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اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا االتحادية لتجنب االزدواج  

 ن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي الضريبي في شأ

 

رغبعة منهمعا فعي إبعرا   -إن حكومة المملكة العربية السععودية  وحكومعة روسعيا االتحاديعة 

اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب 

 قد اتفقتا على ما يلي:  -الضريبي 

  

 المادة )األولى(

 ذين تشملهم االتفاقيةاألشخاص ال

 

 تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما. 

 

 المادة )الثانية(

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

 

تطبق هذه االتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضعرائب رأس المعال المفروضعة لمةعلحة  -1

ل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو اإلدارية أو سلطاتها المحلية، بةرف النظعر ععن ك

 طريقة فرضها.

جميع الضرائب المفروضة على إجمعالي  رأس المالتعد من الضرائب على الدخل وعلى  -2

،  أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيهعا رأس المالالدخل وعلى إجمالي 

المكاسععب الناتجععة مععن التةععرف فععي ملكيععة  الممتلكععاغ المنقولععة أو غيععر الضععرائب علععى 

المنقولععة، والضععرائب علععى إجمععالي مبععالل األجععور والرواتععب التععي تععدفعها الم ععروعاغ 

 والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.    

 الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية ب كل خاص هي: -3
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 كة العربية السعودية: بالنسبة إلى الممل)أ( 

 الزكاة.  -

 لك ضريبة استثمار الغاز الطبيعيذضريبة الدخل بما في  -

 ) ي ار إليها فيما بعد بـ"الضريبة السعودية"(.               

 بالنسبة إلى روسيا االتحادية: )ب( 

 الضريبة على أرباح المنظماغ. -

 ضريبة الدخل على األفراد. -

 غ. الضريبة على ممتلكاغ المنظما -

 الضريبة على ممتلكاغ األفراد. -

 ) ي ار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الروسية"(.              

االتفاقية أيضعا  علعى أض ضعريبة مما لعة أو م عابهة فعي جوهرهعا تفعر   تطبق أحكا  هذه -4

بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقية إضافة  إلى الضرائب الحالية أو بدال  منهعا. وتبلعل كعل سعلطة 

تةععة فععي الععدولتين المتعاقععدتين السععلطة المختةععة األخععرى بععالتغييراغ المهمععة التععي مخ

 أدخلت على أنظمتها الضريبية. 

 

 المادة )الثالثة(

 تعريفات عامة
 

 في هذه االتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك:  -1

مملكعة العربيعة تعني عبارتا " الدولعة المتعاقعدة " و " الدولعة المتعاقعدة األخعرى " ال )أ(

 السعودية وروسيا االتحادية، بحسب ما يقتضيه سياق النص.

يعنععي مةععطلا " المملكععة العربيععة السعععودية " إقلععيم المملكععة العربيععة السعععودية   )ب( 

وي مل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه اإلقليميعة ، التعي تمعارس المملكعة العربيعة 
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بقععاغ الواقعععة تحعععت التربععة والمعععوارد السعععودية علععى مياههعععا وقععاع بحرهعععا والط

 الطبيعية حقوق السيادة والوالية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

يعنععي مةععطلا " روسععيا االتحاديععة " أراضععي روسععيا االتحاديععة وكععذلك منطقتهععا  )ج( 

االقتةادية الخالةة ورصيفها القارض، التي تمارس عليها حقوق السيادة والوالية، 

  . 1892األمم المتحدة لقانون البحار المبرمة سنة بموجب اتفاقية 

ي مل مةعطلا "شعخص" أض فعرد أو أض شعركة أو أض كيعان نخعر معن األشعخاص،  )د( 

وي مل ذلك الكياناغ السياسعية )الدولعة وأقسعامها السياسعية أو اإلداريعة أو سعلطاتها 

   المحلية( وشركاغ التضامن، وصناديق االئتمان والمؤسساغ. 

أو أض كيان يعامعل علعى أنعه ذض صفة اعتبارية مةطلا "شركة" أض شخص يعني  )ه(

 صفة اعتبارية ألغرا  الضريبة.ذو شخص 

تعنععي عبارتععا "م ععروع تععابع لدولععة متعاقععدة" و "م ععروع تععابع للدولععة المتعاقععدة  )و( 

األخرى" على التوالي م روعا  يباشره مقيم بدولة متعاقعدة وم عروعا  يباشعره مقعيم 

 لمتعاقدة األخرى.بالدولة ا

 يعني مةطلا "مواطن": )ز(

 كل فرد يتمتع بالجنسية أو الرعوية في الدولة المتعاقدة. (1)

ذلععك الوضععع مععن كععل شععخص قععانوني أو شععركة تضععامن أو جمعيععة تسععتمد  (2)

  األنظمة النافذة في الدولة المتعاقدة.

 عغيلها م عروع تعني عبارة  "نقل دولي" أض نقل بوساطة سعفينة أو طعائرة يتعولى ت (ح)

يقع مركز  إدارته الفعلي في دولة متعاقدة،  ما عدا الحاالغ التي ت غل فيها السفينة 

 أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة األخرى.  

 "السلطة المختةة": يعني مةطلا (خ)

اليعة وزيعر الم بالنسبة إلى المملكة العربيعة السععودية وزارة الماليعة، ويمثلهعا (1) 

 أو ممثله المفو . 

 بالنسبة إلى روسيا االتحادية وزير المالية أو ممثله المفو . (2)
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عند تطبيق االتفاقية في أض وقت من قبل دولة متعاقعدة، فع ن أض عبعارة أو مةعطلا لعم يعرد  -2

له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خالف ذلك، يكون له المعنعى نفسعه فعي ذلعك الوقعت 

أض معنعى ويعرجا ا  تلك الدولة فيما يتعلعق بالضعرائب التعي تطبعق عليهعا االتفاقيعة. بموجب نظ

طبقا  لألنظمة الضعريبية النافعذة لتلعك الدولعة علعى أض معنعى معطعى للعبعارة أو للمةعطلا وفقعا  

 لألنظمة األخرى لتلك الدولة. 

 

 المادة )الرابعة(

 مـالمقي

 

 دولة متعاقدة": ألغرا  هذه االتفاقية تعني عبارة "مقيم في -1

للضععريبة فيهععا بسععبب سععكنه أو  -وفقععا  ألنظمععة تلععك الدولععة  -أض شععخص يخضععع   -أ

 إقامته أو مركز إدارته أو مكان تسجيله أو أض معيار نخر ذض طبيعة مما لة. 

حكومة أض من الدولتين المتعاقدتين أو أض معن مؤسسعاتها أو هيتاتهعا االعتباريعة  -ب

 أو سلطاتها المحلية. 

 ون فعععععرد مقيمعععععا  فعععععي كلتعععععا العععععدولتين المتعاقعععععدتين وفقعععععا  ألحكعععععا  الفقعععععرة عنعععععدما يكععععع -2

 ( من هذه المادة، ف ن وضعه عندئذ يتحدد كاآلتي: 1)

يعد مقيما  فقط في الدولة التي يتوافر له فيها سكن دائم، ف ن توافر لعه سعكن دائعم فعي  -أ

ا عالقاتعه ال خةعية كلتا الدولتين فيعد مقيما  فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيهع

 واالقتةادية أو ق )مركز المةالا الحيوية(. 

إن لم يكن ممكنعا  تحديعد الدولعة التعي فيهعا مركعز مةعالحه الحيويعة أو لعم يتعوافر لعه  -ب

 سكن دائم في أض من الدولتين، يعد مقيما  فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد. 

يكن له سكن معتاد في أض  منهما، يععد  إن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم -ج

 مقيما  فقط في الدولة التي يكون مواطنا  فيها. 
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إن كان مواطنا  في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطنعا  فعي أض منهمعا، تسعوض السعلطتان  -د

 المختةتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع باالتفاق الم ترك.  

( مقيما  في كلتا الدولتين 1فقا  ألحكا  الفقرة )و  -غير الفرد -عندما يعد شخص ما  -3

 المتعاقدتين، ف نه يعد  مقيما  في الدولة التي يكون فيها مركز إدارته الفعلي.

