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 اتفــاقيـــة

 بين المملكة العربية السعودية

 طاجيكستانجمهورية و

 ولمنع التهرب الضريبي لتجنب االزدواج الضريبي

  على الدخل وعلى رأس المال في شأن الضرائب

 

 

 



 

 

ريبي منهما في إبرام اتفاقية ل جنب االزدواج الضـــ رغبة  ،  كســـ انيطاججمهورية  وإن المملكة العربية الســـعودية 

 ،في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المالولمنع ال هرب الضريبي 

 تفق ا على ما يلي:إقد 

 (األولىمادة )ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين في إحدى الدول ين الم عاقدتين أو في كل يهما.

 

 

 (الثانيةمادة )ال

 ها االتفاقيةالضرائب التي تشمل

كل دولة م عاقدة أو  ةصــل مرأس المال المفروضــة لضــرائب تطبق هذه االتفاقية على ضــرائب الدخل وعلى  -1

 النظر عن طريقة فرضها. صرفأو سلطاتها الم لية باإلدارية اإلقليمية  أقسامها

على إجمالي و ،الدخلوضــة على إجمالي رالضــرائب المف جميعمن الضــرائب على الدخل وعلى رأس المال  دتع -2

ال صــرف  منالناتجة  مكاســبالضــرائب على ال هاأو على عناصــر الدخل أو عناصــر رأس المال بما في ،رأس المال

والضـــــرائب على إجمالي مبالو األجور والرواتب ال ي تدفعها  ملكية المم لكات المنقولة أو غير المنقولة في

 .لالمشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس الما

 ال ي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي:  اليةالضرائب ال -3



 

 

 لمملكة العربية السعودية:إلى ا بالنسبة أ(

 .الزكاة -

 .ز الطبيعياضريبة اس ثمار الغ هاضريبة الدخل بما في  -

 .)يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية"(  

 

 :طاجيكس انجمهورية إلى  بالنسبة ب(

 .األفراد )ضريبة من الدخل على األشخاص الطبيعيين( بة دخلضري -

 . ذوي الصفة اإلع باريةضريبة الدخل على األشخاص   -

 ضريبة المم لكات غير المنقولة. -

 "(كس انيةيالطاج)يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة 

ها أي من الدول ين ضــــرتف ي المماثلة أو مشــــابهة في جوهرها  يبةاالتفاقية أيضــــا  على أي ضــــرهذه تطبق  -4

ـــــرائب ال الية أو بدال   ،بعد تاريخ توقيع هذه االتفاقيةالم عاقدتين  ـــــافة إلى الض ـــــلطة نها. ومإض تبلو كل س

 الضريبية.  هاال ي أدخلت على أنظم الجوهريةبال غييرات السلطة األخرى الدول ين الم عاقدتين مخ صة في 

 (الثالثةمادة )ال

 عامة اتتعريف

 ما لم يق ض سياق النص خالف ذلك: ،هذه االتفاقية راضألغ -1

المناطق الواقعة المملكة العربية السعودية ويشمل إقليم يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية"   (أ



 

 

ية  ياه اإلقليم مارس خارج الم يةال ي ت ية الســــــعود كة العرب قاع ب  على الممل ها و ياه هام قات  ر والطب

 .الدولي نظامها والقانونبمق ضى السيادة والوالية  حقوق موارد الطبيعيةالو ة ربالالواقعة ت ت 

المعنى الجغرافي يشمل إقليمها بس خدم عندما يو،  طاجيكس ان" جمهورية طاجيكس ان"يعني مصطلح  (ب

ياه  يةوالم لداخل ل ا ها وا جال الجوي فوق ية ذوالم مارس  طاجيكســــــ اني يجوز لجمهور يهأن ت حقوق  عل

الطبقات الواقعة ت ت ال ربة والموارد الطبيعية اســــــ كشــــــاف ذلك حقوق في الية بما الســــــيادة والو

 .طاجيكس انأنظمة جمهورية عندما تطبق بمق ضى القانون الدولي و

 طاجيكســـــ انو "الدولة الم عاقدة األخرى" المملكة العربية الســـــعودية أو "دولة م عاقدة"  اتتعني عبار جـ(

 .النص سياق هيق ضي ب سب ما

 بما في ذلك الدولة خر من األشــــخاصآ كيانشــــركة أو أي أو أي فرد، أي مصــــطلح "شــــخص"  شــــملي د(

 .الم لية هاأو سلطاتوأقسامها اإلقليمية اإلدارية  الم عاقدة

 ةع بارياذي صفة كيان يعامل على أنه شخص أي أو  ةاع باري ذي صفة يعني مصطلح "شركة" أي شخص هـ(

 .ألغراض الضريبة

تععني ت و( قدة األخرى" على ال والي  ابار عا لة الم  لدو قدة" و "مشــــــروع تابع ل عا لة م  لدو "مشــــــروع تابع 

 .الدولة الم عاقدة األخرىفي يباشره مقيم  ا  دولة م عاقدة ومشروعفي يباشره مقيم  ا  مشروع

ــــروع  ز( ــــغيلها مش ــــفينة أو طائرة أو مركبة طرق ي ولى تش ركز م يكونتعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بس

ـــــفينة أو الطائرة أو مركبة  ـــــغيل الس إدارته الفعلي في دولة م عاقدة، ما عدا ال االت ال ي ي م فيها تش

 الطرق فقط بين أماكن تقع داخل الدولة الم عاقدة األخرى.

