
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اتفــاقیـــة
  بین جمھوریة البرتغال 
  و المملكة العربیة السعودیة

  لتجنب االزدواج الضریبي ولمنع التھرب الضریبي
  في شأن الضرائب على الدخل
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  اتفــاقیـــة

  المملكة العربیة السعودیة وجمھوریة البرتغالبین 
  لتجنب االزدواج الضریبي ولمنع التھرب الضریبي

  الضرائب على الدخلفي شأن
  

المملكة العربیة السعودیة رغبة منھما في إبرام اتفاقیة وجمھوریة البرتغال إن 
لتجنب االزدواج الضریبي ولمنع التھرب الضریبي في شأن الضرائب على الدخل 

  من أجل تعزیز وتقویة العالقات االقتصادیة بین البلدین،
  قد اتفقتا على ما یلي:

  
  األولىالمادة 

  شخاص الذین تشملھم االتفاقیةاأل

تطب??ق ھ??ذه االتفاقی??ة عل??ى األش??خاص المقیم??ین ف??ي إح??دى ال??دولتین المتعاق??دتین أو ف??ي 
  كلتیھما.

  
  المادة الثانیة

  الضرائب التي تشملھا االتفاقیة

تطبق ھذه االتفاقیة على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو   -1
أو سلطاتھا المحلیة بصرف النظر عن طریقة داریةالسیاسیة أو اإلأقسامھا 
  فرضھا.

تعد من الضرائب على الدخل جمیع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو   -2
على عناصر الدخل بما فیھا الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في 

أس ملكیة الممتلكات المنقولة أو غیر المنقولة والضرائب على ارتفاع قیمة ر
  المال.

  
  
  
  -الضرائب الحالیة التي تطبق علیھا ھذه االتفاقیة بشكل خاص ھي:  -3

  بالنسبة إلى جمھوریة البرتغال:  أ)
  ضریبة الدخل الشخصي.  )1
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  ضریبة دخل الشركات.  )2
  الضریبة االضافیة على ضریبة دخل الشركات.  )3

  (یشار إلیھا فیما بعد بـ "الضریبة البرتغالیة").
  لى المملكة العربیة السعودیة:بالنسبة إ  ب)

  الزكاة.  )1
  ضریبة الدخل بما فیھا ضریبة استثمار الغاز الطبیعي.  )2

  (یشار إلیھا فیما بعد بـ "الضریبة السعودیة").  
ً على أي ضریبة مماثلة أو مشابھة في جوھرھا   -4 تطبق احكام ھذه االتفاقیة أیضا

ة، إضافة إلى الضرائب الحالیة أو التي یتم فرضھا بعد تاریخ توقیع ھذه االتفاقی
بدالً منھا. وتبلغ السلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین بعضھما البعض بأي 

  تغییرات جوھریة أدخلت في أنظمتھا الضریبیة.
  

  المادة الثالثة
  تعریفات عامة

  ألغراض ھذه االتفاقیة، ما لم یقتض سیاق النص خالف ذلك:  -1
یة البرتغال" عندما یستخدم بالمعنى الجغرافي, إقلیم یعني مصطلح "جمھورأ ) 

 ً للقانون الدولي والتشریع البرتغالي، بما في ذلك بحرھا جمھوریة البرتغال وفقا
اإلقلیمي، باإلضافة إلى تلك المناطق البحریة المجاورة للحدود الخارجیة للبحر 

لیھا اإلقلیمي، الذي یشمل قاع البحر وباطن األرض ، والتي تمارس ع
  جمھوریة البرتغال حقوق السیادة أو الوالیة.

یعني مصطلح "المملكة العربیة السعودیة" إقلیم المملكة العربیة   ب) 
ً المنطقة الواقعة خارج المیاه اإلقلیمیة والتي  السعودیة والذي یشمل ایضا
تمارس المملكة العربیة السعودیة على میاھھا وقاع بحرھا والطبقات الواقعة 

لتربة ومواردھا الطبیعیة حقوق السیادة والوالیة بمقتضى نظامھا تحت ا
  والقانون الدولي.

تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة األخرى" جمھوریة البرتغال جـ ) 
  سیاق النص.ھأو المملكة العربیة السعودیة بحسب ما یقتضی

  آخر من األشخاص.یشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة وأي كیاند ) 
یعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتباریة أو أي كیان یعامل على ھـ ) 

  أنھ شخص ذو صفة اعتباریة ألغراض الضریبة.
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تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة و ) 
وعاً یباشره مقیم األخرى" على التوالي مشروعاً یباشره مقیم بدولة متعاقدة ومشر

  بالدولة المتعاقدة األخرى.
تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفینة أو طائرة یتولى تشغیلھا مشروع یكون ز ) 

مركز إدارتھ الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحاالت التي تشغل فیھا السفینة أو 
  الطائرة فقط بین أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة األخرى.

  ني مصطلح "مواطن":یعح ) 
  رد حائز على جنسیة دولة متعاقدة.أي ف-1
أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعیة تستمد ذلك الوضع من -2

  األنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
  یعني مصطلح "السلطة المختصة":ط ) 

بالنسبة إلى جمھوریة البرتغال وزیر المالیة أو مدیر عام سلطة الضرائب -1
  مارك أو ممثلھم المفوض.والج

بالنسبة إلى المملكة العربیة السعودیة، وزارة المالیة ویمثلھا وزیر المالیة -2
  المفوض.أو ممثلھ

  
عند تطبیق ھذه االتفاقیة في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو   -2

لھ مصطلح لم یرد لھ تعریف فیھا، وما لم یقتض سیاق النص خالف ذلك، یكون 
المعنى نفسھ في ذلك الوقت بموجب أنظمة تلك الدولة فیما یتعلق بالضرائب التي 
تطبق علیھا ھذه االتفاقیة، ویرجح أي معنى طبقاً لألنظمة الضریبیة المطبقة لتلك 

ً لألنظمة األخرى لتلك ىالدولة على أي معنى معط للعبارة أو للمصطلح وفقا
  الدولة.

  الرابعةالمادة 
  الـمقیـم

ألغراض ھذه االتفاقیة تعني عبارة "مقیم في دولة متعاقدة" أي شخص یخضع   -1
ً ألنظمة تلك الدولة للضریبة فیھا بسبب سكنھ أو إقامتھ أو محل إدارتھ أو  وفقا
مكان تأسیسھ أو أي معیار آخر ذي طبیعة مماثلة. كما تشمل أیضاً تلك الدولة أو 

سلطاتھا المحلیة. لكن ال تشمل ھذه العبارة یة أو رأیاً من أقسامھا السیاسیة أو اإلدا
أي شخص خاضع للضریبة في تلك الدولة فیما یتعلق فقط بالدخل من مصادر في 

  .الدولةتلك 
ً ألحكام الفقرة (  -2 ً في كلتا الدولتین 1عندما یكون فرد وفقا ) من ھذه المادة مقیما

  المتعاقدتین فإن وضعھ عندئذ یتحدد وفقاً لألحكام التالیة:
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یعد مقیماً فقط في الدولة المتعاقدة التي یتوافر لھ سكن دائم بھا، فإن توافر لھ   أ)
سكن دائم في كلتا الدولتین المتعاقدتین فیعد مقیماً فقط في الدولة المتعاقدة التي 
  تكون فیھا عالقاتھ الشخصیة واالقتصادیة أوثق (مركز المصالح "الحیویة").

الدولة المتعاقدة التي فیھا مركز مصالحھ الحیویة أو لم إذا لم یكن ممكناً تحدید  ب)
یتوافر لھ سكن دائم في أي من الدولتین، فیعد مقیماً فقط في الدولة التي فیھا 

  سكنھ المعتاد.
إذا كان لھ سكن معتاد في كلتا الدولتین المتعاقدتین أو لم یكن لھ سكن معتاد   جـ)

  التي یكون مواطناً فیھا.في أي منھما، یعد مقیماً فقط في الدولة
إذا كان مواطناً في كلتا الدولتین المتعاقدتین أو لم یكن مواطناً في أي منھما،   د)

تقوم السلطتان المختصتان في الدولتین المتعاقدتین بتسویة الموضوع باالتفاق 
  المشترك.

