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اتفــاقيـــة
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية
لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة التابعة لجمهورية
الصين الشعبية،
ً
رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ،قد
اتفقتا على ما يأتي:

المادة األولى
األشخاص الذين تشملهم االتفاقية
تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين في أحد الطرفين المتعاقدين أو في كليهما.

المادة الثانية
الضرائب التي تشملها االتفاقية
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تطبق هذه االتفاقية على ضـــــرائب الدخل المفروضـــــة لمصـــــل ة كل طرف متعاقد أو أقســـــاما اإلدارية أو
سلطاتا الم لية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
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تعد من الضـــرائب على الدخل عميع الضـــرائب المفروضـــة على إعمالي الدخل ،أو على عناصـــر الدخل بما فيها

الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ،الضرائب على
إعمالي مبالغ الرواتب واألعور المدفوعة من قبل المشاريع ،وكذلك الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.
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الضرائب ال الية التي تطبق عليها هذه االتفاقية هي- :
أ)

بالنسبة إلى هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة:
 ضريبة األرباح. ضريبة الرواتب. ضريبة الممتلكات.سواء تم احتسابها بموعب ربط ذاتي أو ال.
(يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة").

ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
-

الزكاة.

-

ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
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تطبق هذه االتفاقية أيضـ ً
ـــــا على أ

ضــــــريبة مماثلة أو مشــــــابهة في عوهرها يفرضــــــها أ

من الطرفين

بدال منها ،وكذلك على أ
ً
المتعاقدين بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقية ،إضــــــافة إلى الضــــــرائب ال الية أو
ضــرائب أخرت تقع ضــمن الفقرات ( )1و ( )2من هذه المادة والتي قد يفرضــها طرف متعاقد في المســتقبل.
وتبلغ كل ســــلطة مختصــــة في الطرفين المتعاقدين الســــلطة األخرت بأ
الضريبية.

تغيير عوهر أدخل في أنظمتها
ٍ

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

يعني مصــطل" "هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصــة" أ

منطقة تطبق فيها األنظمة الضــريبية لهونج

كونج المنطقة اإلدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

ب) يعني مصـــــطل" "المملكة العربية الســـــعودية" إقليم المملكة العربية الســـــعودية الذ

يشـــــمل كذلك

المناطق الواقعة خارج المياه اإلقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع ب رها
والطبقات الواقعة ت ت التربة ومواردها الطبيعية حقوق الســـيادة والوالية بمقتضـــى نظامها والقانون
الدولي.
عـــــــ) يعني مصطل" "شركة" أ

شخص ذ

صفة اعتبارية أو أ

كيان يعامل على أنا شخص ذو صفة اعتبارية

ألغراض الضريبة.
د) يعني مصطل" "السلطة المختصة":
 -1بالنسبة إلى هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة ،مفوض اإليرادات الداخلية أو ممثلا المفوض.
 -2بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ،وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثلا المفوض.
هـ) تعني عبــارتــا "طرف متعــاقــد" و "الطرف المتعــاقــد اآلخر" المملكــة العربيــة الســــــعوديــة أو هونج كونج
المنطقة اإلدارية الخاصة ب سب ما يقتضيا سياق النص.
ً
ــروعا
و) تعني عبارتا "مشـــروع تابع لطرف متعاقد" و "مشـــروع تابع للطرف المتعاقد اآلخر" على التوالي مشـ
ً
ومشروعا يباشره مقيم في الطرف المتعاقد اآلخر.
يباشره مقيم بطرف متعاقد

ز)

تعني عبارة "نقل دولي" أ

نقل بســفينة أو طائرة يتولى تشــغيلها مشــروع تابع للطرف المتعاقد ،ما عدا

ال االت التي تُ شغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الطرف المتعاقد اآلخر فقط.
حـ) يعني مصطل" "مواطن" بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
 -1أ
 -2أ

فرد حائز على عنسية المملكة العربية السعودية.
شــخص ذ

صــفة اعتباريا أو شــركة أشــخاص أو عمعية تســتمد ذلك الوضــع من األنظمة النافذة

في المملكة العربية السعودية.

ط) يشـــمل مصـــطل" "شـــخص" أ

فرد أو أ

شـــركة أو كيان ائتماني أو شـــركة تضـــامن أو أ

كيان آخر من

األشخاص.
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عند تطبيق هذه االتفاقية في أ

وقت من قبل طرف متعاقد ،فإن أ

عبارة أو مصطل" لم يرد لا تعريف

فيها  ،وما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ،يكون لا المعنى نفسا في ذلك الوقت بموعب نظام ذلك
الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه االتفاقية ،ويرع" أ
الضريبية المطبقة لذلك الطرف المتعاقد على أ

ً
طبقا لألنظمة
معنى

ً
وفقا لألنظمة األخرت
معنى معطى للعبارة أو للمصطل"

لديا.
المادة الرابعة
الـمقيـم
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ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة "مقيم في طرف متعاقد" أ

ً
وفقا ألنظمة ذلك الطرف
شــــخص يخضــــع

للضريبة فيا بسبب سكنا أو إقامتا أو مكان تأسيسا أو م ل إدارتا أو أ
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معيار آخر ذ

طبيعة مماثلة.

ً
ً
مقيما في كال الطرفين المتعاقدين فإن وضــــــعا
وفقا ألحكام الفقرة ( )1من هذه المادة
عندما يكون فرد
عندئذ يت دد كاآلتي:

أ)

يعد مقيم ًا فقط في الطرف المتعاقد الذ

يتوافر لا ســــكن دائم با ،فإن توافر لا ســــكن دائم في كال

الطرفين المت عا قدين في عد مقي ً
ما فقط في الطرف المت عا قد ا لذ

تكون ف يا عال قا تا الشــــــخصــــــ ية

واالقتصادية أوثق (مركز المصال" "ال يوية").
ً
ممكنا ت ديد الطرف المتعاقد الذ
ب) إذا لم يكن
أ

فيا مركز مصال ا ال يوية أو لم يتوفر لا سكن دائم في

ً
مقيما فقط في الطرف المتعاقد الذ
من الطرفين المتعاقدين ،فيعد

فيا سكنا المعتاد.

عـ) إذا كان لا ســــــكن معتاد في كال الطرفين المتعاقدين أو لم يكن لا ســــــكن معتاد في أ
ً
مقيما فقط في الطرف المتعاقد الذ

منهما ،يعد

لا فيا حق الســــــكن (بالنســــــبة لهونج كونج المنطقة اإلدارية

ً
مواطنا فيا (بالنسبة للمملكة العربية السعودية).
الخاصة) أو يكون
ً
ً
مواطنا في المملكة العربية
أيضا
د) إذا كان لا حق السكن في هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة وكان
ً
مواطنا في
الســــعودية ،أو لم يكن لا حق الســــكن في هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصــــة ولم يكن
المملكة العربية الســعودية ،تســو الســلطتان المختصــتان في الطرفين المتعاقدين الموضــوع باالتفاق
المشترك.
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عنــدمــا يعــد شــــــخص مــا  -غير الفرد  -وفقـ ًـا ألحكــام الفقرة ( )1من هــذه المــادة مقيمـ ًـا في كال الطرفين
ً
مقيما فقط في الطرف المتعاقد الذ
المتعاقدين فإنا يعد

يوعد فيا مركز إدارتا الفعلي.

المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
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ألغراض هذه االتفاقية ،تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذ
ً
ً
عزئيا.
كليا أو
المشروع
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تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ)

مركز إدارة.

يتم من خاللا مزاولة نشاط

ب) فرع.
عـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أ
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مكان الستخراج الموارد الطبيعية.

ً
أيضا:
تشمل عبارة "المنشأة الدائمة"
أ)

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

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات االســــــتشــــــارية من قبل مشــــــروع من خالل مويفين أو عاملين آخرين
يويفهم المشــــروع لهذا الغرض ،لكن بشــــرط أن تســــتمر األعمال من هذا النوع (للمشــــروع نفســــا أو
ً
يوما خالل أ
لمشــــــروع مرتبط با) في الطرف المتعاقد لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على 183

مدة

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

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

ب) االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط؛
عـ) االحتفاظ بمخزون من الســـلع أو البضـــائع التي يملكها المشـــروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشـــروع
آخر؛

د) االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألعل شراء سلع أو بضائع أو عمع معلومات للمشروع؛
هـ) االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألعل القيام بأ
و) االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط أل

نشاط آخر ذ

طبيعة ت ضيرية أو مساعدة للمشروع.

مزيج من األنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـــــ)

من هذه المادة ،بشــــــرط أن يكون النشــــــاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج لا طبيعة
ت ضيرية أو مساعدة.
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على الرغم من أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة ،إذا كان شــــــخص  -خالف الوكيل المتمتع بوضــــــع
مســــــتقل والذ

تنطبق عليا الفقرة ( )6من هذه المادة  -يعمل في طرف متعاقد نيابة عن مشــــــروع تابع

أوال
للطرف المتعاقد اآلخر ،فإن هذا المشــــــروع يعد أن لديا منشــــــأة دائمة في الطرف المتعاقد المذكور ً
فيما يتعلق بأ

أ)

عمل يقوم با ذلك الشخص للمشروع ،إذا كان هذا الشخص:

أوال إلبرام العقود باسم المشروع ،ما لم تكن
لديا صالحية ويمارسها بشكل معتاد في الطرف المذكور ً
هذه األعمال مقصـــــورة على تلك الواردة في الفقرة ( )4من هذه المادة والتي إذا تمت مباشـــــرتها من
خالل مقر ثابت للعمل ال تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة،

أوال بمخزون من الســلع
ب) أو ليس لديا مثل هذه الصــالحية لكنا ي تفظ بشــكل معتاد في الطرف المذكور ً
أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
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ال يعد أن لمشـــروع طرف متعاقد منشـــأة دائمة في الطرف المتعاقد اآلخر بســـبب مزاولتا للعمل في ذلك
الطرف اآلخر فقط عن طريق ســمســار أو وكيل عام بالعمولة أو أ

وكيل آخر ذ

وضــع مســتقل ،بشــرط أن

يعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملهم.
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إن كون شركة مقيمة في طرف متعاقد تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالطرف
عمال في ذلك الطرف اآلخر (ســــــواء من خالل منشــــــأة دائمة أو غيرها) ،فإن ذلك
ً
المتعاقد اآلخر ،أو تزاول

الواقع في حد ذاتا ال يجعل ً
أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة األخرت.

المادة السادسة
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
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الدخل الذ

ي صــــل عليا مقيم في طرف متعاقد من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة

أو اســــتغالل الغابات) الكائنة في الطرف المتعاقد اآلخر ،يجوز إخضــــاعا للضــــريبة في ذلك الطرف المتعاقد
اآلخر.
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ً
وفقــا لنظــام الطرف المتعــاقــد الــذ
يكون لعبــارة "الممتلكــات غير المنقولــة" المعنى الوارد لهــا
الممتلكات المعنية .وعلى أ

فيــا

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

والثروة ال يوانية والمعدات المســــتخدمة في الزراعة واســــتغالل الغابات وال قوق التي تطبق في شــــأنها
أح كام الن ظام ال عام المتعل قة بملك ية األراضــــــي ،وحق االنت فاع بالممتل كات غير المنقو لة وال قوق في
المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل االســــــتغالل أو ال ق في اســــــتغالل الترســــــبات المعدنية والم اعر
والمصادر والموارد الطبيعية األخرت ،وال تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
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تطبق أحكام الفقرة ( ) 1من هذه المادة على الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة بصــــــورة
مباشرة أو تأعيرها ،أو استغاللها بأ
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شكل آخر.

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

المادة السابعة
أرباح األعمال
-1

تخضـــع األرباح العائدة لمشـــروع تابع لطرف متعاقد للضـــريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط ،ما لم يباشـــر
ـــاطا في الطرف المتعاقد اآلخر عن طريق منشــــأة دائمة فيها .فإن باشــــر المشــــروع نشـ ً
ً
ـــاطا
المشــــروع نشـ

كالمذكور ً
آنفا ،فإنا يجوز فرض الضــــريبة على أرباح المشــــروع في الطرف المتعاقد اآلخر ،ولكن بالقدر الذ
يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
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مع مراعاة أحكام الفقرة ( )3من هذه المادة ،عندما يباشـــر مشـــروع تابع لطرف متعاقد نشـ ً
ــاطا في الطرف
المتعاقد اآلخر عن طريق من شأة دائمة قائمة فيا ،ي دد كل طرف متعاقد أرباح تلك المن شأة الدائمة على
ً
ً
مســتقال يباشــر األنشــطة نفســها أو أنشــطة
ً
منفردا و
مشــروعا
أســاس األرباح التي يتوقع ت قيقها لو كان
ً
تماما مع المشــروع الذ
مشــابهة في الظروف نفســها أو في يروف مشــابهة ،ويتعامل بصــفة مســتقلة
يمثل منشأة دائمة لا.
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عند ت ديد أرباح من شأة دائمة ي سم" بخ صم الم صروفات المتكبدة ألغراض أعمال المن شأة الدائمة بما في
سواء تم تكبدها في الطرف الذ
ذلك المصروفات التنفيذية واإلدارية العمومية،
ً
في أ

مكان آخر .ولكن ال يســـم" بمثل ذلك الخصـــم بالنســـبة إلى أ

فيا المنشأة الدائمة أو

مبلغ مدفوع إن وعد( ،خالف ما ُدفع

مقابل اســــترداد النفقات الفعلية) من قبل المنشــــأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشــــروع أو أل