 

 المادة )الخامسة(

 المنشأة الدائمة

ألغرا  هذه االتفاقية، تعني عبعارة "المن عأة الدائمعة" المقعر الثابعت للعمعل العذض يعتم معن  -1

 الم روع كليا  أو جزئيا . خالله مزاولة ن اط 

 ت مل عبارة "المن أة الدائمة" بوجه خاص اآلتي :  -2

 مركز اإلدارة.

 فرعا .

 مكتبا .

 مةنعا .

 ورشة. -هـ

 منجما  أو محجرا  أو أض مكان نخر الستخراج الموارد الطبيعية. -و

 ت مل عبارة "المن أة الدائمة" أيضا :  -3

تركيب، أو أعماال  إشرافية متعلقة بهعا،  لكعن  موقع بناء أو إن اء، أو م روع تجميع أو -أ

فقط عنعدما يسعتمر مثعل هعذا الموقعع أو الم عروع أو تلعك األعمعال معدة تزيعد علعى سعتة 

 أشهر. 

توفير خعدماغ بمعا فيهعا الخعدماغ االست عارية معن قبعل م عروع معن خعالل معو فين أو  -ب

ر األعمال معن عاملين نخرين يو فهم الم روع لمثل هذا الغر ، لكن ب رط أن تستم
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هذا النوع )للم روع نفسه أو لم روع معرتبط بعه( داخعل الدولعة لمعدة أو معدد تزيعد فعي 

 مجموعها  على ستة أشهر خالل أض مدة ا نى ع ر شهرا . 

على العرغم معن األحكعا  السعابقة فعي هعذه المعادة، ال ت عمل المن عأة الدائمعة المكعان الثابعت  -4

 من األغرا  اآلتية: للعمل الذض يستخد  فقط لغر  أو أكثر

اسععتخدا  التسععهيالغ فقععط لغععر  تخععزين أو عععر  أو توريععد السععلع أو  -أ

 البضائع التي يملكها الم روع.

االحتفععا  بمخععزون مععن السععلع أو البضععائع التععي يملكهععا الم ععروع ألجععل  -ب

 .  فقط التخزين أو العر  أو التوريد

قععط ألجععل االحتفعا  بمخععزون مععن السععلع أو البضعائع المملوكععة للم ععروع ف -ج

 .  فقط المعالجة من قبل م روع نخر

االحتفععا  بمقععر  ابععت للعمععل فقععط ألجععل شععراء سععلع أو بضععائع أو جمععع  -د

 معلوماغ للم روع.

االحتفععا  بمقععر  ابععت للعمععل فقععط ألجععل اإلعععالن أو لتععوفير معلومععاغ أو  -هععـ 

للبحعععل العلمعععي أو ألعمعععال م عععابهة ذاغ طبيععععة مسعععاعدة أو تحضعععيرية 

 للم روع. 

 -ال خص الذض يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن م روع في الدولة المتعاقدة األخعرى  ديع -5

من أة  دائمة في الدولة  -(6فقرة )الخالف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذض تطبق عليه 

المذكورة أوال  إذا كان لديه صالحية إلبرا  العقود باسم الم عروع ويمارسعها ب عكل معتعاد 

 لم تكن هذه األعمال مقةورة على شراء البضائع والسلع للم روع.  في تلك الدولة ما

ال يعد أن لم روع دولة متعاقدة من أة دائمة في الدولعة المتعاقعدة األخعرى بسعبب مزاولتعه  -6

عن طريق سمسار أو وكيعل ععا  بالعمولعة أو أض وكيعل فقط العمل في تلك الدولة األخرى 

 ؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملهم. نخر ذض وضع مستقل، ب رط أن يعمل مثل ه
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أن لم روع إحدى العدولتين المتعاقعدتين من عأة دائمعة فعي الدولعة المتعاقعدة األخعرى  دال يع -7

لمجرد مزاولته في ختا  معر  تجارض أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة األخرى بيع السعلع 

 .  فقط أو البضائع  التي عرضها في هذا المعر  التجارض أو المؤتمر

قبععل إن كععون شععركة مقيمععة فععي دولععة متعاقععدة تسععيطر علععى شععركة أو مسععيطر عليهععا مععن   -9

 أو تعزاول عمعال  فعي تلعك الدولعة األخعرى )سعواء   ، شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة األخعرى

ف ن ذلك الواقع في حد ذاته ال يجعل أيا  معن ال عركتين ،  من خالل من أة دائمة أو خالفه (

 لل ركة األخرى.  من أة  دائمة  

 مادة )السادسة(ال

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

 

الدخل الذض يحةل عليعه مقعيم فعي دولعة متعاقعدة معن ممتلكعاغ غيعر منقولعة )بمعا فعي ذلعك   -1

يجععوز إخضععاعه  ،العدخل مععن الزراععة أو اسععتغالل الغابعاغ( فععي الدولعة المتعاقععدة األخعرى

 للضريبة في تلك الدولة األخرى. 

الدولعة المتعاقعدة التعي  نظا لعبارة "الممتلكاغ غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا  ل يكون -2

فيهعععا الممتلكعععاغ المعنيعععة. وعلعععى أض حعععال، فععع ن العبعععارة ت عععتمل علعععى الملكيعععة الملحقعععة 

بالممتلكاغ غير المنقولة، والثروة الحيوانية، والمعداغ المستخدمة في الزراععة واسعتغالل 

العععا  المتعلقععة بملكيععة األراضععي،  نظععا شععأنها أحكععا  الفععي قععوق التععي تطبععق والح ،الغابععاغ

وحق االنتفاع بالممتلكاغ غير المنقولة، والحقوق في المدفوعاغ المتغيعرة أو الثابتعة مقابعل 

االستغالل أو الحق في استغالل الترسباغ المعدنية والمةادر والموارد الطبيعيعة األخعرى 

 والطائراغ من الممتلكاغ غير المنقولة.  بقوارالسفن وال دتع وال. 

( مععن هععذه المععادة علععى الععدخل النععات  مععن اسععتخدا  الممتلكععاغ غيععر 1تطبععق أحكععا  الفقععرة ) -3

 المنقولة بةورة مباشرة أو تأجيرها أو استغاللها بأض شكل نخر. 
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ر ( معن هعذه المعادة علعى العدخل النعات  معن الممتلكعاغ غيع3و1تطبق أيضا  أحكا  الفقرتين ) -4

وعلععى الععدخل النععات  مععن الممتلكععاغ غيععر المنقولععة المسععتخدمة ألداء  ،المنقولععة لم ععروع

 خدماغ شخةية مستقلة. 

 

 المادة )السابعة(

 أرباح األعمال

 

تخضع األرباح العائدة لم روع تعابع لدولعة متعاقعدة للضعريبة فعي تلعك الدولعة فقعط، معا لعم  -1

خعرى ععن طريعق من عأة دائمعة فيهعا. فع ن يباشر الم عروع ن عاطا  فعي الدولعة المتعاقعدة األ

باشر الم روع ن اطا  كالمذكور ننفا ، ف نه يجوز فر  الضريبة علعى أرباحعه فعي الدولعة 

 المتعاقدة األخرى، ولكن بالقدر الذض يمكن أن ينسب منها إلى تلك المن أة الدائمة فقط. 

عاقعدة ن عاطا  فعي الدولعة يباشر م روع تعابع لدولعة مت عندما(، 3مع مراعاة أحكا  الفقرة ) -2

المتعاقدة األخرى عن طريق من أة دائمعة قائمعة فيهعا، تحعدد كعل دولعة متعاقعدة أربعاح تلعك 

مسعتقال  يباشعر  ت م عروعا  األرباح التعي يتوقعع تحقيقهعا لعو كانععلى أساس المن أة الدائمة 

 أو فععي  ععروف م ععابهة ويتعامععلنفسععها األن ععطة نفسععها أو أن ععطة م ععابهة فععي الظععروف 

 بةفة مستقلة تماما  مع الم روع الذض تمثل من أة دائمة له. 

