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اتفاقیة روسیااتفاقیة روسیا

اتفاقیةاتفاقیة

بین حكومة المملكة العربیة السعوديةبین حكومة المملكة العربیة السعودية

وحكومة روسیا االتحاديةوحكومة روسیا االتحادية

لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب 

على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التھرب الضريبيعلى الدخل وعلى رأس المال ولمنع التھرب الضريبي

إن حكومة المملكة العربیة السعودية وحكومة روسیا االتحادية إن حكومة المملكة العربیة السعودية وحكومة روسیا االتحادية - - رغبة منھما في إبرام اتفاقیة لتجنب االزدواج الضريبي فيرغبة منھما في إبرام اتفاقیة لتجنب االزدواج الضريبي في

شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التھرب الضريبي شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التھرب الضريبي - - قد اتفقتا على ما يليقد اتفقتا على ما يلي::

المادة المادة ((األولىاألولى))

األشخاص الذين تشملھم االتفاقیةاألشخاص الذين تشملھم االتفاقیة

تطبق ھذه االتفاقیة على األشخاص المقیمین في إحدى الدولتین المتعاقدتین أو في كلتیھماتطبق ھذه االتفاقیة على األشخاص المقیمین في إحدى الدولتین المتعاقدتین أو في كلتیھما..

المادة المادة ((الثانیةالثانیة))

الضرائب التي تشملھا االتفاقیةالضرائب التي تشملھا االتفاقیة

تطبق ھذه االتفاقیة على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أوتطبق ھذه االتفاقیة على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو  .1

أقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھا المحلیة، بصرف النظر عن طريقة فرضھاأقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھا المحلیة، بصرف النظر عن طريقة فرضھا..

تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جمیع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجماليتعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جمیع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجمالي  .2

رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فیھا الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرفرأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فیھا الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف

في ملكیة الممتلكات المنقولة أو غیر المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ األجور والرواتب التي تدفعھافي ملكیة الممتلكات المنقولة أو غیر المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ األجور والرواتب التي تدفعھا

المشروعات والضرائب على ارتفاع قیمة رأس المالالمشروعات والضرائب على ارتفاع قیمة رأس المال..

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

بالنسبة إلى المملكة العربیة السعوديةبالنسبة إلى المملكة العربیة السعودية::

الزكاةالزكاة..

ضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة استثمار الغاز الطبیعيضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة استثمار الغاز الطبیعي

( ( يشار إلیھا فیما بعد بـيشار إلیھا فیما بعد بـ""الضريبة السعوديةالضريبة السعودية").").

بالنسبة إلى روسیا االتحاديةبالنسبة إلى روسیا االتحادية::

الضريبة على أرباح المنظماتالضريبة على أرباح المنظمات..

ضريبة الدخل على األفرادضريبة الدخل على األفراد..

الضريبة على ممتلكات المنظماتالضريبة على ممتلكات المنظمات..

الضريبة على ممتلكات األفرادالضريبة على ممتلكات األفراد..

( ( يشار إلیھا فیما بعد بـ يشار إلیھا فیما بعد بـ ""الضريبة الروسیةالضريبة الروسیة").").

تطبق أحكام ھذه االتفاقیة أيضًا على أي ضريبة مماثلة أو مشابھة في جوھرھا تفرض بعد تاريخ توقیع ھذهتطبق أحكام ھذه االتفاقیة أيضًا على أي ضريبة مماثلة أو مشابھة في جوھرھا تفرض بعد تاريخ توقیع ھذه  .4

االتفاقیة إضافًة إلى الضرائب الحالیة أو بدالً منھااالتفاقیة إضافًة إلى الضرائب الحالیة أو بدالً منھا. . وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتین المتعاقدتین السلطةوتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتین المتعاقدتین السلطة

المختصة األخرى بالتغییرات المھمة التي أدخلت على أنظمتھا الضريبیةالمختصة األخرى بالتغییرات المھمة التي أدخلت على أنظمتھا الضريبیة..

المادة المادة ((الثالثةالثالثة))

تعريفات عامةتعريفات عامة

في ھذه االتفاقیة، ما لم يقتض سیاق النص خالف ذلكفي ھذه االتفاقیة، ما لم يقتض سیاق النص خالف ذلك::  .1
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تعني عبارتا تعني عبارتا " " الدولة المتعاقدة الدولة المتعاقدة " " و و " " الدولة المتعاقدة األخرى الدولة المتعاقدة األخرى " " المملكة العربیة السعودية وروسیاالمملكة العربیة السعودية وروسیا

االتحادية، بحسب ما يقتضیه سیاق النصاالتحادية، بحسب ما يقتضیه سیاق النص..

يعني مصطلح يعني مصطلح " " المملكة العربیة السعودية المملكة العربیة السعودية " " إقلیم المملكة العربیة السعودية ويشمل ذلك المناطقإقلیم المملكة العربیة السعودية ويشمل ذلك المناطق

الواقعة خارج المیاه اإلقلیمیة ، التي تمارس المملكة العربیة السعودية على میاھھا وقاع بحرھاالواقعة خارج المیاه اإلقلیمیة ، التي تمارس المملكة العربیة السعودية على میاھھا وقاع بحرھا

والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبیعیة حقوق السیادة والوالية بمقتضى نظامھا والقانونوالطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبیعیة حقوق السیادة والوالية بمقتضى نظامھا والقانون

الدوليالدولي..

يعني مصطلح يعني مصطلح " " روسیا االتحادية روسیا االتحادية " " أراضي روسیا االتحادية وكذلك منطقتھا االقتصادية الخالصةأراضي روسیا االتحادية وكذلك منطقتھا االقتصادية الخالصة

ورصیفھا القاري، التي تمارس علیھا حقوق السیادة والوالية، بموجب اتفاقیة األمم المتحدة لقانونورصیفھا القاري، التي تمارس علیھا حقوق السیادة والوالية، بموجب اتفاقیة األمم المتحدة لقانون

البحار المبرمة سنة البحار المبرمة سنة 19821982 م م..

يشمل مصطلح يشمل مصطلح ""شخصشخص" " أي فرد أو أي شركة أو أي كیان آخر من األشخاص، ويشمل ذلك الكیاناتأي فرد أو أي شركة أو أي كیان آخر من األشخاص، ويشمل ذلك الكیانات

السیاسیة السیاسیة ((الدولة وأقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھا المحلیةالدولة وأقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھا المحلیة) ) وشركات التضامن، وصناديقوشركات التضامن، وصناديق

االئتمان والمؤسساتاالئتمان والمؤسسات..

يعني مصطلح يعني مصطلح ""شركةشركة" " أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كیان يعامل على أنه شخص ذو صفةأي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كیان يعامل على أنه شخص ذو صفة

اعتبارية ألغراض الضريبةاعتبارية ألغراض الضريبة..

تعني عبارتا تعني عبارتا ""مشروع تابع لدولة متعاقدةمشروع تابع لدولة متعاقدة" " و و ""مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرىمشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى" " على التواليعلى التوالي

مشروعًا يباشره مقیم بدولة متعاقدة ومشروعًا يباشره مقیم بالدولة المتعاقدة األخرىمشروعًا يباشره مقیم بدولة متعاقدة ومشروعًا يباشره مقیم بالدولة المتعاقدة األخرى..

يعني مصطلح يعني مصطلح ""مواطنمواطن":":

كل فرد يتمتع بالجنسیة أو الرعوية في الدولة المتعاقدةكل فرد يتمتع بالجنسیة أو الرعوية في الدولة المتعاقدة..

كل شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعیة تستمد ذلك الوضع من األنظمة النافذة فيكل شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعیة تستمد ذلك الوضع من األنظمة النافذة في

الدولة المتعاقدةالدولة المتعاقدة..

تعني عبارة تعني عبارة ""نقل دولينقل دولي" " أي نقل بوساطة سفینة أو طائرة يتولى تشغیلھا مشروع يقع مركز إدارتهأي نقل بوساطة سفینة أو طائرة يتولى تشغیلھا مشروع يقع مركز إدارته

الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحاالت التي تشغل فیھا السفینة أو الطائرة فقط بین أماكن تقعالفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحاالت التي تشغل فیھا السفینة أو الطائرة فقط بین أماكن تقع

داخل الدولة المتعاقدة األخرىداخل الدولة المتعاقدة األخرى..

يعني مصطلح يعني مصطلح ""السلطة المختصةالسلطة المختصة":":

بالنسبة إلى المملكة العربیة السعودية وزارة المالیة، ويمثلھا وزير المالیة أو ممثلهبالنسبة إلى المملكة العربیة السعودية وزارة المالیة، ويمثلھا وزير المالیة أو ممثله

المفوضالمفوض..

بالنسبة إلى روسیا االتحادية وزير المالیة أو ممثله المفوضبالنسبة إلى روسیا االتحادية وزير المالیة أو ممثله المفوض..

عند تطبیق االتفاقیة في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فیھا، وما لمعند تطبیق االتفاقیة في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فیھا، وما لم  .2

يقتض سیاق النص خالف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فیما يتعلقيقتض سیاق النص خالف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فیما يتعلق

بالضرائب التي تطبق علیھا االتفاقیةبالضرائب التي تطبق علیھا االتفاقیة. . ويرجح أي معنى طبقًا لألنظمة الضريبیة النافذة لتلك الدولة على أيويرجح أي معنى طبقًا لألنظمة الضريبیة النافذة لتلك الدولة على أي

معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقًا لألنظمة األخرى لتلك الدولةمعنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقًا لألنظمة األخرى لتلك الدولة..

المادة المادة ((الرابعةالرابعة))

المقیـمالمقیـم

ألغراض ھذه االتفاقیة تعني عبارة ألغراض ھذه االتفاقیة تعني عبارة ""مقیم في دولة متعاقدةمقیم في دولة متعاقدة":":  .1

أي شخص يخضع أي شخص يخضع - - وفقًا ألنظمة تلك الدولة وفقًا ألنظمة تلك الدولة - - للضريبة فیھا بسبب سكنه أو إقامته أو مركز إدارته أوللضريبة فیھا بسبب سكنه أو إقامته أو مركز إدارته أو

مكان تسجیله أو أي معیار آخر ذي طبیعة مماثلةمكان تسجیله أو أي معیار آخر ذي طبیعة مماثلة..

حكومة أي من الدولتین المتعاقدتین أو أي من مؤسساتھا أو ھیئاتھا االعتبارية أو سلطاتھا المحلیةحكومة أي من الدولتین المتعاقدتین أو أي من مؤسساتھا أو ھیئاتھا االعتبارية أو سلطاتھا المحلیة..

عندما يكون فرد مقیمًا في كلتا الدولتین المتعاقدتین وفقًا ألحكام الفقرة عندما يكون فرد مقیمًا في كلتا الدولتین المتعاقدتین وفقًا ألحكام الفقرة ((11) ) من ھذه المادة، فإن وضعه عندئذمن ھذه المادة، فإن وضعه عندئذ  .2

يتحدد كاآلتييتحدد كاآلتي::
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يعد مقیمًا فقط في الدولة التي يتوافر له فیھا سكن دائم، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتینيعد مقیمًا فقط في الدولة التي يتوافر له فیھا سكن دائم، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتین

فیعد مقیمًا فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فیھا عالقاته الشخصیة واالقتصادية أوثق فیعد مقیمًا فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فیھا عالقاته الشخصیة واالقتصادية أوثق ((مركزمركز

المصالح الحیويةالمصالح الحیوية).).

إن لم يكن ممكنًا تحديد الدولة التي فیھا مركز مصالحه الحیوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي منإن لم يكن ممكنًا تحديد الدولة التي فیھا مركز مصالحه الحیوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من

الدولتین، يعد مقیمًا فقط في الدولة التي فیھا سكنه المعتادالدولتین، يعد مقیمًا فقط في الدولة التي فیھا سكنه المعتاد..