 يعني مصطلح "مواطن": (حـ

 أي فرد حائز على جنسية دولة م عاقدة. -



 

 

شخص - صفة أي  شركة  ةاع باري ذي  شخاصأو  ضع من األنظمة النافذة في أو  أ جمعية تس مد ذلك الو

 دولة م عاقدة.

 يعني مصطلح "السلطة المخ صة": ط(

 .وزير المالية أو ممثله المفوض وزارة المالية ويمثلها ،لمملكة العربية السعوديةإلى ابالنسبة  -

 ، وزارة المالية أو ممثلها المفوض.طاجيكس ان إلىبالنسبة  -

لم يرد له تعريف مصــــــطلح عبارة أو االتفاقية في أي وقت من قبل دولة م عاقدة فإن أي هذه تطبيق  عند -2

م تلك افي ذلك الوقت بموجب نظ هنفســـــالمعنى خالف ذلك، يكون له النص فيها، وما لم يق ض ســـــياق 

 ظمةلألنيرجح أي معنى طبقا  و ،االتفاقيةهذه الضــــــرائب ال ي تطبق عليها فيما ي علق ب الم عاقدة الدولة

ضريب صطلح وفقا  لألنظمة األخرى للعبارة أو  ىعلى أي معنى معط الم عاقدة ة المطبقة ل لك الدولةيال للم

 .الم عاقدة ل لك الدولة

 (الرابعةمادة )ال

 مـمقيـال

 :ألغراض هذه االتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة م عاقدة" -1

ضع وفقا   )أ( شخص يخ ضريبة في ةالم عاقد تلك الدولة ةنظمألأي  سببلل سه أو إقام ه أو سكنه  ها ب سي مكان تأ

ــــــا  تلك الدولةكما  .خر ذي طبيعة مماثلةآم ل إدارته أو أي معيار أو  أو  من ا  أو أي الم عاقدة تشــــــمل أيض

 سلط ها الم لية.أو  أقسامها اإلقليمية اإلدارية

أو غير  ةبيمن الضــرعام  شــكلب معفىودولة م عاقدة نظمة أل وفقا  مؤســ   ةإع باريذي صــفة شــخص أي )ب( 



 

 

 إما:قائم ومس مر فيها و الم عاقدة تلك الدولةفي لها خاضع 

 .مماثلآخر غرض لتعليمي أو علمي أو  أو يخير أو ديني غرضل -1

 .موظفينلمماثلة أخرى منافع أو  يةمعاشات تقاعد وفيرأو ل  -2

ــــمل تال  لكن ــــخص خهذه العبارة ش ــــريبة في تلك الدولاأي ش ــــع للض فيما ي علق فقط بالدخل من  الم عاقدة ةض

 أو رأس مال موجود فيها. الم عاقدة مصادر في تلك الدولة

مقيما  في كل ا الدول ين الم عاقدتين فإن وضــــــعه ( من هذه المادة 1وفقا  ألحكام الفقرة ) فرد كوني عندما -2

 عندئذ ي  دد كاآلتي:

فر له ســــــكن دائم في اتو فإن ،هافيفر له ســــــكن دائم ا وال ي يالم عاقدة مقيما  فقط في الدولة عد ي أ( 

عالقاته الشـــخصـــية فيها مقيما  فقط في الدولة الم عاقدة ال ي تكون  ديعفالم عاقدتين كل ا الدول ين 

 .("ال يوية"واالق صادية أوثق )مركز المصالح 

ـــال مها مركز فيال ي  الم عاقدة إذا لم يكن ممكنا  ت ديد الدولة ب( ـــكن دائم اية أو لم ي وال يو هص فر له س

 .ال ي فيها سكنه المع ادالم عاقدة مقيما  فقط في الدولة  ديعف، الم عاقدتين في أي من الدول ين

يعد أي منهما، في أو لم يكن له ســــــكن مع اد الم عاقدتين إذا كان له ســــــكن مع اد في كل ا الدول ين  جـ(

 .اطنا  فيهاال ي يكون موالم عاقدة مقيما  فقط في الدولة 

الســــــلط ان  ف ســــــوي ،أو لم يكن مواطنا  في أي منهماالم عاقدتين إذا كان مواطنا  في كل ا الدول ين  د(