عنععد تحديععد أربععاح من ععأة دائمععة، يسععما بخةععم المةععروفاغ المتكبععدة ألغععرا  ممارسععة  -3

أعمالها، بما في ذلك المةروفاغ التنفيذية واإلدارية العمومية، سواء  تم تكبدها في الدولعة 

نخعر. ولكعن ال يسعما بمثعل ذلعك الخةعم بالنسعبة التي فيها المن أة الدائمة أو في أض مكعان 

إلععى أض مبلععل مععدفوع إن وجععد )خععالف مععا دفععع مقابععل اسععترداد النفقععاغ الفعليععة( مععن قبععل 

المن أة الدائمة للمكتب الرئيس للم روع أو ألض من مكاتبعه األخعرى بالخعارج علعى شعكل 

اغ االختعراع أو إتاواغ أو رسو  أو مدفوعاغ مما لعة أخعرى مقابعل اسعتخدا  حقعوق بعراء

أداء خعدماغ معينعة أو مقابعل اإلدارة أو علعى مقابعل  غحقوق أخرى أو علعى شعكل عمعوال
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المقرضة إلى المن أة الدائمة )فيمعا ععدا باألموال شكل دخل من مطالباغ الدين فيما يتعلق 

تحديعد أربعاح المن عأة  عنعد -. وبالمثل ال يؤخعذ فعي االعتبعار ( حاالغ الم روع المةرفي

 حمعل معن قبعل تلعكالتعي ت )خالف ما دفع مقابعل اسعترداد النفقعاغ الفعليعة( المبالل -ئمة الدا

المركععز الععرئيس للم ععروع أو أض مععن مكاتبععه األخععرى علععى حسععاب المن ععأة الدائمععة علععى 

شكل إتاواغ أو رسو  أو مدفوعاغ أخرى مما لة مقابل استخدا  حقوق براءاغ االختعراع 

اإلدارة أو  مقابععلمععوالغ مقابععل أداء خععدماغ معينععة أو أو علععى شععكل ع ،أو حقععوق أخععرى

على شكل دخعل معن مطالبعاغ العدين فيمعا يتعلعق بعاألموال المقرضعة إلعى المكتعب العرئيس 

 عدا حاالغ الم روع المةرفي( . يماللم روع أو أض من مكاتبه األخرى )ف

لتجععارة ت ععمل  عبععارة "أربععاح األعمععال" ، دون حةععر، الععدخل المكتسععب مععن التةععنيع وا -4

واألعمال المةرفية )البنكية(، والتأمين وعملياغ النقل الداخلي وتوفير الخعدماغ وتعأجير 

الممتلكععاغ ال خةععية المنقولععة والملموسععة. وال ت ععمل مثععل هععذه العبععارة خععدماغ شخةععية 

 يؤديها فرد بةفته مو فا  أو يعمل بةفة مستقلة. 

هعذه فعي منفةعل فعي معواد أخعرى عندما ت تمل األرباح على بنعود للعدخل عولجعت ب عكل  -5

 االتفاقية، ف ن أحكا  تلك المواد لن تتأ ر بأحكا  هذه المادة. 

 

 مادة )الثامنة(ال

 النقل البحري والجوي 

 

تخضع األرباح الناتجة من ت غيل سفن أو طائراغ في النقل الدولي للضريبة فقط في  -1

  روع. الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز اإلدارة الفعلي للم

 دف نعه يععقعارب، إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لم روع نقل بحرض يقع على متن سفينة أو  -2

إن لععم يوجععد هععذا وواقعععا  فععي الدولععة المتعاقععدة التععي فيهععا مينععاء مععوطن السععفينة أو القععارب. 

 في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها م غل السفينة أو القارب.  فيعد واقعا  الموطن، 
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( أيضععا  علععى األربععاح الناتجععة مععن الم ععاركة فععي اتحععاد أو عمععل 1حكععا  الفقععرة )تطبععق أ -3

 م ترك أو وكالة ت غيل دولية.  

 

 المادة )التاسعة(

 المشروعات المشتركة

 
 عندما:   -1

)أ( ي ارك م روع تعابع لدولعة متعاقعدة بةعورة مباشعرة أو غيعر مباشعرة فعي إدارة م عروع 

   في السيطرة عليه أو في رأس ماله.تابع للدولة المتعاقدة األخرى أو 

)ب( أو ي ارك نفس األشخاص بةورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة م روع تابع لدولعة  

   .للدولة المتعاقدة األخرى تابع متعاقدة أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله  وفي م روع

ن فععي عالقتهمععا وفععي أض مععن الحععالتين ، إذا وضعععت أو فرضععت شععروط بععين الم ععروعي     

ا، فع ن مالتجارية أو المالية  تختلف عن تلك التي تكون بين م روعين مستقلين ععن بعضعه

، قائمععة أض ربععا كععان مععن الممكععن أن يحققععه أض مععن الم ععروعين لععو لععم تكععن هععذه ال ععروط

أربعاح هعذا الم عروع وإخضعاعه  إدراجه ضعمنولكنه لم يحققه بسبب هذه ال روط، يجوز 

 ذلك. للضريبة تبعا  ل

وأخضعتها للضعريبة وفقعا  لعذلك  -إذا أدرجت دولة متعاقدة  ضمن أرباح م روع تابع لها   -2

أرباح م روع تابع للدولة المتعاقدة األخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولعة األخعرى،  -

لعو  -وكانت هذه األرباح المدرجة ستتحقق للم روع التابع للدولعة المتعاقعدة المعذكورة أوال  

علعى ف -التي تكون بين  م اريع مستقلة  نفسهال روط بين الم روعين هي ال روط كانت ا

الدولعة المتعاقعدة األخعرى عندئعذ إجعراء التععديل المناسعب علعى مبلعل الضعريبة  المفعرو  

لتحديد مثل هذا التعديل يتععين مراععاة األحكعا  األخعرى وعلى تلك األرباح في تلك الدولة. 

فعي العدولتين المتعاقعدتين فيمعا بينهمعا متعى السعلطتان المختةعتان   تت عاورلهذه االتفاقيعة، و

 دعت الضرورة ذلك. 
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 المادة )العاشرة(

 أرباح األسهم

 

يجوز أن تخضع أرباح األسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولعة متعاقعدة إلعى مقعيم فعي الدولعة  -1

 المتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة األخرى. 

يجوز أيضا  أن تخضعع أربعاح األسعهم تلعك للضعريبة فعي الدولعة المتعاقعدة التعي تقعيم  ومع ذلك، -2

ولكعن إذا كعان المالعك المنتفعع بأربعاح  .فيها ال ركة الدافعة لألرباح ووفقعا  ألنظمعة تلعك الدولعة

األسهم مقيما  في الدولة المتعاقعدة األخعرى فع ن الضعريبة المفروضعة يجعب أال تتجعاوز خمسعة 

 من إجمالي قيمة أرباح األسهم.  (%5) بالمائة

ال تؤ ر هذه الفقعرة علعى خضعوع ال عركة للضعريبة فيمعا يخعتص باألربعاح التعي تعدفع منهعا     

 أرباح األسهم.

( مععن هععذه المععادة، ال تخضععع أربععاح األسععهم التععي 2( و )1بغععض النظععر عععن أحكععا  الفقععرتين ) -3

أض  الدولة إذا كان المالك المنتفعع منهعا هعو تدفعها شركة مقيمة بدولة متعاقدة للضريبة في تلك

 :  من اآلتي

أقسععامها السياسععية أو اإلداريععة أو سععلطاتها ) أ ( حكومععة الدولععة المتعاقععدة األخععرى أو أحععد 

 المحلية. 

 )ب( البنك المركزض للدولة المتعاقدة األخرى.