إن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتین أو لم يكن له سكن معتاد في أي منھما، يعد مقیمًا فقط فيإن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتین أو لم يكن له سكن معتاد في أي منھما، يعد مقیمًا فقط في

الدولة التي يكون مواطنًا فیھاالدولة التي يكون مواطنًا فیھا..

إن كان مواطنًا في كلتا الدولتین أو لم يكن مواطنًا في أي منھما، تسوي السلطتان المختصتان فيإن كان مواطنًا في كلتا الدولتین أو لم يكن مواطنًا في أي منھما، تسوي السلطتان المختصتان في

الدولتین المتعاقدتین الموضوع باالتفاق المشتركالدولتین المتعاقدتین الموضوع باالتفاق المشترك..

عندما يعد شخص ما عندما يعد شخص ما - - غیر الفردغیر الفرد- - وفقًا ألحكام الفقرة وفقًا ألحكام الفقرة ((11) ) مقیمًا في كلتا الدولتین المتعاقدتین، فإنه يعد مقیمًامقیمًا في كلتا الدولتین المتعاقدتین، فإنه يعد مقیمًا  .3

في الدولة التي يكون فیھا مركز إدارته الفعليفي الدولة التي يكون فیھا مركز إدارته الفعلي..

المادة المادة ((الخامسةالخامسة))

المنشأة الدائمةالمنشأة الدائمة

ألغراض ھذه االتفاقیة، تعني عبارة ألغراض ھذه االتفاقیة، تعني عبارة ""المنشأة الدائمةالمنشأة الدائمة" " المقر الثابت للعمل الذي يتم من خالله مزاولة نشاطالمقر الثابت للعمل الذي يتم من خالله مزاولة نشاط  .1

المشروع كلیًا أو جزئیًاالمشروع كلیًا أو جزئیًا..

تشمل عبارة تشمل عبارة ""المنشأة الدائمةالمنشأة الدائمة" " بوجه خاص اآلتي بوجه خاص اآلتي ::  .2

مركز اإلدارةمركز اإلدارة..

فرعًافرعًا..

مكتبًامكتبًا..

مصنعًامصنعًا..

ورشةورشة..

منجمًا أو محجرًا أو أي مكان آخر الستخراج الموارد الطبیعیةمنجمًا أو محجرًا أو أي مكان آخر الستخراج الموارد الطبیعیة..

تشمل عبارة تشمل عبارة ""المنشأة الدائمةالمنشأة الدائمة" " أيضًاأيضًا::  .3

موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجمیع أو تركیب، أو أعماالً إشرافیة متعلقة بھا، لكن فقط عندما يستمرموقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجمیع أو تركیب، أو أعماالً إشرافیة متعلقة بھا، لكن فقط عندما يستمر

مثل ھذا الموقع أو المشروع أو تلك األعمال مدة تزيد على ستة أشھرمثل ھذا الموقع أو المشروع أو تلك األعمال مدة تزيد على ستة أشھر..

توفیر خدمات بما فیھا الخدمات االستشارية من قبل مشروع من خالل موظفین أو عاملین آخرينتوفیر خدمات بما فیھا الخدمات االستشارية من قبل مشروع من خالل موظفین أو عاملین آخرين

يوظفھم المشروع لمثل ھذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر األعمال من ھذا النوع يوظفھم المشروع لمثل ھذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر األعمال من ھذا النوع ((للمشروع نفسهللمشروع نفسه

أو لمشروع مرتبط بهأو لمشروع مرتبط به) ) داخل الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعھا على ستة أشھر خالل أي مدةداخل الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعھا على ستة أشھر خالل أي مدة

اثنى عشر شھرًااثنى عشر شھرًا..

على الرغم من األحكام السابقة في ھذه المادة، ال تشمل المنشأة الدائمة المكان الثابت للعمل الذيعلى الرغم من األحكام السابقة في ھذه المادة، ال تشمل المنشأة الدائمة المكان الثابت للعمل الذي  .4

يستخدم فقط لغرض أو أكثر من األغراض اآلتیةيستخدم فقط لغرض أو أكثر من األغراض اآلتیة::

استخدام التسھیالت فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكھا المشروعاستخدام التسھیالت فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكھا المشروع..

االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكھا المشروع ألجل التخزين أو العرض أو التوريد فقطاالحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكھا المشروع ألجل التخزين أو العرض أو التوريد فقط..

االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط ألجل المعالجة من قبل مشروع آخراالحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط ألجل المعالجة من قبل مشروع آخر

فقطفقط..

االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروعاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع..

االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألجل اإلعالن أو لتوفیر معلومات أو للبحث العلمي أو ألعمال مشابھةاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألجل اإلعالن أو لتوفیر معلومات أو للبحث العلمي أو ألعمال مشابھة

ذات طبیعة مساعدة أو تحضیرية للمشروعذات طبیعة مساعدة أو تحضیرية للمشروع..

يعد الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نیابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة األخرى يعد الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نیابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة األخرى - - خالف الوكیلخالف الوكیل  .5
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المتمتع بوضع مستقل والذي تطبق علیه الفقرة المتمتع بوضع مستقل والذي تطبق علیه الفقرة ((66)- )- منشأًة دائمة في الدولة المذكورة أوالً إذا كان لديهمنشأًة دائمة في الدولة المذكورة أوالً إذا كان لديه

صالحیة إلبرام العقود باسم المشروع ويمارسھا بشكل معتاد في تلك الدولة ما لم تكن ھذه األعمال مقصورةصالحیة إلبرام العقود باسم المشروع ويمارسھا بشكل معتاد في تلك الدولة ما لم تكن ھذه األعمال مقصورة

على شراء البضائع والسلع للمشروععلى شراء البضائع والسلع للمشروع..

ال يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى بسبب مزاولته العمل في تلك الدولةال يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى بسبب مزاولته العمل في تلك الدولة  .6

األخرى فقط عن طريق سمسار أو وكیل عام بالعمولة أو أي وكیل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثلاألخرى فقط عن طريق سمسار أو وكیل عام بالعمولة أو أي وكیل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل

ھؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملھمھؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملھم..

ال يعد أن لمشروع إحدى الدولتین المتعاقدتین منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى لمجرد مزاولته فيال يعد أن لمشروع إحدى الدولتین المتعاقدتین منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة األخرى لمجرد مزاولته في  .7

ختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة األخرى بیع السلع أو البضائع التي عرضھا في ھذا المعرضختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة األخرى بیع السلع أو البضائع التي عرضھا في ھذا المعرض

التجاري أو المؤتمر فقطالتجاري أو المؤتمر فقط..

إن كون شركة مقیمة في دولة متعاقدة تسیطر على شركة أو مسیطر علیھا من قبل شركة مقیمة بالدولةإن كون شركة مقیمة في دولة متعاقدة تسیطر على شركة أو مسیطر علیھا من قبل شركة مقیمة بالدولة  .8

المتعاقدة األخرى ، أو تزاول عمالً في تلك الدولة األخرى المتعاقدة األخرى ، أو تزاول عمالً في تلك الدولة األخرى ((سواًء من خالل منشأة دائمة أو خالفه سواًء من خالل منشأة دائمة أو خالفه ) ) ، فإن ذلك، فإن ذلك

الواقع في حد ذاته ال يجعل أيًا من الشركتین منشأًة دائمًة للشركة األخرىالواقع في حد ذاته ال يجعل أيًا من الشركتین منشأًة دائمًة للشركة األخرى..

المادة المادة ((السادسةالسادسة))

الدخل من الممتلكات غیر المنقولةالدخل من الممتلكات غیر المنقولة

الدخل الذي يحصل علیه مقیم في دولة متعاقدة من ممتلكات غیر منقولة الدخل الذي يحصل علیه مقیم في دولة متعاقدة من ممتلكات غیر منقولة ((بما في ذلك الدخل من الزراعة أوبما في ذلك الدخل من الزراعة أو  .1

استغالل الغاباتاستغالل الغابات) ) في الدولة المتعاقدة األخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة األخرىفي الدولة المتعاقدة األخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة األخرى..

يكون لعبارة يكون لعبارة ""الممتلكات غیر المنقولةالممتلكات غیر المنقولة" " المعنى الوارد لھا وفقًا لنظام الدولة المتعاقدة التي فیھا الممتلكاتالمعنى الوارد لھا وفقًا لنظام الدولة المتعاقدة التي فیھا الممتلكات  .2

المعنیةالمعنیة. . وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكیة الملحقة بالممتلكات غیر المنقولة، والثروة الحیوانیة،وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكیة الملحقة بالممتلكات غیر المنقولة، والثروة الحیوانیة،

والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغالل الغابات، والحقوق التي تطبق في شأنھا أحكام النظام العاموالمعدات المستخدمة في الزراعة واستغالل الغابات، والحقوق التي تطبق في شأنھا أحكام النظام العام

المتعلقة بملكیة األراضي، وحق االنتفاع بالممتلكات غیر المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغیرة أو الثابتةالمتعلقة بملكیة األراضي، وحق االنتفاع بالممتلكات غیر المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغیرة أو الثابتة

مقابل االستغالل أو الحق في استغالل الترسبات المعدنیة والمصادر والموارد الطبیعیة األخرى مقابل االستغالل أو الحق في استغالل الترسبات المعدنیة والمصادر والموارد الطبیعیة األخرى . . وال تعد السفنوال تعد السفن

والقوارب والطائرات من الممتلكات غیر المنقولةوالقوارب والطائرات من الممتلكات غیر المنقولة..

تطبق أحكام الفقرة تطبق أحكام الفقرة ((11) ) من ھذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غیر المنقولة بصورةمن ھذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غیر المنقولة بصورة  .3

مباشرة أو تأجیرھا أو استغاللھا بأي شكل آخرمباشرة أو تأجیرھا أو استغاللھا بأي شكل آخر..

تطبق أيضًا أحكام الفقرتین تطبق أيضًا أحكام الفقرتین ((11وو33) ) من ھذه المادة على الدخل الناتج من الممتلكات غیر المنقولة لمشروع،من ھذه المادة على الدخل الناتج من الممتلكات غیر المنقولة لمشروع،  .4

وعلى الدخل الناتج من الممتلكات غیر المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخصیة مستقلةوعلى الدخل الناتج من الممتلكات غیر المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخصیة مستقلة..

المادة المادة ((السابعةالسابعة))

أرباح األعمالأرباح األعمال

تخضع األرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطًاتخضع األرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطًا  .1

في الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة دائمة فیھافي الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة دائمة فیھا. . فإن باشر المشروع نشاطًا كالمذكور آنفًا، فإنه يجوزفإن باشر المشروع نشاطًا كالمذكور آنفًا، فإنه يجوز

فرض الضريبة على أرباحه في الدولة المتعاقدة األخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منھا إلى تلكفرض الضريبة على أرباحه في الدولة المتعاقدة األخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منھا إلى تلك

المنشأة الدائمة فقطالمنشأة الدائمة فقط..

مع مراعاة أحكام الفقرة مع مراعاة أحكام الفقرة ((33))، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطًا في الدولة المتعاقدة األخرى عن، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطًا في الدولة المتعاقدة األخرى عن  .2

طريق منشأة دائمة قائمة فیھا، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس األرباح التيطريق منشأة دائمة قائمة فیھا، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس األرباح التي

يتوقع تحقیقھا لو كانت مشروعًا مستقالً يباشر األنشطة نفسھا أو أنشطة مشابھة في الظروف نفسھا أو فييتوقع تحقیقھا لو كانت مشروعًا مستقالً يباشر األنشطة نفسھا أو أنشطة مشابھة في الظروف نفسھا أو في

ظروف مشابھة ويتعامل بصفة مستقلة تمامًا مع المشروع الذي تمثل منشأة دائمة لهظروف مشابھة ويتعامل بصفة مستقلة تمامًا مع المشروع الذي تمثل منشأة دائمة له..

عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة ألغراض ممارسة أعمالھا، بما في ذلكعند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة ألغراض ممارسة أعمالھا، بما في ذلك  .3

المصروفات التنفیذية واإلدارية العمومیة، سواًء تم تكبدھا في الدولة التي فیھا المنشأة الدائمة أو في أي مكانالمصروفات التنفیذية واإلدارية العمومیة، سواًء تم تكبدھا في الدولة التي فیھا المنشأة الدائمة أو في أي مكان
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آخرآخر. . ولكن ال يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع إن وجد ولكن ال يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع إن وجد ((خالف ما دفع مقابل استردادخالف ما دفع مقابل استرداد

النفقات الفعلیةالنفقات الفعلیة) ) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئیس للمشروع أو ألي من مكاتبه األخرى بالخارج علىمن قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئیس للمشروع أو ألي من مكاتبه األخرى بالخارج على

شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات االختراع أو حقوق أخرى أو علىشكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات االختراع أو حقوق أخرى أو على

شكل عموالت مقابل أداء خدمات معینة أو مقابل اإلدارة أو على شكل دخل من مطالبات الدين فیما يتعلقشكل عموالت مقابل أداء خدمات معینة أو مقابل اإلدارة أو على شكل دخل من مطالبات الدين فیما يتعلق

باألموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة باألموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة ((فیما عدا حاالت المشروع المصرفيفیما عدا حاالت المشروع المصرفي) . ) . وبالمثل ال يؤخذ في االعتبار وبالمثل ال يؤخذ في االعتبار --

عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة - - المبالغ المبالغ ((خالف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلیةخالف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلیة) ) التي تحمل من قبلالتي تحمل من قبل

تلك المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئیس للمشروع أو أي من مكاتبه األخرى على شكل إتاوات أوتلك المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئیس للمشروع أو أي من مكاتبه األخرى على شكل إتاوات أو

رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات االختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عموالترسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات االختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عموالت

مقابل أداء خدمات معینة أو مقابل اإلدارة أو على شكل دخل من مطالبات الدين فیما يتعلق باألموال المقرضةمقابل أداء خدمات معینة أو مقابل اإلدارة أو على شكل دخل من مطالبات الدين فیما يتعلق باألموال المقرضة

إلى المكتب الرئیس للمشروع أو أي من مكاتبه األخرى إلى المكتب الرئیس للمشروع أو أي من مكاتبه األخرى ((فیما عدا حاالت المشروع المصرفيفیما عدا حاالت المشروع المصرفي) .) .

تشمل عبارة تشمل عبارة ""أرباح األعمالأرباح األعمال" " ، دون حصر، الدخل المكتسب من التصنیع والتجارة واألعمال المصرفیة ، دون حصر، الدخل المكتسب من التصنیع والتجارة واألعمال المصرفیة ((البنكیةالبنكیة))،،  .4

والتأمین وعملیات النقل الداخلي وتوفیر الخدمات وتأجیر الممتلكات الشخصیة المنقولة والملموسةوالتأمین وعملیات النقل الداخلي وتوفیر الخدمات وتأجیر الممتلكات الشخصیة المنقولة والملموسة. . وال تشملوال تشمل

مثل ھذه العبارة خدمات شخصیة يؤديھا فرد بصفته موظفًا أو يعمل بصفة مستقلةمثل ھذه العبارة خدمات شخصیة يؤديھا فرد بصفته موظفًا أو يعمل بصفة مستقلة..

عندما تشتمل األرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في ھذه االتفاقیة، فإن أحكامعندما تشتمل األرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في ھذه االتفاقیة، فإن أحكام  .5

تلك المواد لن تتأثر بأحكام ھذه المادةتلك المواد لن تتأثر بأحكام ھذه المادة..

المادة المادة ((الثامنةالثامنة))

النقل البحري والجويالنقل البحري والجوي

تخضع األرباح الناتجة من تشغیل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقعتخضع األرباح الناتجة من تشغیل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع  .1

فیھا مركز اإلدارة الفعلي للمشروعفیھا مركز اإلدارة الفعلي للمشروع..

إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفینة أو قارب، فإنه يعد واقعًا في الدولةإذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفینة أو قارب، فإنه يعد واقعًا في الدولة  .2

المتعاقدة التي فیھا میناء موطن السفینة أو القاربالمتعاقدة التي فیھا میناء موطن السفینة أو القارب. . وإن لم يوجد ھذا الموطن، فیعد واقعًا في الدولة المتعاقدةوإن لم يوجد ھذا الموطن، فیعد واقعًا في الدولة المتعاقدة

التي يقیم فیھا مشغل السفینة أو القاربالتي يقیم فیھا مشغل السفینة أو القارب..

تطبق أحكام الفقرة تطبق أحكام الفقرة ((11) ) أيضًا على األرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغیلأيضًا على األرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغیل  .3

دولیةدولیة..

المادة المادة ((التاسعةالتاسعة))

المشروعات المشتركةالمشروعات المشتركة

عندماعندما::  .1

يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولةيشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة

المتعاقدة األخرى أو في السیطرة علیه أو في رأس مالهالمتعاقدة األخرى أو في السیطرة علیه أو في رأس ماله..

أو يشارك نفس األشخاص بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة أو فيأو يشارك نفس األشخاص بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة أو في

السیطرة علیه أو في رأس ماله وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرىالسیطرة علیه أو في رأس ماله وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى. . 

وفي أي من الحالتین ، إذا وضعت أو فرضت شروط بین المشروعین في عالقتھما التجارية أو المالیةوفي أي من الحالتین ، إذا وضعت أو فرضت شروط بین المشروعین في عالقتھما التجارية أو المالیة

تختلف عن تلك التي تكون بین مشروعین مستقلین عن بعضھما، فإن أي ربح كان من الممكن أنتختلف عن تلك التي تكون بین مشروعین مستقلین عن بعضھما، فإن أي ربح كان من الممكن أن

يحققه أي من المشروعین لو لم تكن ھذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب ھذه الشروط،يحققه أي من المشروعین لو لم تكن ھذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب ھذه الشروط،

يجوز إدراجه ضمن أرباح ھذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعًا لذلكيجوز إدراجه ضمن أرباح ھذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعًا لذلك..

إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لھا إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لھا - - وأخضعتھا للضريبة وفقًا لذلك وأخضعتھا للضريبة وفقًا لذلك - - أرباح مشروع تابع للدولةأرباح مشروع تابع للدولة  .2

المتعاقدة األخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة األخرى، وكانت ھذه األرباح المدرجة ستتحقق للمشروعالمتعاقدة األخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة األخرى، وكانت ھذه األرباح المدرجة ستتحقق للمشروع

التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أوالً التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أوالً - - لو كانت الشروط بین المشروعین ھي الشروط نفسھا التي تكون بینلو كانت الشروط بین المشروعین ھي الشروط نفسھا التي تكون بین
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مشاريع مستقلة مشاريع مستقلة - - فعلى الدولة المتعاقدة األخرى عندئذ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروضفعلى الدولة المتعاقدة األخرى عندئذ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض

على تلك األرباح في تلك الدولةعلى تلك األرباح في تلك الدولة. . ولتحديد مثل ھذا التعديل يتعین مراعاة األحكام األخرى لھذه االتفاقیة،ولتحديد مثل ھذا التعديل يتعین مراعاة األحكام األخرى لھذه االتفاقیة،

وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتین المتعاقدتین فیما بینھما متى دعت الضرورة ذلكوتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتین المتعاقدتین فیما بینھما متى دعت الضرورة ذلك..

المادة المادة ((العاشرةالعاشرة))

أرباح األسھمأرباح األسھم

يجوز أن تخضع أرباح األسھم التي تدفعھا شركة مقیمة في دولة متعاقدة إلى مقیم في الدولة المتعاقدةيجوز أن تخضع أرباح األسھم التي تدفعھا شركة مقیمة في دولة متعاقدة إلى مقیم في الدولة المتعاقدة  .1

األخرى للضريبة في تلك الدولة األخرىاألخرى للضريبة في تلك الدولة األخرى..

ومع ذلك، يجوز أيضًا أن تخضع أرباح األسھم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقیم فیھا الشركة الدافعةومع ذلك، يجوز أيضًا أن تخضع أرباح األسھم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقیم فیھا الشركة الدافعة  .2

لألرباح ووفقًا ألنظمة تلك الدولةلألرباح ووفقًا ألنظمة تلك الدولة. . ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح األسھم مقیمًا في الدولة المتعاقدة األخرىولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح األسھم مقیمًا في الدولة المتعاقدة األخرى

فإن الضريبة المفروضة يجب أال تتجاوز خمسة بالمائة فإن الضريبة المفروضة يجب أال تتجاوز خمسة بالمائة ((55%) %) من إجمالي قیمة أرباح األسھممن إجمالي قیمة أرباح األسھم. . ال تؤثر ھذه الفقرةال تؤثر ھذه الفقرة

على خضوع الشركة للضريبة فیما يختص باألرباح التي تدفع منھا أرباح األسھمعلى خضوع الشركة للضريبة فیما يختص باألرباح التي تدفع منھا أرباح األسھم..

بغض النظر عن أحكام الفقرتین بغض النظر عن أحكام الفقرتین ((11) ) و و ((22) ) من ھذه المادة، ال تخضع أرباح األسھم التي تدفعھا شركة مقیمةمن ھذه المادة، ال تخضع أرباح األسھم التي تدفعھا شركة مقیمة  .3

بدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع منھا ھو أي من اآلتيبدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع منھا ھو أي من اآلتي::

حكومة الدولة المتعاقدة األخرى أو أحد أقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھا المحلیةحكومة الدولة المتعاقدة األخرى أو أحد أقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھا المحلیة..

البنك المركزي للدولة المتعاقدة األخرىالبنك المركزي للدولة المتعاقدة األخرى..

أجھزة حكومیة أو مؤسسات مالیة أخرى قد تتفق علیھا وتحددھا السلطتین المختصتین فيأجھزة حكومیة أو مؤسسات مالیة أخرى قد تتفق علیھا وتحددھا السلطتین المختصتین في

الدولتین المتعاقدتین في مذكرات متبادلةالدولتین المتعاقدتین في مذكرات متبادلة..

تعني عبارة تعني عبارة ""أرباح األسھمأرباح األسھم" " كما ھي مستخدمة في ھذه المادة، الدخل من األسھم أو أسھم كما ھي مستخدمة في ھذه المادة، الدخل من األسھم أو أسھم ""االنتفاعاالنتفاع" " أوأو  .4

حقوق حقوق ""االنتفاعاالنتفاع" " أو أسھم التعدين أو أسھم المؤسسین أو الحقوق األخرى التي ال تمثل مطالبات ديون أوأو أسھم التعدين أو أسھم المؤسسین أو الحقوق األخرى التي ال تمثل مطالبات ديون أو

المشاركة في األرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة األخرى التي تخضع للمعاملة الضريبیة نفسھا كدخلالمشاركة في األرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة األخرى التي تخضع للمعاملة الضريبیة نفسھا كدخل

من األسھم بموجب أنظمة الدولة التي تقیم فیھا الشركة الموزعةمن األسھم بموجب أنظمة الدولة التي تقیم فیھا الشركة الموزعة..