من مكاتبا

األ خرت على شــــكل إتاوات أو رســــوم أو مدفوعات مماثلة أخرت مقابل اســــتخدام حقوق براءات االختراع أو
حقوق أخرت أو على شكل عموالت مقابل أداء خدمات م ددة أو مقابل اإلدارة أو (فيما عدا حالة الم شروع
المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة .وبالمثل
ال يؤخذ في االعتبار عند ت ديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خالف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية)
التي تُ َّمل من قبل تلك المنشـــأة الدائمة على حســـاب المكتب الرئيس للمشـــروع أو أ ب من مكاتبا األخرت
على شــــكل إتاوات أو رســــوم أو مدفوعات مماثلة أخرت مقابل اســــتخدام حقوق براءات االختراع أو حقوق
أخرت ،أو على شــــــكل عموالت مقابل أداء خدمات م ددة أو مقابل اإلدارة ،أو (فيما عدا حالة المشــــــروع
المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع
أو أ ب من مكاتبا األخرت.
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إذا عرت العرف في طرف متعاقد على ت ديد األرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي
ألرباح المشـــــروع الكلية على أعزائا المختلفة ،أو على أســـــاس أســـــلوب آخر قد ت دده أنظمة ذلك الطرف
المتعاقد فإنا ال يوعد في الفقرة ( )2من هذه المادة ما يمنع ذلك الطرف المتعاقد من ت ديد األرباح التي
تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي أو األسلوب .غير أن طريقة التقسيم المتبعة يجب أن تؤد

إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
ً
استنادا فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
رب" إلى منشأة دائمة
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ال ينسب أ
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ألغراض الفقرات الســابقة من هذه المادة ،ت دد األرباح التي تنســب إلى المنشــأة الدائمة بالطريقة نفســها
ً
عاما بعد عام ،ما لم يكن هناك سبب وعيا وكاف يبرر إتباع طريقة أخرت.
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عندما تشتمل األرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرت في هذه االتفاقية ،فإن أحكام
تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة الثامنة
النقل البحري والجوي
-1

تخضع األرباح المت ققة لمشروع تابع لطرف متعاقد من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة
فقط في ذلك الطرف المتعاقد.
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ً
أيضا على األرباح المت ققة من المشاركة في ات اد أو عمل مشترك
تطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة
أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
-1

عندما:
أ) يشــارك مشــروع تابع لطرف متعاقد بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة في إدارة مشــروع تابع للطرف المتعاقد
اآلخر أو في السيطرة عليا أو في رأسمالا.
ب) أو يشارك األشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأسمال

مشروع تابع لطرف متعاقد ومشروع في الطرف المتعاقد اآلخر .
وفي أ

من ال التين ،إذا وضـــــعت أو فرضـــــت شـــــروط بين المشـــــروعين 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 ،ولكنا لم ي ققا بســبب وعود هذه الشــروط،

ً
تبعا لذلك.
يجوز إدراعها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة
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ً
وفقا لذلك – أرباح مشــــروع تابع
إذا أدرج طرف متعاقد ضــــمن أرباح مشــــروع تابع لا  -وأخضــــعها للضــــريبة
للطرف المتعاقد اآلخر تم إخضــــاعها للضــــريبة في ذلك الطرف المتعاقد اآلخر  ،وكانت هذه األرباح المدرعة
أوال لو كانت ال شروط بين الم شروعين هي ال شروط نف سها التي
ستت قق للم شروع التابع للطرف المذكور ً
تكون بين مشاريع مستقلة ،فعلى الطرف المتعاقد اآلخر –عندئذ -إعراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة
المفروضــــــة على تلك األرباح في ذلك الطرف المتعاقد .ولت ديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة األحكام
األخرت لهذه االتفاقية ،وتتشـــــاور الســـــلطتان المختصـــــتان في الطرفين المتعاقدين فيما بينهما متى دعت
الضرورة لذلك.

المادة العاشرة
أرباح األسهم
-1

يجوز أن تخضــع أرباح األســهم التي تدفعها شــركة مقيمة في طرف متعاقد إلى مقيم في الطرف المتعاقد
اآلخر للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد اآلخر .
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ً
أيضــا أن تخضــع تلك االرباح للضــريبة في الطرف المتعاقد الذ
ومع ذلك ،يجوز

تقيم فيها الشــركة الدافعة

لألربـاح ووفقـ ًـا ألنظمــة ذلـك الطرف .ولكن إذا كـان المــالـك المنتفع بـأربـاح األســــــهم مقيمـ ًـا في الطرف
المتعاقد اآلخر  ،فإن الضريبة المفروضة يجب أال تتجاوز خمسة بالمائة ( )%5من إعمالي قيمة أرباح األسهم.
ت دد السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين باالتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه ال دود.
ال تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص باألرباح التي تدفع منها أرباح األسهم.

-3

تعني عبارة "أرباح األســهم" كما هي مســتخدمة في هذه المادة الدخل من األســهم أو أســهم "االنتفاع" أو
حقوق "االنتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو ال قوق األخرت  -التي ال تمثل مطالبات ديون -
المشـــاركة في األرباح ،وكذلك الدخل من حقوق المشـــاركة األخرت التي تخضـــع للمعاملة الضـــريبية نفســـها
ُ
مثل الدخل من األسهم بموعب أنظمة الطرف المتعاقد الذ
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تقيم فيا الشركة الموزعة لألرباح.

ً
مقيما في طرف
ال تنطبق أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح األســـهم
عمال في الطرف المتعاقد اآلخر الذ
ً
متعاقد ويزاول
منشــأة دائمة موعودة فيا ،أو كان يؤد

تقيم فيا الشــــركة الدافعة ألرباح األســــهم من خالل

في ذلك الطرف اآلخر خدمات شــخصــية مســتقلة من قاعدة ثابتة

ً
فعليا بهذه المنشــــأة الدائمة أو
فيا ،وكانت ملكية األســــهم التي دفعت بســــببها أرباح األســــهم مرتبطة
القاعدة الثابتة ،وفي مثل هذه ال الة تنطبق أحكام المادة الســــــابعة أو المادة الرابعة عشــــــرة من هذه
ً
وفقا لل الة.
االتفاقية
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ً
دخال من الطرف المتعاقد اآلخر ،فال يجوز أن يفرض ذلك
ً
أرباحا أو
إذا حققت شركة مقيمة في طرف متعاقد
الطرف المتعاقد اآلخر أ

ضريبة على أرباح األ سهم التي تدفعها ال شركة إال بقدر ما يدفع من أرباح األ سهم

هذه إلى مقيم في ذلك الطرف المتعاقد اآلخر أو بالقدر الذ

تكون فيا الملكية التي تدفع بســــــببها أرباح

ً
ً
فعليا بمنشـــأة دائمة أو قاعدة ثابتة موعودة في ذلك الطرف المتعاقد اآلخر .كما
ارتباطا
األســـهم مرتبطة
ال يجوز لا إخضـــــاع أرباح الشـــــركة غير الموزعة للضـــــريبة على ارباح الشـــــركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح
ً
ً
ً
دخال ناشـــ ًا في ذلك الطرف المتعاقد
ً
أرباحا أو
عزئيا
كليا أو
األســـهم المدفوعة أو األرباح غير الموزعة تمثل
اآلخر.

المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالبات الدين
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الدخل من مطالبات الدين الناشئ في طرف متعاقد والمدفوع إلى مقيم في الطرف المتعاقد اآلخر ،يخضع
للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد اآلخر فقط.

-2

تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مســـتخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من

أ

نوع ســـواء تم تأمينها برهن عقار

أم ال وســـواء لها ال ق في المشـــاركة بأرباح المدين أم ال ،وبشـــكل

خاص الدخل من الســـندات المالية ال كومية ،والســـندات وســـندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز
المرتبطة بمثل هذه الســــــندات المالية أو الســــــندات أو ســــــندات الديون .وال تعد الجزاءات عن الدف عات
دخال من مطالبات الدين ألغراض هذه المادة.
ً
المتأخرة
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ً
مقيما
ال تنطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين
عمال في الطرف المتعاقد اآلخر الذ
ً
في طرف متعاقد ،ويزاول
خالل منشـــأة دائمة موعودة فيها ،أو يؤد

نشــــــأ فيا الدخل من مطالبات الدين من

في ذلك الطرف اآلخر خدمات شـــخصـــية مســـتقلة من قاعدة

ً
فعليا بمثل هذه المنشـــــأة الدائمة
ثابتة فيها ،وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة
أو القاعدة الثابتة ،وفي مثل هذه ال الة تنطبق أحكام المادة الســــــابعة أو المادة الرابعة عشــــــرة من هذه
ً
وفقا لل الة.
االتفاقية
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عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين ،بســــبب عالقة خاصــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
ً
معا وشــــــخص آخر ،فيما يتعلق بالدين الذ
بينهما
الذ

يدفع عنا هذا الدخل ،يزيد ،أل

ســــــبب كان ،على المبلغ

كان ســـيتم االتفاق عليا بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقة ،فإن أحكام هذه

ً
أخيرا ،وفي مثل هذه ال الة ،فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل
المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور
ً
ً
طبقا لنظام كل طرف متعاقد ،مع وعوب مراعاة األحكام األخرت لهذه االتفاقية.
خاضعا للضريبة

المادة الثانية عشرة
اإلتاوات
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يجوز أن تخضـــع اإلتاوات التي تنشـــأ في طرف متعاقد وتدفع إلى مقيم في الطرف المتعاقد اآلخر للضـــريبة
في ذلك الطرف المتعاقد اآلخر.
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ومع ذلك ،يجوز أن تخضـــع تلك اإلتاوات أيضـ ًــا للضـــريبة في الطرف المتعاقد الذ

ً
وفقا ألنظمة
تنشـــأ فيها

ذلك الطرف المتعا قد ،لكن إذا كان ال مالك المنتفع من اإلتاوات مقي ً
ما في الطرف المتعا قد اآلخر ،فإن
الضريبة المفروضة يجب أال تزيد عن:
(أ)

خمســـة بالمائة ( )%5من المبلغ اإلعمالي لإلتاوات المدفوعة مقابل اســـتعمال أو حق اســـتعمال
معدات صناعية أو تجارية أو علمية؛

(ب)

ثمانية بالمائة ( )%8من المبلغ اإلعمالي لإلتاوات في عميع ال االت األخرت.

ت دد السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين باالتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه ال دود.
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يعني مصـــــطل" "إتاوات" -كما هو مســـــتخدم في هذه المادة -المدفوعات من أ
مقابل استعما ل أو حق استعمال أ

نوع التي يتم تســـــلمها

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

أو أفالم أو أشرطة البث اإلذاعي أو التليفزيوني أو أ

براءة اختراع أو عالمة تجارية ،أو تصميم أو نموذج ،أو

مخطط ،أو تركيبة أو معالجة سرية ،أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية ،أو تجارية أو علمية
أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية ،أو التجارية أو العلمية.
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ً
مقيما في طرف
ال تنطبق أحكام الفقرتين ( )1و ( )2من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من اإلتاوات،
عمال في الطرف المتعاقد اآلخر الذ
ً
متعاقد ،ويزاول
موعودة فيها ،أو كان يؤد

نشـــــأت فيا هذه اإلتاوات من خالل منشـــــأة دائمة

في ذلك الطرف اآلخر خدمات شــــخصــــية مســــتقلة من خالل قاعدة ثابتة فيا،

ً
فعليا بهذه المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة،
وكان ال ق أو الملكية التي تدفع عنها اإلتاوات مرتبطة
ً
وفقا لل الة.
وفي مثل هذه ال الة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه االتفاقية
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تعد اإلتاوات قد نشـــأت في طرف متعاقد إذا دفعها مقيم في ذلك الطرف .ومع ذلك فإذا كان الشـــخص
الذ

ً
مقيما في طرف متعاقد أم ال ،يملك في طرف متعاقد منشــــأة دائمة أو
يدفع اإلتاوات ،ســــواء كان

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 نشــــأت في الطرف المتعاقد الذ

فيا

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
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ً
معا وبين
عندما يكون مبلغ اإلتاوات  -بســــبب عالقة خاصــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما

شـــــخص آخر -يزيد ،أل

ســـــبب كان ،على المبلغ الذ

كان ســـــيتم االتفاق عليا بين الجهة الدافعة والمالك

ً
أخيرا .وفي مثل
المنتفع في غياب تلك العالقة ،فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور
ً
ً
طبقا لنظام كل طرف متعاقد ،مع وعوب
خاضعا للضريبة
هذه ال الة ،فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل
مراعاة األحكام األخرت لهذه االتفاقية.

المادة الثالثة عشرة
األرباح الرأسمالية
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األرباح المت ققة لمقيم في طرف متعاقد من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة ،المذكورة في المادة ()6
من هذه االتفاقية ،والواقعة في الطرف المتعاقد اآلخر  ،يجوز أن تخ ضع لل ضريبة في ذلك الطرف المتعاقد
اآلخر .
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ً
عزءا من الممتلكات التجارية لمن شأة دائمة يمتلكها
األرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة ت شكل
مشــروع تابع لطرف متعاقد في الطرف المتعاقد اآلخر أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة
بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من طرف متعاقد في الطرف المتعاقد اآلخر ألداء خدمات شــخصــية مســتقلة
بما في ذلك األرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشــــــأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشــــــروع) أو مثل
هذه القاعدة الثابتة ،يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد اآلخر .
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األرباح المت ققة لمشـــروع تابع لطرف متعاقد من نقل ملكية ســـفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ،أو
من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشــغيل مثل هذه الســفن أو الطائرات ،تخضــع للضــريبة فقط في
ذلك الطرف المتعاقد.
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األرباح المت ققة لمقيم في طرف متعاقد من نقل ملكية أسهم في شركة تستمد أكثر من خمسين بالمائة
( )% 50من قيمة أصــولها مباشــرة أو غير مباشــرة من ممتلكات غير منقولة تقع في الطرف المتعاقد اآلخر
يجوز أن تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد اآلخر.
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األرباح من نقل ملكية أســــــهم شــــــركة ،خالف تلك المذكورة في الفقرة ( )4من هذه المادة ،مقيمة في
طرف متعاقد والمت ققة لمقيم في الطرف المتعاقد اآلخر يمتلك نســــبة عشــــرة بالمائة ( )%10أو أكثر من
أوال.
أسهم تلك الشركة يجوز أن تخضع للضريبة في الطرف المتعاقد المذكور ً
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األرباح الناتجة من نقل أ

ملكية غير تلك المشــــــار إليها في الفقرات ( )1و ( )2و ( )3و ( )4و ( )5من هذه

المادة تخضع للضريبة فقط في الطرف المتعاقد الذ

يقيم فيا ناقل الملكية.

المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
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الدخل الذ

يكتســـبا فرد مقيم في طرف متعاقد فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشـــطة أخرت ذات طبيعة

مستقلة يخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف فيما عدا أ

من ال االت اآلتية ،حيث يجوز أن يخضع مثل هذا

ً
أيضا للضريبة في الطرف المتعاقد اآلخر :
الدخل
أ)

إذا كانت لديا قاعدة ثابتة متوافرة لا بصــــفة منتظمة في الطرف المتعاقد اآلخر ألداء أنشــــطتا،
في تلك ال الة ،يجوز أن يخضـــع الدخل للضـــريبة في الطرف المتعاقد اآلخر  ،ولكن فقط بالقدر الذ
ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب)

ً
موعودا في الطرف المت عا قد اآلخر ل مدة أو ل مدد تصــــــل إلى أو تز يد في
أو إذا كان الشــــــخص
ً
يوما في أ
مجموعها عن ()183

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

تلك ال الة ،فإن مقدار الدخل المت قق فقط من أنشطتا المؤداه في ذلك الطرف األخرت ،يجوز أن
يخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد اآلخر.
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ت شمل عبارة "الخدمات المهنية" بوعا خاص األن شطة الم ستقلة في المجاالت العلمية أو األدبية أو الفنية
أو التربوية أو التعليمية وكذلك األنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها األطباء والم امون والمهندســــــون
والمعماريون ،وأطباء األسنان والم اسبون.

المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
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مع مراعاة أحكام المواد السادسة عشرة و الثامنة عشرة و التاسعة عشرة و العشرين و ال ادية والعشرين
من هذه االتفاقية ،فإن الرواتب واألعور والمكافآت المماثلة األخرت التي يكتسبها مقيم في طرف متعاقد
 فيما يتعلق بوييفة  -تخضــــــع للضــــــريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد ،ما لم تتم مزاولتها في الطرفالمتعاقد اآلخر ،فإذا تمت مزاولتها في الطرف المتعاقد اآلخر يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة
للضريبة في الطرف المتعاقد اآلخر.
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على الرغم من أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة ،فإن المكافآت التي يكتســــــبها مقيم في طرف متعاقد
أوال
فيما يتعلق بوييفة يتم مزاولتها في الطرف المتعاقد اآلخر  ،تخ ضع للضريبة فقط في الطرف المذكور ً
في ال الة اآلتية:
أ)

ً
موعودا في الطرف المتعاقد اآلخر لمدة أو لمدد ال تتجاوز في مجموعها ()183
إذا كان المســـــتفيد
ً
يوما في أ

ب)

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

وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صــــــاحب عمل غير مقيم في الطرف المتعاقد اآلخر أو نيابة
عنا.

عـ)

وأال تكون المكافآت قد ت ملتها منشـــــأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صـــــاحب العمل في الطرف
ً
المتعاقد اآلخر .
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على الرغم من األحكام الســــــابقة في هذه المادة ،فإن المكافآت المكتســــــبة فيما يتعلق بوييفة تمارس
على متن ســـــفينة أو طائرة يتم تشـــــغيلها في النقل الدولي من قبل مشـــــروع تابع لطرف متعاقد تخضـــــع
للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.

المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والمدفوعات المماثلة األخرت التي يكتسبها مقيم في طرف متعاقد بصفتا
ً
عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الطرف المتعاقد اآلخر يجوز إخضاعها للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد
اآلخر.

المادة السابعة عشرة
أتعاب الفنانين واألشخاص الرياضيين
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على الرغم من أحكام المادتين الرابعة ع شرة والخام سة ع شرة من هذه االتفاقية ،فإن الدخل الذ

يكت سبا

ً
ً
سيقيا
فنانا في المسرح أو السينما أو اإلذاعة أو التليفزيون أو ب صفتا مو
مقيم في طرف متعاقد  -ب صفتا
ً
رياضيا  -من أنشطتا الشخصية التي يمارسها في الطرف المتعاقد اآلخر ،يجوز إخضاعا للضريبة في ذلك
أو
الطرف المتعاقد اآلخر.
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عندما ي ست ق دخل يتعلق بأن شطة شخ صية زاولها فنان أو ريا ضي ب صفتا تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان
أو الرياضي نفسا ولكن لشخص آخر ،فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة
والخامســـة عشـــرة من هذه االتفاقية يجوز إخضـــاعا للضـــريبة في الطرف المتعاقد الذ

تمت فيها مزاولة

الفنان أو الرياضي لتلك األنشطة.
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على الرغم من األحكام الســابقة في هذه المادة ،فإن الدخل الذ

يكتســبا الفنانون واألشــخاص الرياضــيون

المقيمون في طرف متعاقد من أنشـــطة يمارســـونها في الطرف المتعاقد اآلخر بموعب خطة تبادل ثقافي
بين حكومات الطرفين المتعاقدين تعفى من الضريبة في الطرف المتعاقد اآلخر.

المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
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مع مرا عاة أح كام الفقرة ( )2من ال مادة ال تاســــــ عة عشــــــرة من هذه االت فاق ية ،فإن م عاشــــــات الت قاعد
والمكافآت األخرت المشــــــابهة (بما فيها المبالغ المقطوعة) التي تدفع لمقيم في طرف متعاقد مقابل
خدمة سابقة أو توييف ذاتي ،تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف المتعاقد.
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على الرغم من أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة األخرت (بما
بناء على برنامج معاشات تقاعد ويكون أحد البرامج التالية:
فيها المبالغ المقطوعة) التي تتم ً
(أ)

برنامج عام يعد عزء من نظام التأمينات االعتماعية لطرف متعاقد أو أحد أقساما اإلدارية أو
سلطاتا الم لية.

(ب)

أو برنامج يجوز لألفراد االشتراك با لل صول على منافع التقاعد ومعترف با لألغراض الضريبية
في الطرف المتعاقد،

تخضع للضريبة في ذلك الطرف فقط.

المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
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أ) الرواتب واألعور والمكافآت األخرت المشــابهة  -خالف معاش التقاعد  -التي يدفعها طرف متعاقد أو أحد
أقســـاما اإلدارية أو ســـلطاتا الم لية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لذلك الطرف أو القســـم أو الســـلطة

تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب واألعور والمكافآت األخرت المشــــــابهة تخضــــــع للضــــــريبة في الطرف
ً
مقيما في ذلك الطرف وكذلك:
المتعاقد اآلخر فقط إذا أديت الخدمات في ذلك الطرف اآلخر وكان الفرد
 )1بالنســــبة لهونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصــــة لا ال ق في الســــكن فيها وبالنســــبة للمملكة
العربية السعودية هو أحد مواطنيها.
ً
مقيما في ذلك الطرف المتعاقد اآلخر فقط لغرض تأدية الخدمات.
 )2أو لم يصب"
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أ

معــاش تقــاعـد (بمــا فيــا المبــالغ المقطوعـة) الـذ

يتم دفعــا من قبــل -أو من أموال يوفرهـا  -طرف

متعاقد أو أحد أقساما اإلدارية أو سلطاتا الم لية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لذلك الطرف أو القسم
أو السلطة يخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد فقط.
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تنطبق أحكام المواد الخامسة عشرة و السادسة عشرة و السابعة عشرة و الثامنة عشرة من هذه االتفاقية
على الرواتب ،واألعور ،ومعاشــات التقاعد (بما فيها المبالغ المقطوعة) والمكافآت األخرت المشــابهة فيما
يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل يزاولا طرف متعاقد أو أحد أقساما اإلدارية أو سلطاتا الم لية.

المادة العشرون
الطالب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون (-أو كان) مباشرة قبل زيارة طرف متعاقد-
ً
أوال فقط لغرض تعليما أو تدريبا ،هذه
ً
مقيما في الطرف المتعاقد اآلخر  ،ويوعد في الطرف المتعاقد المذكور
المدفوعات التي تكون لمعيشتا أو تعليما أو تدريبا ال تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد بشرط أن تكون
مثل هذه المدفوعات ناش ة من مصادر خارج ذلك الطرف المتعاقد.

المادة الحادية والعشرون
المعلمون والباحثون
المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث والذ

ً
ً
مقيما في
مباشرة قبل زيارتا طرف متعاقد
يكون  -أو كان -

أوال فقط لغرض التعليم أو عمل أب اث في مؤسسة
الطرف المتعاقد اآلخر والموعود في الطرف المتعاقد المذكور ً
أوال ،والمستلمة من ذلك الطرف أو من قسم إدار
تعليمية في الطرف المتعاقد المذكور ً

أو سلطة م لية فيا

فيما يتعلق بمثل هذه األنشطة تخضع للضريبة فقط في ذلك الطرف لمدة ال تتجاوز سنتين من تاريخ وصولا األول
أوال.
للطرف المذكور ً

المادة الثانية والعشرون
الدخل اآلخر
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بنود الدخل لمقيم في طرف متعاقد التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه االتفاقية تخضع للضريبة في
ذلك الطرف فقط أينما كان منشؤها.
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ال تنطبق أحكــام الفقرة ( )1من هــذه المــادة على الــدخــل  -بخالف الــدخــل من الممتلكــات غير المنقولــة
ً
مقيما في
الم ددة في الفقرة ( )2من المادة الســـادســـة من هذه االتفاقية  -إذا كان مســـتلم ذلك الدخل
عمال في الطرف المتعاقد اآلخر من خالل منشــــــأة دائمة فيها ،أو يؤد
ً
طرف متعاقد ويمارس

في ذلك

الطرف األخرت خدمات شـــخصـــية مســـتقلة من قاعدة ثابتة فيها ،ويكون ال ق أو الممتلكات التي يدفع من
ً
فعليا بمثل هذه المنشــــــأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ،وفي مثل هذه ال الة تنطبق
أعلها الدخل مرتبطة
ً
وفقا لل الة.
أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه االتفاقية

المادة الثالثة والعشرون
أساليب إزالة االزدواج الضريبي
يتم إزالة االزدواج الضريبي كما يلي:
(أ)

بالنسبة لهونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة:

مع مراعاة أحكام أنظمة هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة المتعلقة بالسماح بالخصم من ضريبة هونج
كونج المنطقة اإلدارية الخاصة للضريبة المسددة في دولة خارج هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة (والتي
يجب أن ال تؤثر على المبدأ العام لهذه المادة) ،فإن الضريبة السعودية المسددة بموعب أنظمة المملكة
ً
ً
مباشرة أو عن طريق الخصم ،فيما يتعلق بدخل مت قق
سواء
ووفقا لهذه االتفاقية،
العربية السعودية
ً
لشخص مقيم في هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة من مصادر في المملكة العربية السعودية ،يجب أن
يسم" بها كخصم من ضريبة هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة المست قة الدفع فيما يتعلق بذلك الدخل،
شريطة أن ال يتجاوز مثل هذا الخصم مبلغ ضريبة هونج كونغ المنطقة اإلدارية الخاصة الم تسبة فيما يتعلق
ً
وفقا لألنظمة الضريبية لهونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة.
بذلك الدخل

(ب)

بالنسبة للمملكة العربية السعودية:

دخال يجوز  -و ً
فقا ألحكام هذه االتفاقية  -أن يخضع
ً
عندما يكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية
للضريبة في هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة ،تسم" المملكة العربية السعودية بالخصم من الضريبة
ً
ً
ساويا لمبلغ الضريبة المدفوعة في هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة .مع
مبلغا م
على دخل ذلك المقيم
ذلك يجب أن ال يتجاوز مثل هذا الخصم مقدار ذلك الجزء من الضريبة الم تسبة قبل الخصم الممنوح
والمنسوب إلى مثل هذا الدخل المكتسب من هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة.

المادة الرابعة والعشرون
إجراءات االتفاق المتبادل
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عندما يتبين لشــخص أن إعراءات أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما تؤد  ،أو ســوف تؤد

بالنســبة لا إلى

فرض ضــريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية ،يمكنا -بصــرف النظر عن وســائل المعالجة المنصــوص عليها
في األنظمة الم لية لهذه األطراف  -أن يعرض قضــــيتا على الســــلطة المختصــــة التابعة للطرف المتعاقد
الذ

يقيم فيا  .وينبغي عرض القضــــــية خالل ثالث ســــــنوات من أول إشــــــعار باإلعراء الذ

أدت إلى فرض

الضريبة التي تخالف أحكام هذه االتفاقية.
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يتعين على ال سلطة المخت صة ،إذا بدا لها أن االعتراض م سوغ  ،وإذا لم تكن هي نف سها قادرة على التوصل
مرض ،الســـعي إلى تســـوية القضـــية عن طريق االتفاق المتبادل مع الســـلطة المختصـــة في الطرف
ٍ
إلى حل
المتعاقد اآلخر من أعل تجنب فرض الضــريبة التي تخالف أحكام هذه االتفاقية .وينفذ أ
إليا بالرغم من أ
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اتفاق يتم التوصــل

حدود زمنية واردة في األنظمة الم لية لألطراف المتعاقدة.

