للضــريبة في تلك الدولة أو
(ب) أر شــخص ذر صــفة اعتبارية مؤســو
ومعفى بشكل عام من الضرائب وقائم ومستمر فيها إما:
 -1لغرض ديني أو خيرر أو تعليمي أو علمي أو أر غرض آخر مما ل.
 -2أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مما لة لموظفين.
لكن ال تشمل هذه العبار أر شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من ملادر في تلك
الدولة أو رأس مال موجود فيها.
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ً
وفقا ألحكام الفقر ( )1من هذه الماد مقيم ًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضــــــعه
عندما يكون فرد
عندئذ يتلدد كاآلتي:
أ)

ً
مقيما فقط في الدولة المتعاقد التي يتوافر له ســكن دائم بها ،فإن توافر له ســكن دائم في كلتا
يعد
ً
مقيما فقط في الدولة المتعاقد التي تكون فيها عالقاته الشــــــخلــــــية
الدولتين المتعاقدتين فيعد
واالقتلادية أو ق (مركز الملال" "الليوية").

ً
ممكنا تلديد الدولة المتعاقد التي فيها مركز ملـــالله الليوية أو لم يتوافر له ســـكن دائم
ب) إذا لم يكن
ً
مقيما فقط في الدولة المتعاقد التي فيها سكنه المعتاد.
في أر من الدولتين المتعاقدتين ،فيعد
جـ) إذا كان له ســــــكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له ســــــكن معتاد في أر منهما ،يعد
ً
ً
مواطنا فيها.
مقيما فقط في الدولة المتعاقد التي يكون
ً
ً
مواطنا في أر منهما ،تســــــور الســــــلطتان
مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن
د) إذا كان
المختلتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع باالتفاق المشترك.
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عنــدمــا يعــد شــــــخص مــا -غير الفرد -وفقـ ًـا ألحكــام الفقر ( )1من هــذه المــاد مقيمـ ًـا في كلتــا الــدولتين
ً
مقيما فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي.
المتعاقدتين فإنه يعد

المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
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ألغراض هذه االتفاقية ،تعني عبار "المن شأ الدائمة" المقر الثابت للعمل الذر يتم من خالله مزاولة ن شاط
ً
ً
جزئيا.
كليا أو
المشروع
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تشمل عبار "المنشأ الدائمة" بلفة خاصة:
أ)

مركز إدار .

ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) ملنع.
هـ) ورشة.
و) أر مكان آخر الستخراج الموارد الطبيعية.
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ً
أيضا:
تشمل عبار "المنشأ الدائمة"
أ)

أعماال إشــرافيه متعلقة بها ،لكن بشــرط أن يســتمر
ً
موقع بناء أو إنشــاء ،أو مشــروع تجميع أو تركيب ،أو
مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك األعمال مد تزيد على ستة أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات االســــــتشــــــارية من قبل مشــــــروع من خالل موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشــــروع لهذا الغرض ،لكن بشــــرط أن تســــتمر األعمال من هذا النوع (للمشــــروع نفســــه أو
لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقد لمد أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خالل أر مد
ً
شهرا.
ا ني عشر
 -4على الرغم من األحكام السابقة في هذه الماد  ،ال تشمل عبار "المنشأ الدائمة":
أ)

استخدام التسهيالت لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط؛

ب) االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط؛
جـ) االحتفاظ بمخزون من الســـلع أو البضـــائع التي يملكها المشـــروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشـــروع
آخر؛
د) االحتفاظ بمقر ابت للعمل فقط ألجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛
هـ) االحتفاظ بمقر ابت للعمل فقط ألجل القيام بأر نشاط آخر ذر طبيعة تلضيرية أو مساعد للمشروع.
و) االحتفاظ بمقر ابت للعمل فقط ألر مزيج من األنشطة المذكور في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـــــ)
من هذه الفقر  ،بشــــــرط أن يكون النشــــــاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة
تلضيرية أو مساعد .
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على الرغم من أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه الماد  ،إذا كان شــــــخص  -خالف الوكيل المتمتع بوضــــــع
مســــــتقل والذر تنطبق عليه الفقر ( )6من هذه الماد  -يعمل في دولة متعاقد نيابة عن مشــــــروع تابع
أوال
ً
للدولة المتعاقد األخرى ،فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأ دائمة في الدولة المتعاقد المذكور
فيما يتعلق بأر عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع ،إذا كان هذا الشخص:
أ)

لديه صـــالحية ويمارســـها بشـــكل معتاد في تلك الدولة إلبرام العقود باســـم المشـــروع ،ما لم تكن هذه
األعمال مقلــــور على تلك الوارد في الفقر ( )4من هذه الماد والتي إذا تمت مباشــــرتها من خالل
مقر ابت للعمل ال تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأ دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقر .

أوال بمخزون من السلع
ً
ب) أو ليو لديه مثل هذه اللالحية لكنه يلتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكور
أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
 -6ال يعد أن لمشروع دولة متعاقد منشأ دائمة في الدولة المتعاقد األخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك
الدولة األخرى فقط عن طريق ســمســار أو وكيل عام بالعمولة أو أر وكيل آخر ذر وضــع مســتقل ،بشــرط أن
يعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملهم.
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إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقد تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة
عمال في تلك الدولة األخرى (ســواء من خالل منشــأ دائمة أو غيرها) ،فإن ذلك
ً
المتعاقد األخرى ،أو تزاول
الواقع في حد ذاته ال يجعل ً
أيا من الشركتين منشأ دائمة للشركة األخرى.

المادة السادسة
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
-1

الدخل الذر يللـــل عليه مقيم في دولة متعاقد من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة
أو اسـتغالل الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقد األخرى ،يجوز إخضـاعه للضـريبة في تلك الدولة المتعاقد
األخرى.
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يكون لعبــار "الممتلكــات غير المنقولــة" المعنى الوارد لهــا وفقـ ًـا لنظــام الــدولــة المتعــاقــد التي فيهــا
الممتلكات المعنية .وعلى أر حال ،فإن العبار تشــــــتمل على الملكية المللقة بالممتلكات غير المنقولة
والثرو الليوانية والمعدات المســـــتخدمة في الزراعة واســـــتغالل الغابات واللقوق التي تطبق في شـــــأنها
أحكــام النظــام العــام المتعلقــة بملكيــة األراضــــــي ،وحق االنتفــاع بــالممتلكــات غير المنقولــة واللقوق في
المدفوعات المتغير أو الثابتة مقابل االســــــتغالل أو اللق في اســــــتغالل الترســــــبات المعدنية والملــــــادر
والموارد الطبيعية األخرى ،وال تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
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تطبق أحكام الفقر ( ) 1من هذه الماد على الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة بلــــــور
مباشر أو تأجيرها ،أو استغاللها بأر شكل آخر.