ال تنطبق أحكام الفقرات ال تنطبق أحكام الفقرات ((11) ) و و ((22) ) وو((33) ) إذا كان المالك المنتفع بأرباح األسھم مقیمًا في دولة متعاقدة ويزاولإذا كان المالك المنتفع بأرباح األسھم مقیمًا في دولة متعاقدة ويزاول  .5

عمالً في الدولة المتعاقدة األخرى التي تقیم فیھا الشركة الدافعة ألرباح األسھم من خالل منشأة دائمة تقععمالً في الدولة المتعاقدة األخرى التي تقیم فیھا الشركة الدافعة ألرباح األسھم من خالل منشأة دائمة تقع

فیھا، أو يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصیة مستقلة من قاعدة ثابتة فیھا، وكانت ملكیة األسھمفیھا، أو يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصیة مستقلة من قاعدة ثابتة فیھا، وكانت ملكیة األسھم

التي تدفع بسببھا أرباح األسھم مرتبطة فعلیًا بھذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل ھذه الحالةالتي تدفع بسببھا أرباح األسھم مرتبطة فعلیًا بھذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل ھذه الحالة

تنطبق أحكام المادة تنطبق أحكام المادة ((السابعةالسابعة) ) أو المادة أو المادة ((الرابعة عشرةالرابعة عشرة) ) وفقًا للحالةوفقًا للحالة..

- - إذا حققت شركة مقیمة في دولة متعاقدة أرباحًا أو دخالً من الدولة المتعاقدة األخرى، فال يجوز أن تفرض تلكإذا حققت شركة مقیمة في دولة متعاقدة أرباحًا أو دخالً من الدولة المتعاقدة األخرى، فال يجوز أن تفرض تلك  .6

الدولة األخرى أي ضريبة على أرباح األسھم التي تدفعھا الشركة إال بقدر ما يدفع من أرباح األسھم ھذه إلىالدولة األخرى أي ضريبة على أرباح األسھم التي تدفعھا الشركة إال بقدر ما يدفع من أرباح األسھم ھذه إلى

مقیم في تلك الدولة األخرى أو بالقدر الذي تكون فیه الملكیة التي تدفع بسببھا أرباح األسھم مرتبطة ارتباطًامقیم في تلك الدولة األخرى أو بالقدر الذي تكون فیه الملكیة التي تدفع بسببھا أرباح األسھم مرتبطة ارتباطًا

فعلیًا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة األخرىفعلیًا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة األخرى..كما ال يجوز لھا إخضاع أرباح الشركة غیر الموزعةكما ال يجوز لھا إخضاع أرباح الشركة غیر الموزعة

للضريبة حتى لو كانت أرباح األسھم المدفوعة أو األرباح غیر الموزعة تمثل للضريبة حتى لو كانت أرباح األسھم المدفوعة أو األرباح غیر الموزعة تمثل - - كلیًا أو جزئیًا كلیًا أو جزئیًا - - أرباحًا أو دخالً ناشئًاأرباحًا أو دخالً ناشئًا

في تلك الدولة األخرىفي تلك الدولة األخرى..

المادة المادة ((الحادية عشرةالحادية عشرة))

الدخل من مطالبات الدينالدخل من مطالبات الدين

يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين - - الناشئ في دولة متعاقدة المدفوع لمقیم في الدولة المتعاقدةالناشئ في دولة متعاقدة المدفوع لمقیم في الدولة المتعاقدة  .1

األخرى األخرى - - للضريبة في تلك الدولة األخرىللضريبة في تلك الدولة األخرى..

مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل ھذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فیھا وطبقًامع ذلك، يجوز أن يخضع مثل ھذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فیھا وطبقًا  .2

ألنظمتھا، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقیمًا في الدولة المتعاقدة األخرى، فیجب أّالألنظمتھا، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقیمًا في الدولة المتعاقدة األخرى، فیجب أّال
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تتجاوز ھذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة تتجاوز ھذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة ((55%) %) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدينمن إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين..

على الرغم من أحكام الفقرة على الرغم من أحكام الفقرة ((22) ) من ھذه المادة، يعفى الدخل من مطالبات الدين من ھذه المادة، يعفى الدخل من مطالبات الدين - - الناشئ في دولة متعاقدةالناشئ في دولة متعاقدة  .3

- - من الضريبة في تلك الدولة في أي من الحاالت التالیةمن الضريبة في تلك الدولة في أي من الحاالت التالیة::

إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعًا من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلیة فیھاإذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعًا من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلیة فیھا..

إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعًا إلى حكومة الدولة المتعاقدة األخرى أو إلى سلطة محلیةإذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعًا إلى حكومة الدولة المتعاقدة األخرى أو إلى سلطة محلیة

فیھا أو إلى أي وكالة أو جھة فیھا أو إلى أي وكالة أو جھة ((بما في ذلك مؤسسة مالیةبما في ذلك مؤسسة مالیة) ) مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدةمملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة

األخرى أو لسلطة محلیة فیھااألخرى أو لسلطة محلیة فیھا..

إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعًا إلى أي وكالة أو جھة أخرى إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعًا إلى أي وكالة أو جھة أخرى ( ( بما في ذلك مؤسسة مالیة بما في ذلك مؤسسة مالیة ))

فیما يتعلق بقروض تمت تطبیقًا التفاقیة مبرمة بین حكومتي الدولتین المتعاقدتینفیما يتعلق بقروض تمت تطبیقًا التفاقیة مبرمة بین حكومتي الدولتین المتعاقدتین..

تعني عبارة تعني عبارة " " الدخل من مطالبات الدينالدخل من مطالبات الدين" " كما ھي مستخدمة في ھذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أيكما ھي مستخدمة في ھذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي  .4

نوع سواء تم تأمینھا برھن أم ال، وسواء لھا الحق في المشاركة بأرباح المدين أم ال، وبشكل خاص الدخل مننوع سواء تم تأمینھا برھن أم ال، وسواء لھا الحق في المشاركة بأرباح المدين أم ال، وبشكل خاص الدخل من

السندات المالیة الحكومیة، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة بمثل ھذهالسندات المالیة الحكومیة، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة بمثل ھذه

السندات المالیة أو السندات أو سندات الديون السندات المالیة أو السندات أو سندات الديون . . وال تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخالً من مطالبات الدينوال تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخالً من مطالبات الدين

ألغراض ھذه المادةألغراض ھذه المادة..

ال تنطبق أحكام الفقرتین ال تنطبق أحكام الفقرتین ((11) ) و و ((22) ) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقیمًا في دولةإذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقیمًا في دولة  .5

متعاقدة، ويزاول عمالً في الدولة المتعاقدة األخرى التي نشأ فیھا الدخل من مطالبات الدين من خالل منشأةمتعاقدة، ويزاول عمالً في الدولة المتعاقدة األخرى التي نشأ فیھا الدخل من مطالبات الدين من خالل منشأة

دائمة تقع فیھا، أو يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصیة مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فیھا وكانتدائمة تقع فیھا، أو يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصیة مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فیھا وكانت

مطالبة الدين التي يدفع عنھا الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلیًا بمثل ھذه المنشأة الدائمة أو القاعدةمطالبة الدين التي يدفع عنھا الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلیًا بمثل ھذه المنشأة الدائمة أو القاعدة

الثابتةالثابتة. . في مثل ھذه الحالة، تنطبق أحكام المادة في مثل ھذه الحالة، تنطبق أحكام المادة ((السابعةالسابعة) ) أو المادة أو المادة ((الرابعة عشرةالرابعة عشرة) ) وفقًا للحالةوفقًا للحالة..

يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئًا في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفسھا، أو أحد أقسامھا السیاسیة أويعد الدخل من مطالبات الدين ناشئًا في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفسھا، أو أحد أقسامھا السیاسیة أو  .6

سلطاتھا المحلیة، أو مقیم في تلك الدولةسلطاتھا المحلیة، أو مقیم في تلك الدولة. . لكن إذا كان الشخص الذي دفع ذلك الدخل من مطالبات الدين لكن إذا كان الشخص الذي دفع ذلك الدخل من مطالبات الدين --

سواء كان ھذا الشخص مقیمًا في دولة متعاقدة أم السواء كان ھذا الشخص مقیمًا في دولة متعاقدة أم ال- - له في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطةله في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة

بالمديونیة التي تم تكبدھا ويتم دفع الدخل عنھا وتتحمل ذلك الدخل ھذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة؛بالمديونیة التي تم تكبدھا ويتم دفع الدخل عنھا وتتحمل ذلك الدخل ھذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة؛

عندئذ يعد الدخل ناشئًا في الدولة التي تقع فیھا المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتةعندئذ يعد الدخل ناشئًا في الدولة التي تقع فیھا المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة..

عندما يكون عندما يكون - - بسبب عالقة خاصة بین الجھة الدافعة والمالك المنتفع أو بینھما معًا وشخص آخر بسبب عالقة خاصة بین الجھة الدافعة والمالك المنتفع أو بینھما معًا وشخص آخر - - مبلغ الدخلمبلغ الدخل  .7

من مطالبات الدين فیما يتعلق بالدين الذي يدفع عنھا ھذا الدخل زائدًا على المبلغ الذي كان سیتم االتفاقمن مطالبات الدين فیما يتعلق بالدين الذي يدفع عنھا ھذا الدخل زائدًا على المبلغ الذي كان سیتم االتفاق

علیه بین الجھة الدافعة والمالك المنتفع في غیاب تلك العالقة؛ فإن أحكام ھذه المادة تنطبق على المبلغعلیه بین الجھة الدافعة والمالك المنتفع في غیاب تلك العالقة؛ فإن أحكام ھذه المادة تنطبق على المبلغ

المذكور أخیرًا فقطالمذكور أخیرًا فقط. . في مثل ھذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعًا للضريبة طبقًا ألنظمة كلفي مثل ھذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعًا للضريبة طبقًا ألنظمة كل

دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة األحكام األخرى في ھذه االتفاقیةدولة متعاقدة مع وجوب مراعاة األحكام األخرى في ھذه االتفاقیة..

المادة المادة ((الثانیة عشرةالثانیة عشرة))

اإلتاواتاإلتاوات

يجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقیم في الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة فييجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقیم في الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة في  .1

تلك الدولة المتعاقدة األخرىتلك الدولة المتعاقدة األخرى..

ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك اإلتاوات أيضًا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فیھا وفقًا ألنظمتھاومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك اإلتاوات أيضًا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فیھا وفقًا ألنظمتھا. . لكن إذالكن إذا  .2

كان المالك المنتفع من اإلتاوات مقیمًا في الدولة المتعاقدة األخرى، فیجب أالّ تتجاوز الضريبة المفروضة عشرةكان المالك المنتفع من اإلتاوات مقیمًا في الدولة المتعاقدة األخرى، فیجب أالّ تتجاوز الضريبة المفروضة عشرة

بالمائة بالمائة ((1010 %)  %) من المبلغ اإلجمالي لإلتاواتمن المبلغ اإلجمالي لإلتاوات..

يعني مصطلح يعني مصطلح ""إتاواتإتاوات" " كما ھو مستخدم في ھذه المادة، المدفوعات من أي نوع، التي يتم تسلمھا مقابلكما ھو مستخدم في ھذه المادة، المدفوعات من أي نوع، التي يتم تسلمھا مقابل  .3

استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك األفالم السینمائیة أو أفالم أواستعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك األفالم السینمائیة أو أفالم أو

أشرطة البث اإلذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو عالمة تجارية، أو تصمیم أو نموذج، أو مخطط، أو تركیبةأشرطة البث اإلذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو عالمة تجارية، أو تصمیم أو نموذج، أو مخطط، أو تركیبة
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أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعیة وتجارية أو علمیة أو معلومات متعلقةأو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعیة وتجارية أو علمیة أو معلومات متعلقة

بالتجارب الصناعیة والتجارية أو العلمیةبالتجارب الصناعیة والتجارية أو العلمیة..