ن ي)ج( أجهعععزة حكوميعععة أو مؤسسعععاغ ماليعععة أخعععرى قعععد تتفعععق عليهعععا وتحعععددها السعععلطت

 في مذكراغ متبادلة.  المختةتين في الدولتين المتعاقدتين

تعني عبعارة "أربعاح األسعهم" كمعا هعي مسعتخدمة فعي هعذه المعادة، العدخل معن األسعهم أو أسعهم  -4

"االنتفاع" أو حقوق "االنتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسعين أو الحقعوق األخعرى التعي 

في األرباح، وكذلك الدخل من حقعوق الم عاركة األخعرى  الم اركةأو ال تمثل مطالباغ ديون 

التعي تقعيم فيهعا التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها كدخل من األسهم بموجعب أنظمعة الدولعة 

 ال ركة الموزعة. 
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فععي  ا  ( إذا كععان المالععك المنتفععع بأربععاح األسععهم مقيمعع3( و)2( و )1ال تنطبععق أحكععا  الفقععراغ )  -5

ل عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي تقيم فيها ال عركة الدافععة ألربعاح دولة متعاقدة ويزاو

أو يعؤدض فعي تلعك الدولعة األخعرى خعدماغ شخةعية  ،األسهم من خالل من عأة دائمعة تقعع فيهعا

مستقلة من قاععدة  ابتعة فيهعا، وكانعت ملكيعة األسعهم التعي تعدفع بسعببها أربعاح األسعهم مرتبطعة 

 ةدائمععة أو القاعععدة الثابتععة، وفععي مثععل هععذه الحالععة تنطبععق أحكععا  المععادفعليععا  بهععذه المن ععأة ال

 الرابعة ع رة( وفقا  للحالة. المادة )أو ( )السابعة

ال فععإذا حققععت شععركة مقيمععة فععي دولععة متعاقععدة أرباحععا  أو دخععال  مععن الدولععة المتعاقععدة األخععرى،  -6

هم التعي تعدفعها ال عركة إال يجوز أن تفر  تلك الدولة األخرى أض ضعريبة علعى أربعاح األسع

بقدر ما يدفع  من أرباح األسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة األخرى أو بالقدر الذض تكون فيعه 

الملكية التي تدفع بسببها أرباح األسهم مرتبطة ارتباطا  فعليا  بمن عأة دائمعة أو قاععدة  ابتعة تقعع 

حتعى للضعريبة غير الموزععة ال ركة في تلك الدولة األخرى.كما ال يجوز لها إخضاع أرباح 

أو  ا  أرباحع -كليعا  أو جزئيعا   -مثعل لو كانت أرباح األسهم المدفوعة أو األرباح غير الموزععة ت

 ناشتا  في تلك الدولة األخرى.  دخال  

 

 المادة )الحادية عشرة(

 الدخل من مطالبات الدين 

 

متعاقعدة المعدفوع لمقعيم فعي  الناشع  فعي دولعة -يجوز أن يخضع الدخل من مطالباغ الدين  -1

 للضريبة في تلك الدولة األخرى.  -الدولة المتعاقدة األخرى 

مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالباغ الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة  -2

التي ين عأ فيهعا وطبقعا  ألنظمتهعا، لكعن إذا كعان المالعك المنتفعع بالعدخل معن مطالبعاغ العدين 

الدولععة المتعاقععدة األخععرى، فيجععب أال  تتجععاوز هععذه الضععريبة المفروضععة نسععبة مقيمععا  فععي 

 ( من إجمالي مبلل الدخل من مطالباغ الدين. %5خمسة بالمائة )
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الناشع   -( من هذه المادة، يعفى الدخل من مطالباغ الدين 2على الرغم من أحكا  الفقرة ) -3

 من الحاالغ التالية:  من الضريبة في تلك الدولة في أض -في دولة متعاقدة 

إذا كان الدخل من مطالباغ الدين مدفوعا  من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سعلطة  -أ

 محلية فيها. 

إذا كان الدخل من مطالباغ الدين مدفوعا  إلى حكومة الدولة المتعاقدة األخرى أو إلعى  -ب

سة مالية( مملوكعة بالكامعل سلطة محلية فيها أو إلى أض وكالة أو جهة )بما في ذلك مؤس

 لتلك الدولة المتعاقدة األخرى أو لسلطة محلية فيها. 

إذا كان الدخل من مطالباغ الدين مدفوعا   إلى أض وكالة أو جهة أخرى ) بما في ذلعك  -ج 

مؤسسة مالية ( فيما يتعلق بقرو  تمت تطبيقعا  التفاقيعة مبرمعة بعين حكعومتي العدولتين 

 المتعاقدتين. 

بعارة " العدخل معن مطالبعاغ العدين" كمعا هعي مسعتخدمة فعي هعذه المعادة العدخل معن تعني ع -4

مطالباغ الدين من أض نوع سواء تعم تأمينهعا بعرهن أ  ال، وسعواء لهعا الحعق فعي الم عاركة  

بأربععاح المععدين أ  ال، وب ععكل خععاص الععدخل مععن السععنداغ الماليععة الحكوميععة، والسععنداغ 

غ والجعوائز المرتبطعة بمثعل هعذه السعنداغ الماليعة أو وسنداغ الديون بما فعي ذلعك الععالوا

السنداغ أو سنداغ الديون . وال تعد الجزاءاغ عن العدفعاغ المتعأخرة دخعال  معن مطالبعاغ 

 الدين ألغرا  هذه المادة.  

( إذا كان المالك المنتفع من العدخل معن مطالبعاغ العدين  2( و )1ال تنطبق أحكا  الفقرتين ) -5

عاقدة، ويزاول عمال  فعي الدولعة المتعاقعدة األخعرى التعي ن عأ فيهعا العدخل مقيما  في دولة مت

من مطالباغ العدين  معن خعالل من عأة دائمعة تقعع فيهعا،  أو يعؤدض فعي تلعك الدولعة األخعرى 

خدماغ شخةعية مسعتقلة معن قاععدة  ابتعة تقعع فيهعا وكانعت مطالبعة العدين التعي يعدفع عنهعا 

بمثل هذه المن أة الدائمة أو القاععدة الثابتعة. فعي مثعل  الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا  

 هذه الحالة، تنطبق أحكا  المادة )السابعة( أو المادة )الرابعة ع رة( وفقا  للحالة. 

يعععد الععدخل مععن مطالبععاغ الععدين ناشععتا  فععي دولععة متعاقععدة إذا دفعتععه الدولععة نفسععها، أو أحععد  -6

مقيم في تلك الدولة. لكن إذا كعان ال عخص العذض أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو 
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 -سواء كان هذا ال خص مقيما  في دولة متعاقعدة أ  ال -دفع ذلك الدخل من مطالباغ الدين 

له في دولة متعاقدة من أة دائمة أو قاعدة  ابتة مرتبطة بالمديونية التي تم تكبدها ويعتم دفعع 

ائمعة أو القاععدة الثابتعةن عندئعذ يععد العدخل الدخل عنها وتتحمل ذلك الدخل هعذه المن عأة الد

 ناشتا  في الدولة التي تقع فيها المن أة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 

بسععبب عالقععة خاصععة بععين الجهععة الدافعععة والمالععك المنتفععع أو بينهمععا معععا    -عنععدما يكععون  -7

نهعا هعذا مبلعل العدخل معن مطالبعاغ العدين فيمعا يتعلعق بالعدين العذض يعدفع ع -وشخص نخعر 

الدخل زائدا  على المبلل الذض كان سيتم االتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع فعي 

غياب تلك العالقةن ف ن أحكا  هذه المادة تنطبق على المبلل المعذكور أخيعرا  فقعط. فعي مثعل 

دولة هذه الحالة، ف ن الجزء الزائد من المدفوعاغ يظل خاضعا  للضريبة طبقا  ألنظمة كل 

 متعاقدة مع وجوب مراعاة األحكا  األخرى في هذه االتفاقية.  

 

 المادة )الثانية عشرة(

 اإلتاوات

 
يجوز أن تخضع اإلتاواغ التي تن أ في دولة متعاقدة وتعدفع إلعى مقعيم فعي الدولعة المتعاقعدة  .1

 األخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى. 

تعاواغ أيضعا  للضعريبة فعي الدولعة المتعاقعدة التعي تن عأ ومع ذلك، يجعوز أن تخضعع تلعك اإل .2

فيهععا وفقععا  ألنظمتهععا. لكععن إذا كععان المالععك المنتفععع مععن اإلتععاواغ مقيمععا  فععي الدولععة المتعاقععدة 

( معععن المبلعععل % 11األخعععرى، فيجعععب أال  تتجعععاوز الضعععريبة المفروضعععة ع عععرة بالمائعععة )

 اإلجمالي لإلتاواغ.