 .الموضوع باالتفاق المش ركالدول ين الم عاقدتين  ان في المخ ص

ما  -3 ند ما  يكونع كام الفقرة ) -غير الفرد-شــــــخص  قا  ألح مادة ( 1وف هذه ال ما  في من  لدول ين كل ا ا   مقي



 

 

 إدارته الفعلي. ها مركزفيال ي  الم عاقدة في الدولةفقط مقيما   دفإنه يع، الم عاقدتين 

 ()الخامسةمادة ال

 المنشأة الدائمة

شاط  -1 شأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي ي م من خالله مزاولة ن ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة "المن

.  المشروع كليا  أو جزئيا 

 :بصفة خاصةتشمل عبارة "المنشأة الدائمة"  -2

 .إدارةركز م (أ

 .فرع (ب

 .ك بم (جـ

 .مصنع (د

 ورشة. (هـ

 أي مكان الس خراج الموارد الطبيعية. (و

3- :  تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا 

شاء (أ شروع ، أموقع بناء أو إن شرافية م علقة بها أعماال  أو  ،جميع أو تركيبتو م س مر أن  شرطبلكن     ،إ ي

 أشهر.س ة   لى تزيد ع تلك األعمال مدةهذا الموقع أو المشروع أو مثل 

ســــــ شــــــارية من قبل مشــــــروع من خالل موظفين أو عاملين آخرين الخدمات االتوفير خدمات بما فيها  (ب

أو  نفســــه لمشــــروعل) األعمال من هذا النوعتســــ مر  بشــــرط أنلكن هذا الغرض، للمشــــروع ايوظفهم 



 

 

مدة أشهر خالل أي  س ة لىتزيد في مجموعها ع مددأو  مدةالدولة الم عاقدة ل في( به مرتبطمشروع ل

. اثني عشر  شهرا 

 :"المنشأة الدائمة"بارة عال تشمل  ،األحكام السابقة في هذه المادة على الرغم من -4

 لكها المشروع .اس خدام ال سهيالت فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع ال ي يم أ( 

 االح فاظ بمخزون من السلع أو البضائع ال ي يملكها المشروع لغرض ال خزين أو العرض أو ال وريد فقط .  ب(

ـــائع  (جـ ـــلع أو البض ـــروع ال ي يملكها ااالح فاظ بمخزون من الس ـــروع فقط لمش لغرض المعالجة من قبل مش

 .آخر

 .أو بضائع أو جمع معلومات للمشروعاالح فاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع  (د

 .للمشروع طبيعة ت ضيرية أو مساعدة يذآخر  نشاطأي القيام باالح فاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض  هـ(

من ( هـــــالمذكورة في الفقرات الفرعية )أ( إلى ) األنشطةاالح فاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألي مزيج من  (و

ت ضــيرية طبيعة  لهمزيج هذا المن ناتج الالثابت للعمل  قرللمكلي شــرط أن يكون النشــاط البهذه الفقرة 

 .مساعدةأو 

هذا بيع الســــلع أو البضــــائع المملوكة للمشــــروع والمعروضــــة في ســــوق أو معرض مؤقت بعد إغالق  ز(

 السوق أو المعرض.

كام الفقرتين ) الرغم منعلى  -5 مادة ( 2( و )1أح هذه ال كانمن  يل ا خالف -شــــــخص  إذا  لم م ع بوضــــــع الوك

تابع في دولة م عاقدة نيابة عن مشــــــروع يعمل  -من هذه المادة (6مســــــ قل والذي تنطبق عليه الفقرة )

منشأة دائمة في الدولة الم عاقدة المذكورة أوال   لديه أن ديعفإن هذا المشروع  لدولة الم عاقدة األخرى،ل

 كان هذا الشخص:إذا  ،الشخص للمشروع ذلك ايقوم به ة أعمالأيفيما ي علق ب



 

 

ــكل مع اد في تلك الدولة أ( ــها بش ــالحية ويمارس ــروع الم عاقدة لديه ص ــم المش ما لم  ،إلبرام العقود باس

 باشــــرتهاتمت مال ي إذا و( من هذه المادة 4في الفقرة ) الواردةمقصــــورة على تلك  كن هذه األعمالت

ــــــأة دائمة الثابت للعمل م هذا المقرمن جعل تال ثابت للعمل  مقرمن خالل  أحكام تلك  بمق ضــــــىنش

 الفقرة.