مقیماً ) من ھذه المادة 1وفقاً ألحكام الفقرة (-غیر الفرد- عندما یكون شخص ما   -3
ً فقط في الدولة التي فیھا مركز یوجدفي كلتا الدولتین المتعاقدتین فإنھ یعد مقیما

  إدارتھ الفعلي.
  
  
  
  
  
  

  الخامسةالمادة 
  المنشأة الدائمة

ألغراض ھذه االتفاقیة، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي   -1
  أو جزئیاً.یتم من خاللھ مزاولة نشاط المشروع كلیاً 

  تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بشكل خاص:  -2
  مركز إدارة.  أ)

  فرع.  ب)
  مكتب.  جـ)
  مصنع.  د)

  ورشة.  ھـ)
  أي مكان الستخراج الموارد الطبیعیة.  و)

  تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أیضاً:  -3
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متعلقةإشرافیھموقع بناء، أو مشروع إنشاء، أو تجمیع أو تركیب، أو أعماالً   أ)
بھا، لكن بشرط أن یستمر مثل ھذا الموقع أو المشروع أو تلك األعمال مدة 

  تزید على ستة أشھر.

توفیر خدمات بما فیھا الخدمات االستشاریة من قبل مشروع من خالل موظفین   ب)
أو عاملین آخرین یوظفھم المشروع لھذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر 

و لمشروع مرتبط بھ) في الدولة األعمال من ھذا النوع (للمشروع نفسھ أ
خالل أي مدة اثني ستة أشھر المتعاقدة لمدة أو مدد تزید في مجموعھا على 

 ً   .عشر شھرا

  على الرغم من األحكام السابقة في ھذه المادة، ال تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":  -4
استخدام التسھیالت فقط لغرض تخزین أو عرض  السلع أو البضائع التي   أ)

  لكھا المشروع.یم
االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي یملكھا المشروع لغرض التخزین   ب)

  أو العرض فقط.
االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي یملكھا المشروع فقط لغرض   جـ)

  المعالجة من قبل مشروع آخر.
ع معلومات االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جم  د)

  للمشروع.
االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القیام بأي نشاط آخر ذي طبیعة   ھـ)

  تحضیریة أو مساعدة للمشروع.
االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألي مزیج من األنشطة المذكورة في الفقرات   و)

بت الفرعیة (أ) إلى (ھـ) من ھذه الفقرة بشرط أن یكون النشاط الكلي للمقر الثا
  للعمل الناتج عن ھذا المزیج لھ طبیعة تحضیریة أو مساعدة.

خالف -المادة إذا كان شخص ھذه) من 2) و (1على الرغم من أحكام الفقرتین (  -5
یعمل -من ھذه المادة )6الوكیل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق علیھ الفقرة (
للدولة المتعاقدة األخرى، في إحدى الدولتین المتعاقدتین نیابة عن مشروع تابع 

فإن ھذا المشروع یعتبر أن لدیھ منشأة دائمة في الدولة المذكورة أوالً فیما یتعلق 
  الشخص:ھذا بأیة أعمال یقوم بھا ذلك الشخص للمشروع، إذا كان 

لدیھ صالحیة ویمارسھا بشكل معتاد في الدولة المذكورة أوالً إلبرام العقود   أ)
مقصورة على تلك تلك األنشطة لھذا الشخصكن باسم المشروع، ما لم ت

) من ھذه المادة والتي إذا تمت مباشرتھا من خالل 4الواردة في الفقرة (
مقر ثابت للعمل ال تجعل ھذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى 

  أحكام تلك الفقرة.
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أو لیس لدیھ مثل ھذه الصالحیة، لكن یحتفظ بشكل معتاد في الدولة   ب)
المذكورة أوالً بمخزون من السلع أو البضائع التي یملكھا المشروع الذي 

  یورد منھ بصفة منتظمة السلع أو البضائع نیابة عن المشروع.
منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة بسبب مزاولتھ للعمل في تلك ،روعٍ ال یعد أن لمش  -6

كیل آخر ذي وضع الدولة فقط عن طریق سمسار أو وكیل عام بالعمولة أو أي و
  مستقل، بشرط أن یعمل مثل ھؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملھم.

إن كون شركة مقیمة في دولة متعاقدة تسیطر على شركة أو مسیطر علیھا من   -7
قبل شركة مقیمة بالدولة المتعاقدة األخرى، أو تزاول عمالً في تلك الدولة 

رھا) فإن ذلك الواقع في حد ذاتھ ال األخرى (سواء من خالل منشأة دائمة أو غی
  یجعل أیاً من الشركتین منشأة دائمة للشركة األخرى. 

  
  
  
  

  السادسةالمادة 
  الدخل من الممتلكات غیر المنقولة

الدخل الذي یحصل علیھ مقیم في دولة متعاقدة من ممتلكات غیر منقولة (بما في   -1
ئنة في الدولة المتعاقدة األخرى ذلك الدخل من الزراعة أو استغالل الغابات) الكا
  یجوز إخضاعھ للضریبة في تلك الدولة األخرى.

یكون لعبارة "الممتلكات غیر المنقولة" المعنى المنصوص علیھ في أنظمة الدولة   -2
المتعاقدة التي توجد بھا الممتلكات المعنیة. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل 

ر المنقولة والثروة الحیوانیة والمعدات على الملكیة الملحقة بالممتلكات غی
المستخدمة في الزراعة واستغالل الغابات والحقوق التي تطبق بشأنھا أحكام 
النظام العام المتعلقة بملكیة األراضي، وحق االنتفاع بالممتلكات غیر المنقولة 
ل والحقوق في المدفوعات المتغیرة أو الثابتة مقابل االستغالل أو الحق في استغال

الترسبات المعدنیة والمصادر والموارد الطبیعیة األخرى، وال تعد السفن 
  والطائرات من الممتلكات غیر المنقولة.

) من ھذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات 1تطبق أحكام الفقرة (  -3
  غیر المنقولة بصورة مباشرة أو تأجیرھا، أو استغاللھا بأي شكل آخر.

) من ھذه المادة على الدخل من الممتلكات 3) و (1یضاً أحكام الفقرتین (تطبق أ  -4
غیر المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غیر المنقولة المستخدمة ألداء 

  خدمات شخصیة مستقلة.
  

  السابعةالمادة 
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  أرباح األعمال

الدولة فقط، تخضع األرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضریبة في تلك  -1
ما لم یباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة األخرى عن طریق منشأة دائمة 
ً كالمذكور آنفاً، فإنھ یجوز فرض الضریبة على  فیھا. فإن باشر المشروع نشاطا
أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة األخرى، ولكن بالقدر الذي یمكن أن ینسب 

  إلى تلك المنشأة الدائمة.
) من ھذه المادة، عندما یباشر مشروع تابع لدولة 3مع مراعاة أحكام الفقرة (  -2

ً في الدولة المتعاقدة األخرى عن طریق منشأة دائمة قائمة فیھا،  متعاقدة نشاطا
تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس األرباح التي یتوقع 

ً وم ستقالً یباشر األنشطة نفسھا أو أنشطة مشابھة تحقیقھا لو كان مشروعاً منفردا
ً مع  في الظروف نفسھا أو في ظروف مشابھة، ویتعامل بصفة مستقلة تماما

  المشروع الذي یمثل منشأة دائمة لھ.
أعمال عند تحدید أرباح منشأة دائمة یسمح بخصم المصروفات المتكبدة ألغراض   -3

فیذیة واإلداریة العمومیة، سواًء تم المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التن
تكبدھا في الدولة المتعاقدة التي توجد فیھا المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. 