 -4تطبق أيضـ ً
ـــــا أحكام الفقرتين ( )1و ( )3من هذه الماد على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشــــــروع،
وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخلية مستقلة.

المادة السابعة
أرباح األعمال
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تخضـــع األرباح العائد لمشـــروع تابع لدولة متعاقد للضـــريبة في تلك الدولة فقط ،ما لم يباشـــر المشـــروع
نشاطا كالمذكور ً
ً
ً
آنفا،
نشاطا في الدولة المتعاقد األخرى عن طريق منشأ دائمة فيها .فإن باشر المشروع
فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقد األخرى ،ولكن بالقدر الذر يمكن أن ينسب
إلى (أ) تلك المنشــأ الدائمة( ،ب) مبيعات في تلك الدولة األخرى للســلع أو البضــائع من النوعية نفســها أو
من نوعية مما لة لتلك التي تباع من خالل تلك المنشأ الدائمة أو (جـــــــ) نشاطات أعمال أخرى تتم مزاولتها
في تلك الدولة األخرى من النوعية نفسها أو من نوعية مما لة لتلك التي تزاولها تلك المنشأ الدائمة.
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ً
نشـــاطا في الدولة
مع مراعا أحكام الفقر ( )3من هذه الماد  ،عندما يباشـــر مشـــروع تابع لدولة متعاقد
المتعاقد األخرى عن طريق منشـــأ دائمة قائمة فيها ،تلدد كل دولة متعاقد أرباح تلك المنشـــأ الدائمة
ً
ً
مستقال يباشر األنشطة نفسها أو أنشطة
ً
منفردا و
مشروعا
على أساس األرباح التي يتوقع تلقيقها لو كان
ً
تماما مع المشروع الذر يمثل
مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة ،ويتعامل بلفة مستقلة
منشأ دائمة له.
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عند تلديد أرباح منشــأ دائمة يســم" بخلــم الملــروفات المتكبد ألغراض أعمال المنشــأ الدائمة بما في
ـواء تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشــأ الدائمة أو
ذلك الملــروفات التنفيذية واإلدارية العمومية ،سـ ً
في أر مكان آخر .ولكن ال يســــم" بمثل ذلك الخلــــم بالنســــبة إلى أر مبلر مدفوع إن وجد( ،خالف ما ُدفع
مقابل اســــترداد النفقات الفعلية) من قبل المنشــــأ الدائمة للمكتب الرئيو للمشــــروع أو ألر من مكاتبه
األخرى على شـــــكل إتاوات أو رســـــوم أو مدفوعات مما لة أخرى مقابل اســـــتخدام حقوق براءات االختراع أو
حقوق أخرى أو على شــكل عموالت مقابل أداء خدمات ملدد أو مقابل اإلدار أو (فيما عدا حالة المشــروع

الملرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المنشأ الدائمة .وبالمثل
ال يؤخذ في االعتبار عند تلديد أرباح المنشأ الدائمة المبالر (خالف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية)
أر من مكاتبه األخرى
لمل من قبل تلك المنشــــأ الدائمة على حســــاب المكتب الرئيو للمشــــروع أو ا
التي تُ َّ
على شـــــكل إتاوات أو رســـــوم أو مدفوعات مما لة أخرى مقابل اســـــتخدام حقوق براءات االختراع أو حقوق
أخرى ،أو على شــــــكل عموالت مقابل أداء خدمات ملدد أو مقابل اإلدار  ،أو (فيما عدا حالة المشــــــروع
الملرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المكتب الرئيو للمشروع
أر من مكاتبه األخرى.
أو ا
 -4إذا جرى العرف في دولة متعاقد على تلديد األرباح التي تنسب إلى منشأ دائمة على أساس تقسيم نسبي
ألرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة ،فإن أحكام الفقر ( )2من هذه الماد ال تمنع تلك الدولة
المتعاقد من تلديد األرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذر جرى عليه العرف .غير
أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدر إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الوارد في هذه الماد .
ً
عاما بعد عام ،ما لم
 -5ألغراض الفقرات السابقة ،تلدد األرباح التي تنسب إلى المنشأ الدائمة بالطريقة نفسها
يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.
 -6ليو في هذه االتفاقية ما يؤ ر على تطبيق أر نظام ألر دولة متعاقد

فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على

الدخل الذر يكتسبه غير المقيمين من أنشطة التأمين.
 - 7عندما تشتمل األرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفلل في مواد أخرى في هذه االتفاقية ،فإن أحكام
تلك المواد لن تتأ ر بأحكام هذه الماد .

المادة الثامنة
النقل البحري والجوي
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تخضــع األرباح المتلققة من تشــغيل ســفن أو طائرات في النقل الدولي للضــريبة فقط في الدولة المتعاقد
التي فيها مركز اإلدار الفعلي للمشروع.

ً
واقعا في الدولة المتعاقد
 -2إذا كان مركز اإلدار الفعلي لمشـــروع نقل بلرر يقع على متن ســـفينة فإنه يعد

ً
واقعا في الدولة المتعاقد التي
التي فيها ميناء موطن الســــــفي نة ،وإن لم يوجد مثل هذا الموطن ،فيعد
يقيم فيها مشغل السفينة.
ً
أيضا على األرباح المتلققة من المشاركة في اتلاد أو عمل مشترك
 -3تطبق أحكام الفقر ( )1من هذه الماد
أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
-1

عندما:

أ) يشــارك مشــروع تابع لدولة متعاقد بلــور مباشــر أو غير مباشــر في إدار مشــروع تابع للدولة المتعاقد
األخرى أو في السيطر عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك األشخاص أنفسهم بلور مباشر أو غير مباشر في إدار أو في السيطر على أو في رأس مال
مشروع تابع لدولة متعاقد ومشروع في الدولة المتعاقد األخرى.
وفي أر من اللالتين ،إذا و ضعت أو فر ضت شروط بين الم شروعين فيما يتعلق بعالقتهما التجارية أو المالية
تختل

عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما ،فإن أر أرباح كان من الممكن أن يلققها أر