المذكورة أوال  بمخزون  الم عاقدة صالحية لكنه ي  فظ بشكل مع اد في الدولةمثل هذه اللديه لي  أو  ب(

 نيابة عن المشروع.السلع أو البضائع بشكل من ظم  ال ي يورد منهاالبضائع  وأمن السلع 

تلك مزاول ه للعمل في  بسببة في الدولة الم عاقدة األخرى منشأة دائم ةم عاقد ةولدمشروع ل أن ديعال  -6

س قلفقط األخرى  الم عاقدة الدولة ضع م سار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي و سم  ،عن طريق 

 .شرط أن يعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب المع اد لعملهمب

في شــركة مقيمة قبل و مســيطر عليها من ن كون شــركة مقيمة في دولة م عاقدة تســيطر على شــركة أإ -7

شأة دائمة أو  الم عاقدة أو تزاول عمال  في تلك الدولة ،لدولة الم عاقدة األخرىا سواء من خالل من األخرى )

 رك ين منشأة دائمة للشركة األخرى.ال يجعل أيا  من الشفإن ذلك الواقع في حد ذاته ( غيرها

 ()السادسةمادة ال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

ـــل عليه مقيم في دولة م عاقدة من مم لكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل من الزراعة  -1 الدخل الذي ي ص

س غالل الغابات( الكائنة في الدولة الم عاقدة األخرى  ضريبة في تلك الدولة الم عاقدة ، أو ا ضاعه لل يجوز إخ

 األخرى.

ــة -2 ــات غير المنقول ــارة "المم لك ــا يكون لعب ــا  " المعنى الوارد له ــنلوفق ــة ا امظ ــدول ــدة ال ي ال ــاق ــا فيلم ع ه

كات المعن حالو .ةيالمم ل لة  ،على أي  كات غير المنقو بالمم ل قة  ية المل  مل على الملك بارة تشــــــ  فإن الع

شـــــأنها في والثروة ال يوانية والمعدات المســـــ خدمة في الزراعة واســـــ غالل الغابات وال قوق ال ي تطبق 



 

 

وحق االن فــاع بــالمم لكــات غير المنقولــة وال قوق في  ،العــام الم علقــة بملكيــة األراضــــــيم النظــاأحكــام 

ســــــ غالل أو ال ق في اســــــ غالل ال رســــــبات المعدنية والمصــــــادر االالمدفوعات الم غيرة أو الثاب ة مقابل 

 منقولة.المم لكات غير ال منومركبات الطرق  السفن والطائرات دوال تع ،والموارد الطبيعية األخرى

( من هذه المادة على الدخل الناتج من اســــــ خدام المم لكات غير المنقولة بصــــــورة 1تطبق أحكام الفقرة ) -3

 أو اس غاللها بأي شكل آخر. ،مباشرة أو تأجيرها

وعلى  ،على الدخل من المم لكات غير المنقولة لمشــروعمن هذه المادة ( 3) و( 1تطبق أيضــا  أحكام الفقرتين ) -4

 من المم لكات غير المنقولة المس خدمة ألداء خدمات شخصية مس قلة. الدخل

 (السابعةمادة )ال

 أرباح األعمال

ـــريبة في تلك الدولة -1 ـــروع تابع لدولة م عاقدة للض ـــع األربال العائدة لمش ما لم يباشـــر  ،فقط الم عاقدة تخض

باشـــر المشـــروع نشـــاطا   فإنيها. في الدولة الم عاقدة األخرى عن طريق منشـــأة دائمة ف نشـــاطا   المشـــروع

ولكن بالقدر الذي  ،يجوز فرض الضـريبة على أربال المشـروع في الدولة الم عاقدة األخرى ، فإنهكالمذكور آنفا  

 يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

ـــاطا   عندما ،من هذه المادة (3مع مراعاة أحكام الفقرة ) -2 ـــروع تابع لدولة م عاقدة نش ـــر مش في الدولة  يباش

ـــأة دائمة قائمة فيها،  ـــأة الدائمةتلك  أربالدولة م عاقدة كل  ت ددالم عاقدة األخرى عن طريق منش  المنش

ساس األربال ال ي  شروعا  كان  لوي وقع ت قيقها على أ س قال  منفردا  وم شطة م شر األن سهايبا شطة أو  نف أن

 مثلمع المشروع الذي يفة مس قلة تماما  بصوي عامل  ،أو في ظروف مشابهةنفسها مشابهة في الظروف 

 منشأة دائمة له.



 

 

عند ت ديد أربال منشــأة دائمة يســمح بخصــم المصــروفات الم كبدة ألغراض أعمال المنشــأة الدائمة بما في   -3

ال ي توجد فيها الم عاقدة ذلك المصــــــروفات ال نفيذية واإلدارية العمومية، ســــــواء  تم تكبدها في الدولة 

دائمة أو في أي مكان آخر. ولكن ال يســـمح بمثل ذلك الخصـــم بالنســـبة ألية مبالو مدفوعة، إن المنشـــأة ال

شروع  شأة الدائمة للمك ب الرئي  للم س رداد النفقات الفعلية( من قبل المن وجدت، )خالف ما ُدفع مقابل ا

ــــوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل ا ــــكل إتاوات أو رس ــــ خدام حقوق أو ألي من مكاتبه األخرى على ش س

براءات اإلخ راع أو حقوق أخرى أو على شــــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة أو )فيما 

عدا حالة المشــــــروع المصــــــرفي( على شــــــكل دخل من مطالبات الدين فيما ي علق باألموال المقرضــــــة إلى 

ــــأة الدائمة. وبالمثل ال يؤخذ في االع بار عند ت ديد أربال  ــــأة الدائمة المبالو )المنش ما دفع مقابل  غيرالمنش

ــروع  ــاب المك ب الرئي  للمش ــأة الدائمة على حس ل من قبل تلك المنش ــ رداد النفقات الفعلية( ال ي ُت م  اس

ـــــ خدام حقوق  ـــــوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل اس ـــــكل إتاوات أو رس أو أيٍّ من مكاتبه األخرى على ش

ــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اإلدارة، أو )فيما براءات اإلخ راع أو حقوق أخرى ، أو على ش

عدا حالة المشروع المصرفي( على شكل دخل من مطالبات الدين فيما ي علق باألموال المقرضة إلى المك ب 

 الرئي  للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه األخرى.

من تصدير في إحدى الدول ين الم عاقدتين ي ققها مشروع  بالرغم من األحكام األخرى فإن أربال األعمال ال ي  -4

وإذا اش ملت عقود  .بضائع إلى الدولة الم عاقدة األخرى ال تخضع للضريبة في تلك الدولة الم عاقدة األخرى

ــــــدير  طأعلى ال ص مة مارستأخرى  ةنشــــــ ــــــأة دائ قدة األخرى في  من خالل منش عا لة الم  لدو لدخل فإن ، ا ا

 خضع للضريبة في الدولة الم عاقدة األخرى.ييجوز أن  األنشطةك تل من مثلالمك سب 

ــــــار على ذلكتشــــــمل عبارة "أربال األعمال" دون  -5 من ال صــــــنيع وال جارة واألعمال  الم  ققالدخل  ،االق ص

الخدمات وتأجير المم لكات الشــــــخصــــــية  وفيرتو ،النقل الداخلي وعمليات ،، وال أمين)البنكية( المصــــــرفية

ــة. وال المنقولة  ــمل هذه العبارة توالملموس ــية الدخل الم  قق من ال     ش ــخص يؤديها فرد ال ي خدمات الش



 

 

 بصفة مس قلة.يؤديها بصف ه موظفا  أو سواءا  

نظام في دولة م عاقدة ي علق بالضريبة المفروضة على األربال لي  في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي  -6

 .اط ال أميننشمقيمين من الغير الم  ققة ل

ش مل األربال على بنود للدخل عند -7 صل في مواد أخرى عولجت ما ت شكل منف فإن أحكام  ،هذه االتفاقيةفي ب

 تلك المواد لن ت أثر بأحكام هذه المادة.

 (الثامنةمادة )ال

 النقل البحري والجوي والبري

ولي للضـــــريبة فقط في الدولة تخضـــــع األربال من تشـــــغيل ســـــفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الد -1

 الم عاقدة ال ي فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.

في الدولة الم عاقدة واقعا   دفإنه يع، ب ري يقع على م ن سفينة نقل إذا كان مركز اإلدارة الفعلي لمشروع  -2

ة الم عاقدة ال ي في الدولواقعا   دفيع ،الموطن هذاوإن لم يوجد مثل  ،ال ي فيها ميناء موطن الســــــفينة

 .م فيها مشغل السفينةقيي

ضا  على األربال من هذه المادة ( 1تطبق أحكام الفقرة ) -3 ش رك مالم  ققة أي شاركة في ات اد أو عمل م ن الم

 أو وكالة تشغيل دولية.

 (التاسعةمادة )ال

 المشروعات المشتركة

 :عندما -1



 

 

ــــرة  أ( ــــورة مباش ــــروع تابع لدولة م عاقدة بص ــــارك مش ــــروع تابع للدولة يش ــــرة في إدارة مش أو غير مباش

 .ماله الم عاقدة األخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس

مال  أو في رأس ىأو في السيطرة عليشارك نف  األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة  أو ب(

 األخرى.م عاقدة الدولة لمشروع تابع لوفي مشروع تابع لدولة م عاقدة 

ال جارية أو  عالق هماب ما ي علقإذا وضـــعت أو فرضـــت شـــروط بين المشـــروعين في ،ي من ال ال ينوفي أ 

المالية تخ لف عن تلك ال ي تكون بين مشــروعين مســ قلين عن بعضــهما، فإن أية أربال كان من الممكن 

ـــــروط  ـــــروعين لو لم تكن هذه الش ـــــبب وجود هذب ها ققيلكنه لم و ،قائمةأن ي ققها أي من المش  هس