ال تنطبق أحكام الفقرتین ال تنطبق أحكام الفقرتین ((11و و 22) ) إذا كان المالك المنتفع باإلتاوات مقیمًا في دولة متعاقدة ويزاول عمالً فيإذا كان المالك المنتفع باإلتاوات مقیمًا في دولة متعاقدة ويزاول عمالً في  .4

الدولة المتعاقدة األخرى التي نشأت فیھا ھذه اإلتاوات من خالل منشأة دائمة تقع فیھا، أو يؤدي في تلك الدولةالدولة المتعاقدة األخرى التي نشأت فیھا ھذه اإلتاوات من خالل منشأة دائمة تقع فیھا، أو يؤدي في تلك الدولة

المتعاقدة األخرى خدمات شخصیة مستقلة من خالل قاعدة ثابتة له تقع فیھا، وكان الحق أو الملكیة اللذانالمتعاقدة األخرى خدمات شخصیة مستقلة من خالل قاعدة ثابتة له تقع فیھا، وكان الحق أو الملكیة اللذان

تدفع عنھما اإلتاوات مرتبطین ارتباطًا فعلیًا بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة في الدولة المتعاقدة األخرىتدفع عنھما اإلتاوات مرتبطین ارتباطًا فعلیًا بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة في الدولة المتعاقدة األخرى..

في مثل تلك الحالة تطبق أحكام المواد في مثل تلك الحالة تطبق أحكام المواد ((السابعةالسابعة) ) والمادة والمادة ((الرابعة عشرةالرابعة عشرة) ) وفقًا للحالةوفقًا للحالة..

تعد اإلتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة عندما تكون الجھة الدافعة ھي الدولة نفسھا أو أحد أقسامھاتعد اإلتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة عندما تكون الجھة الدافعة ھي الدولة نفسھا أو أحد أقسامھا  .5

السیاسیة أو سلطاتھا المحلیة أو مقیم فیھاالسیاسیة أو سلطاتھا المحلیة أو مقیم فیھا. . لكن إذا كان الشخص الذي دفع تلك األتاوات لكن إذا كان الشخص الذي دفع تلك األتاوات - - سواء كان مقیمًاسواء كان مقیمًا

في دولة متعاقدة أم ال في دولة متعاقدة أم ال - - له في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة وكان االلتزام بدفع اإلتاوات يرتبط بھماله في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة وكان االلتزام بدفع اإلتاوات يرتبط بھما

وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة عبء دفع اإلتاوات، فإن ھذه اإلتاوات تعد عندئذ قد نشأت فيوتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة عبء دفع اإلتاوات، فإن ھذه اإلتاوات تعد عندئذ قد نشأت في

الدولة التي تقع فیھا المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتةالدولة التي تقع فیھا المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة..

عندما يكون عندما يكون - - بسبب عالقة خاصة بین الجھة الدافعة والمالك المنتفع أو بینھما معًا وشخص آخربسبب عالقة خاصة بین الجھة الدافعة والمالك المنتفع أو بینھما معًا وشخص آخر- - مبلغ اإلتاواتمبلغ اإلتاوات  .6

فیما يتعلق باالستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابل لھا، زائدًا على المبلغ الذي كان سیتفق علیهفیما يتعلق باالستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابل لھا، زائدًا على المبلغ الذي كان سیتفق علیه

بین الجھة الدافعة والمالك المنتفع في غیاب تلك العالقة؛ فإن أحكام ھذه المادة تطبق على المبلغ المذكوربین الجھة الدافعة والمالك المنتفع في غیاب تلك العالقة؛ فإن أحكام ھذه المادة تطبق على المبلغ المذكور

أخیرًا فقطأخیرًا فقط. . في مثل ھذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعًا للضريبة طبقًا ألنظمة كل دولةفي مثل ھذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعًا للضريبة طبقًا ألنظمة كل دولة

متعاقدة، مع وجوب مراعاة األحكام األخرى في ھذه االتفاقیةمتعاقدة، مع وجوب مراعاة األحكام األخرى في ھذه االتفاقیة..

المادة المادة ( ( الثالثة عشرةالثالثة عشرة))

األرباح الرأسمالیةاألرباح الرأسمالیة

األرباح الرأسمالیة المتحققة لمقیم في دولة متعاقدة من نقل ملكیة ممتلكات غیر منقولة، المشار إلیھا فياألرباح الرأسمالیة المتحققة لمقیم في دولة متعاقدة من نقل ملكیة ممتلكات غیر منقولة، المشار إلیھا في  .1

المادة المادة ((السادسةالسادسة) ) والواقعة في الدولة المتعاقدة األخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرىوالواقعة في الدولة المتعاقدة األخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى..

األرباح الرأسمالیة المتحققة لمقیم في دولة متعاقدة من نقل ملكیة ممتلكات منقولة تشكل جزءًا مناألرباح الرأسمالیة المتحققة لمقیم في دولة متعاقدة من نقل ملكیة ممتلكات منقولة تشكل جزءًا من  .2

الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكھا في الدولة المتعاقدة األخرى، أو مرتبطة بشكل وثیق بأداء ناقلالممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكھا في الدولة المتعاقدة األخرى، أو مرتبطة بشكل وثیق بأداء ناقل

الملكیة لخدمات شخصیة مستقلة الملكیة لخدمات شخصیة مستقلة ((التي تنطبق علیھا المادة الرابعة عشرةالتي تنطبق علیھا المادة الرابعة عشرة) ) في تلك الدولة األخرى، بما فيفي تلك الدولة األخرى، بما في

ذلك األرباح الرأسمالیة الناشئة من نقل ملكیة مثل ھذه المنشأة الدائمة؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلكذلك األرباح الرأسمالیة الناشئة من نقل ملكیة مثل ھذه المنشأة الدائمة؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك

الدولة األخرىالدولة األخرى..

على الرغم من أحكام الفقرة على الرغم من أحكام الفقرة ((22))، تخضع األرباح الرأسمالیة ، تخضع األرباح الرأسمالیة - - الناتجة من نقل ملكیة أسھم تشكل حصًة فيالناتجة من نقل ملكیة أسھم تشكل حصًة في  .3

رأس مال شركة مقیمة في إحدى الدولتین المتعاقدتین رأس مال شركة مقیمة في إحدى الدولتین المتعاقدتین - - للضريبة في الدولة التي تقع فیھا الشركةللضريبة في الدولة التي تقع فیھا الشركة..

تخضع األرباح الرأسمالیة المتحققة من نقل أي ملكیة تخضع األرباح الرأسمالیة المتحققة من نقل أي ملكیة - - خالف تلك المشار إلیھا في الفقرات خالف تلك المشار إلیھا في الفقرات ((11وو22وو33) - ) - للضريبةللضريبة  .4

فقط في الدولة المتعاقدة التي يقیم فیھا ناقل الملكیةفقط في الدولة المتعاقدة التي يقیم فیھا ناقل الملكیة..

المادة المادة ((الرابعة عشرةالرابعة عشرة))

الخدمات الشخصیة المستقلةالخدمات الشخصیة المستقلة

يخضع الدخل الذي يكتسبه مقیم في دولة متعاقدة فیما يتعلق بخدمات مھنیة أو أنشطة أخرى ذات طبیعةيخضع الدخل الذي يكتسبه مقیم في دولة متعاقدة فیما يتعلق بخدمات مھنیة أو أنشطة أخرى ذات طبیعة  .1

مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة فیما عدا أي من الحاالت التالیة، حیث يجوز أن يخضع ھذا الدخل أيضًامستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة فیما عدا أي من الحاالت التالیة، حیث يجوز أن يخضع ھذا الدخل أيضًا

للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرىللضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى::

إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة األخرى ألداء أنشطته، فيإذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة األخرى ألداء أنشطته، في

تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب إلىتلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب إلى

تلك القاعدة الثابتة فقطتلك القاعدة الثابتة فقط..
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إذا كان الشخص موجودًا في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو مدد تصل أو تزيد في مجموعھا علىإذا كان الشخص موجودًا في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو مدد تصل أو تزيد في مجموعھا على

((183183) ) يومًا في أي مدة اثني عشر شھرًا تبدأ أو تنتھي في السنة المالیة المعنیة، في ھذه الحالةيومًا في أي مدة اثني عشر شھرًا تبدأ أو تنتھي في السنة المالیة المعنیة، في ھذه الحالة

فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة الفرد التي تمت في تلك الدولة األخرى، يجوز أن يخضعفإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة الفرد التي تمت في تلك الدولة األخرى، يجوز أن يخضع

للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى أنشطته التي تمت في ھذهللضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى أنشطته التي تمت في ھذه

الدولة األخرىالدولة األخرى..

إذا كانت المكافآت عن أنشطته في الدولة المتعاقدة األخرى قد دفعھا مقیم في تلك الدولة المتعاقدةإذا كانت المكافآت عن أنشطته في الدولة المتعاقدة األخرى قد دفعھا مقیم في تلك الدولة المتعاقدة

أو تحملتھا منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة المالیة على أو تحملتھا منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة المالیة على ((100.000100.000) ) دوالردوالر

أمريكي، فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة الفرد في تلك الدولة األخرى، يجوز أن يخضع للضريبةأمريكي، فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة الفرد في تلك الدولة األخرى، يجوز أن يخضع للضريبة

في تلك الدولة األخرىفي تلك الدولة األخرى..

تشمل عبارة تشمل عبارة ""الخدمات المھنیةالخدمات المھنیة" " بوجه خاص األنشطة المستقلة في المجاالت العلمیة، واألدبیة، والتربوية أوبوجه خاص األنشطة المستقلة في المجاالت العلمیة، واألدبیة، والتربوية أو  .2

التعلیمیة، وكذلك األنشطة المستقلة التي يزاولھا األطباء والمحامون والمھندسون والمعماريون وأطباء األسنانالتعلیمیة، وكذلك األنشطة المستقلة التي يزاولھا األطباء والمحامون والمھندسون والمعماريون وأطباء األسنان

والمحاسبونوالمحاسبون..

المادة المادة ((الخامسة عشرةالخامسة عشرة))

الخدمات الشخصیة غیر المستقلةالخدمات الشخصیة غیر المستقلة

11- - مع مراعاة أحكام المواد مع مراعاة أحكام المواد ((السادسة عشرةالسادسة عشرة) ) و و ((الثامنة عشرةالثامنة عشرة) ) و و ((التاسعة عشرةالتاسعة عشرة) ) فإن الرواتب واألجورفإن الرواتب واألجور  .1

والمكافآت المماثلة التي يكتسبھا مقیم في دولة متعاقدة والمكافآت المماثلة التي يكتسبھا مقیم في دولة متعاقدة - - فیما يتعلق بوظیفة فیما يتعلق بوظیفة - - تخضع للضريبة في تلكتخضع للضريبة في تلك

الدولة فقط ما لم تتم مزاولة الوظیفة في الدولة المتعاقدة األخرى، فإذا تمت مزاولتھا في الدولة المتعاقدةالدولة فقط ما لم تتم مزاولة الوظیفة في الدولة المتعاقدة األخرى، فإذا تمت مزاولتھا في الدولة المتعاقدة

األخرى فیجوز أن تخضع مثل ھذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة األخرىاألخرى فیجوز أن تخضع مثل ھذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة األخرى..

22- - على الرغم من أحكام الفقرة على الرغم من أحكام الفقرة ((11))، فإن المكافآت التي يكتسبھا مقیم في دولة متعاقدة فیما يتعلق بوظیفة، فإن المكافآت التي يكتسبھا مقیم في دولة متعاقدة فیما يتعلق بوظیفة  .2

يتم مزاولتھا في الدولة المتعاقدة األخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أوالً في الحاالت التالیةيتم مزاولتھا في الدولة المتعاقدة األخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أوالً في الحاالت التالیة::

إذا كان المستفید موجودًا في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو مدد ال تتجاوز في مجموعھا عن إذا كان المستفید موجودًا في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو مدد ال تتجاوز في مجموعھا عن ((183183))

يومًا في أي مدة اثني عشر شھرًا تبدأ أو تنتھي في السنة المالیة المعنیةيومًا في أي مدة اثني عشر شھرًا تبدأ أو تنتھي في السنة المالیة المعنیة..