يتعين على السـلطتين المختصـتين في الطرفين المتعاقدين أن تسـعيا عن طريق االتفاق المتبادل فيما بينها
إلى تذليل أ

ً
ً
معا
متعلقا بتفســـير أو تطبيق هذه االتفاقية .ويجوز أيضـ ًــا أن تتشـــاورا
صـــعوبة أو شـــك ينشـــأ

إلزالة االزدواج الضريبي في ال االت التي لم ترد في هذه االتفاقية.
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يجوز للســلطتين المختصــتين في الطرفين المتعاقدين أن تتصــال ببعضــهما من أعل التوصــل إلى اتفاق حول
الفقرات السابقة.

المادة الخامسة والعشرون
تبادل المعلومات
-1

تتبادل الســــلطات المختصــــة في الطرفين المتعاقدين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صــــلة بتنفيذ أحكام
هذه االتفاقية أو إلدارة أو تنفيذ األنظمة الداخلية لألطراف المتعاقدة بشــأن الضــرائب المشــمولة في هذه
االتفاقية ،مادام أن تلك الضــــرائب ال تتعارض مع هذه االتفاقية ،وال تقيد المادة األولى من هذه االتفاقية
تبادل المعلومات.
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تعامل أ

معلومة يتلقاها الطرف المتعاقد ،بموعب الفقرة ( )1من هذه المادة ،على أنها ســــــرية بالطريقة

ً
وفقا لألنظمة الداخلية لذلك الطرف المتعاقد ،وال
نفســـــها التي تعامل بها المعلومات التي ي صـــــل عليها
يجوز الكشــف عنها إال لألشــخاص أو الســلطات (بما في ذلك الم اكم واألعهزة اإلدارية) المعنيين بالربط أو
الت صــــــيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوت أو ت ديد االعتراض فيما يتعلق بالضــــــرائب المشــــــمولة في هذه
االتفاقية .وال يســتخدم هؤالء األشــخاص أو الســلطات تلك المعلومات إال لهذه األغراض فقط ،ويجوز لهم
الكشف عن هذه المعلومات في مداوالت م كمة عامة أو في أحكام قضائية.
-3

ال يجوز بأ
أ)

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

إلى إلزام طرف متعاقد بما يلي:

تنفيذ إعراءات إدارية مخالفة لألنظمة والممار سات اإلدارية في ذلك الطرف أو في الطرف المتعاقد
اآلخر.

ب) تقديم معلومات ال يمكن ال صــــــول عليها بموعب األنظمة أو التعليمات اإلدارية المعتادة في ذلك
الطرف أو في الطرف المتعاقد اآلخر.
عـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أ

سر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصناعة أو األسرار التجارية أو

ً
مخالفا للسياسة العامة.
المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها
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إذا طلب طرف متعاقد معلومات بموعب هذه المادة ،يســــــتخدم الطرف المتعاقد اآلخر إعراءاتا الخاصــــــة

بتجميع المعلومـات لل صــــــول على المعلومـات المطلوبـة ،حتى لو كـان ذلـك الطرف اآلخر ال ي تـاج لت لك
المعلومات ألغراض الضـــريبة الخاصـــة با .وهذا االلتزام ُمقيد بما ورد في الفقرة ( )3من هذه المادة ,ولكن
ال ُيفســــــر ذلك بأ

حال على أنا يســــــم" لطرف متعاقد باالمتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وعود

مصل ة م لية لذلك الطرف فيها.
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ال يجوز بأ

حال من األحوال تفســـــير أحكام الفقرة ( )3من هذه المادة ،على أنها تســـــم" لطرف متعاقد أن

يمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها م فوية لدت بنك أو مؤســــــســــــة مالية أخرت ،أو لدت مفوض أو
شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين ،أو بسبب كونها مرتبطة بمصال" ملكية لشخص ما.

المادة السادسة والعشرون
أعضاء البعثات الحكومية
ليس في هذه االتفاقية ما يؤثر على االمتيازات المالية الممنوحة ألعضــــــاء البعثات ال كومية بما في ذلك
البعثات القنصلية بموعب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموعب أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة السابعة والعشرون
أحكام متنوعة
ليس في هذه االتفاقية ما يؤثر على حق كل طرف متعاقد في تطبيق أنظمتا وإعراءاتا الم لية المتعلقة
بالتهرب أو التجنب الضريبي.

المادة الثامنة والعشرون
النفاذ
-1

ً
ً
وفقا لنظاما لدخول هذه
كتابتا باســـتكمال اإلعراءات الالزمة
يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد اآلخر
االتفاقية حيز النفاذ .وتصـــب" هذه االتفاقية نافذة في اليوم األول من الشـــهر الثاني التالي للشـــهر الذ

تم

فيا تلقى االبالغ األخير.
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تصب" أحكام هذه االتفاقية نافذة:
أ)

بالنسبة لهونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة:
فيما يتعلق بضــــريبة هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصــــة عن أية ســــنة ربط تبدأ في أو بعد اليوم
األول من شهر ابريل للسنة الميالدية التالية للسنة التي دخلت فيها هذه االتفاقية حيز النفاذ.

ب)

بالنسبة للمملكة العربية السعودية
()1

فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة 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 األخرت عن الســـنوات الضـــريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم األول من
شهر يناير الذ

يلي التاريخ الذ

تصب" فيا االتفاقية نافذة.

المادة التاسعة والعشرون
اإلنهاء
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تظــل هــذه االتفــاقيــة نــافــذة المفعول حتى يتم إنهــائهــا من قبــل طرف متعــاقــد ،ويجوز أل

من الطرفين

المتعاقدين إنهاءها بتقديم إشعار خطي بطلب اإلنهاء للطرف المتعاقد اآلخر في موعد ال يتعدت  30يونيو

في أ
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سنة ميالدية تبدأ بعد مرور خمس سنوات على السنة التي أصب ت فيها االتفاقية نافذة.

في مثل هذه ال الة فإن االتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ) بالنسبة لهونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة:
فيما يتعلق بضريبة هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة عن أية سنة ربط تبدأ في أو بعد اليوم األول من
شهر ابريل للسنة الميالدية التالية للسنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء االتفاقية.
ب) بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
()1

فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ،على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة
الميالدية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء االتفاقية.

()2

فيما يتعلق بالضرائب األخرت عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميالدية
التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء االتفاقية.

ً
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه ،المفوضان ب سب األصول ،بتوقيع هذه االتفاقية.
حررت هذه االتفاقية من نسختين في هونج كونج في يوم 1438/12/2هـــــــ الموافق لـــــــ 2017/8/24م باللغات
الصـينية والعربية واإلنجليزية ،وعميع النصـوص متسـاوية في ال جية .وفي حالة االختالف في التفسـير يعتد بالنص
اإلنجليز .