 أربال هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا  لذلك. ضمن إدراجهايجوز  ،الشروط

ـــروع تابع لها  -2 ـــمن أربال مش ـــريبة وفقا  لذلك -إذا أدرجت دولة م عاقدة ض ـــع ها للض ـــروع تابع  - وأخض أربال مش

لة  لدو لك ا بة في ت ــــــاعها للضــــــري قدة األخرى تم إخض عا لة الم  لدو قدة ل عا نتو ،األخرىالم  ذه األربال ه كا

المذكورة أوال  لو كانت الشـــروط بين المشـــروعين هي الم عاقدة  قق للمشـــروع ال ابع للدولة   ســـالمدرجة 

ـــروط  ـــهاالش ـــ قلة نفس ـــاريع مس إجراء ال عديل  - عندئذ -األخرى  الم عاقدة على الدولةف ،ال ي تكون بين مش

ضريبة المفروض على  سب على مبلو ال مثل هذا ال عديل ل  ديد . الم عاقدة الدولةاألربال في تلك  تلكالمنا

سلطو ،األحكام األخرى لهذه االتفاقيةي عين مراعاة  شاور ال ص نا ت  فيما في الدول ين الم عاقدتين   انالمخ 

 ذلك.لم ى دعت الضرورة بينهما 

 (العاشرةمادة )ال

 أرباح األسهم

شركة مقيمة في د -1 سهم ال ي تدفعها  ضع أربال األ ولة م عاقدة إلى مقيم في الدولة الم عاقدة يجوز أن تخ



 

 

 األخرى للضريبة في تلك الدولة الم عاقدة األخرى.

ـــركة  -2 ـــريبة في الدولة الم عاقدة ال ي تقيم فيها الش ـــهم تلك للض ـــع أربال األس ـــا  أن تخض ومع ذلك، يجوز أيض

ك المن فع بأربال األســــــهم مقيما  الدافعة لألربال ووفقا  ألنظمة تلك الدولة الم عاقدة. ولكن إذا كان المال

 في الدولة الم عاقدة األخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب أال ت جاوز:

شــــركة  غير( من إجمالي قيمة أربال األســــهم إذا كان المالك المن فع شــــركة )%5خمســــة في المائة ) أ(

ن رأس مال م (%25ن في المائة )يخمســـة وعشـــر تضـــامنية( تملك بصـــورة مباشـــرة نســـبة ال تقل عن

 .الشركة الدافعة لألربال

 ( من إجمالي قيمة أربال األسهم في جميع ال االت األخرى. %10ب( عشرة بالمائة )

 ال تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يخ ص باألربال ال ي تدفع منها أربال األسهم. 

"االن فاع"  الدخل من األســهم أو أســهم -هذه المادة كما هي مســ خدمة في  -تعني عبارة "أربال األســهم"  -3

ن وال ي ال تمثل مطالبات دي -ال عدين أو أسهم المؤسسين أو ال قوق األخرى أو أسهم  أو حقوق "االن فاع"

نفســها ، لمعاملة الضــريبية لخرى ال ي تخضــع األالمشــاركة كذلك الدخل من حقوق و ،المشــاركة في األربال -

 .لألربال الشركة الموزعةفيها  ةقيمالمالم عاقدة سهم بموجب أنظمة الدولة دخل من األمثل ال

في دولة  ا  إذا كان المالك المن فع بأربال األســــــهم مقيممن هذه المادة  (2) و (1) تينال تنطبق أحكام الفقر -4

ل األسهم من خالل م عاقدة ويزاول عمال  في الدولة الم عاقدة األخرى ال ي تقيم فيها الشركة الدافعة ألربا

ـــأة دائمة فيها ـــ قلة من قاعدة  الم عاقدة يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،منش ـــية مس ـــخص األخرى خدمات ش

سهم ال ي دفع ،ثاب ة فيها شأة  توكانت ملكية األ سهم مرتبطة فعليا  بهذه المن سببها أربال األ أو الدائمة ب

من هذه ( الرابعة عشــــــرة( أو المادة )الســــــابعةادة )الم أحكامطبق ن. في مثل هذه ال الة ت القاعدة الثاب ة



 

 

 وفقا  لل الة.االتفاقية 

ال يجوز أن تفرض فإذا حققت شــــــركة مقيمة في دولة م عاقدة أرباحا  أو دخال  من الدولة الم عاقدة األخرى،  -5

ـــركة إال بقدر ما  الم عاقدة تلك الدولة ـــهم ال ي تدفعها الش ـــريبة على أربال األس يدفع من أربال األخرى أي ض

لة لدو لك ا هذه إلى مقيم في ت قدة األســــــهم  عا تدفع  الم  ية ال ي  يه الملك لذي تكون ف قدر ا بال األخرى أو 

شأة دائمة أو قاعدة ثاب ة في تلك الدولة سهم مرتبطة ارتباطا  فعليا  بمن سببها أربال األ  .األخرى الم عاقدة ب

أربال  كانتح ى لو على أربال الشركة غير الموزعة للضريبة ة غير الموزعالشركة ع أربال اضخإ كذلك  يجوز لهاال

 الم عاقدة في تلك الدولة ا  ناشـــ  أو دخال   ا  رباحأكليا  أو جزئيا   مثلتاألســـهم المدفوعة أو األربال غير الموزعة 

 األخرى.