من المشــروعين لو لم تكن هذه الشــروط قائمة ،ولكنه لم يلققها بســبب وجود هذه الشــروط ،يجوز إدراجها
ً
تبعا لذلك.
ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة

ً
وفقا لذلك– أرباح مشــــروع تابع
 -2إذا أدرجت دولة متعاقد ضــــمن أرباح مشــــروع تابع لها -وأخضــــعتها للضــــريبة
للدولة المتعاقد األخرى تم إخضــــــاعها للضــــــريبة في تلك الدولة المتعاقد األخرى ،وكانت هذه األرباح
أوال لو كانت الشـــروط بين المشـــروعين هي الشـــروط
ً
المدرجة ســـتتلقق للمشـــروع التابع للدولة المذكور
نفســـها التي تكون بين مشـــاريع مســـتقلة ،فعلى الدولة األخرى –عندئذ -إجراء التعديل المناســـب على مبلر
الضــــــريبة المفروض على تلك األرباح في تلك الدولة المتعاقد  .ولت لديد مثل هذا التعديل يتعين مراعا

األحكام األخرى لهذه االتفاقية ،وتتشــاور الســلطتان المختلــتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى
دعت الضرور لذلك.

المادة العاشرة
أرباح األسهم
-1

يجوز أن تخ ضع أرباح األ سهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقد إلى مقيم في الدولة المتعاقد
األخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقد األخرى.
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ً
أيضــا أن تخضــع تلك االرباح للضــريبة في الدولة المتعاقد التي تقيم فيها الشــركة الدافعة
ومع ذلك ،يجوز
ل ربــاح ووفقـ ًـا ألنظمــة تلــك الــدولــة .ولكن إذا كــان المــالــك المنتفع بــأربــاح األســــــهم مقيمـ ًـا في الــدولــة
المتعاقد األخرى ،فإن الضــــــريبة المفروضــــــة يجب أال تتجاوز خمســــــة بالمائة ( )%5من إجمالي قيمة أرباح
األسهم .وال تؤ ر هذه الفقر على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص باألرباح التي تدفع منها أرباح األسهم.

وتلدد السلطتان المختلتان في الدولتين المتعاقدتين من خالل االتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذا القيد.
-3

أرباح األســــــهم المدفوعة من قبل شــــــركة مقيمة في دولة متعاقد إلى حكومة الدولة المتعاقد األخرى
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقد األخرى .وألغراض هذه الفقر  ،تشمل عبار "حكومة" اآلتي:

أ)

بالنسبة لجورجيا:
 )1اللكومة ،أو أقسامها اإلدارية أو سلطاتها المللية؛
 )2البنك الوطني لجورجيا؛
 )3أر كيان آخر مملوك بالكامل لللكومة.

ب)

بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
 )1مؤسسة النقد العربي السعودر (ساما)؛
 )2اللندوق السعودر للتنمية؛
 )3صندوق االستثمارات العامة؛

 )4المؤسسة العامة للتقاعد؛
 )5المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية؛
 )6أر كيان آخر مملوك بالكامل لللكومة.
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تعني عبار "أرباح األســــــهم" كما هي مســــــتخدمة في هذه الماد الدخل من األســــــهم أو أســــــهم
"االنتفاع" أو حقوق "االنتفاع" أو أســهم التعدين أو أســهم المؤســســين أو اللقوق األخرى  -التي ال
الم شاركة في األرباح ،وكذلك الدخل من حقوق المشاركة األخرى التي تخضع
تمثل مطالبات ديون ُ -
للمعاملة الضــــريبية نفســــها مثل الدخل من األســــهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشــــركة
الموزعة ل رباح.
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ً
مقيما في
ال تنطبق أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه الماد إذا كان المالك المنتفع بأرباح األسهم
عمال في الدولة المتعاقد األخرى التي تقيم فيها الشــــــركة الدافعة ألرباح
ً
دولة متعاقد ويزاول
األسهم من خالل منشأ دائمة موجود فيها ،أو كان يؤدر في تلك الدولة األخرى خدمات شخلية
مســـتقلة من قاعد

ابتة فيها ،وكانت ملكية األســـهم التي دفعت بســـببها أرباح األســـهم مرتبطة

ً
فعليا بهذه المنش ـأ الدائمة أو القاعد الثابتة .في مثل هذه اللالة تنطبق أحكام الماد (الســابعة)
ً
وفقا لللالة.
أو الماد (الرابعة عشر )
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ً
دخال من الدولة المتعاقد األخرى ،فال يجوز أن
ً
أرباحا أو
إذا حققت شـــركة مقيمة في دولة متعاقد
تفرض تلك الدولة األخرى أر ضــــريبة على أرباح األســــهم التي تدفعها الشــــركة إال بقدر ما يدفع من
أرباح األســــــهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة األخرى أو بالقدر الذر تكون فيه الملكية التي تدفع
ً
ً
فعليا بمنشـــأ دائمة أو قاعد
ارتباطا
بســـببها أرباح األســـهم مرتبطة

ابتة موجود في تلك الدولة

األخرى .كما ال يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى
دخال ناشـ ً
ً
ً
ً
ــــيا في
ً
أرباحا أو
جزئيا
كليا أو
لو كانت أرباح األســـــهم المدفوعة أو األرباح غير الموزعة تمثل
تلك الدولة األخرى.

المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالبات الدين
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يجوز أن يخضــــــع الدخل من مطالبات الدين الناشــــــو في دولة متعاقد وال مدفوع إلى مقيم في الدولة
المتعاقد األخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقد األخرى.

 -2ومع ذلك ،يجوز أي ً
ضا أن يخ ضع مثل ذلك الدخل من مطالبات الدين لل ضريبة في الدولة المتعاقد التي ن شأ
ً
ً
مقيما في الدولة
ووفقا ألنظمة تلك الدولة المتعاقد  .ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح األســـهم
فيها
المتعاقد األخرى ،فإن الضريبة المفروضة يجب أال تتجاوز خمسة بالمائة ( )%5من إجمالي قيمة هذا الدخل.
وتلدد السلطتان المختلتان في الدولتين المتعاقدتين من خالل االتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذا القيد.
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أرباح األســــــهم المدفوعة من قبل شــــــركة مقيمة في دولة متعاقد إلى حكومة الدولة المتعاقد األخرى
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقد األخرى .وألغراض هذه الفقر  ،تشمل عبار "حكومة" اآلتي:

أ)

ب)

بالنسبة لجورجيا:
)1

اللكومة ،أو أقسامها اإلدارية أو سلطاتها المللية؛

)2

البنك الوطني لجورجيا؛

)3

وأر كيان آخر مملوك بالكامل لللكومة.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
)1

مؤسسة النقد العربي السعودر (ساما)؛

)2

اللندوق السعودر للتنمية؛

)3

صندوق االستثمارات العامة؛

)4

المؤسسة العامة للتقاعد؛

)5

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية؛

)6

وأر كيان آخر مملوك بالكامل لللكومة.