يعني مةطلا "إتاواغ" كما هو مستخد  في هذه المادة، المدفوعاغ من أض نوع، التي يعتم  .3

تسلمها مقابل استعمال أو حق اسعتعمال أض حعق ن عر عمعل أدبعي أو فنعي أو علمعي بمعا فعي 

ذلك األفال  السينمائية أو أفال  أو أشرطة البل اإلذاعي أو التلفزيوني أو أض براءة اختراع 

ة، أو تةميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجعة سعرية، أو مقابعل أو عالمة تجاري
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اسعععتعمال أو حعععق اسعععتعمال مععععداغ صعععناعية وتجاريعععة أو علميعععة أو معلومعععاغ متعلقعععة 

 بالتجارب الةناعية والتجارية أو العلمية. 

متعاقعدة ( إذا كان المالك المنتفع باإلتعاواغ مقيمعا  فعي دولعة 2و 1ال تنطبق أحكا  الفقرتين ) .4

ويزاول عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي ن أغ فيها هعذه اإلتعاواغ معن خعالل من عأة 

دائمة تقع فيها،  أو يعؤدض فعي تلعك الدولعة المتعاقعدة األخعرى خعدماغ شخةعية مسعتقلة معن 

خالل قاعدة  ابتة له تقع فيها، وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهمعا اإلتعاواغ معرتبطين 

تباطا  فعليا  بتلك المن أة الدائمة أو القاعدة الثابتة فعي الدولعة المتعاقعدة األخعرى. فعي مثعل ار

 تلك الحالة تطبق أحكا  المواد )السابعة( والمادة )الرابعة ع رة( وفقا  للحالة. 

عندما تكون الجهة الدافعة هي الدولة نفسها أو أحعد تاواغ قد ن أغ في دولة متعاقدة تعد اإل .5

ها السياسعية أو سعلطاتها المحليعة أو مقعيم فيهعا. لكعن إذا كعان ال عخص العذض دفعع تلعك أقسام

لعه فعي دولعة متعاقعدة من عأة دائمعة أو  -سواء كان مقيمعا  فعي دولعة متعاقعدة أ  ال  -األتاواغ 

قاعدة  ابتة وكان االلتزا  بدفع اإلتاواغ يرتبط بهما وتتحمل تلك المن أة الدائمة أو القاععدة 

ة عبء دفع اإلتاواغ، ف ن هذه اإلتاواغ تعد عندئذ قد ن أغ فعي الدولعة التعي تقعع فيهعا الثابت

 المن أة الدائمة أو القاعدة الثابتة. 

بسععبب عالقععة خاصععة بععين الجهععة الدافعععة والمالععك المنتفععع أو بينهمععا معععا   -عنععدما يكععون  .6

ومععاغ التععي يععدفع مبلععل اإلتععاواغ فيمععا يتعلععق باالسععتخدا  أو الحععق أو المعل -وشععخص نخععر

مقابل لها، زائدا  على المبلل الذض كان سيتفق عليعه بعين الجهعة الدافععة والمالعك المنتفعع فعي 

غياب تلك العالقةن ف ن أحكا  هذه المادة تطبعق علعى المبلعل المعذكور أخيعرا  فقعط. فعي مثعل 

كعل دولعة  هذه الحالة، ف ن الجزء الزائد من المدفوعاغ يظل خاضعا  للضريبة طبقا  ألنظمة

 متعاقدة، مع وجوب مراعاة األحكا  األخرى في هذه االتفاقية. 
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 المادة ) الثالثة عشرة(

 األرباح الرأسمالية

 

األرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكيعة ممتلكعاغ غيعر منقولعة،  -1

األخععرى، يجععوز أن  الم ععار إليهععا فععي المععادة )السادسععة( والواقعععة فععي الدولععة المتعاقععدة

 تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى. 

األرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكيعة ممتلكعاغ منقولعة ت عكل  -2

جععزءا  مععن الممتلكععاغ التجاريععة لمن ععأة دائمععة يمتلكهععا فععي الدولععة المتعاقععدة األخععرى، أو 

اغ شخةععية مسععتقلة )التععي تنطبععق عليهععا مرتبطععة ب ععكل و يععق بععأداء ناقععل الملكيععة لخععدم

المادة الرابعة ع رة( في تلك الدولة األخرى، بما في ذلك األرباح الرأسمالية الناشتة من 

 نقل ملكية مثل هذه المن أة الدائمةن يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى. 

ناتجعة معن نقعل ملكيعة ال -(، تخضعع األربعاح الرأسعمالية 2على الرغم معن أحكعا  الفقعرة ) -3

للضعريبة  -أسهم ت كل حةة  في رأس مال شركة مقيمة في إحعدى العدولتين المتعاقعدتين 

 في الدولة التي تقع فيها ال ركة. 

خععالف تلععك الم ععار إليهععا فععي  -تخضععع األربععاح الرأسععمالية المتحققععة مععن نقععل أض ملكيععة  -4

 تي يقيم فيها ناقل الملكية. للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة ال -( 3و2و1الفقراغ )

 

 المادة )الرابعة عشرة(

 الخدمات الشخصية المستقلة

 

يخضع العدخل العذض يكتسعبه مقعيم فعي دولعة متعاقعدة فيمعا يتعلعق بخعدماغ مهنيعة أو أن عطة  -1

أخرى ذاغ طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولعة فيمعا ععدا أض معن الحعاالغ التاليعة، 

 لدخل أيضا  للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى: حيل يجوز أن يخضع هذا ا
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إذا كانت لديه قاعدة  ابتة متوافرة له بةفة منتظمعة فعي الدولعة المتعاقعدة األخعرى  (أ)

ألداء أن عععطته، فعععي تلعععك الحالعععة يجعععوز أن يخضعععع العععدخل للضعععريبة فعععي الدولعععة 

 . المتعاقدة األخرى، ولكن بالقدر الذض ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة فقط

إذا كان ال خص موجودا  في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو معدد تةعل أو تزيعد  (ب)

( يومعا  فعي أض معدة ا نعي ع عر شعهرا  تبعدأ أو تنتهعي فعي 193في مجموعها على )

السنة المالية المعنية، في هذه الحالة ف ن مقعدار العدخل المتحقعق معن أن عطة الفعرد 

أن يخضع للضريبة في الدولعة المتعاقعدة  التي تمت في تلك الدولة األخرى، يجوز

األخععرى ولكععن فقععط بالقععدر الععذض ينسععب إلععى أن ععطته التععي تمععت فععي هععذه الدولععة 

 األخرى. 

إذا كانت المكافآغ عن أن طته في الدولة المتعاقدة األخرى قد دفعها مقيم في تلعك  (ج)

يعد فعي السعنة الدولة المتعاقدة أو تحملتها من أة دائمة في تلك الدولعة المتعاقعدة وتز

( دوالر أمريكي، فع ن مقعدار العدخل المتحقعق معن أن عطة 111.111المالية على )

 الفرد في تلك الدولة األخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى. 

ت مل عبعارة "الخعدماغ المهنيعة" بوجعه خعاص األن عطة المسعتقلة فعي المجعاالغ العلميعة،  -2

ليميعععة، وكعععذلك األن عععطة المسعععتقلة التعععي يزاولهعععا األطبعععاء واألدبيعععة، والتربويعععة أو التع

 والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء األسنان والمحاسبون. 