 (الحادية عشرةمادة )ال

 الدخل من مطالبات الدين

الناشــف في دولة م عاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة الم عاقدة  يجوز أن يخضــع الدخل من مطالبات الدين -1

 األخرى. الم عاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة

مع ذلك، يجوز أن يخضـع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضـريبة في الدولة الم عاقدة ال ي ينشـأ فيها و -2

مقيما  في لدخل من مطالبات الدين باك المن فع لكن إذا كان المال ،ألنظمة تلك الدولة الم عاقدةوطبقا  

ضةت جاوز هذه  فيجب أالالدولة الم عاقدة األخرى،  ضريبة المفرو من إجمالي مبلو  (%8) ثمانية في المائة ال

 الدخل من مطالبات الدين.

الدين الدخل من مطالبات  -كما هي مســــــ خدمة في هذه المادة  -تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين"  -3

وبشــكل خاص  ،أربال المدين أم البوســواء لها ال ق في المشــاركة  ،نوع ســواء تم تأمينها برهن أم ال أيمن 



 

 

ات وسندات الديون بما في ذلك العالوات والجوائز المرتبطة السندو ،السندات المالية ال كوميةمن الدخل 

سندات الديون.  سندات أو  سندات المالية أو ال الجزاءات عن الدفعات الم أخرة دخال  من  دعال توبمثل هذه ال

 دين ألغراض هذه المادة.المطالبات 

 ،إذا كان المالك المن فع من الدخل من مطالبات الدينمن هذه المادة  (2) ( و1) تينال تنطبق أحكام الفقر -4

عاقدة  ما  في دولة م  خومقي ــــــأ فيها الد عاقدة األخرى ال ي نش طالبات يزاول عمال  في الدولة الم  ل من م

األخرى خدمات شخصية مس قلة  الم عاقدة يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،الدين من خالل منشأة دائمة فيها

ها ثاب ة في عدة  قا نت ،من  كا ب و طال خل  ةم لد ها ا لدين ال ي دفع عن لدين ا بة ا طال هذه من م يا  ب طة فعل مرتب

ــــأة الدائمة أو القاعدة الثاب ة. في مثل  ــــابعةطبق أحكام المادة )نتال الة  تلكالمنش الرابعة ( أو المادة )الس

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( عشرة

ــ ا  في دولة م عاقدة  ديع -5 ــخص الدافع الدخل من مطالبات الدين ناش  في تلك الدولة ا  مقيمعندما يكون الش

كان مقيما  في أســـواء  - من مطالبات الدين إذا كان الشـــخص الذي يدفع ذلك الدخل  ومع ذلك. الم عاقدة

الناشـــــف في دولة م عاقدة منشــــــأة دائمة أو قاعدة ثاب ة مرتبطة بالمديونية  يملك - دولة م عاقدة أم ال

ــــــأة الدائمة أو القاعدة الثاب ة  مل ذلك الدخل هذه تو ،من مطالبات الدين المدفوعالدخل  نهام  ،المنش

 ل ي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثاب ة.االم عاقدة في الدولة  ا  الدخل ناش  هذا دعندئذ يع

ســــــبب عالقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك المن فع أو ب ،عندما يكون مبلو الدخل من مطالبات الدين -6

المبلو الذي كان ســــــي م  يزيد على، هذا الدخل دفع عنهيي ذالدين الب فيما ي علقخر، آبينهما معا  وشــــــخص 

يه بين الج فاق عل قةاالت لك العال ياب ت لك المن فع في غ ما عة وال لداف مادة تنطبق  ،هة ا هذه ال كام  فإن أح

ـــريبة  ،فقط على المبلو المذكور أخيرا   ـــعا  للض في مثل هذه ال الة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاض

 األحكام األخرى لهذه االتفاقية. مراعاة وجوبكل دولة م عاقدة مع  ةنظمطبقا  أل



 

 

 (الثانية عشرة)مادة ال

 اواتـاإلت

يجوز أن تخضع اإلتاوات ال ي تنشأ في دولة م عاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة الم عاقدة األخرى للضريبة  -1

 األخرى. الم عاقدة في تلك الدولة

ـــأ فيها و -2 ـــريبة في الدولة الم عاقدة ال ي تنش ـــا  للض ـــع تلك اإلتاوات أيض ة فقا  ألنظمومع ذلك، يجوز أن تخض