 -4تعني عبار "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مســـــتخدمة في هذه الماد الدخل من مطالبات الدين من
أر نوع سواء تم تأمينها برهن عقارر أم ال وسواء لها اللق في المشاركة بأرباح المدين أم ال ،وبشكل خاص
الدخل من السندات المالية اللكومية ،والسندات وسندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة
دخال من
ً
بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون .وال تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخر
مطالبات الدين ألغراض هذه الماد .
 -5ال تنطبق أحكام الفقر ( )1و ( )2من هذه ال ماد

إذا كان ال مالك المنتفع من الدخل من م طالبات الدين

ً
عمال في الدولة المتعاقد األخرى التي نشــــــأ فيها الدخل من مطالبات
ً
مقيما في دولة متعاقد  ،ويزاول
الدين من خالل منشــأ دائمة موجود فيها ،أو يؤدر في تلك الدولة األخرى خدمات شــخلــية مســتقلة من
قاعد

ً
فعليا بمثل هذه المنشــــــأ
ابتة فيها ،وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة

الدائمة أو القاعد الثابتة .وفي مثل هذه اللالة ،تنطبق أحكام الماد (الســـابعة) أو الماد (الرابعة عشـــر )
ً
وفقا لللالة.
شيا في دولة متعاقد عندما يكون ال شخص الدافع مقي ً
 -6يعد الدخل من مطالبات الدين نا ً
ما في تلك الدولة.
ً
مقيما في
ومع ذلك إذا كان الشــخص الذر يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين  -ســواء كان هذا الشــخص
دولة متعاقد أم ال– يملك في دولة متعاقد منشــــــأ دائمة أو قاعد

ابتة مرتبطة بالمديونية الناشــــــو

عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع ،وتتلمل ذلك الدخل هذه المنشــــــأ الدائمة أو القاعد الثابتة،
عندئذ يعد هذا الدخل ناشو في الدولة التي توجد فيها المنشأ الدائمة أو القاعد الثابتة.
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عندما يكون مبلر الدخل من مطالبات الدين ،بســــــبب عالقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
ً
معا وشــــــخص آخر ،فيما يتعلق بالدين الذر يدفع عنه هذا الدخل ،يزيد على المبلر الذر كان ســــــيتم
بينهما
االتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقة ،فإن أحكام هذه الماد تنطبق
أخيرا ،وفي مثل هذه اللالة ،فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضـ ً
ً
ـعا للضــريبة
فقط على المبلر المذكور
طبق ًا لنظام كل دولة متعاقد  ،مع وجوب مراعا األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

المادة الثانية عشرة
اإلتاوات
-1

يجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ في دولة متعاقد وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقد األخرى للضريبة
في تلك الدولة األخرى.
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ً
وفقا ألنظمة
ومع ذلك ،يجوز أن تخضـــع تلك اإلتاوات أيضـ ًــا للضـــريبة في الدولة المتعاقد التي تنشـــأ فيها
ً
مقيما في الدولة المتعاقد األخرى ،فإن
تلك الدولة المتعاقد  ،لكن إذا كان المالك المنتفع من اإلتاوات
الضريبة المفروضة يجب أال تزيد عن:
(أ)

خمســــــة بالمائة ( )%5من المبلر اإلجمالي لإلتاوات المدفوعة مقابل اســــــتعمال أو حق اســــــتعمال
معدات صناعية أو تجارية أو علمية؛

(ب)

مانية بالمائة ( )%8من المبلر اإلجمالي لإلتاوات في جميع اللاالت األخرى.

وتلدد السلطتان المختلتان في الدولتين المتعاقدتين من خالل االتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذا القيد.
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يعني ملـــــطل" "إتاوات" -كما هو مســـــتخدم في هذه الماد  -المدفوعات من أر نوع التي يتم تســـــلمها
مقابل اســتعمال أو حق اســتعمال أر حق نشــر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك األفالم الســينمائية،
أو أفالم أو أشــرطة البا اإلذاعي أو التليفزيوني أو أر براء اختراع أو عالمة تجارية ،أو تلــميم أو نموذج ،أو
مخطط ،أو تركيبة أو معالجة سرية ،أو مقابل ا ستعمال أو حق ا ستعمال معدات صناعية ،أو تجارية أو علمية
أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب اللناعية ،أو التجارية أو العلمية.

ً
مقيما في دولة
 -4ال تنطبق أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه الماد إذا كان المالك المنتفع من اإلتاوات،
عمال في الدولة المتعاقد األخرى التي نشــأت فيها هذه اإلتاوات من خالل منشــأ دائمة
ً
متعاقد  ،ويزاول
موجود فيها ،أو كان يؤدر في تلك الدولة األخرى خدمات شـــخلـــية مســـتقلة من خالل قاعد

ابتة فيها،

ً
فعليا بهذه المنشــــــأ الدائمة أو القاعد الثابتة،
وكان اللق أو الملك ية التي تدفع عنها اإلتاوات مرتبطة
ً
وفقا لللالة.
وفي مثل هذه اللالة تنطبق أحكام الماد (السابعة) أو (الرابعة عشر ) من هذه االتفاقية
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تعد اإلتاوات قد نشـــــأت في دولة متعاقد إذا دفعها مقيم في تلك الدولة .ومع ذلك فإذا كان الشـــــخص
ً
مقيما في دولة متعاقد أم ال ،يملك في دولة متعاقد منشـــأ دائمة أو
الذر يدفع اإلتاوات ،ســـواء كان
قاعد

ابتة مرتبطة بها االلتزامات التي تدفع عنها تلك اإلتاوات ،وكانت تلك المنشــــــأ الدائمة أو القاعد

الثابتة تتلمل عبء دفع هذه اإلتاوات ،عندها تعد هذه اإلتاوات قد نشـــأت في الدولة المتعاقد التي فيها
المنشأ الدائمة أو القاعد الثابتة.