إذا دفعت المكافآت من قبل صاحب عمل غیر مقیم في الدولة األخرى أو نیابة عنهإذا دفعت المكافآت من قبل صاحب عمل غیر مقیم في الدولة األخرى أو نیابة عنه..

أالّ تكون المكافآت قد تحملتھا منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكھا صاحب العمل في الدولة األخرىأالّ تكون المكافآت قد تحملتھا منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكھا صاحب العمل في الدولة األخرى..

على الرغم من األحكام السابقة في ھذه المادة، يجوز أن تخضع المكافآت المكتسبة على الرغم من األحكام السابقة في ھذه المادة، يجوز أن تخضع المكافآت المكتسبة - - فیما يتعلق بوظیفةفیما يتعلق بوظیفة  .3

تمارس على متن سفینة أو طائرة يتم تشغیلھا في النقل الدولي أو على متن قارب يستخدم في المیاهتمارس على متن سفینة أو طائرة يتم تشغیلھا في النقل الدولي أو على متن قارب يستخدم في المیاه

الداخلیة الداخلیة - - للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فیھا مركز اإلدارة الفعلي للمشروعللضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فیھا مركز اإلدارة الفعلي للمشروع..

المادة المادة ((السادسة عشرةالسادسة عشرة))

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبھا مقیم في دولة متعاقدة بصفته عضوًا في مجلس إدارةأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبھا مقیم في دولة متعاقدة بصفته عضوًا في مجلس إدارة

شركة مقیمة في الدولة المتعاقدة األخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرىشركة مقیمة في الدولة المتعاقدة األخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى..

المادة المادة ((السابعة عشرةالسابعة عشرة))

الفنانون والرياضیونالفنانون والرياضیون

على الرغم من أحكام المادتین على الرغم من أحكام المادتین ((الرابعة عشرةالرابعة عشرة) ) وو((الخامسة عشرةالخامسة عشرة))، فإن الدخل الذي يكتسبه مقیم في دولة، فإن الدخل الذي يكتسبه مقیم في دولة  .1

متعاقدة متعاقدة - - بصفته فنانًا بالمسرح أو السینما أو الراديو أو التلفزيون أو بصفته موسیقیًا أو رياضیًا بصفته فنانًا بالمسرح أو السینما أو الراديو أو التلفزيون أو بصفته موسیقیًا أو رياضیًا - - من أنشطتهمن أنشطته

الشخصیة التي يمارسھا في الدولة المتعاقدة األخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة األخرىالشخصیة التي يمارسھا في الدولة المتعاقدة األخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى..

عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصیة زاولھا الفنان أو الرياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنانعندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصیة زاولھا الفنان أو الرياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان  .2

أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل على الرغم من أحكام المواد أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل على الرغم من أحكام المواد ((السابعةالسابعة) ) وو((الرابعة عشرةالرابعة عشرة))
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وو((الخامسة عشرةالخامسة عشرة) ) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فیھا مزاولة الفنان أو الرياضي لتلكيجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فیھا مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك

األنشطةاألنشطة..

المادة المادة ((الثامنة عشرةالثامنة عشرة))

معاشات التقاعدمعاشات التقاعد

مع مراعاة أحكام المادة مع مراعاة أحكام المادة ((التاسعة عشرةالتاسعة عشرة) ) ، فإن معاشات التقاعد والمكافآت األخرى المماثلة التي تدفع لمقیم، فإن معاشات التقاعد والمكافآت األخرى المماثلة التي تدفع لمقیم  .1

في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة فقطفي دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ؛ تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط..

على الرغم من أحكام الفقرة على الرغم من أحكام الفقرة ((11) ) ، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات األخرى التي تتم بناًء على برنامج عام، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات األخرى التي تتم بناًء على برنامج عام  .2

يمثل جزءًا من نظام التأمینات االجتماعیة لدولة متعاقدة أو أحد أقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھايمثل جزءًا من نظام التأمینات االجتماعیة لدولة متعاقدة أو أحد أقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھا

المحلیة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقطالمحلیة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط..

المادة المادة ((التاسعة عشرةالتاسعة عشرة))

الخدمات الحكومیةالخدمات الحكومیة

األجور والرواتب والمكافآت األخرى المماثلة ومعاشات التقاعد التي تدفعھا دولة متعاقدة أو أحد أقسامھا السیاسیة أواألجور والرواتب والمكافآت األخرى المماثلة ومعاشات التقاعد التي تدفعھا دولة متعاقدة أو أحد أقسامھا السیاسیة أو

سلطاتھا المحلیة لفرد مقابل خدمات أداھا لتلك الدولة أو ألحد أقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھا المحلیة، تخضعسلطاتھا المحلیة لفرد مقابل خدمات أداھا لتلك الدولة أو ألحد أقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھا المحلیة، تخضع

للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تكن تلك الخدمات مرتبطة مع أنشطة صناعیة أو تجارية تمارسھا دولة متعاقدة أو أحدللضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تكن تلك الخدمات مرتبطة مع أنشطة صناعیة أو تجارية تمارسھا دولة متعاقدة أو أحد

أقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھا المحلیة في الدولة المتعاقدة األخرى، في ھذه الحالة يجوز أن تخضع للضريبةأقسامھا السیاسیة أو اإلدارية أو سلطاتھا المحلیة في الدولة المتعاقدة األخرى، في ھذه الحالة يجوز أن تخضع للضريبة

في الدولة المتعاقدة األخرىفي الدولة المتعاقدة األخرى..

المادة المادة ((العشرونالعشرون))

الطالبالطالب

المدفوعات التي يتسلمھا طالب أو متدرب يكون المدفوعات التي يتسلمھا طالب أو متدرب يكون ((أو كانأو كان) ) مقیمًا في دولة متعاقدة ويتواجد في الدولة المتعاقدةمقیمًا في دولة متعاقدة ويتواجد في الدولة المتعاقدة  .1

األخرى لغرض التعلیم أو التدريب المھني أو الحرفي لغرض معیشته أو تعلیمه أو تدريبه، فإن ھذه المدفوعات الاألخرى لغرض التعلیم أو التدريب المھني أو الحرفي لغرض معیشته أو تعلیمه أو تدريبه، فإن ھذه المدفوعات ال

تخضع للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تكون ناشئة من مصادر خارج تلك الدولةتخضع للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تكون ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة..

المدفوعات التي يستلمھا طالب أو متدرب والذي يكون المدفوعات التي يستلمھا طالب أو متدرب والذي يكون ((أو كانأو كان) ) مقیمًا في دولة متعاقدة ويتواجد في الدولةمقیمًا في دولة متعاقدة ويتواجد في الدولة  .2

المتعاقدة األخرى لغرض التعلیم أو التدريب المھني أو الحرفي، والمتعلقة بخدمات أديت في الدولة المتعاقدةالمتعاقدة األخرى لغرض التعلیم أو التدريب المھني أو الحرفي، والمتعلقة بخدمات أديت في الدولة المتعاقدة

األخرى، ال تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى، بشرط ارتباط تلك الخدمات بالتعلیم أو التدريب أو أنھا ضروريةاألخرى، ال تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى، بشرط ارتباط تلك الخدمات بالتعلیم أو التدريب أو أنھا ضرورية

ألغراض المعیشةألغراض المعیشة..

المادة المادة ((الحادية والعشرونالحادية والعشرون))

المعلمون والباحثونالمعلمون والباحثون

المكافآت التي يتسلمھا معلم أو باحث مقیم المكافآت التي يتسلمھا معلم أو باحث مقیم ((أو كان مقیمًاأو كان مقیمًا) ) في دولة متعاقدة في دولة متعاقدة - - قبل دعوته للدولة المتعاقدة األخرىقبل دعوته للدولة المتعاقدة األخرى

لغرض التعلیم أو إجراء أبحاث، فیما يتصل بمثل ھذه األنشطة لغرض التعلیم أو إجراء أبحاث، فیما يتصل بمثل ھذه األنشطة - - ال تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة الال تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة ال

تتجاوز سنتینتتجاوز سنتین..

المادة المادة ((الثانیة والعشرونالثانیة والعشرون))

الدخل اآلخرالدخل اآلخر

بنود الدخل لمقیم في دولة متعاقدة بنود الدخل لمقیم في دولة متعاقدة - - أينما نشأت أينما نشأت - - التي لم تتناولھا المواد السابقة من ھذه االتفاقیة، تخضعالتي لم تتناولھا المواد السابقة من ھذه االتفاقیة، تخضع  .1

للضريبة في تلك الدولةللضريبة في تلك الدولة..

ال تنطبق أحكام الفقرة ال تنطبق أحكام الفقرة ((11) ) على الدخل خالف الدخل من الممتلكات غیر المنقولة المحددة في الفقرة على الدخل خالف الدخل من الممتلكات غیر المنقولة المحددة في الفقرة ((22) ) منمن  .2

المادة المادة ((السادسةالسادسة))، إذا كان متسلم ذلك الدخل مقیمًا في دولة متعاقدة ويمارس عمالً في الدولة المتعاقدة، إذا كان متسلم ذلك الدخل مقیمًا في دولة متعاقدة ويمارس عمالً في الدولة المتعاقدة

األخرى من خالل منشأة دائمة تقع فیھا، أو يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصیة مستقلة من قاعدةاألخرى من خالل منشأة دائمة تقع فیھا، أو يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصیة مستقلة من قاعدة

ثابتة تقع فیھا، وكان الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلھا الدخل مرتبطًا فعلیًا بمثل ھذه المنشأة الدائمة أوثابتة تقع فیھا، وكان الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلھا الدخل مرتبطًا فعلیًا بمثل ھذه المنشأة الدائمة أو

القاعدة الثابتةالقاعدة الثابتة. . في مثل ھذه الحالة، تطبق أحكام المادة في مثل ھذه الحالة، تطبق أحكام المادة ((السابعةالسابعة) ) أو المادة أو المادة ((الرابعة عشرةالرابعة عشرة) ) وفقًا للحالةوفقًا للحالة..
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المادة المادة ((الثالثة والعشرونالثالثة والعشرون))

رأس المالرأس المال

رأس المال الممثل بممتلكات غیر منقولة والمشار إلیه في المادة رأس المال الممثل بممتلكات غیر منقولة والمشار إلیه في المادة ((السادسةالسادسة) ) والمملوك لمقیم في دولةوالمملوك لمقیم في دولة  .1

متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة األخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة األخرىمتعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة األخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى..

رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءًا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة مملوكة لمقیم فيرأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءًا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة مملوكة لمقیم في  .2

دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة األخرى، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقیمدولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة األخرى، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقیم

في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات شخصیة مستقلة، يجوز أن يخضع رأس المالفي دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات شخصیة مستقلة، يجوز أن يخضع رأس المال

ھذا للضريبة في تلك الدولة األخرىھذا للضريبة في تلك الدولة األخرى..

رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يشغلھا في النقل الدولي مشروع تابع لدولة متعاقدة، أو الممثلرأس المال الممثل بسفن أو طائرات يشغلھا في النقل الدولي مشروع تابع لدولة متعاقدة، أو الممثل  .3

بممتلكات منقولة تتعلق بتشغیل مثل ھذه السفن أو الطائرات؛ يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقطبممتلكات منقولة تتعلق بتشغیل مثل ھذه السفن أو الطائرات؛ يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط..