(خالف ما ، إن وجد، ألي مبلغ مدفوعسبةولكن ال یسمح بمثل ذلك الخصم بالن
دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلیة) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئیس 

مشروع أو ألي من مكاتبھ األخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات لل
أو حقوق أخرى أو على االختراعمماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات 

شكل عموالت مقابل أداء خدمات معینة أو مقابل اإلدارة أو (فیما عدا حالة 
باألموال المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدین فیما یتعلق

المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل ال یؤخذ في االعتبار عند تحدید أرباح 
المنشأة الدائمة المبالغ (خالف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلیة) التي تُحمَّل 
ٍ من  من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئیس للمشروع أو أّي

تاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل مكاتبھ األخرى على شكل إ
أو حقوق أخرى، أو على شكل عموالت مقابل االختراعاستخدام حقوق براءات 

أداء خدمات معینة أو مقابل اإلدارة، أو (فیما عدا حالة المشروع المصرفي) على 
شكل دخل من مطالبات الدین فیما یتعلق باألموال المقرضة إلى المكتب الرئیس 

  لمشروع أو أّيٍ من مكاتبھ األخرى.ل
إلى منشأة دائمة لمشروع دولة متعاقدة استناداً فقط إلى قیام تلك ینسب أي ربحال  -4

  .لمشروعلالمنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع  
لیس في ھذه المادة ما یؤثر على تطبیق أي نظام لدولة متعاقدة یتعلق بالضریبة   -5

  .لمتحققة لغیر مقیمین من أنشطة التأمینالمفروضة على األرباح ا
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عندما تشتمل األرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في   -6
  ھذه االتفاقیة، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام ھذه المادة.

  
  
  
  

الثامنةالمادة
  النقل البحري والجوي

الطائرات في  النقل الدولي للضریبة تخضع األرباح الناتجة من تشغیل السفن او   -1
  فقط في الدولة المتعاقدة التي یوجد فیھا مركز اإلدارة الفعلي للمشروع. 

إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشروع نقل بحري یقع على متن سفینة فإنھ یعد   -2
ً في الدولة المتعاقدة التي یقع فیھا م لم یكن ھناكیناء موطن السفینة، و إن واقعا

  ثل ھذا الموطن،  فیعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي یقیم فیھا مشغل السفینة. م
ً على األرباح الناتجة من المشاركة 1تطبق أحكام الفقرة (  -3 ) من ھذه المادة أیضا

في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغیل دولیة، ویشمل ذلك اتحاد المشاریع أو 
  أي شكل مشابھ من االتحاد. 

  
  التاسعةمادة ال

  المشروعات المشتركة

  عندما:  -1
یشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في إدارة   أ)

  مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى أو في السیطرة علیھ أو في رأس مالھ.
أو یشارك نفس األشخاص بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في إدارة أو في   ب)

على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع السیطرة
  للدولة المتعاقدة األخرى.

وفي أي من الحالتین، إذا وضعت أو فرضت شروط بین المشروعین فیما یتعلق 
بعالقتھما التجاریة أو المالیة تختلف عن تلك التي تكون بین مشروعین مستقلین 

مكن أن یحققھا أي من المشروعین لو لم كان من المأي ربحعن بعضھما، فإن 
بب وجود ھذه الشروط، یجوز إدراجھبسیحققھ ه الشروط قائمة، ولكنھ لمتكن ھذ

  للضریبة تبعاً لذلك.ضمن أرباح ھذا المشروع وإخضاعھ
وأخضعتھا للضریبة وفقاً -إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لھا   -2

لدولة المتعاقدة األخرى تم إخضاعھا للضریبة في تلك أرباح مشروع تابع ل–لذلك
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الدولة المتعاقدة األخرى، وكانت ھذه األرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع 
للدولة المذكورة أوالً لو كانت الشروط بین المشروعین ھي الشروط ذاتھا التي 

دیل المناسب إجراء التع-عندئذ–تكون بین مشاریع مستقلة، فعلى الدولة األخرى 
لتحدید مثل ھذا وعلى مبلغ الضریبة المفروض على تلك األرباح في تلك الدولة. 

التعدیل یتعین مراعاة األحكام األخرى لھذه االتفاقیة، وتتشاور السلطتان 
  المختصتان في الدولتین المتعاقدتین فیما بینھما متى دعت الضرورة لذلك.

  
  العاشرةالمادة 

  أرباح األسھم

  
جوز أن تخضع أرباح األسھم التي تدفعھا شركة مقیمة في دولة متعاقدة إلى مقیم ی  -1

  في الدولة المتعاقدة األخرى للضریبة في تلك الدولة األخرى.
ومع ذلك، یجوز أیضاً أن تخضع أرباح األسھم تلك للضریبة في الدولة المتعاقدة   -2

ً ألنظم ة تلك الدولة. ولكن إذا كان التي تقیم فیھا الشركة الدافعة لألرباح ووفقا
ً في الدولة المتعاقدة األخرى، فإن الضریبة  المالك المنتفع بأرباح األسھم مقیما

  المفروضة یجب أال تتجاوز:
) من المبلغ اإلجمالي ألرباح األسھم إذا كان المالك %5(في المائةخمسة   أ)

تقل عن مباشر نسبة ال المنتفع شركة (خالف شركة تضامنیة) تملك بشكل
من رأس مال الشركة الدافعة ألرباح األسھم أو إذا )%10(في المائةعشرة 

كان المالك المنتفع ھو:
) بالنسبة لجمھوریة البرتغال، الدولة أو احد أقسامھا السیاسیة أو 1(

اإلداریة أو سلطاتھا المحلیة أو البنك المركزي البرتغالي،
، الدولة أو أحد أقسامھا السیاسیة لكة العربیة السعودیةم) وبالنسبة للم2(

أو اإلداریة أو سلطاتھا المحلیة بما في ذلك مؤسسة النقد العربي 
بالكامل للدولة.وأي كیان مملوكالسعودي 

من إجمالي قیمة أرباح األسھم في جمیع الحاالت )%10(في المائةعشرة   ب)
  األخرى.

یختص باألرباح التي ال تؤثر ھذه الفقرة على خضوع الشركة للضریبة فیما
  تدفع منھا أرباح األسھم.

تعني عبارة "أرباح األسھم" كما ھي مستخدمة في ھذه المادة، الدخل من األسھم   -3
أو أسھم "االنتفاع" أو حقوق "االنتفاع" أو أسھم التعدین أو أسھم المؤسسین أو 

ح ، وكذلك المشاركة في األربا–التي ال تمثل مطالبات دیون –الحقوق األخرى 
كالدخل من األسھم بموجب أنظمة للمعاملة الضریبیة نفسھاالذي یخضعالدخل 

  الدولة المقیمة فیھا الشركة الموزعة لألرباح.
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) من ھذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح 2) و (1ال تنطبق أحكام الفقرتین (  -4
المتعاقدة األخرى التي تقیم األسھم مقیماً في دولة متعاقدة ویزاول عمالً في الدولة

فیھا الشركة الدافعة ألرباح األسھم من خالل منشأة دائمة موجودة فیھا، أو كان 
یؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصیة مستقلة من قاعدة ثابتة فیھا، 
ً بھذه المنشأة  وكانت ملكیة األسھم التي دفعت بسببھا أرباح األسھم مرتبطة فعلیا

) أو السابعةلقاعدة الثابتة. في مثل ھذه الحالة تنطبق أحكام المادة (الدائمة أو ا
  ) من ھذه االتفاقیة وفقاً للحالة.الرابعة عشرةالمادة (

ً أو دخالً من الدولة المتعاقدة   -5 إذا حققت شركة مقیمة في دولة متعاقدة أرباحا
األسھم األخرى، فال یجوز أن تفرض تلك الدولة األخرى أي ضریبة على أرباح

التي تدفعھا الشركة إال بقدر ما یدفع من أرباح األسھم ھذه إلى مقیم في تلك الدولة 
األخرى أو بالقدر الذي تكون فیھ الملكیة التي تدفع بسببھا أرباح األسھم مرتبطة 
ارتباطاً فعلیاً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة األخرى. كما ال 

ع أرباح الشركة غیر الموزعة للضریبة على األرباح غیر یجوز لھا إخضا
الموزعة حتى لو كانت أرباح األسھم المدفوعة أو األرباح غیر الموزعة تمثل 

  كلیاً أو جزئیاً أرباحاً أو دخالً ناشئاً في تلك الدولة األخرى.
  