ً
معا وبين
 -6عندما يكون مبلر اإلتاوات -بســــــبب عالقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما
مقابال لها ،يزيد على المبلر الذر كان
ً
شــخص آخر -فيما يتعلق باالســتخدام أو اللق أو المعلومات التي يدفع
ســــــيتم االتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقة ،فإن أحكام هذه الماد
أخيرا .وفي مثل هذه اللالة ،فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضـ ً
ً
ــــعا
تنطبق فقط على المبلر المذكور
ً
طبقا ألنظمة كل دولة متعاقد  ،مع وجوب مراعا األحكام األخرى لهذه االتفاقية.
للضريبة

المادة الثالثة عشرة
األرباح الرأسمالية
-1

األر باح المتلق قة لمقيم في دو لة مت عا قد من ن قل ملك ية ممتل كات غير منقو لة ،ال مذكور في ال ماد
(الســــادســــة ) من هذه االتفاقية ،والواقعة في الدولة المتعاقد األخرى ،يجوز أن تخضــــع للضــــريبة في تلك
الدولة المتعاقد األخرى.
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ً
جزءا من الممتلكات التجارية لمنشــأ دائمة يمتلكها
األرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشــكل
مشــــــروع تابع لدولة متعاقد في الدولة المتعاقد األخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة
متعلقة بقاعد

ابتة متوافر لمقيم من دولة متعاقد في الدولة المتعاقد األخرى ألداء خدمات شخلية

م ستقلة بما في ذلك األرباح من نقل ملكية مثل هذه المن شأ الدائمة (بمفردها أو مع كامل الم شروع) أو
مثل هذه القاعد الثابتة ،يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقد األخرى.
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األرباح الناتجة من نقل ملكية سـفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ،أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة
متعلقة بتشــغيل مثل هذه الســفن أو الطائرات ،تخضــع للضــريبة فقط في الدولة المتعاقد التي فيها مركز
اإلدار الفعلي للمشروع.

 -4األرباح الناتجة من نقل ملكية أســهم تمثل حلــة في شــركة مقيمة في دولة متعاقد  ،باســتثناء الشــركات
المدرجة في سوق األسهم ،يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
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األرباح الناتجة من نقل أر ملكية غير تلك المشـار إليها في الفقرات السـابقة من هذه الماد تخضـع للضـريبة
فقط في الدولة المتعاقد التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
-1

الدخل الذر يكتســـبه فرد مقيم في دولة متعاقد فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشـــطة أخرى ذات طبيعة

مســتقلة يخضــع للضــريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أر من اللاالت اآلتية ،حيا يجوز أن يخضــع مثل هذا
ً
أيضا للضريبة في الدولة المتعاقد األخرى:
الدخل
أ)

إذا كانت لديه قاعد

ابتة متوافر له بلــفة منتظمة في الدولة المتعاقد األخرى ألداء أنشــطته ،في

تلك الل الة ،يجوز أن يخضــع الدخل للضــريبة في الدولة المتعاقد األخرى ،ولكن فقط بالقدر الذر ينســب
إلى تلك القاعد الثابتة.
ً
موجودا في الدولة المتعاقد األخرى لمد أو لمدد تلــل إلى أو تزيد في مجموعها
ب) أو إذا كان الشــخص
يوما في أر مد ا ني عشــر شـ ً
ً
ـهرا تبدأ أو تنتهي في الســنة المالية المعنية .وفي تلك اللالة،
عن ()183
فإن مقدار الدخل المتلقق فقط من أنشـــطته المؤداه في تلك الدولة األخرى ،يجوز أن يخضـــع للضـــريبة
في الدولة األخرى.
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تشــمل عبار "الخدمات المهنية" بوجه خاص األنشــطة المســتقلة في المجاالت العلمية أو األدبية أو الفنية
أو التربو ية أو التعليم ية و كذ لك األنشــــــ طة المســــــتق لة التي يزاول ها األط باء والم لامون والمه ندســــــون
والمعماريون ،وأطباء األسنان والملاسبون.

المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
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مع مراعا أحكام المواد (الســـادســـة عشـــر ) و (الثامنة عشـــر ) و (التاســـعة عشـــر ) من هذه االتفاقية فإن
الرواتب واألجور والمكافآت المما لة األخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقد  -فيما يتعلق بوظيفة -
تخضـــع للضـــريبة فقط في تلك الدولة ،ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقد األخرى ،فإذا تمت مزاولتها
في الدولة المتعاقد األخرى يجوز أن تخضــــــع مثل هذه المكافآت المكتســــــبة للضــــــريبة في تلك الدولة
المتعاقد األخرى.
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على الرغم من أحكام الفقر ( )1من هذه الماد  ،فإن المكافآت التي يكتســــــبها مقيم في دولة متعاقد
فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقد األخرى ،تخضــــع للضــــريبة فقط في الدولة المذكور
أوال في اللالة اآلتية:
ً

أ)

ً
ً
يوما في أر
موجودا في الدولة األخرى لمد أو لمدد ال تتجاوز في مجموعها ()183
إذا كان المســــــتفيد
ً
شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
مد ا ني عشر

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة األخرى أو نيابة عنه.
وأال تكون المكافآت قد تلملتها منشــــــأ دائمة أو قاعد
ً
جـ)

ابتة يملكها صــــــاحب العمل في الدولة

المتعاقد األخرى.
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على الرغم من األحكام السابقة في هذه الماد  ،فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على
متن ســـفينة أو طائر يتم تشـــغيلها في النقل الدولي من قبل مشـــروع تابع لدولة متعاقد  ،يجوز أن تخضـــع
للضريبة في الدولة المتعاقد التي يوجد فيها مركز االدار الفعلي للمشروع.

المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
أتعاب أعضاء مجلو اإلدار والمدفوعات المما لة األخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقد بلفته
ً
عضوا في مجلو إدار شركة مقيمة في الدولة المتعاقد األخرى ،يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة
المتعاقد األخرى.

المادة السابعة عشرة
أتعاب الفنانين واألشخاص الرياضيين
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على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشــــــر ) و (الخامســــــة عشــــــر ) من هذه االتفاقية ،فإن الدخل الذر
ً
فنانا في المســرح أو الســينما أو اإلذاعة أو التليفزيون أو بلــفته
يكتســبه مقيم في دولة متعاقد -بلــفته

ً
ً
رياضيا -من أنشطته الشخلية التي يمارسها في الدولة المتعاقد األخرى ،يجوز إخضاعه للضريبة
موسيقيا أو
في تلك الدولة المتعاقد األخرى.
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عندما يستلق دخل يتعلق بأنشطة شخلية زاولها فنان أو رياضي بلفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو
الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ،فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشر )
و (الخامســة عشــر ) من هذه االتفاقية يجوز إخضــاعه للضــريبة في الدولة المتعاقد التي تمت فيها مزاولة
الفنان أو الرياضي لتلك األنشطة.