 

 المادة )الخامسة عشرة(

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 

مععع مراعععاة أحكععا  المععواد )السادسععة ع ععرة( و )الثامنععة ع ععرة( و )التاسعععة ع ععرة( فعع ن  -1

فيمعا يتعلعق  -والمكافعآغ المما لعة التعي يكتسعبها مقعيم فعي دولعة متعاقعدة  الرواتب واألجعور

تخضععع للضععريبة فععي تلععك الدولععة فقععط مععا لععم تععتم مزاولععة الو يفععة فععي الدولععة  -بو يفععة 
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المتعاقدة األخرى، ف ذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة األخرى فيجعوز أن تخضعع مثعل 

 تلك الدولة األخرى. هذه المكافآغ المكتسبة للضريبة في 

(، ف ن المكافآغ التي يكتسعبها مقعيم فعي دولعة متعاقعدة فيمعا 1على الرغم من أحكا  الفقرة ) -2

يتعلق بو يفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة األخرى، تخضعع للضعريبة فقعط فعي الدولعة 

 المذكورة أوال  في الحاالغ التالية: 

دولععة المتعاقععدة األخععرى لمععدة أو مععدد ال تتجععاوز فععي ) أ ( إذا كععان المسععتفيد موجععودا  فععي ال

( يومعا  فعي أض معدة ا نعي ع عر شعهرا  تبعدأ أو تنتهعي فعي السعنة 193مجموعها عن )

 المالية المعنية. 

 ) ب( إذا دفعت المكافآغ من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة األخرى أو نيابة عنه.

دائمة أو قاعدة  ابتة يملكهعا صعاحب العمعل فعي  ) ج ( أال  تكون المكافآغ قد تحملتها من أة

 الدولة األخرى. 

 -على الرغم معن األحكعا  السعابقة فعي هعذه المعادة، يجعوز أن تخضعع المكافعآغ المكتسعبة   -3

فيما يتعلق بو يفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم ت غيلها  في النقل الدولي أو علعى 

للضريبة في الدولة المتعاقدة التعي يقعع فيهعا مركعز  -متن قارب يستخد  في المياه الداخلية 

 اإلدارة الفعلي للم روع. 

 

 المادة )السادسة عشرة(

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 

أتعععاب أعضععاء مجلععس اإلدارة والمععدفوعاغ المما لععة التععي يكتسععبها مقععيم فععي دولععة متعاقععدة 

ة األخععرى،  يجععوز أن تخضععع بةععفته عضععوا  فععي مجلععس إدارة شععركة مقيمععة فععي الدولععة المتعاقععد

 للضريبة في تلك الدولة األخرى. 
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 المادة )السابعة عشرة(

 الفنانون والرياضيون

 

على العرغم معن أحكعا  المعادتين )الرابععة ع عرة( و)الخامسعة ع عرة(، فع ن العدخل العذض  -1

زيعون بةفته فنانعا  بالمسعرح أو السعينما أو الراديعو أو التلف -يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة 

من أن طته ال خةية التي يمارسها فعي الدولعة المتعاقعدة  -أو بةفته موسيقيا  أو رياضيا  

 األخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى. 

عندما يستحق دخل يتعلعق بأن عطة شخةعية زاولهعا الفنعان أو الرياضعي بةعفته تلعك ولعم  -2

خص نخر، ف ن ذلك الدخل على العرغم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن ل 

مععن أحكععا  المععواد )السععابعة( و)الرابعععة ع ععرة( و)الخامسععة ع ععرة( يجععوز إخضععاعه 

 للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك األن طة. 

 

 المادة )الثامنة عشرة(

 معاشات التقاعد

 

 ععرة( ، فعع ن معاشععاغ التقاعععد والمكافععآغ األخععرى مععع مراعععاة أحكععا  المععادة )التاسعععة ع -1

المما لة التي تدفع لمقيم في دولعة متعاقعدة مقابعل خدمعة سعابقة ن تخضعع للضعريبة فعي تلعك 

 الدولة فقط. 

( ، فع ن معاشعاغ التقاععد والمعدفوعاغ األخعرى التعي تعتم 1على الرغم من أحكعا  الفقعرة ) -2

تأمينعاغ االجتماعيعة لدولعة متعاقعدة أو أحعد بناء  على برنعام  ععا  يمثعل جعزءا  معن نظعا  ال

 أقسامها السياسية أو اإلدارية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. 
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 المادة )التاسعة عشرة(

 الخدمات الحكومية 

 

األجور والرواتب والمكافآغ األخرى المما لة ومعاشاغ التقاعد التي تعدفعها دولعة متعاقعدة  

أقسععامها السياسععية أو سععلطاتها المحليععة لفععرد مقابععل خععدماغ أداهععا لتلععك الدولععة أو ألحععد أو أحععد 

أقسامها السياسية أو اإلدارية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلعك الدولعة فقعط، معا لعم 

أو أحععد دولععة متعاقععدة تكععن تلععك الخععدماغ مرتبطععة مععع أن ععطة صععناعية أو تجاريععة تمارسععها 

سية أو اإلدارية أو سلطاتها المحلية في الدولة المتعاقدة األخعرى، فعي هعذه الحالعة أقسامها السيا

 يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى. 

 

 المادة )العشرون(

 الطالب

 

المدفوعاغ التي يتسلمها طالب أو متدرب يكون )أو كان( مقيما  في دولة متعاقعدة ويتواجعد  -1

ألخرى لغر  التعليم أو التدريب المهني أو الحرفي لغر  معي عته في الدولة المتعاقدة ا

أو تعليمه أو تدريبه، ف ن هعذه المعدفوعاغ ال تخضعع للضعريبة فعي تلعك الدولعة، ب عرط أن 

 تكون ناشتة من مةادر خارج تلك الدولة. 

المدفوعاغ التي يستلمها طالب أو متدرب والذض يكعون )أو كعان( مقيمعا  فعي دولعة متعاقعدة  -2

يتواجععد فععي الدولععة المتعاقععدة األخععرى لغععر  التعلععيم أو التععدريب المهنععي أو الحرفععي، و

والمتعلقة بخدماغ أديت في الدولة المتعاقدة األخرى، ال تخضعع للضعريبة فعي تلعك الدولعة 

األخععرى، ب ععرط ارتبععاط تلععك الخععدماغ بععالتعليم أو التععدريب أو أنهععا ضععرورية ألغععرا  

 المعي ة. 
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 والعشرون( المادة )الحادية

 المعلمون والباحثون

 

قبعل دعوتعه  -المكافآغ التي يتسلمها معلم أو باحل مقعيم )أو كعان مقيمعا ( فعي دولعة متعاقعدة 

ال  -للدولة المتعاقدة األخرى لغر  التعليم أو إجراء أبحعا،، فيمعا يتةعل بمثعل هعذه األن عطة 

 نتين. تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى لمدة ال تتجاوز س

 

 المادة )الثانية والعشرون(

 الدخل اآلخر

 

التي لعم تتناولهعا المعواد السعابقة معن هعذه  -أينما ن أغ  -بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة  -1

 االتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة. 

( على الدخل خالف الدخل من الممتلكاغ غير المنقولعة المحعددة 1ال تنطبق أحكا  الفقرة ) -2

( من المادة )السادسعة(، إذا كعان متسعلم ذلعك العدخل مقيمعا  فعي دولعة متعاقعدة 2ي الفقرة  )ف

ويمارس عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى من خالل من أة دائمة تقعع فيهعا، أو يعؤدض فعي 

تلععك الدولععة األخععرى خععدماغ شخةععية مسععتقلة مععن قاعععدة  ابتععة تقععع فيهععا، وكععان الحععق أو 

ع معن أجلهعا العدخل مرتبطعا  فعليعا  بمثعل هعذه المن عأة الدائمعة أو القاععدة الممتلكاغ التي يدف

الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكا  المعادة )السعابعة( أو المعادة )الرابععة ع عرة( وفقعا  

 للحالة. 

 المادة )الثالثة والعشرون(

 رأس المال

 
معادة )السادسعة( والمملععوك رأس المعال الممثعل بممتلكعاغ غيععر منقولعة والم عار إليعه فععي ال -1

لمقيم في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاقدة األخرى،  يجعوز أن يخضعع للضعريبة فعي 

 تلك الدولة األخرى. 
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رأس المال الممثل بممتلكاغ منقولة والذض ي عكل جعزءا  معن ممتلكعاغ ن عاط من عأة دائمعة  -2

األخعرى، أو الممثعل بممتلكعاغ مملوكة لمقعيم فعي دولعة متعاقعدة وتقعع فعي الدولعة المتعاقعدة 

منقولعة تتعلعق بقاععدة  ابتعة متععوافرة لمقعيم فعي دولعة متعاقععدة فعي الدولعة المتعاقعدة األخععرى 

لغر  أداء خدماغ شخةية مستقلة، يجوز أن يخضع رأس المال هذا للضعريبة فعي تلعك 

 الدولة األخرى. 