  الحادیة عشرةالمادة 
  الدخل من مطالبات الدین

  
ت الدین الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع الى یجوز أن یخضع الدخل من مطالبا-1

  مقیم في الدولة المتعاقدة األخرى للضریبة  في تلك الدولة األخرى.
ومع ذلك ، یجوز أن یخضع مثل ھذا الدخل من مطالبات الدین للضریبة في -2

ً ألنظمة تلك الدولة المتعاقدة ، لكن إذا كان  الدولة المتعاقدة التي ینشأ فیھا وطبقا
ً في الدولة المتعاقدة األخرى ، المال ك المنتفع بالدخل من مطالبات الدین مقیما

) من إجمالي %10(  في المائةفیجب أال تتجاوز ھذه الضریبة المفروضة عشرة 
مبلغ الدخل من مطالبات الدین.

) من ھذه المادة ، یخضع الدخل من مطالبات 2على الرغم من أحكام الفقرة (-3
المتعاقدة التي یقیم فیھا مستلم الدخل من مطالبات الدین ، اذا الدین فقط في الدولة 

كان ذلك الدخل مدفوعاً الى مالك منتفع ھو:
داریة اإلحد أقسامھا السیاسیة أو أة لجمھوریة البرتغال، الدولة أو بالنسب-أ

أو سلطاتھا المحلیة أو البنك المركزي البرتغالي.
ولة أو احد أقسامھا السیاسیة أو ملكة العربیة السعودیة، الدموبالنسبة لل-ب

ربي السعودي داریة أو سلطاتھا المحلیة بما في ذلك مؤسسة النقد العاإل
بالكامل للدولة.وأي كیان مملوك

تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدین" كما ھي مستخدمة في ھذه المادة الدخل -4
سواء لھا الحق في من مطالبات الدین من أي نوع سواء تم تأمینھا برھن أم ال ، و
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المشاركة بأرباح المدین أم ال وبشكل خاص الدخل من السندات المالیة الحكومیة 
، والسندات وسندات الدیون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة بمثل ھذه 
السندات المالیة أو السندات أو سندات الدیون. وال تعد الجزاءات عن الدفعات 

بات الدین ألغراض ھذه المادة.المتأخرة دخالً من مطال
من ھذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل )2و ()1ال تنطبق أحكام الفقرة (-5

ً في دولة متعاقدة ویزاول عمالً في الدولة المتعاقدة  من مطالبات الدین، مقیما
األخرى التي نشأ فیھا الدخل من مطالبات الدین من خالل منشأة دائمة موجودة 

، أو كان یؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصیة مستقلة من قاعدة فیھا
ثابتة فیھا، وكانت مطالبة الدین التي دفع عنھا الدخل من مطالبة الدین مرتبطة 

ً بھذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.  في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام وفعلیا
) من ھذه االتفاقیة وفقاً للحالة.الرابعة عشرة) أو المادة (السابعةالمادة (

یعد الدخل من مطالبات الدین ناشئاً في دولة متعاقدة عندما یكون الشخص الدافع -6
ً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي یدفع ذلك الدخل من  مقیما
ً في دولة متعاقدة أم ال, یملك في دولة  مطالبات الدین, سواء كان الشخص مقیما

نشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمدیونیة الناشئ عنھا الدخل من متعاقدة م
مطالبات الدین المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل ھذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، 
ً في الدولة التي توجد فیھا المنشأة الدائمة أو القاعدة  عندئذ یعد ھذا الدخل ناشئا

  الثابتة.
ن مطالبات الدین، بسبب عالقة خاصة بین الجھة عندما یكون مبلغ الدخل م-7

الذي یدفع الدافعة والمالك المنتفع أو بینھما معاً وشخص آخر، فیما یتعلق بالدین
ً ألي ،عنھ ھذا الدخل على المبلغ الذي كان سیتم االتفاق علیھ بین سبب،زائدا

ه المادة تنطبق الجھة الدافعة والمالك المنتفع في غیاب تلك العالقة، فإن أحكام ھذ
فقط على المبلغ المذكور أخیراً، في مثل ھذه الحالة، فإن الجزء الزائد من 
ً ألنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب  ً للضریبة طبقا المدفوعات یظل خاضعا

مراعاة األحكام األخرى لھذه االتفاقیة.
  

  الثانیة عشرةالمادة 
  اإلتاوات

ي دولة متعاقدة وتدفع إلى مقیم في الدولة یجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ ف  -1
  المتعاقدة األخرى للضریبة في تلك الدولة األخرى.

ومع ذلك، یجوز أن تخضع تلك اإلتاوات أیضاً للضریبة في الدولة المتعاقدة التي   -2
ً ألنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من  تنشأ فیھا وفقا

ً ف ضریبة المفروضة یجب أال ي الدولة المتعاقدة األخرى، فإن الاإلتاوات مقیما
  .من المبلغ اإلجمالي لإلتاوات)%8(ةفي المائثمانیة تزید على
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المدفوعات من أي نوع -كما ھو مستخدم في ھذه المادة-یعني مصطلح "إتاوات"   -3
ني أو التي یتم تسلمھا مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو ف

علمي بما في ذلك األفالم السینمائیة، وأفالم أو أشرطة البث اإلذاعي أو 
أو عالمة تجاریة، أو تصمیم أو نموذج، أو اختراعالتلیفزیوني أو أي براءة 

مخطط، أو تركیبة أو معالجة سریة، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات 
ات  المتعلقة بالخبرات الصناعیة، صناعیة، أو تجاریة أو علمیة أو مقابل المعلوم

  أو التجاریة أو العلمیة.
) من ھذه المادة إذا كان المالك المنتفع من 2) و (1ال تطبق أحكام الفقرتین (  -4

اإلتاوات، مقیماً في دولة متعاقدة، ویزاول عمالً في الدولة المتعاقدة األخرى التي 
جودة فیھا، أو كان یؤدي في نشأت فیھا ھذه اإلتاوات من خالل منشأة دائمة مو

تلك الدولة األخرى خدمات شخصیة مستقلة من خالل قاعدة ثابتة فیھا، وكان 
ً بھذه المنشأة الدائمة أو  الحق أو الملكیة التي تدفع عنھا اإلتاوات مرتبطة فعلیا

الرابعة ) أو (السابعةفي مثل ھذه الحالة تطبق أحكام المادة (والقاعدة الثابتة، 
  ھذه االتفاقیة وفقاً للحالة.) منعشرة

تعد اإلتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعھا مقیم في تلك الدولة. ومع ذلك   -5
ً في دولة متعاقدة أم ال،  فإذا كان الشخص الذي یدفع اإلتاوات، سواء كان مقیما
یملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بھا االلتزامات التي 
تدفع عنھا تلك اإلتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء 
دفع ھذه اإلتاوات، عندھا تعد ھذه اإلتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي 

  توجد فیھا المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
الجھة الدافعة بسبب عالقة خاصة بین-عندما یكون مبلغ اإلتاوات المدفوع   -6

 ً ً ألي سبب،-وبین شخص آخر والمالك المنتفع أو بینھما معا على المبلغ زائدا
ین الجھة الدافعة والمالك المنتفع في غیاب تلك الذي كان سیتم االتفاق علیھ ب

العالقة فإن أحكام ھذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخیراً. وفي مثل ھذه 
ً لنظام كل  ً للضریبة طبقا الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات یظل خاضعا

  .دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لھذه االتفاقیة
  

  الثالثة عشرةلمادة ا
  األرباح الرأسمالیة

  
األرباح المتحققة لمقیم في دولة متعاقدة من نقل ملكیة ممتلكات غیر منقولة،   -1

) من ھذه االتفاقیة، والواقعة في الدولة المتعاقدة السادسةالمذكورة في المادة (
  األخرى، یجوز أن تخضع للضریبة في تلك الدولة األخرى.