-3

ً
وفقا لما
الدخل الذر يكتســبه مقيم في دولة متعاقد من أنشــطة يمارســها في الدولة المتعاقد األخرى،
ورد في الفقرتين ( )1و ( )2من هذه الماد يعفى من الضــــــريبة في تلك الدولة المتعاقد األخرى إذا كانت
ً
كليا أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقد
الزيار إلى تلك الدولة المتعاقد األخرى مدعومة
ً
وفقا التفاقية قافية أو اتفاق بين
أوال أو أحد أقســــــامها اإلدارية أو ســــــلطتها المللية أو تتم
ً
المذكور
حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
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مع مراعا أحكام الفقر ( )2من ال ماد (التاســــــعة عشــــــر ) من هذه االتفاقية ،فإن معاشــــــات التقاعد
والمكافآت األخرى الم شابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقد مقابل خدمة سابقة ،تخ ضع لل ضريبة في
تلك الدولة فقط.
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بناء على
على الرغم من أحكام الفقر ( )1من هذه الماد فإن معاشات التقاعد والمدفوعات األخرى التي تتم ً
ً
جزءا من نظام التأمينات االجتماعية لدولة متعاقد أو أحد أقسامها اإلدارية أو سلطتها
برنامج عام يمثل
المللية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية
الرواتب واألجور والمكافآت األخرى المشــــــابهة  -خالف معاش التقاعد  -التي تدفعها دولة متعاقد أو

 -1أ)

أحد أقســـــامها اإلدارية أو ســـــلطتها المللية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القســـــم أو
السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقد فقط.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى المشــــــابهة تخضــــــع للضــــــريبة في الدولة
ً
مقيما في تلك الدولة
المتعاقد األخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة األخرى وكان الفرد
وكذلك:
 )1أحد مواطنيها.
ً
مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.
 )2أو لم يلب"
 -2أ)

أر معاش تقاعد يتم دفعه من قبل -أو من أموال توفرها  -دولة متعاقد أو أحد أقســـــامها اإلدارية أو
سلطاتها المللية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخ ضع للضريبة في
تلك الدولة فقط.

ً
مواطنا
ب) ومع ذلك فإن معاشات التقاعد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقد األخرى فقط إذا كان الفرد
ً
ومقيما في تلك الدولة األخرى.
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تنطبق أحكام المواد (الخامســة عشــر ) و (الســادســة عشــر ) و (الســابعة عشــر ) و (الثامنة عشــر ) من هذه
االتفاقية على الرواتب واألجور ،والمكافآت األخرى المشــابهة ،ومعاشــات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت
ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقد أو أحد أقسامها اإلدارية أو سلطتها المللية.

المادة العشرون
الطالب
-1

ال مدفو عات التي يتســــــلم ها طا لب أو م تدرب مهني أو حرفي يكون (-أو كان) م باشــــــر ق بل ز يار دو لة
مت عا قد  -مقي ً
أوال فقط لغرض تعلي مه أو
ً
ما في ا لدو لة المت عا قد األخرى ،ويو جد في ا لدو لة ال مذكور
تدريبه ،هذه المدفوعات التي تكون ل معيشــــــته أو تعليمه أو تدريبه ال تخضــــــع للضــــــريبة في تلك الدولة
المتعاقد بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشية من ملادر خارج تلك الدولة.
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المدفوعات التي يكتســــبها طالب أو متدرب مهني أو حرفي ،الذر يكون (-أو كان) مباشــــر قبل زيار دولة
ً
أوال لفتر أو فترات
ً
مقيما في الدولة المتعاقد األخرى ،من وظيفة يزاولها في الدولة المذكور
متعاقد -
أوال إذا كانت الوظيفة مرتبطة بشكل مباشر بالتعليم
ً
ال تتجاوز سنتين ال تخضع للضريبة في الدولة المذكور
أوال.
ً
أو التدريب الذر يتم في الدولة المذكور

المادة الواحدة والعشرون
المعلمون والباحثون
ً
مقيما في دولة متعاقد قبل دعوته للدولة
المكافآت التي يســــــتلمها معلم أو باحا يكون (-أو كان)-
المتعاقد األخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبلاث ،والمتســـلمة فيما يتعلق بمثل هذه األنشـــطة ال تخضــع
للضريبة في تلك الدولة المتعاقد األخرى لمد ال تتجاوز ست سنوات من تاريخ وصوله األول لتلك الدولة.
المادة الثانية والعشرون
الدخل اآلخر
-1

بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقد التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه االتفاقية تخضع للضريبة في
تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.
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ال تنطبق أحكام الفقر ( )1من هذه الماد على الدخل  -عدا الدخل من الممتلكات غير المنقولة الملدد
ً
مقيما في دولة
في الفقر ( )2من الماد (الســـــادســـــة) من هذه االتفاقية -إذا كان مســـــتلم ذلك الدخل
عمال في الدولة المتعاقد األخرى من خالل منشــأ دائمة فيها ،أو يؤدر في تلك الدولة
ً
متعاقد ويمارس
األخرى خدمات شـــــخلـــــية مســـــتقلة من قاعد

ابتة فيها ،ويكون اللق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها

ً
فعليا بمثل هذه المنشــــــأ الدائمة أو القاعد الثابتة .وفي مثل هذه اللالة ،تطبق أحكام
الدخل مرتبطة
ً
وفقا لللالة.
الماد (السابعة) أو الماد (الرابعة عشر ) من هذه االتفاقية

المادة الثالثة والعشرون
رأس المال
-1

رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشــــــار إليها في الماد (الســــــادســــــة) من هذه االتفاقية و
المملوك لمقيم في دولة متعاقد والموجود في الدولة المتعاقد األخرى ،يجوز أن يخضـــــع للضـــــريبة في
تلك الدولة المتعاقد األخرى.
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ً
جزءا من ممتلكات نشاط منشأ دائمة يملكها مشروع
رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذر يشكل
تابع لدولة متعاقد في الدولة المتعاقد األخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعد

ابتة متوافر

لمقيم في دولة متعاقد في الدولة المتعاقد األخرى لغرض أداء خدمات شخلية مستقلة ،يجوز أن يخضع
للضريبة في تلك الدولة المتعاقد األخرى.
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رأس المال الممثل بســفن أو طائرات يتم تشــغيلها من قبل مشــروع تابع لدولة متعاقد في النقل الدولي،
أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشــغيل مثل هذه الســفن والطائرات ،يخضــع للضــريبة فقط في الدولة
المتعاقد التي يوجد فيها مقر اإلدار الفعلي للمشروع.