بروتوكول
عند التوقيع على االتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة اإلدارية
الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على
الدخل ( ويشار لها فيما بعد بـ "االتفاقية") ،وافقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج
عزء ال يتجزأ من
المنطقة اإلدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية على األحكام التالية ،والتي تشكل ً
االتفاقية:
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باإلشارة إلى المادة الثانية من االتفاقية:
من المفهوم أن المصـــطل ات "ضـــريبة هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصـــة" ،و "الضـــريبة الســـعودية" ال
عزاءات ( بما فيا ،في حالة هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصــــة ،أ

تشــــمل أ

مبلغ يضــــاف إلى ضــــريبة

هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصــــة عن طريق الخطأ ويســــترد بعد ذلك ،و"الضــــريبة اإلضــــافية" بموعب
المادة (( 82أ) ) من نظام اإليرادات الداخلية) المفروضة بموعب أنظمة أ
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طرف متعاقد.

باإلشارة إلى الفقرة (( )1ط) من المادة الثالثة من االتفاقية:
ً
ايضا الطرف المتعاقد وأقساما اإلدارية أو سلطاتا الم لية.
من المفهوم أن مصطل" "شخص" يشمل
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باإلشارة إلى الفقرة ( )1من المادة الرابعة من االتفاقية ،من المفهوم أنا:
(أ)

بالنسبة إلى هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة ،يعني مصطل" "مقيم في طرف متعاقد":
( )1أ

فرد يسكن عادة في هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة؛

( )2أ

فرد يمكث في هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصـــة لمدة تزيد عن  180يوم ًا خالل ســـنة ربط

ً
يوما في سنتي ربط متتاليتين إحداهما سنة الربط المعنية؛
أو لمدة تزيد عن 300
( )3شركة منشأة في هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة أو ،في حالة أنها كانت منشأة خارج هونج
كونج المنطقة اإلدارية الخاصــــــة ،يتم عادة إدارتها أو الســــــيطرة عليها في هونج كونج المنطقة
اإلدارية الخاصة؛

( )4أ

ً
وفقا لألنظمة في هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة أو ،في حالة أنا
شخص آخر منشأ

كان منشأ خارج هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة ،يتم عادة إدارتا أو السيطرة عليا في
هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة؛
( )5حكومة هونج كونج المنطقة اإلدارية الخاصة؛
(ب)

ً
أيضا اآلتي:
بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،يشمل مصطل" "مقيم في طرف متعاقد"
( )1حكومة المملكة العربية الســـعودية و أ

من أقســـامها اإلدارية أو ســـلطاتها الم لية أو أعهزتها

ال كومية النظامية؛
( )2أ

شـــخص اعتبار

منظم بموعب أنظمة المملكة العربية الســـعودية ويكون بشـــكل عام معفى

من الضـــريبة أو غير خاضـــع لها في المملكة العربية الســـعودية ومؤســـس ومســـتمر في المملكة
العربية السعودية اما:
لغرض ديني أو خير

أو تعليمي أو علمي أو غرض آخر مشابا؛



بشكل حصر



ً
وفقا لخطة.
أو لتوفير معاشات تقاعد أو منافع مشابهة لمويفين

(عــــ) مصطل" "مقيم في طرف متعاقد" ال يشمل أ

شخص يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية

عن الدخل من مصادر في المملكة العربية السعودية فقط.
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باإلشارة إلى المادة السابعة من االتفاقية:
(أ)

األرباح التي يكتســبها مشــروع تابع لطرف متعاقد من تصــدير البضــائع إلى الطرف المتعاقد اآلخر ال
تخضع للضريبة في ذلك الطرف المتعاقد اآلخر .عندما تشتمل عقود التصدير على أنشطة أخرت يتم
تنفيذها في الطرف المتعاقد اآلخر من خالل منشــــــأة دائمة ،فإن االرباح المكتســــــبة من مثل هذه
األنشطة األخرت يجوز أن يخضع للضريبة في الطرف المتعاقد اآلخر.

(ب)

تشــــمل عبارة "أرباح األعمال" دون االقتصــــار على ذلك ،الدخل المكتســــب من التصــــنيع ،والتجارة،
واألع مال المصــــــرف ية (البنك ية) ،وال تأمين ،وعمل يات الن قل ا لداخلي ،وت قديم ال خد مات .ولكن ال
ً
مويفا أو يؤديها
تشــــمل مثل هذه العبارة الدخل من أداء خدمات شــــخصــــية يؤديها فرد بصــــفتا
بصفة مستقلة.

(ت)
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يطبق كل طرف متعاقد نظاما الداخلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين.

باإلشارة إلى المادة الثالثة والعشرين من االتفاقية:
فإنا بالنســــبة للمملكة العربية الســــعودية ليس في أســــاليب إزالة االزدواج الضــــريبي ما يخل بأحكام نظام
عباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.
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باإلشارة إلى المادة الخامسة والعشرين من االتفاقية فإنا من المفهوم اآلتي:
(أ)

المعلومات المســـــتلمة بموعب هذه المادة تســـــتعمل فقط ألغراض الضـــــرائب المشـــــمولة في
االتفاقية ،وال يتم الكشف عنها ألية دولة ثالثة أل

(ب)

غرض.

يجوز للطرف المتعاقد طلب معلومات فقط تتعلق بفترات ضــــــريبية تكون فيها أحكام االتفاقية
نافذة عليها بالنسبة لذلك الطرف.

(ت)

تغطي هذه المادة عميع أنواع الضـــرائب على الدخل المفروضـــة من قبل كال الطرفين المتعاقدين.
إذا فرض طرف متعاقد أ

مستقبال ،يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات
ً
نوع آخر من الضرائب

حول تطبيق هذه المادة على مثل هذا النوع من الضرائب.
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في حال فرضــــــت المملكة العربية الســــــعودية ضــــــريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة العربية
ً
وفقا لذلك ،أو ضـــمنت المملكة العربية الســـعودية مادة عن
الســـعودية ،أو عدلت ضـــرائب الدخل القائمة
عدم التمييز في اتفاقية تجنب ازدواج ضــــــريبي مع أ

دولة أو والية قضــــــائية ،خالف الدول األعضــــــاء في

مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في عامعة الدول العربية ،يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضـــات
لغرض إضافة أحكام عن عدم التمييز إلى االتفاقية.

ً
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه ،المفوضان ب سب األصول ،بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر هذا البروتوكول من نســـختين في هونج كونج في يوم  1438/12/2هـــــــــ الموافق لـــــــــ 2017/8/24م
باللغات الصينية والعربية واإلنجليزية ،وعميع النصوص متساوية في ال جية .وفي حالة االختالف في التفسير يعتد
بالنص اإلنجليز .