تخضع جمیع العناصر األخرى لرأسمال مقیم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقطتخضع جمیع العناصر األخرى لرأسمال مقیم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط..  .4

المادة المادة ((الرابعة والعشرونالرابعة والعشرون))

أسالیب إزالة االزدواج الضريبيأسالیب إزالة االزدواج الضريبي

لقد تم االتفاق على أن يتم تجنب االزدواج الضريبي وفقًا للفقرة التالیة من ھذه المادةلقد تم االتفاق على أن يتم تجنب االزدواج الضريبي وفقًا للفقرة التالیة من ھذه المادة..  .1

إذا اكتسب مقیم في دولة متعاقدة دخالً أو تملك رأس مال يجوز إذا اكتسب مقیم في دولة متعاقدة دخالً أو تملك رأس مال يجوز - - وفقًا ألحكام ھذه االتفاقیة وفقًا ألحكام ھذه االتفاقیة - - أن يخضعأن يخضع  .2

للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى فإنه يتعین على الدولة المذكورة أوالً أن تخصم المبلغ المدفوع كضريبةللضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى فإنه يتعین على الدولة المذكورة أوالً أن تخصم المبلغ المدفوع كضريبة

محددة في المادة محددة في المادة ((الثانیةالثانیة) ) من ھذه االتفاقیة مقابل الضريبة المفروضة في تلك الدولة بشرط أالّ يتجاوز المبلغمن ھذه االتفاقیة مقابل الضريبة المفروضة في تلك الدولة بشرط أالّ يتجاوز المبلغ

المخصوم مبلغ الضريبة عن ذلك الدخل أو رأس المال المحتسب وفقًا ألنظمة وتعلیمات الضريبة في تلك الدولةالمخصوم مبلغ الضريبة عن ذلك الدخل أو رأس المال المحتسب وفقًا ألنظمة وتعلیمات الضريبة في تلك الدولة..

المادة المادة ((الخامسة والعشرونالخامسة والعشرون))

أنظمة االستثمارأنظمة االستثمار

إذا أعفیت ضريبة أو خفضت لمدة محدودة وفقًا ألنظمة تشجیع االستثمارات في أي من الدولتین المتعاقدتین، فإن الضريبةإذا أعفیت ضريبة أو خفضت لمدة محدودة وفقًا ألنظمة تشجیع االستثمارات في أي من الدولتین المتعاقدتین، فإن الضريبة

المخفضة أو المعفاة تعد كما لو أنھا قد دفعت، ويجب خصمھا من الضرائب المستحقة على مثل ذلك الدخل في الدولةالمخفضة أو المعفاة تعد كما لو أنھا قد دفعت، ويجب خصمھا من الضرائب المستحقة على مثل ذلك الدخل في الدولة

المتعاقدة األخرىالمتعاقدة األخرى..

المادة المادة ((السادسة والعشرونالسادسة والعشرون))

إجراءات االتفاق المتبادلإجراءات االتفاق المتبادل

إذا تبین لشخص أن إجراءات إحدى الدولتین المتعاقدتین أو كلتیھما تؤدي إذا تبین لشخص أن إجراءات إحدى الدولتین المتعاقدتین أو كلتیھما تؤدي ((أو سوف تؤديأو سوف تؤدي) ) بالنسبة له إلى فرضبالنسبة له إلى فرض  .1

ضريبة ال تتفق مع أحكام ھذه االتفاقیة، فإنه يمكنهضريبة ال تتفق مع أحكام ھذه االتفاقیة، فإنه يمكنه- - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص علیھا فيبصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص علیھا في

األنظمة المحلیة لتلك الدولتیناألنظمة المحلیة لتلك الدولتین- - عرض قضیته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقیم فیھاعرض قضیته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقیم فیھا..

وينبغي عرض القضیة خالل سنتین من أول إشعار باإلجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة التي ال تتفق مع أحكاموينبغي عرض القضیة خالل سنتین من أول إشعار باإلجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة التي ال تتفق مع أحكام

ھذه االتفاقیةھذه االتفاقیة..

يتعین على السلطة المختصة يتعین على السلطة المختصة - - إذا بدا لھا أن لالعتراض ما يسوغه ولم تكن ھي نفسھا قادرة على التوصلإذا بدا لھا أن لالعتراض ما يسوغه ولم تكن ھي نفسھا قادرة على التوصل  .2

إلى حل مرٍض إلى حل مرٍض - - أن تسعى جاھدة لتسوية القضیة عن طريق االتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولةأن تسعى جاھدة لتسوية القضیة عن طريق االتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة

المتعاقدة األخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي ال تتفق مع أحكام ھذه االتفاقیةالمتعاقدة األخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي ال تتفق مع أحكام ھذه االتفاقیة. . وينفذ أي اتفاق يتموينفذ أي اتفاق يتم

التوصل إلیه بالرغم من أي حد زمني وارد في األنظمة المحلیة للدولتین المتعاقدتینالتوصل إلیه بالرغم من أي حد زمني وارد في األنظمة المحلیة للدولتین المتعاقدتین..

33يتعین على السلطتین المختصتین في الدولتین المتعاقدتین يتعین على السلطتین المختصتین في الدولتین المتعاقدتین - - عن طريق االتفاق المتبادل بینھما عن طريق االتفاق المتبادل بینھما - - أن تسعیاأن تسعیا  .3

إلى تذلیل أي صعوبة أو شك ينشأ فیما يتعلق بتفسیر أو تطبیق ھذه االتفاقیةإلى تذلیل أي صعوبة أو شك ينشأ فیما يتعلق بتفسیر أو تطبیق ھذه االتفاقیة. . ويجوز أيضًا أن تتشاورا إللغاءويجوز أيضًا أن تتشاورا إللغاء

االزدواج الضريبي في الحاالت التي لم ترد في ھذه االتفاقیةاالزدواج الضريبي في الحاالت التي لم ترد في ھذه االتفاقیة..

يتعین على السلطتین المختصتین في الدولتین المتعاقدتین يتعین على السلطتین المختصتین في الدولتین المتعاقدتین - - عن طريق االتفاق المتبادلعن طريق االتفاق المتبادل- - تحديد األسلوبتحديد األسلوب  .4
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المالئم لتطبیق ھذه االتفاقیة، وبخاصة المتطلبات التي يخضع لھا المقیمون في دولة متعاقدة، وذلك من أجلالمالئم لتطبیق ھذه االتفاقیة، وبخاصة المتطلبات التي يخضع لھا المقیمون في دولة متعاقدة، وذلك من أجل

الحصول في الدولة األخرى على اإلعفاءات الضريبیة الواردة في ھذه االتفاقیةالحصول في الدولة األخرى على اإلعفاءات الضريبیة الواردة في ھذه االتفاقیة..

المادة المادة ((السابعة والعشرونالسابعة والعشرون))

تبادل المعلوماتتبادل المعلومات

يتعین على السلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین تبادل المعلومات الضرورية، سواًء لتنفیذ أحكام ھذهيتعین على السلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین تبادل المعلومات الضرورية، سواًء لتنفیذ أحكام ھذه  .1

االتفاقیة أو لتنفیذ األنظمة المحلیة المتعلقة بالضرائب التي تغطیھا ھذه االتفاقیة، ما دام أن فرض الضريبة تلكاالتفاقیة أو لتنفیذ األنظمة المحلیة المتعلقة بالضرائب التي تغطیھا ھذه االتفاقیة، ما دام أن فرض الضريبة تلك

ال يتعارض مع أحكام ھذه االتفاقیةال يتعارض مع أحكام ھذه االتفاقیة. . ويتم تبادل ھذه المعلومات دون التقید بالمادة ويتم تبادل ھذه المعلومات دون التقید بالمادة ((األولىاألولى) ) من ھذه االتفاقیةمن ھذه االتفاقیة..

وتعامل أي معلومة تتلقاھا الدولة المتعاقدة على أنھا سرية الطريقة نفسھا التي تعامل بھا المعلومات التيوتعامل أي معلومة تتلقاھا الدولة المتعاقدة على أنھا سرية الطريقة نفسھا التي تعامل بھا المعلومات التي

تحصل علیھا وفقًا ألنظمتھا المحلیةتحصل علیھا وفقًا ألنظمتھا المحلیة. . وال يجوز الكشف عنھا إال لألشخاص والسلطات وال يجوز الكشف عنھا إال لألشخاص والسلطات ((بما في ذلك المحاكمبما في ذلك المحاكم

واألجھزة اإلداريةواألجھزة اإلدارية) ) المعنیین بالربط أو التحصیل أو التنفیذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد االعتراض فیما يتعلقالمعنیین بالربط أو التحصیل أو التنفیذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد االعتراض فیما يتعلق

بالضرائب التي تغطیھا ھذه االتفاقیة فقطبالضرائب التي تغطیھا ھذه االتفاقیة فقط. . ويجوز لھم كشف ھذه المعلومات في مداوالت محكمة عامة أو فيويجوز لھم كشف ھذه المعلومات في مداوالت محكمة عامة أو في

أحكام قضائیةأحكام قضائیة..

ال يجوز بأي حال من األحوال تفسیر أحكام الفقرة ال يجوز بأي حال من األحوال تفسیر أحكام الفقرة ((11) ) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يليبما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي::  .2

تنفیذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة أو الممارسات اإلدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدةتنفیذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة أو الممارسات اإلدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة

األخرىاألخرى..

تقديم معلومات ال يمكن الحصول علیھا بموجب األنظمة أو التعلیمات اإلدارية المعتادة فیھا أو فيتقديم معلومات ال يمكن الحصول علیھا بموجب األنظمة أو التعلیمات اإلدارية المعتادة فیھا أو في

الدولة المتعاقدة األخرىالدولة المتعاقدة األخرى..

تقديم معلومات من شأنھا كشف أي سر يتعلق بالتجارة واألعمال والصناعة والمعامالت أو األسرارتقديم معلومات من شأنھا كشف أي سر يتعلق بالتجارة واألعمال والصناعة والمعامالت أو األسرار

التجارية أو المھنیة أو العملیات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنھا مخالفًا للسیاسة العامةالتجارية أو المھنیة أو العملیات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنھا مخالفًا للسیاسة العامة..

المادة المادة ((الثامنة والعشرونالثامنة والعشرون))

أعضاء الھیئات الدبلوماسیة والقنصلیةأعضاء الھیئات الدبلوماسیة والقنصلیة

لن تتأثر بھذه االتفاقیة اإلمتیازات المالیة الممنوحة ألعضاء البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة بموجب القواعد العامةلن تتأثر بھذه االتفاقیة اإلمتیازات المالیة الممنوحة ألعضاء البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة بموجب القواعد العامة

للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقیات خاصةللقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقیات خاصة..

المادة المادة ((التاسعة والعشرونالتاسعة والعشرون))

النفاذالنفاذ

تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة األخرى تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة األخرى - - عبر القنوات الدبلوماسیة عبر القنوات الدبلوماسیة - - باستكمال اإلجراءات النظامیةباستكمال اإلجراءات النظامیة  .1

الالزمة لدخول ھذه االتفاقیة حیز النفاذ الالزمة لدخول ھذه االتفاقیة حیز النفاذ . . وتصبح ھذه االتفاقیة نافذة للمرة األولى منذ الیوم األول من الشھروتصبح ھذه االتفاقیة نافذة للمرة األولى منذ الیوم األول من الشھر

الثاني الذي يلي الشھر الذي تم فیه اإلخطار األخیرالثاني الذي يلي الشھر الذي تم فیه اإلخطار األخیر..

تصبح أحكام ھذه االتفاقیة نافذة للمرة األولى تصبح أحكام ھذه االتفاقیة نافذة للمرة األولى ::  .2

فیما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع فیما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع : : 

على المبالغ المدفوعة في على المبالغ المدفوعة في - - أو بعد أو بعد - - الیوم األول من شھر يناير من السنة المیالدية التي تلي السنةالیوم األول من شھر يناير من السنة المیالدية التي تلي السنة

التي أصبحت فیھا االتفاقیة نافذةالتي أصبحت فیھا االتفاقیة نافذة..

فیما يتعلق بالضرائب األخرى على الدخل وعلى رأس المال فیما يتعلق بالضرائب األخرى على الدخل وعلى رأس المال : : 

على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبیة تبدأ في على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبیة تبدأ في - - أو بعد أو بعد - - الیوم األول من شھر يناير من السنةالیوم األول من شھر يناير من السنة

المیالدية التي تلي السنة التي أصبحت فیھا االتفاقیة نافذةالمیالدية التي تلي السنة التي أصبحت فیھا االتفاقیة نافذة..