 -4تخضع جميع العناصر األخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقد للضريبة في تلك الدولة المتعاقد فقط.

المادة الرابعة والعشرون
أساليب إزالة االزدواج الضريبي
يتم إزالة االزدواج الضريبي كما يلي:
 .1بالنسبة لجورجيا:
دخال أو امتلك رأس مال يجوز أن يخضع بموجب أحكام هذه االتفاقية
ً
إذا اكتسب مقيم في جورجيا

أ)

للضريبة في المملكة العربية السعودية ،فعلى جورجيا أن تسم":
)1

ً
مبلغا مساو لضريبة الدخل المسدد في المملكة
بالخلم من الضريبة على دخل ذلك المقيم
العربية السعودية؛

)2

ً
مبلغا مساو لضريبة رأس المال المسدد
بالخلم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم
في المملكة العربية السعودية؛

ومع ذلك فإن مثل هذا الخلم يجب أن ال يتجاوز في أر من اللالتين مجموع الضريبة التي كانت
ستستلق على هذا الدخل ورأس المال بموجب القواعد واألسعار النافذ في جورجيا.
إذا تم بموجب أر من أحكام هذه االتفاقية إعفاء الدخل المكتسب أو رأس المال المملوك لمقيم

ب)

في جورجيا من الضريبة فيها ،فيجوز لجورجيا ،على الرغم من ذلك ،أن تأخذ في االعتبار عند احتساب
مبلر الضريبة على بقية الدخل أو رأس المال لذلك المقيم الدخل أو رأس المال المعفى.
 .2بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
دخال أو امتلك رأس مال يجوز أن يخضع ،بموجب أحكام
ً
أ) إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية
هذه االتفاقية للضريبة في جورجيا ،فعلى المملكة العربية السعودية أن تسم":
)1

ً
مبلغا مساو لضريبة الدخل المسدد في جورجيا ؛
بالخلم من الضريبة على دخل ذلك المقيم

)2

ً
مبلغا مساو لضريبة رأس المال المسدد
بالخلم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم
في جورجيا؛

أال يتجاوز في أر من اللالتين مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة
ومع ذلك فإن مثل هذا الخلم يجب ّ
رأس المال الملتسبة قبل الخلم والمنسوب بلسب اللالة إلى الدخل أو رأس المال الذر يجوز أن يخضع
للضريبة في المملكة العربية السعودية.

ب ) ال تخل أساليب إزالة االزدواج الضريبي بأحكام نظام جباية الزكا .

المادة الخامسة والعشرون
إجراءات االتفاق المتبادل
-1

عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدر  -أو سوف تؤدر بالنسبة له -
إلى فرض ضـــريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية ،يمكنه  -بلـــرف النظر عن وســـائل المعالجة المنلـــوص
عليها في األنظ مة المللية لتلك الدولتين -أن يعرض قضــــــيته على الســــــل طة المختلــــــة التابعة للدولة
المتعاقد التي يقيم فيها .وينبغي عرض القضـــية خالل الث ســـنوات من أول إشـــعار باإلجراء الذر أدى إلى
فرض الضريبة التي التتفق مع أحكام هذه االتفاقية.
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يتعين على الســلطة المختلــة ،إذا بدا لها أن االعتراض مســو  ،ولم تكن هي نفســها قادر على التوصــل إلى
مرض ،الســـــعي إلى تســـــوية القضـــــية عن طريق االتفاق المتبادل مع الســـــلطة المختلـــــة في الدولة
ٍ
حل
المت عا قد األخرى من أ جل تج نب فرض الضــــــري بة التي ت خال

أح كام هذه االت فاق ية .وين فذ أر ات فاق يتم

التوصل إليه بالرغم من أر حدود زمنية وارد في األنظمة المللية للدولتين المتعاقدتين.
-3

يتعين على الســلطتين المختلــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تســعيا عن طريق االتفاق المتبادل فيما بينها
ً
ً
ً
معا إلزالة
أيضا أن تتشاورا
متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية .ويجوز
إلى تذليل أر صعوبة أو شك ينشأ
االزدواج الضريبي في اللاالت التي لم ترد في هذه االتفاقية

 -4يجوز للســـلطتين المختلـــتين في الدولتين المتعاقدتين االتلـــال ببعضـــهما من أجل التوصـــل إلى اتفاق حول
الفقرات السابقة.

المادة السادسة والعشرون
تبادل المعلومات
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تتبادل السلطات المختلة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه
االتفاقية أو إلدار – أو تنفيذ -النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة؛ نيابة عن الدولتين
المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المللية ،مادام أن تلك الضرائب ال تتعارض مع هذه
االتفاقية ،وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (األولى) و (الثانية) من هذه االتفاقية.
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تعامل أر معلومة تتلقاها الدولة المتعاقد  ،بموجب الفقر ( )1من هذه الماد على أنها سرية بالطريقة
ً
وفقا ألنظمة تلك الدولة ،وال يجوز الكش
نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تللل عليها

عنها إال

ل شخاص أو السلطات (بما في ذلك الملاكم واألجهز اإلدارية) المعنيين بالربط أو التلليل أو التنفيذ أو
إقامة الدعاوى أو تلديد االعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقر ( )1من هذه الماد أو
اإلشراف على ما ذكر أعاله .وال يستخدم هؤالء األشخاص أو السلطات تلك المعلومات إال لهذه األغراض
فقط ،ويجوز لهم الكش

عن هذه المعلومات في مداوالت ملكمة عامة أو في أحكام قضائية .و على الرغم

مما سبق ،فإن المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقد يجوز استخدامها ألغراض أخرى إذا كان استخدام
ً
جائزا بموجب انظمة كلتا الدولتين المتعاقدتين وكذلك إذا
مثل هذه المعلومات لمثل تلك األغراض األخرى
سملت السلطة المختلة في الدولة المقدمة للمعلومات مثل هذا االستخدام.
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ال يجوز بأر حال تفسير أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه الماد بما يؤدر إلى إلزام دولة متعاقد بما يلي:
أ)

تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة ل نظمة والممارسات اإلدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقد
األخرى.