قل ملكیة ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجاریة لمنشأة األرباح من ن  -2
دائمة یمتلكھا مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى أو الناتجة 
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من نقل ملكیة ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقیم من دولة متعاقدة 
خدمات شخصیة مستقلة بما في ذلك في الدولة المتعاقدة األخرى لغرض أداء 
) المشروع كامالً ائمة (بمفردھا أو مع األرباح من نقل ملكیة مثل ھذه المنشأة الد

  أو مثل ھذه القاعدة الثابتة، یجوز أن تخضع للضریبة في تلك الدولة األخرى.
األرباح المتحققة من نقل ملكیة سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو من نقل   -3

لكیة ممتلكات منقولة متعلقة بتشغیل مثل ھذه السفن أو الطائرات، تخضع م
  یوجد فیھا مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.التيللضریبة فقط في الدولة 

األرباح التي یحصل علیھا مقیم في دولة متعاقدة من نقل ملكیة أسھم أو أي حقوق   -4
قیمتھا بشكل مباشر أو غیر من ) %50(في المائةخمسینستمد أكثر من مماثلة ت

مباشر من ممتلكات غیر منقولة واقعة في الدولة المتعاقدة األخرى، یجوز أن 
  تخضع للضریبة في تلك الدولة األخرى.

) من ھذه 4خالف تلك المذكورة في الفقرة (-األرباح الناتجة من نقل ملكیة أسھم   -5
) في %٢٠(في المائةة بنسبة ال تقل عن عشرینوالتي تمثل مساھم–المادة 

  شركة مقیمة في دولة متعاقدة، یجوز أن تخضع للضریبة في تلك الدولة.
األرباح من نقل أي ملكیة غیر تلك المشار إلیھا في الفقرات السابقة من ھذه المادة   -6

  تخضع للضریبة فقط في الدولة المتعاقدة التي یقیم فیھا ناقل الملكیة.
  

  الرابعة عشرةالمادة 
  مات الشخصیة المستقلةالخد

  
الدخل الذي یكتسبھ مقیم في دولة متعاقدة فیما یتعلق بخدمات مھنیة أو أي أنشطة   -1

أخرى ذات طبیعة مستقلة یخضع للضریبة فقط في تلك الدولة فیما عدا أي من 
الحاالت التالیة، حیث یجوز أن یخضع مثل ھذا الدخل أیضاً للضریبة في الدولة 

  :المتعاقدة األخرى
إذا كانت لدیھ قاعدة ثابتة متوافرة لھ بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة   أ)

األخرى ألداء أنشطتھ، في تلك الحالة، یجوز أن یخضع الدخل للضریبة 
في تلك الدولة المتعاقدة األخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ینسب إلى تلك 

  القاعدة الثابتة.
ً في الدولة الأو   ب)  متعاقدة األخرى لمدة أو لمدد تصل إلى إذا كان  موجودا

ً تبدأ اثني) یوماً في أي مدة 183أو تزید في مجموعھا عن ( عشر شھرا
أو تنتھي في السنة المالیة المعنیة. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل 
المتحقق فقط من أنشطتھ المؤداة في تلك الدولة األخرى، یجوز أن یخضع 

  للضریبة في الدولة األخرى.
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تشمل عبارة "الخدمات المھنیة" بوجھ خاص األنشطة المستقلة في المجاالت   -2
العلمیة أو األدبیة أو الفنیة أو التربویة أو التعلیمیة وكذلك األنشطة المستقلة التي 
یزاولھا األطباء والمحامون والمھندسون والمعماریون، وأطباء األسنان 

  والمحاسبون.

  الخامسة عشرةالمادة 
  ت الشخصیة غیر المستقلةالخدما

  
) و التاسعة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (السادسة عشرةمع مراعاة أحكام المواد (  -1

من ھذه االتفاقیة فإن الرواتب واألجور )الحادیة والعشرونو ()العشرون(
یكتسبھا مقیم في دولة متعاقدة فیما یتعلق والمكافآت المماثلة األخرى التي 

في ة تلك الوظیفةتم مزاولیریبة فقط في تلك الدولة، ما لم ضتخضع لل،بوظیفة
الدولة المتعاقدة األخرى، فإذا تمت مزاولتھا في الدولة المتعاقدة األخرى یجوز 

  أن تخضع مثل ھذه المكافآت المكتسبة للضریبة في تلك الدولة األخرى.
التي یكتسبھا مقیم ) من ھذه المادة، فإن المكافآت 1على الرغم من أحكام الفقرة (  -2

في دولة متعاقدة فیما یتعلق بوظیفة یتم مزاولتھا في الدولة المتعاقدة األخرى، 
  تخضع للضریبة فقط في الدولة المذكورة أوالً في الحالة التالیة:

ً في الدولة األخرى لمدة أو لمدد ال تتجاوز في   أ) إذا كان المستفید موجودا
ً في أي مدة 183مجموعھا ( ً تبدأ أو تنتھي في ثنيا) یوما عشر شھرا

  السنة المالیة المعنیة.
وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غیر مقیم في الدولة   ب)

  األخرى أو نیابة عنھ.
وأن ال تكون المكافآت قد تحملتھا منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة یملكھا   جـ)

  صاحب العمل في الدولة األخرى.
حكام السابقة في ھذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فیما یتعلق على الرغم من األ  -3

بوظیفة تمارس على متن سفینة أو طائرة تعمل في النقل الدولي یجوز أن تخضع 
  للضریبة في الدولة المتعاقدة التي یقع فیھا مكان اإلدارة الفعلي للمشروع.

  السادسة عشرة المادة 
  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

  
أعضاء مجلس اإلدارة والمدفوعات المماثلة األخرى التي یكتسبھا مقیم في أتعاب 

ً في مجلس إدارة  خر آإشراف أو في أي جھاز مشابھ أودولة متعاقدة بصفتھ عضوا
تخضع للضریبة في تلك لدولة المتعاقدة األخرى، یجوز أنفي شركة مقیمة في ا

  الدولة األخرى.
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  السابعة عشرةالمادة 
  والریاضیون الفنانون 

  
) من ھذه الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرةعلى الرغم من أحكام المادتین (  -1

بصفتھ فناناً في المسرح - االتفاقیة، فإن الدخل الذي یكتسبھ مقیم في دولة متعاقدة 
 ً ً أو ریاضیا من أنشطتھ -أو السینما أو اإلذاعة أو التلیفزیون أو بصفتھ موسیقیا

ا في الدولة المتعاقدة األخرى یجوز إخضاعھ للضریبة في الشخصیة التي یمارسھ
  تلك الدولة األخرى.

عندما یستحق دخل یتعلق بأنشطة شخصیة زاولھا فنان أو ریاضي بصفتھ تلك   -2
ولم یكن ذلك الدخل للفنان أو الریاضي  ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل 

) الخامسة عشرة) و (رةالرابعة عش) و (السابعةوعلى الرغم من أحكام المواد (
یجوز إخضاعھ للضریبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فیھا االتفاقیةمن ھذه 

  مزاولة الفنان أو الریاضي لتلك األنشطة.
الدخل الذي یكتسبھ مقیم في دولة متعاقدة من أنشطة یمارسھا في الدولة المتعاقدة   -3

ھذه المادة یعفى من الضریبة ) من2) و (1األخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتین (
في تلك الدولة المتعاقدة األخرى إذا كانت الزیارة إلى تلك الدولة المتعاقدة 
األخرى مدعومة كلیاً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة 

أو من سلطتھا المحلیة أو تتم وفقاً السیاسیة أو اإلداریةأوالً أو من أحد أقسامھا 
  تفاقیة ثقافیة بین حكومتي الدولتین المتعاقدتین.ال

  