وع تعابع لدولعة متعاقعدة، رأس المال الممثل بسفن أو طائراغ ي غلها في النقل الدولي م ر -3

أو الممثل بممتلكاغ منقولة تتعلق بت غيل مثل هذه السعفن أو الطعائراغن يخضعع للضعريبة 

 في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

    تخضععع جميععع العناصععر األخععرى لرأسععمال مقععيم فععي دولععة متعاقععدة للضععريبة فععي تلععك  -4

 الدولة فقط. 

 

 المادة )الرابعة والعشرون(

 االزدواج الضريبي أساليب إزالة

 

 لقد تم االتفاق على أن يتم تجنب االزدواج الضريبي وفقا  للفقرة التالية من هذه المادة.  -1

وفقععا  ألحكععا  هععذه  -إذا اكتسععب مقععيم فععي دولععة متعاقععدة دخععال  أو تملععك رأس مععال يجععوز  -2

ة أن يخضععع للضععريبة فععي الدولععة المتعاقععدة األخععرى ف نععه يتعععين علععى الدولعع -االتفاقيععة 

المععذكورة أوال  أن تخةععم المبلععل المععدفوع كضععريبة محععددة فععي المععادة )الثانيععة( مععن هععذه 

االتفاقيععة مقابععل الضععريبة المفروضععة فععي تلععك الدولععة ب ععرط أال  يتجععاوز المبلععل المخةععو  

مبلل الضريبة عن ذلك العدخل أو رأس المعال المحتسعب وفقعا  ألنظمعة وتعليمعاغ الضعريبة 

 في تلك الدولة. 
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 مادة )الخامسة والعشرون(ال

 أنظمة االستثمار 

 

إذا أعفيت ضريبة أو خفضت لمعدة محعدودة وفقعا  ألنظمعة ت عجيع االسعتثماراغ فعي 

أض من الدولتين المتعاقدتين، ف ن الضريبة المخفضة أو المعفاة تعد كمعا لعو أنهعا قعد دفععت، 

 لمتعاقدة األخرى. ويجب خةمها من الضرائب المستحقة على مثل ذلك الدخل في الدولة ا

 

 المادة )السادسة والعشرون(

 إجراءات االتفاق المتبادل

 

إذا تبععين ل ععخص أن إجععراءاغ إحععدى الععدولتين المتعاقععدتين أو كلتيهمععا تععؤدض )أو سععوف  -1

بةعرف  -تؤدض( بالنسبة له إلى فر  ضريبة ال تتفق مع أحكا  هذه االتفاقية، ف نه يمكنعه

ععر   -ص عليها في األنظمعة المحليعة لتلعك العدولتينالنظر عن وسائل المعالجة المنةو

قضععيته علععى السععلطة المختةععة التابعععة للدولععة المتعاقععدة التععي يقععيم فيهععا. وينبغععي عععر  

باإلجراء الذض أدى إلى فر  الضعريبة التعي ال تتفعق شعار القضية خالل سنتين من أول إ

 مع أحكا  هذه االتفاقية. 

بعدا لهعا أن لالعتعرا  معا يسعوغه ولعم تكعن هعي نفسعها  إذا - يتعين على السلطة المختةة -2

لتسوية القضية عن طريق االتفعاق  أن تسعى جاهدة -قادرة على  التوصل إلى حل مرٍ  

المتبادل مع السلطة المختةة بالدولة المتعاقعدة األخعرى معن أجعل تجنعب فعر  الضعريبة 

حعد أض لتوصعل إليعه بعالرغم معن  التي ال تتفق مع أحكا  هذه االتفاقية. وينفذ أض اتفاق يتم ا

 زمني وارد  في األنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين. 

ععن طريعق االتفعاق المتبعادل  -يتعين على السلطتين المختةعتين فعي العدولتين المتعاقعدتين  -3

أن تسعععيا إلععى تععذليل أض صعععوبة أو شععك ين ععأ فيمععا يتعلععق بتفسععير أو تطبيععق هععذه  -بينهمععا 
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أيضا  أن تت اورا إللغاء االزدواج الضريبي في الحاالغ التي لم ترد فعي  االتفاقية. ويجوز

 هذه االتفاقية. 

 -ععن طريعق االتفعاق المتبعادل -يتعين على السلطتين المختةتين في الدولتين المتعاقعدتين  -4

تحديععد األسععلوب المالئععم لتطبيععق هععذه االتفاقيععة، وبخاصععة المتطلبععاغ التععي يخضععع لهععا 

متعاقدة، وذلك من أجعل الحةعول فعي الدولعة األخعرى علعى اإلعفعاءاغ  المقيمون في دولة

 الضريبية الواردة في هذه االتفاقية. 

 

 المادة )السابعة والعشرون(

 تبادل المعلومات

 

يتعععين علععى السععلطاغ المختةععة فععي الععدولتين المتعاقععدتين تبععادل المعلومععاغ الضععرورية،  -1

يذ األنظمة المحليعة المتعلقعة بالضعرائب التعي تغطيهعا سواء  لتنفيذ أحكا  هذه االتفاقية أو لتنف

هذه االتفاقيعة، معا دا  أن فعر  الضعريبة تلعك ال يتععار  معع أحكعا  هعذه االتفاقيعة.  ويعتم 

تبعادل هعذه المعلومععاغ دون التقيعد بالمعادة )األولععى( معن هعذه االتفاقيععة. وتعامعل أض معلومععة 

يقععة نفسععها التععي تعامععل بهععا المعلومععاغ التععي تتلقاهععا الدولععة المتعاقععدة علععى أنهععا سععرية الطر

تحةععل عليهععا وفقععا  ألنظمتهععا المحليععة. وال يجععوز الك ععف عنهععا إال لألشععخاص والسععلطاغ 

)بما في ذلك المحاكم واألجهزة اإلدارية( المعنيعين بعالربط أو التحةعيل أو التنفيعذ أو إقامعة 

يهععا هععذه االتفاقيععة فقععط.  الععدعاوى أو تحديععد االعتععرا  فيمععا يتعلععق بالضععرائب التععي تغط

 ويجوز لهم ك ف هذه المعلوماغ في مداوالغ محكمة عامة أو في أحكا  قضائية. 

( بما يعؤدض إلعى إلعزا  دولعة متعاقعدة 1ال يجوز بأض حال من األحوال تفسير أحكا  الفقرة )  -2

 بما يلي: 

تلك الدولعة أو فعي  ) أ (  تنفيذ إجراءاغ إدارية مخالفة لألنظمة أو الممارساغ اإلدارية  في

 الدولة المتعاقدة األخرى. 

) ب ( تقععديم معلومععاغ ال يمكععن الحةععول عليهععا بموجععب األنظمععة أو التعليمععاغ اإلداريععة 
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 المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة األخرى. 

أض سععر يتعلععق بالتجععارة واألعمععال والةععناعة  ف) ج ( تقععديم معلومععاغ  مععن شععأنها ك عع

سرار التجارية أو المهنيعة أو العمليعاغ التجاريعة أو معلومعاغ قعد والمعامالغ أو األ

 يكون الك ف عنها مخالفا  للسياسة العامة. 

 

 المادة )الثامنة والعشرون(

 أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية

 

لععن تتععأ ر بهععذه االتفاقيععة اإلمتيععازاغ الماليععة الممنوحععة ألعضععاء البعثععاغ الدبلوماسععية أو 

 بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكا  اتفاقياغ خاصة.  القنةلية

 

 المادة )التاسعة والعشرون(

 النفاذ

 

باسعتكمال   -عبعر القنعواغ الدبلوماسعية  -تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة األخرى  -1

االتفاقيعة نافعذة اإلجراءاغ النظامية الالزمة لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ . وتةعبا هعذه 

للمعرة األولععى منععذ اليععو  األول معن ال ععهر الثععاني الععذض يلععي ال عهر الععذض تععم فيععه اإلخطععار 

 األخير. 