المادة المادة ((الثالثونالثالثون))

اإلنھاءاإلنھاء

تظل ھذه االتفاقیة نافذة المفعول مدة عشر سنوات، وتظل نافذة بعد ذلك لمدة غیر محددة ما لم تلغھا أي منتظل ھذه االتفاقیة نافذة المفعول مدة عشر سنوات، وتظل نافذة بعد ذلك لمدة غیر محددة ما لم تلغھا أي من  .1
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الدولتین المتعاقدتین بوساطة إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسیة قبل اثني عشر شھرًا من تاريخ االنتھاءالدولتین المتعاقدتین بوساطة إشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسیة قبل اثني عشر شھرًا من تاريخ االنتھاء..

ويجوز إنھاء ھذه االتفاقیة في أي وقت بعد انتھاء مدة العشر السنوات من قبل أي من الدولتین المتعاقدتینويجوز إنھاء ھذه االتفاقیة في أي وقت بعد انتھاء مدة العشر السنوات من قبل أي من الدولتین المتعاقدتین

بوساطة إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسیة قبل اثني عشر شھرًا من تاريخ اإلنھاء بوساطة إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسیة قبل اثني عشر شھرًا من تاريخ اإلنھاء ..

عند تطبیق ھذه االتفاقیة للمرة األخیرةعند تطبیق ھذه االتفاقیة للمرة األخیرة::  .2

فیما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة في أو قبل يوم فیما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة في أو قبل يوم 3131 من شھر من شھر

ديسمبر من السنة المیالدية التي تم فیھا تقديم إشعار إنھاء ھذه االتفاقیةديسمبر من السنة المیالدية التي تم فیھا تقديم إشعار إنھاء ھذه االتفاقیة..

فیما يتعلق بالضرائب األخرى على الدخل المتحقق في السنة المیالدية التي تم فیھا تقديم إشعارفیما يتعلق بالضرائب األخرى على الدخل المتحقق في السنة المیالدية التي تم فیھا تقديم إشعار

إنھاء االتفاقیةإنھاء االتفاقیة..

فیما يتعلق بالضرائب على رأس المال المملوك في فیما يتعلق بالضرائب على رأس المال المملوك في 11 يناير من السنة المیالدية التي بنھايتھا ينتھي يناير من السنة المیالدية التي بنھايتھا ينتھي

نفاذ االتفاقیةنفاذ االتفاقیة..

إثباتًا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضون بحسب األصول، بتوقیع ھذه االتفاقیةإثباتًا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضون بحسب األصول، بتوقیع ھذه االتفاقیة..

حررت في يوم األحد بتاريخ حررت في يوم األحد بتاريخ 23/1/142823/1/1428ھـ الموافق ھـ الموافق 11/2/200711/2/2007م في مدينة الرياض من نسختین أصلیتین باللغات العربیة،م في مدينة الرياض من نسختین أصلیتین باللغات العربیة،

والروسیة ، واإلنجلیزية، وجمیع النصوص متساوية الحجیةوالروسیة ، واإلنجلیزية، وجمیع النصوص متساوية الحجیة. . وفي حال االختالف في التفسیر يسود النص اإلنجلیزيوفي حال االختالف في التفسیر يسود النص اإلنجلیزي..

عن حكومة المملكة العربیة السعوديةعن حكومة المملكة العربیة السعوديةعن حكومة روسیا االتحاديةعن حكومة روسیا االتحادية

    

وزيـــر المالیــــةوزيـــر المالیــــةنائب وزيـر المالیــةنائب وزيـر المالیــة

إبراھیم بن عبدالعزيز العسافإبراھیم بن عبدالعزيز العسافسیرجي شاتالوفسیرجي شاتالوف

بروتوكولبروتوكول

عند توقیع االتفاقیة التي أبرمت بین حكومة المملكة العربیة السعودية وحكومة روسیا االتحادية لتجنب االزدواج الضريبيعند توقیع االتفاقیة التي أبرمت بین حكومة المملكة العربیة السعودية وحكومة روسیا االتحادية لتجنب االزدواج الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التھرب الضريبي، وافق الموقعون أدناه على النصوص اإلضافیةفي شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التھرب الضريبي، وافق الموقعون أدناه على النصوص اإلضافیة

اآلتیة التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من االتفاقیة المذكورةاآلتیة التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من االتفاقیة المذكورة..

إضافة إلى المادة إضافة إلى المادة ((الرابعةالرابعة):):

ألغراض ھذه االتفاقیة فإن عبارة ألغراض ھذه االتفاقیة فإن عبارة " " مقیم في دولة متعاقدة مقیم في دولة متعاقدة " " تعني أيضًاتعني أيضًا: : الشخص االعتباري المؤسس وفقًا ألنظمة دولةالشخص االعتباري المؤسس وفقًا ألنظمة دولة

متعاقدة، والمعفى بشكل عام من الضريبة فیھا ، وقائم ومستمر في تلك الدولة إما متعاقدة، والمعفى بشكل عام من الضريبة فیھا ، وقائم ومستمر في تلك الدولة إما ::

على سبیل الحصر لغرض ديني أو خیري أو تعلیمي أو علمي أو لغرض آخر مماثلعلى سبیل الحصر لغرض ديني أو خیري أو تعلیمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل..  .1

أو لتوفیر معاشات تقاعديه ومنافع أخرى مماثلة للموظفین بناًء على خطة في ھذا الشأنأو لتوفیر معاشات تقاعديه ومنافع أخرى مماثلة للموظفین بناًء على خطة في ھذا الشأن..  .2

إضافة إلى المادة السابعة إضافة إلى المادة السابعة ::

بغض النظر عن األحكام األخرى الواردة في المادة بغض النظر عن األحكام األخرى الواردة في المادة ((السابعةالسابعة) ) من ھذه االتفاقیة، فإن أرباح األعمال المتحققةمن ھذه االتفاقیة، فإن أرباح األعمال المتحققة  .1

لمؤسسة تتبع دولة متعاقدة من تصدير سلع إلى الدولة المتعاقدة األخرى ال تخضع للضريبة في تلك الدولةلمؤسسة تتبع دولة متعاقدة من تصدير سلع إلى الدولة المتعاقدة األخرى ال تخضع للضريبة في تلك الدولة

األخرىاألخرى. . إذا شملت عقود التصدير أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة األخرى، فإن مثل ھذه األنشطةإذا شملت عقود التصدير أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة األخرى، فإن مثل ھذه األنشطة

تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرىتخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى..

لیس في أحكام المادة لیس في أحكام المادة ((السابعةالسابعة) ) من ھذه االتفاقیة ما يؤثر على تطبیق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلقمن ھذه االتفاقیة ما يؤثر على تطبیق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق  .2

بالضريبة المفروضة على األرباح المتحققة لغیر المقیمین من أعمال التأمین، شريطة أنه إذا تم تغییر في النظامبالضريبة المفروضة على األرباح المتحققة لغیر المقیمین من أعمال التأمین، شريطة أنه إذا تم تغییر في النظام

المعني النافذ في أي من الدولتین المتعاقدتین في تاريخ التوقیع على ھذه االتفاقیة المعني النافذ في أي من الدولتین المتعاقدتین في تاريخ التوقیع على ھذه االتفاقیة ((باستثناء التغییر الثانويباستثناء التغییر الثانوي

بحیث ال يؤثر على الصفة العامةبحیث ال يؤثر على الصفة العامة) ) فإنه يتعین على الدولتین المتعاقدتین التشاور من أجل االتفاق على تعديلفإنه يتعین على الدولتین المتعاقدتین التشاور من أجل االتفاق على تعديل

ھذه الفقرة بشكل مالئمھذه الفقرة بشكل مالئم..

إضافة إلى المادة إضافة إلى المادة ((العاشرةالعاشرة) :) :
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وفقًا ألحكام الفقرة وفقًا ألحكام الفقرة ((33) ) فقد تم االتفاق على أالّ تخضع أرباح األسھم التي تدفعھا شركة مقیمة في دولة متعاقدة للضريبةفقد تم االتفاق على أالّ تخضع أرباح األسھم التي تدفعھا شركة مقیمة في دولة متعاقدة للضريبة

في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع منھا ھوفي تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع منھا ھو::

أي مؤسسة حكومیة تتبع الدولة المتعاقدة األخرى تم تأسیسھا وفقًا للنظام المحلي في الدولة المتعاقدةأي مؤسسة حكومیة تتبع الدولة المتعاقدة األخرى تم تأسیسھا وفقًا للنظام المحلي في الدولة المتعاقدة  .1

األخرىاألخرى..

أي كیان مؤسس في الدولة المتعاقدة األخرى من قبل حكومة تلك الدولة أو أي من مؤسساتھا الحكومیة، معأي كیان مؤسس في الدولة المتعاقدة األخرى من قبل حكومة تلك الدولة أو أي من مؤسساتھا الحكومیة، مع  .2

أجھزة مشابھة في الدول األخرىأجھزة مشابھة في الدول األخرى..

شركة مقیمة في الدولة المتعاقدة األخرى وتسیطر علیھا أو تملك مباشرة نسبة ال تقل عن شركة مقیمة في الدولة المتعاقدة األخرى وتسیطر علیھا أو تملك مباشرة نسبة ال تقل عن ((2525%) %) من رأسمن رأس  .3

مالھا الحكومة أو مؤسسة حكومیة أو كیان آخر مشابه وكما ھو محدد في الفقرات الفرعیة مالھا الحكومة أو مؤسسة حكومیة أو كیان آخر مشابه وكما ھو محدد في الفقرات الفرعیة ((أأ) ) و و ((بب) ) أعالهأعاله..

إضافة إلى المادة إضافة إلى المادة ((التاسعة عشرةالتاسعة عشرة))

بالنسبة إلى المملكة العربیة السعودية، تطبق أحكام ھذه المادة أيضًا على األجور والرواتب والمكافآت األخرى المماثلةبالنسبة إلى المملكة العربیة السعودية، تطبق أحكام ھذه المادة أيضًا على األجور والرواتب والمكافآت األخرى المماثلة

التي يدفعھا شخص اعتباري عامالتي يدفعھا شخص اعتباري عام..

بالنسبة إلى المادة بالنسبة إلى المادة ((الرابعة والعشرونالرابعة والعشرون) :) :

بالنسبة إلى المملكة العربیة السعودية، ال تؤثر وسائل إزالة االزدواج الضريبي على أحكام نظام جباية الزكاة فیما يتعلقبالنسبة إلى المملكة العربیة السعودية، ال تؤثر وسائل إزالة االزدواج الضريبي على أحكام نظام جباية الزكاة فیما يتعلق

بالمواطنین السعوديینبالمواطنین السعوديین..

حرر في يوم األحد بتاريخ حرر في يوم األحد بتاريخ 23/1/142823/1/1428ھـ الموافق ھـ الموافق 11/2/200711/2/2007م في مدينة الرياض من نسختین أصلیتین باللغات العربیة،م في مدينة الرياض من نسختین أصلیتین باللغات العربیة،

والروسیة ، واإلنجلیزية، وجمیع النصوص متساوية الحجیةوالروسیة ، واإلنجلیزية، وجمیع النصوص متساوية الحجیة. . وفي حال االختالف في التفسیر يسود النص اإلنجلیزيوفي حال االختالف في التفسیر يسود النص اإلنجلیزي..

عن حكومة المملكة العربیة السعوديةعن حكومة المملكة العربیة السعوديةعن حكومة روسیا االتحاديةعن حكومة روسیا االتحادية

    

وزيـــر المالیــــةوزيـــر المالیــــةنائب وزيـر المالیــةنائب وزيـر المالیــة

إبراھیم بن عبدالعزيز العسافإبراھیم بن عبدالعزيز العسافسیرجي شاتالوفسیرجي شاتالوف