  الثامنة عشرةالمادة 
  معاشات التقاعد

  
) من ھذه االتفاقیة، فإن التاسعة عشرة) من المادة (2مع مراعاة أحكام الفقرة (

معاشات التقاعد والمكافآت األخرى المشابھة التي تدفع لفرد مقیم في دولة متعاقدة 
  خضع للضریبة في تلك الدولة فقط.مقابل وظیفة سابقة، ت
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  التاسعة عشرة المادة 
  الخدمات الحكومیة

  
الرواتب واألجور والمكافآت األخرى المشابھة التي تدفعھا دولة متعاقدة أو أحد   -1

سلطتھا المحلیة لفرد فیما یتعلق بخدمات أداھا أواإلداریةأو السیاسیة أقسامھا
ومع ذلك فإن سلطة تخضع للضریبة في تلك الدولة فقط.لتلك الدولة أو القسم أو ال

مثل ھذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى المشابھة تخضع للضریبة في 
الدولة المتعاقدة األخرى فقط إذا أدیت الخدمات في تلك الدولة األخرى وكان 

  :ھوفي تلك الدولة المقیمالفرد 
  أحد مواطنیھا.)1  
  2( ً   في تلك الدولة فقط لغرض تأدیة الخدمات.أو لم یصبح مقیما

) من ھذه المادة فإن معاشات التقاعد والمكافآت 1على الرغم من أحكام الفقرة (  -2
األخرى المشابھة المدفوعة من قبل، أو من أموال توفرھا، دولة متعاقدة أو أحد 

ت أداھا أقسامھا اإلداریة أو السیاسیة أو سلطتھا المحلیة لفرد فیما یتعلق بخدما
لك للضریبة في تلك الدولة فقط. ومع ذتخضعلتلك الدولة أو القسم أو السلطة 

للضریبة فقط في الدولة المشابھةتخضع معاشات التقاعد والمكافآت األخرى 
  األخرى اذا كان الفرد مقیماً ومواطناً في تلك الدولة األخرى.المتعاقدة

) و السابعة عشرة) و (لسادسة عشرةا) و (الخامسة عشرةتطبق أحكام المواد (  -3
) من ھذه االتفاقیة على الرواتب واألجور، ومعاشات التقاعد الثامنة عشرة(

والمكافآت األخرى المشابھة، فیما یتعلق بخدمات تم تأدیتھا ومرتبطة بعمل 
  أو سلطتھا المحلیة.السیاسیة أو اإلداریةتزاولھ دولة متعاقدة أو أحد أقسامھا 

  
شرونالعالمادة 

المعلمون والباحثون
  

الفرد الذي یكون (أو كان) مقیما في دولة متعاقدة مباشرة قبل زیارة الدولة 
المتعاقدة األخرى فقط لغرض التعلیم أو البحث العلمي في جامعة أو كلیة أو مدرسة 
أو غیرھا من مؤسسات البحوث التربویة أو العلمیة المماثلة المعترف بھا من قبل 

الدولة األخرى، أو تحت برنامج رسمي للتبادل الثقافي، لمدة ال تتجاوز حكومة تلك 
مقابل ھذا مكافآتھثالث سنوات من تاریخ أول وصولھ في تلك الدولة األخرى، تعفى 

  من الضریبة في الدولة المتعاقدة األخرى.التعلیم أو البحث 
  

  الحادیة والعشرونالمادة 
  الطالب
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طالب أو متدرب مھني والذي یكون أو كان مباشرة قبل المدفوعات التي یتسلمھا   -1

ً في الدولة المتعاقدة األخرى، ویتواجد في الدولة  زیارة دولة متعاقدة مقیما
المذكورة أوالً فقط لغرض تعلیمھ أو تدریبھ، فإن ھذه المدفوعات التي تكون 

ة أن لغرض معیشتھ أو تعلیمھ أو تدریبھ ال تخضع للضریبة في تلك الدولة شریط
  تكون مثل ھذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

) 1فیما یتعلق بالمنح، والمنح الدراسیة والمكافآت من وظیفة ال تغطیھا الفقرة (  -2
) من ھذه 1في الفقرة (المشار الیھ من ھذه المادة، فإن الطالب أو المتدرب المھني 
ا, لھ الحق أثناء تعلیمھ أو تدریبھ المادة والذي ھو مقیم في الدولة التي یزورھ

المطبقة علىنفسھاالضریبیة اإلعفاءات أو التخفیضات أو الحسمیات ببالتمتع 
  في تلك الدولة.لمقیمینا

  
  الثانیة والعشرونالمادة 

  الدخل اآلخر
  

بنود الدخل لمقیم في دولة متعاقدة التي لم تتناولھا المواد السابقة من ھذه االتفاقیة   -1
  للضریبة في تلك الدولة فقط أینما كان منشؤھا.تخضع

بخالف الدخل من -) من ھذه المادة على الدخل 1ال تطبق أحكام الفقرة (  -2
) من ھذه السادسة) من المادة (2الممتلكات غیر المنقولة المحددة في الفقرة (

ً في دولة متعاقدة ویمارس عمالً -االتفاقیة في إذا كان مستلم ذلك الدخل مقیما
فیھا، أو یؤدي في تلك الدولة توجد الدولة المتعاقدة األخرى من خالل منشأة دائمة

األخرى خدمات شخصیة مستقلة من قاعدة ثابتة فیھا، ویكون الحق أو الممتلكات 
ً بمثل ھذه المنشأة الدائمة أو القاعدة  التي یدفع من أجلھا الدخل مرتبطة فعلیا

الرابعة ) أو المادة (السابعةطبق أحكام المادة (الثابتة. في مثل ھذه الحالة، ت
  ) من ھذه االتفاقیة وفقاً للحالة.عشرة

) من ھذه المادة فإن بنود دخل مقیم في 2) و (1على الرغم من أحكام الفقرتین (  -3
دولة متعاقدة لم تتناولھا المواد السابقة من ھذه االتفاقیة وتنشأ في الدولة المتعاقدة 

  ن تخضع للضریبة أیضاً في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.األخرى، یجوز أ
  

  الثالثة والعشرونالمادة 
  أسالیب إزالة االزدواج الضریبي

یخضع للضریبة في الدولة یجوز أن عندما یكتسب مقیم في دولة متعاقدة دخالً   -1
ً ألحكام ھذه االتفاقیة، فإن على أن الدولة المذكورة أوالً المتعاقدة األخرى وفقا

ً لضریبة الدخل تسمح  ً مساویا بالخصم من الضریبة على دخل ذلك المقیم مبلغا
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الخصم مثل ھذاالمدفوعة في تلك الدولة األخرى، ومع ذلك ال یجوز أن یتجاوز 
المنسوب -كما ھو محتسب قبل الخصم الممنوح-ذلك الجزء من ضریبة الدخل

  خرى.إلى الدخل الذي قد یخضع للضریبة في الدولة األ
وفقاً ألي من أحكام ھذه االتفاقیة، إعفاء دخل مكتسب من قبل مقیم في عندما یتم  -2

دولة متعاقدة من الضریبة في تلك الدولة  فإنھ یجوز لتلك الدولة عند حساب 
  الضریبة على المتبقي من دخل ذلك المقیم أن تأخذ في االعتبار الدخل المعفى.

عودیة، ال تخل أسالیب إزالة االزدواج الضریبي في حالة المملكة العربیة الس  -3
  بأحكام نظام جبایة الزكاة بالنسبة للمواطنین السعودیین.