 تةبا أحكا  هذه االتفاقية نافذة للمرة األولى :   -2

 فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع :   (أ)

ر معن السعنة اليو  األول معن شعهر ينعاي -أو بعد  -على المبالل المدفوعة في 

 الميالدية التي تلي السنة التي أصبحت فيها االتفاقية نافذة. 

 فيما يتعلق بالضرائب األخرى على الدخل وعلى رأس المال :   (ب)

اليعو  األول  -أو بعد  -ضة عن أض مدة ضريبية تبدأ في وعلى الضرائب المفر

ا االتفاقيعة من شهر يناير من السنة الميالدية التي تلعي السعنة التعي أصعبحت فيهع

 نافذة. 
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 المادة )الثالثون(

 اإلنهاء

 

تظل هذه االتفاقية نافذة المفعول مدة ع ر سنواغ، وتظل نافذة بععد ذلعك لمعدة غيعر محعددة معا  -1

لم تلغها أض من الدولتين المتعاقدتين بوساطة إشعار خطي عبر القنواغ الدبلوماسعية قبعل ا نعي 

ء هذه االتفاقية في أض وقت بععد انتهعاء معدة الع عر ع ر شهرا  من تاريخ االنتهاء. ويجوز إنها

السعععنواغ معععن قبعععل أض معععن العععدولتين  المتعاقعععدتين بوسعععاطة إخطعععار خطعععي عبعععر القنعععواغ 

 الدبلوماسية قبل ا ني ع ر شهرا  من تاريخ اإلنهاء .  

 عند تطبيق هذه االتفاقية للمرة األخيرة:  -2

 31بع على المبعالل المدفوععة فعي أو قبعل يعو  ) أ (  فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المن

 من شهر ديسمبر من السنة الميالدية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه االتفاقية. 

)ب( فيما يتعلق بالضرائب األخرى على الدخل المتحقق في السنة الميالدية التي تم فيها تقديم 

 إشعار إنهاء االتفاقية. 

ينعاير معن السعنة الميالديعة التعي  1ب على رأس المال  المملوك  في )ج(  فيما يتعلق بالضرائ 

 بنهايتها ينتهي نفاذ االتفاقية. 

 

 إ باتا  لذلك قا  الموقعان أدناه، المفوضون بحسب األصول، بتوقيع هذه االتفاقية. 

 الريعا فعي مدينعة   11/2/2117الموافعق هعـ 23/1/1429 بتعاريخيو  األحد حررغ في 

واإلنجليزيععة، وجميععع النةععوص متسععاوية ، ليتين باللغععاغ العربيععة، والروسععية مععن نسععختين أصعع

 الحجية. وفي حال االختالف في التفسير يسود النص اإلنجليزض. 

 

 عن حكومة روسيا االتحادية   عن حكومة المملكة العربية السعودية       

 ــة نائب وزيـر المالي          ةــــر الماليـــوزي               
 

 
 

 

 سيرجي شاتالوف            إبراهيم بن عبدالعزيز العساف     
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 بروتوكول 

 

عنععد توقيععع االتفاقيععة التععي أبرمععت بععين حكومععة المملكععة العربيععة السعععودية وحكومععة روسععيا 

االتحاديععة لتجنععب االزدواج الضععريبي فععي شععأن الضععرائب علععى الععدخل وعلععى رأس المععال ولمنععع 

فععق الموقعععون أدنععاه علععى النةععوص اإلضععافية اآلتيععة التععي ت ععكل جععزءا  ال التهععرب الضععريبي، وا

 يتجزأ من االتفاقية المذكورة. 

 

 إضافة إلى المادة )الرابعة(:

 ذه االتفاقية ف ن عبارة " مقيم في دولة متعاقدة " تعني أيضا : ألغرا  ه

ا  من الضريبة ال خص االعتبارض المؤسس وفقا  ألنظمة دولة متعاقدة، والمعفى ب كل ع

 فيها ، وقائم ومستمر في تلك الدولة إما : 

 على سبيل الحةر لغر  ديني أو خيرض أو تعليمي أو علمي أو لغر  نخر مما ل.  (أ)

 أو لتوفير معاشاغ تقاعديه ومنافع أخرى مما لة للمو فين بناء  على خطة في هذا ال أن. (ب)

 

 إضافة إلى المادة السابعة :

األخععرى الععواردة فععي المععادة )السععابعة( مععن هععذه االتفاقيععة، فعع ن بغععض النظععر عععن األحكععا   -1

أرباح األعمال المتحققة لمؤسسة تتبع دولة متعاقدة معن تةعدير سعلع إلعى الدولعة المتعاقعدة 

األخععرى ال تخضععع للضععريبة فععي تلععك الدولععة األخععرى. إذا شععملت عقععود التةععدير أن ععطة 

ثعل هعذه األن عطة تخضعع للضعريبة فعي أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة األخرى، فع ن م

 الدولة المتعاقدة األخرى. 

 

ليس في أحكا  المادة )السابعة( من هذه االتفاقية ما يعؤ ر علعى تطبيعق أض نظعا  فعي دولعة   -2

متعاقععدة يتعلععق بالضععريبة المفروضععة علععى األربععاح المتحققععة لغيععر المقيمععين مععن أعمععال 
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  المعنعي النافعذ فعي أض معن العدولتين المتعاقعدتين التأمين، شريطة أنه إذا تم تغيير في النظا

)باستثناء التغيير الثعانوض بحيعل ال يعؤ ر علعى الةعفة في تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية 

ف نعه يتععين علعى العدولتين المتعاقعدتين الت عاور معن أجعل االتفعاق علعى تععديل هعذه العامة( 

 الفقرة ب كل مالئم.

 

 ( :  إضافة إلى المادة )العاشرة

( فقد تم االتفاق على أال  تخضع أرباح األسعهم التعي تعدفعها شعركة مقيمعة 3وفقا  ألحكا  الفقرة )

 في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع منها هو: 

) أ ( أض مؤسسة حكومية تتبع الدولة المتعاقدة األخرى تم تأسيسها وفقا  للنظا  المحلي فعي 

 المتعاقدة األخرى.  الدولة

)ب(  أض كيان مؤسس في الدولة المتعاقدة األخرى من قبل حكومعة تلعك الدولعة أو أض معن 

 مؤسساتها الحكومية، مع أجهزة م ابهة في الدول األخرى. 

)ج( شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى وتسيطر عليها أو تملك مباشرة نسبة 

لحكومة أو مؤسسة حكومية أو كيان نخر ( من رأس مالها ا%25ال تقل عن )

 م ابه وكما هو محدد في الفقراغ الفرعية )أ( و )ب( أعاله. 

 

 إضافة إلى المادة )التاسعة عشرة( 

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، تطبعق أحكعا  هعذه المعادة أيضعا  علعى األجعور والرواتعب 

 بارض عا . والمكافآغ األخرى المما لة التي يدفعها شخص اعت

 

 بالنسبة إلى المادة )الرابعة والعشرون( :

بالنسععبة إلععى المملكععة العربيععة السعععودية، ال تععؤ ر وسععائل إزالععة االزدواج الضععريبي علععى  

  أحكا  نظا  جباية الزكاة فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين. 
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مععن  الريععا فععي مدينععة   11/2/2117الموافععق هععـ 23/1/1429 بتععاريخيععو  األحععد فععي حععرر 

واإلنجليزيعة، وجميعع النةعوص متسعاوية الحجيعة. ، نسختين أصليتين باللغاغ العربية، والروسية 

 .  وفي حال االختالف في التفسير يسود النص اإلنجليزض

 

 عن حكومة روسيا االتحادية   عن حكومة المملكة العربية السعودية       

 نائب وزيـر الماليــة           ةــــر الماليـــوزي               
 
 

 

 

 سيرجي شاتالوف            إبراهيم بن عبدالعزيز العساف     
 