ب) تقديم معلومات ال يمكن الللول عليها بموجب األنظمة أو التعليمات اإلدارية المعتاد في تلك الدولة
أو في الدولة المتعاقد األخرى.
جـ) تقديم معلومات من شأنها كش

أر سر يتعلق بالتجار أو األعمال أو اللناعة أو األسرار التجارية أو

المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكش
-4

ً
مخالفا للسياسة العامة.
عنها

إذا طل بت دو لة مت عا قد معلو مات بمو جب هذه ال ماد  ،تســــــت خدم ا لدو لة المت عا قد األخرى إجراءات ها
الخاصـــة بتجميع المعلومات للللـــول على المعلومات المطلوبة ،حتى لو كانت تلك الدولة األخرى ال تلتاج
لتلك المعلومات ألغراض الضـــريبة الخاصـــة بها .وهذا االلتزام ُمقيد بما ورد في الفقر ( )3من هذه الماد ,
فســــــر ذلك بأر حال على أنه يســــــم" لدولة متعاقد باالمتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم
ولكن ال ُي ّ
وجود ملللة مللية لتلك الدولة فيها.
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ال يجوز بأر حال من األحوال تفســير أحكام الفقر ( )3من هذه الماد  ،على أنها تســم" للدولة المتعاقد أن
تمتنع عن تقديم المعلوم ات لمجرد أنها ملفوظة لدى بنك أو مؤســــــســــــة مالية أخرى ،أو لدى مفوض أو

شخص يعمل بلفة وكيل أو أمين ،أو بسبب كونها مرتبطة بملال" ملكية لشخص ما.

المادة السابعة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
ليو في هذه االتفاقية ما يؤ ر على االمتيازات المالية الممنوحة ألعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنللية
بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة الثامنة والعشرون
أحكام متنوعة
-1

ليو في هذه االتفاقية ما يؤ ر على تطبيق األحكام المللية لمنع التهرب أو التجنب الضريبي.

 -2على الرغم من أحكام أر من مواد هذه االتفاقية ،لن يتم من" منافع بموجب هذه االتفاقية لشركات أر من
الدولتين المتعاقدتين إذا كان الغرض من مثل تأسيو هذه الشركات الللول على المنافع بموجب هذه
االتفاقية والتي ال تتوفر بدونها.
المادة التاسعة والعشرون
النفاذ
-1

ً
كتابة  -عن طريق القنوات الدبلوماســــــية  -باســــــتكمال
تبلر كل دولة متعاقد الدولة المتعاقد األخرى
ً
وفقا لنظامها لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ .وتلب"
اإلجراءات الالزمة

هذه االتفاقية نافذ في اليوم األول من الشهر الثاني التالي للشهر الذر تم فيه تلقى اإلبال األخير.
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تلب" أحكام هذه االتفاقية نافذ :
أ)

فيما يتعلق بالضــــــرائب المســــــتقطعة عند المنبع ،على المبالر المدفوعة أو المقيد في أو بعد اليوم
األول من شهر يناير الذر يلي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب األخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم األول من شهر يناير الذر
يلي التاريخ الذر تلب" فيه االتفاقية نافذ .

المادة الثالثون
اإلنهاء
-1

تظل هذه االتفاقية نافذ المفعول لمد غير ملدد ويجوز ألر من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها من خالل
القنوات الدبلوماســــية بتقديم إشــــعار خطي بطلب اإلنهاء للدولة المتعاقد األخرى في موعد ال يتعدى 30
يونيو في أر سنة ميالدية تبدأ بعد مرور خمو سنوات بعد السنة التي أصبلت فيها االتفاقية نافذ .
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في مثل هذه اللالة فإن هذه االتفاقية تتوق
أ)

عن التطبيق:

فيما يتعلق بالضـــــرائب المســـــتقطعة عند المنبع ،على المبالر المدفوعة أو المقيد بعد نهاية الســـــنة
الميالدية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء االتفاقية.

ب) فيما يتعلق بالضــرائب األخرى على الســنوات الضــريبية التي تبدأ بعد نهاية الســنة الميالدية التي تم فيها
تقديم إشعار إنهاء االتفاقية.

إ ً
باتا لذلك قام الموقعان أدناه ،المفوضان بلسب األصول ،بتوقيع هذه االتفاقية.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ  26جمادى اآلخر

1439هـــــــــــ الموافق  14مارس 2018م من نســـــختين أصـــــليتين

باللغات العربية والجورجية واإلنجليزية وجميع النلــــوص متســــاوية اللجية .وفي حالة االختالف في التفســــير يعتد
بالنص اإلنجليزر.

بروتوكول

عند التوقيع على االتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب
ً
جزءا
على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ،وافق الموقعون أدناه على األحكام التالية ،والتي تشكل
ال يتجزأ من االتفاقية:
.1

باإلشار إلى الماد (الثالثة) من االتفاقية:
بالنســــبة لجورجيا ،فإن عبار "أقســــام إدارية" أو "ســــلطات مللية" تعني "وحدات إدارية إقليمية" أو
"سلطات مللية بلكم ذاتي".

.2

باإلشار إلى الماد (السابعة) من االتفاقية:
فإنه من المفهوم أن:
أ)

أرباح األعمال التي يلققها مشــروع دولة متعاقد من تلــدير بضــائع إلى الدولة المتعاقد
األخرى ال تخضـــع للضـــريبة في تلك الدولة المتعاقد األخرى .وإذا اشـــتملت عقود التلـــدير
على أنشــطة أخرى تمارس من خالل منشــأ دائمة في الدولة المتعاقد األخرى ،فإن الدخل
المكتسب من مثل تلك األنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقد األخرى.

ب)

عبار "أرباح األعمال" تشمل دون االقتلار على ذلك ،االرباح المتلققة من التلنيع والتجار
واألع مال الملــــــرفية (البنكية) ،والتأمين ،وعمليات النقل الداخلي ،وتوفير الخدمات .وال
تشــمل مثل هذه العبار الدخل من أداء الخدمات الشــخلــية التي يؤديها فرد ســواء بلــفته
ً
موظفا أو بلفة مستقلة.

إ ً
باتا لذلك قام الموقعان أدناه ،المفوضان بلسب األصول ،بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر هذا البروتوكول من نســختين في الرياض في  26جمادى اآلخر 1439هــــــــ الموافق  14مارس 2018م باللغات
العربية والجورجية واإلنجليزية ،وجميع النلوص متساوية في اللجية .وفي حالة االختالف في التفسير يعتد بالنص
اإلنجليزر.