  

  الرابعة والعشرونالمادة 
  إجراءات االتفاق المتبادل

  
عندما یتبین لشخص أن إجراءات إحدى الدولتین المتعاقدتین أو كلتیھما تؤدي، أو   -1

- یبة ال تتفق مع أحكام ھذه االتفاقیة، یمكنھ سوف تؤدي بالنسبة لھ إلى فرض ضر
بصرف النظر عن تدابیر المعالجة المنصوص علیھا في األنظمة المحلیة لتلك 

أن یعرض قضیتھ على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي -الدولتین
یقیم فیھا. ویجب عرض القضیة خالل ثالث سنوات من أول إشعار باإلجراء 

  ى إلى فرض ضریبة تخالف أحكام ھذه االتفاقیة.الذي أد
، وأنھا غیر قادرة مسوغ، إذا بدى لھا أن االعتراضیتعین على السلطة المختصة  -2

بنفسھا على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسویة القضیة عن طریق االتفاق 
تجنب فرض من أجل المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة األخرى 

ینفذ أي اتفاق یتم التوصل إلیھ بالرغم وریبة التي تخالف أحكام ھذه االتفاقیة.الض
  .االنظمة المحلیة للدولتین المتعاقدتینمن أي حدود زمنیة في

یتعین على السلطتین المختصتین في الدولتین المتعاقدتین أن تسعیا عن طریق   -3
ً بتفسیر أو االتفاق المتبادل فیما بینھا إلى تذلیل أي صعوبة أو  شك ینشأ متعلقا

  تطبیق ھذه االتفاقیة.
یجوز للسلطتین المختصتین في الدولتین المتعاقدتین أن تتصال ببعضھا من أجل   -4

  التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
یجوز للسلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین من خالل االتفاق المتبادل أن   -5

لتطبیق ھذه االتفاقیة وبصفة خاصة المتطلبات التي تقررا األسلوب المناسب
یخضع لھا المقیمون في دولة متعاقدة للحصول على التخفیض أو اإلعفاء 

  الضریبي المنصوص علیھ في ھذه االتفاقیة في الدولة األخرى.
  

  الخامسة والعشرونالمادة 
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  تبادل المعلومات
  

تین المعلومات التي یتوقع أنھا ذات تتبادل السلطات المختصة في الدولتین المتعاقد  -1
صلة بتنفیذ أحكام ھذه االتفاقیة أو بإدارة أو إنفاذ األنظمة المحلیة للدولتین 
المتعاقدتین المتعلقة بالضرائب بكافة أنواعھا وصفاتھا المفروضة نیابة عن 

لما أو سلطاتھما المحلیة، طاالسیاسیة أو اإلداریةأو أقسامھما الدولتین المتعاقدتین 
ال تتعارض تلك الضرائب مع ھذه االتفاقیة، و تبادل المعلومات غیر مقید 

  ) من ھذه االتفاقیة.الثانیة) و (األولىبالمادتین (
) من ھذه المادة على 1تعامل المعلومات التي تتلقاھا دولة متعاقدة بموجب الفقرة (  -2

المتحصلة بموجب أنھا معلومات سریة بنفس الطریقة التي تعامل بھا المعلومات 
األنظمة المحلیة لتلك الدولة، وال یجوز الكشف عنھا إال لألشخاص أو السلطات 
(بما في ذلك المحاكم واألجھزة اإلداریة) المعنیین بربط أو تحصیل الضرائب 

) أو بنفاذھا أو بإقامة دعاوى قضائیة بشأنھا، أو بتحدید 1المشار إلیھا في الفقرة (
ا، أو بمراقبة ما ذكر أعاله، وال یجوز لھؤالء األشخاص أو االستئناف المتعلق بھ

تلك السلطات استخدام المعلومات إال في تلك األغراض فقط، مع جواز كشفھا من 
  قبلھم في اإلجراءات القضائیة في المحاكم العامة أو في األحكام القضائیة.

لى إلزام دولة ) بما یؤدي إ2) و (1ال یجوز بأي حال تفسیر أحكام الفقرتین (  -3
  متعاقدة بما یلي:

تنفیذ إجراءات إداریة مخالفة لألنظمة والممارسات اإلداریة في تلك   أ)
  الدولة أو في الدولة المتعاقدة األخرى.

تقدیم معلومات ال یمكن الحصول علیھا بموجب األنظمة أو التعلیمات   ب)
  ألخرى.اإلداریة المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة ا

تقدیم معلومات من شأنھا كشف أي سر یتعلق بالتجارة أو األعمال أو   جـ)
الصناعة أو األسرار التجاریة أو المھنیة أو العملیات التجاریة أو 

  معلومات قد یكون الكشف عنھا مخالفاً للسیاسة العامة.

عاقدة إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب ھذه المادة، تستخدم الدولة المت  -4
األخرى إجراءاتھا الخاصة بتجمیع المعلومات للحصول على المعلومات 
المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة األخرى ال تحتاج لتلك المعلومات ألغراض 
الضریبة الخاصة بھا. ویخضع االلتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة 

ذه الحدود بأي حال على أنھا تسمح ) من ھذه المادة ولكن ال تُفّسر ھ3في الفقرة (
لدولة متعاقدة باالمتناع عن توفیر المعلومات لمجرد أنھ لیس لتلك الدولة مصلحة 

  محلیة فیھا.
) من ھذه المادة على أنھا 3ال یجوز بأي حال من األحوال تفسیر أحكام الفقرة (  -5

ظة لدى محفوتسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقدیم المعلومات لمجرد أنھا 
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أو لدى مفوض أو شخص یعمل بصفة وكیل أو بنك أو مؤسسة مالیة أخرى،
  لشخص ما.  أمین، أو بسبب كونھا مرتبطة بمصالح ملكیة 

  السادسة والعشرونالمادة 
  أعضاء البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة

  
ثات االمتیازات المالیة الممنوحة ألعضاء البعؤثر على لیس في ھذه االتفاقیة مای

الدبلوماسیة أو القنصلیة بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام 
  اتفاقیات خاصة.

  

  السابعة والعشرونالمادة
  أحكام متنوعة

لیس في ھذه االتفاقیة ما یؤثر على تطبیق الدولة المتعاقدة لألحكام المحلیة لمنع -1
التھرب الضریبي والتجنب الضریبي.

ھذه االتفاقیة إذا كان الغرض الرئیس أو أحد األغراض الرئیسة أحكام تطبقال -2
أو التنازل عن األصل أو الحق الذي یتم دفع الدخل بشأنھ بإنشاءألي شخص معني 

أو التنازل.اإلنشاءاالستفادة من ھذه االتفاقیة بواسطة ھذا ھو
متعاقدة ما لم الفوائد المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة ال تمنح إلى مقیم في دولة -3

یكن ھو المالك المنتفع من الدخل الناشئ من الدولة المتعاقدة األخرى.
  الثامنة والعشرونالمادة 

  النفاذ
  

باستكمالألخرى عبر القنوات الدبلوماسیة كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة اتبلغ -1
ذه االتفاقیة اإلجراءات النظامیة الالزمة لدخول ھذه االتفاقیة حیز النفاذ. وتصبح ھ

اإلبالغلذي یلي الشھر الذي تم فیھ تلقى نافذة منذ الیوم األول من الشھر الثاني ا
األخیر.

  
  تصبح أحكام ھذه االتفاقیة نافذة:-2

  بالنسبة إلى جمھوریة البرتغال:) أ
ر حقیقة ) فیما یتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ التي تظھ1

في أو بعد الیوم األول من شھر ینایر من السنة ء الضریبة علیھانشو
  المیالدیة التي تلي السنة التي أصبحت فیھا االتفاقیة نافذة.



  
  
  
  
  
  
  

  

22

) فیما یتعلق بالضرائب األخرى، على الدخل الناتج في أي سنة مالیة التي 2
تبدأ في أو بعد الیوم األول من شھر ینایر من السنة المیالدیة التي تلي السنة 

  فیھا االتفاقیة نافذة.التي أصبحت
  ) بالنسبة إلى المملكة العربیة السعودیة:ب

فیما یتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو   ) 1
بعد الیوم األول من شھر ینایر الذي یلي تاریخ دخول ھذه االتفاقیة حیز 

  النفاذ.
الضریبیة التي تبدأ في أو فیما یتعلق بالضرائب األخرى، على السنوات   ) 2

بعد الیوم األول من شھر ینایر الذي یلي تاریخ دخول ھذه االتفاقیة حیز 
  النفاذ.

  
  
  

  
  

  التاسعة والعشرونالمادة 
  اإلنھاء

  
تظل ھذه االتفاقیة نافذة المفعول لمدة غیر محددة ویجوز ألي من الدولتین -1

لدبلوماسیة بتقدیم إشعار خطي ھذه االتفاقیة من خالل القنوات االمتعاقدتین إنھاء
یونیو في أي سنة 30بطلب اإلنھاء للدولة المتعاقدة األخرى في موعد ال یتعدى 

میالدیة تبدأ بعد مرور خمس سنوات من السنة التي أصبحت فیھا االتفاقیة نافذة.
  

  في مثل ھذه الحالة فإن االتفاقیة تتوقف عن التطبیق:-2
  ل:بالنسبة إلى جمھوریة البرتغا)أ

فیما یتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ التي تظھر ) 1
و بعد الیوم االول من شھر ینایر من أفي ء الضریبة علیھانشوحقیقة 

  السنة المیالدیة التي تلي السنة التي تم فیھا تقدیم إشعار اإلنھاء؛
مالیة التي ) فیما یتعلق بالضرائب األخرى، على الدخل الناتج في أي سنة 2

تبدأ في أو بعد الیوم األول من شھر ینایر من السنة المیالدیة التي تلي 
  تلك السنة التي تم فیھا تقدیم إشعار اإلنھاء.

  

  ) بالنسبة إلى المملكة العربیة السعودیة:ب
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) فیما یتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد 1
  ة التي تم فیھا تقدیم اشعار اإلنھاء؛ نھایة السنة المیالدی

) فیما یتعلق بالضرائب األخرى، فیما یتعلق السنوات الضریبیة التي تبدأ 2
  بعد نھایة السنة المیالدیة التي فیھا تقدیم اشعار اإلنھاء.

  

  

  إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب األصول، بتوقیع ھذه االتفاقیة.

جمادى 19الموافق  م2015أبریل 8بتاریخلشبونة ن في مدینةحررت من نسختی
واإلنجلیزیة، وجمیع النصوص متساویة العربیةوباللغة البرتغالیة  ھـ،1436األخرة 

  الحجیة. وفي حال االختالف في التفسیر یعتد بالنص اإلنجلیزي.
  

  ةعن المملكة العربیة السعودی         عن جمھوریة البرتغال           
  وزیر التجارة والصناعة             وزیر الدولة لشؤون الضرائب        

  

  

  

  د. توفیق بن فوزان الربیعة                   د. باولو نونسیو               
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المملكة العربیة السعودیة لتجنب وبروتوكول ملحق لالتفاقیة بین جمھوریة البرتغال 
  منع التھرب الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على الدخللاالزدواج الضریبي و

  

المملكة العربیة السعودیة وجمھوریة البرتغال تفاقیة بین االالتوقیع على عند
منع التھرب الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل للتجنب االزدواج الضریبي و

أن األحكام التالیة تشكل علىونالموقعیما یلي باسم "االتفاقیة")، اتفق(ویشار إلیھا ف
 ً   ال یتجزأ من االتفاقیة:جزءا

:التفاقیةامن (الثالثة)المادة ) من1فیما یتعلق بالفقرة الفرعیة (د) من الفقرة (-1
أو السیاسیة أو اإلداریة"شخص" یشمل الدولة وأقسامھا من المفھوم أن مصطلح 

سلطاتھا المحلیة.

:) من االتفاقیةالرابعة) من المادة (1(بالفقرةفیما یتعلق -2
الشخص ذا الصفة االعتباریة ایضا من المفھوم أن مصطلح " مقیم" یشمل

والمعفى بشكل عام من المملكة العربیة السعودیةالمؤسس بموجب أنظمة 
في المملكة العربیة وقائم ومستمر المملكة العربیة السعودیةالضرائب في 

  إما:السعودیة
ض دینیة أو خیریة أو تعلیمیة أو علمیة أو أي على سبیل الحصر ألغرا  أ)

  غرض آخر مماثل.
  أو لتوفیر معاشات تقاعدیة أو منافع أخرى مماثلة لموظفین وفقاً لخطة.  )ب
  

االتفاقیة:من(السادسة)بالمادةفیما یتعلق -3
منالدخلعلىأیضاتطبقاالتفاقیةمن(السادسة)من المفھوم أن أحكام المادة 

أو الحق باستعمالوالمرتبطالخدمات،منالناشئالدخلأولمنقولةاالممتلكات
وفقا لنظام -أي منھم معاملةیتم التي الممتلكات غیر المنقولة، واستعمالفي 

الدخل من الممتلكات ك-الضرائب في الدولة المتعاقدة التي تقع فیھا الممتلكات 
  غیر المنقولة.

      

  االتفاقیة:نم)السابعة(المادة فیما یتعلق ب-4
قتصار على ذلك، الدخل من المفھوم أن عبارة "أرباح األعمال"  تشمل دون االأ) 

التصنیع، والتجارة، واألعمال المصرفیة (البنكیة)، والتأمین المتحقق من
وال تشمل ھذه العبارة الدخل ،وعملیات النقل الداخلي، وتوفیر الخدمات
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یھا فرد بصفتھ موظفاً أو یؤدیھا بصفة المتحقق من الخدمات الشخصیة التي یؤد
  مستقلة.

شروع تابع  لدولة متعاقدة من التي یحققھا مأن أرباح األعمال تم االتفاق على ب) 
تصدیر بضائع إلى الدولة المتعاقدة االخرى ال تخضع للضریبة في تلك الدولة 

تمارسخرى اأنشطة على تصدیر العقود وعندما تشتملالمتعاقدة األخرى. 
األرباح الناتجة من فإن،منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرىن خاللم

للضریبة في الدولة المتعاقدة األخرى وفقاً یجوز أن تخضع مثل ھذه االنشطة 
  االتفاقیة.من (السابعة)للمادة 

  

:االتفاقیةمن(التاسعة)المادةمن)2(الفقرة فیما یتعلق ب-5
بل یتم فقط من قبل الدولة المذكورة أوال ً إذا وافقت من المفھوم أن التعدیل المقا

  تلك الدولة على أن للتعدیل ما یبرره.
  

:االتفاقیةمن(العاشرة)المادةمن)3(الفقرة فیما یتعلق ب-6

رباح األسھم" فإنھ من المفھوم أنھ في حالة جمھوریة البرتغال فإن عبارة "أ
رتیب مشاركة باألرباح والتي تخضع المنسوبة بناًء على تتشمل أیضا األرباح 

  البرتغالي. ينظام الضریباللنفس المعاملة الضریبیة كأرباح األسھم بموجب 
  

االتفاقیة:من(الخامسة والعشرین)المادة فیما یتعلق ب-7

فإنھ من المفھوم أن المعلومات التي تستلمھا دولة متعاقدة بموجب المادة 
أواالتفاقیةأحكامتنفیذلغرضفقطستستعملةاالتفاقیمن(الخامسة والعشرین)

(الخامسة المادةمن)1(الفقرةفيإلیھاالمشارالمحلیةاألنظمةإنفاذأوإلدارة
  . االتفاقیةمنوالعشرین)

:االتفاقیةفیما یتعلق ب-8

المقیمینمواطنیھاعلىدخلضریبةالسعودیةالعربیةالمملكةتطبیقحالةفي
ً ُعدلتالحالیةالضریبةأنأو،المملكةفي الدولتینعلىیتعینفإنھلذلك،وفقا

  .االتفاقیةفيالتمییزعدمبشأنمادةإلدراجمفاوضاتفيالدخولالمتعاقدتین
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       إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب األصول، بتوقیع ھذا البروتوكول.

جمادى19الموافق م2015أبریل8بتاریخ  ونةلشبحرر من نسختین في مدینة 
العربیة واإلنجلیزیة، وجمیع النصوص متساویة وباللغة البرتغالیةھـ، 1436األخرة

  الحجیة. وفي حال االختالف في التفسیر یعتد بالنص اإلنجلیزي.

  

  عن المملكة العربیة السعودیة           عن جمھوریة البرتغال            
  وزیر التجارة والصناعة               ر الدولة لشؤون الضرائب وزی       

  

  

  

  د. توفیق بن فوزان الربیعة               د. باولو نونسیو               
  

  
  