فإن مقيما  في الدولة الم عاقدة األخرى، اإلتاوات من لكن إذا كان المالك المن فع تلك الدولة الم عاقدة، 

 من المبلو اإلجمالي لإلتاوات. (%8) ثمانية في المائة عنزيد ت يجب أالالضريبة المفروضة 

ــــطلح "إتاوات"  -3 ــــ خدم  كما هو -يعني مص ــــتنوع ال ي ي م  المدفوعات من أي - في هذه المادةمس لمها س

عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك األفالم الســينمائية،  نشــرمقابل اســ عمال أو حق اســ عمال أي حق 

خ راع أو عالمة تجارية، أو تصــميم أو نموذج، أو إأو أفالم أو أشــرطة البا اإلذاعي أو ال ليفزيوني أو أي براءة 

صناعيةأو مقا ،سرية معالجةمخطط، أو تركيبة أو  س عمال معدات  س عمال أو حق ا تجارية أو علمية أو  ،بل ا

 ال جارية أو العلمية. أو ،م علقة بال جارب الصناعيةالمعلومات المقابل أو 

كام الفقرتين  -4 مادة  (2) و (1)ال تنطبق أح هذه ال لك المن فع  كانإذا من  ما تاواتمن ال لة  ،اإل ما  في دو مقي

ــأة دائمة عمال  في ويزاول م عاقدة،  ــأت فيها هذه اإلتاوات من خالل منش الدولة الم عاقدة األخرى ال ي نش

 ،األخرى خدمات شــخصــية مســ قلة من خالل قاعدة ثاب ة فيها الم عاقدة يؤدي في تلك الدولةكان أو  ،فيها

ـــأة الدائمة أو القاعدة هذهفعليا  ب ةمرتبط اتتدفع عنها اإلتاو  يوكان ال ق أو الملكية ال في  ،الثاب ة المنش

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرة)المادة ( أو السابعةطبق أحكام المادة )نال الة ت هذهمثل 

ـــأت في دولة م عاقدة  دتع -5 . ومع ذلك فإذا كان الم عاقدة لك الدولةمقيم في تدفعها إذا اإلتاوات قد نش



 

 

يملك في دولة م عاقدة منشأة  - دولة م عاقدة أم ال مقيما  فيكان أسواء  - إلتاواتالذي يدفع االشخص 

لمنشـــــأة الدائمة أو اتلك كانت و ،اإلتاواتنها تلك عبها االل زامات ال ي تدفع  ةمرتبطدائمة أو قاعدة ثاب ة 

 الم عاقدة هذه اإلتاوات قد نشــــــأت في الدولة دعندها تع ،اإلتاواتهذه دفع  ت  مل عبءالقاعدة الثاب ة 

 لمنشأة الدائمة أو القاعدة الثاب ة.ال ي فيها ا

ـــــة بين الجهة الدافعة والمالك المن فع أو بين - عندما يكون مبلو اإلتاوات -6 ـــــبب عالقة خاص معا  وبين هما بس

المبلو الذي كان يزيد على المعلومات ال ي يدفع مقابال  لها،  أو أو ال ق فيما ي علق باالســ خدام -شــخص آخر

يه بين فاق عل ع ســــــي م االت لداف هة ا ياب  ةالج لك المن فع في غ ما لكوال مادة  ت هذه ال كام  فإن أح قة  العال

 . ـــــعا  وتنطبق فقط على المبلو المذكور أخيرا  في مثل هذه ال الة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاض

 مع وجوب مراعاة األحكام األخرى لهذه االتفاقية. ،م كل دولة م عاقدةاللضريبة طبقا  لنظ

 (ة )الثالثة عشرةادمال

 األرباح الرأسمالية

بال -1 قم ال األر قدة ل ة ق عا لة م  لةمن مقيم في دو كات غير منقو ية مم ل قل ملك مذكورة ،ن مادة  ال في ال

للضــــريبة في تلك تخضــــع يجوز أن  ،في الدولة الم عاقدة األخرى الواقعةو ،االتفاقيةمن هذه  (الســــادســــة)

 األخرى. الم عاقدة الدولة

من نقل ملكية مم لكات منقولة تشــكل جزءا  من المم لكات ال جارية لمنشــأة دائمة يم لكها الناتجة ربال األ -2

قدة األخرى أو  عا لة الم  لدو قدة في ا عا لة م  لدو تابع  جة مشــــــروع  نات لة ال كات منقو ية مم ل قل ملك من ن

قاعدة ثاب ة م و قة ب قدة ام عل عا لة الم  لدو قدة في ا عا لة م  خدمات فرة لمقيم من دو األخرى لغرض أداء 

ــــ قلة بما  ــــية مس ــــخص ــــأة الدائمة )بمفردها أو مع كامل مثل ذلك األربال من نقل ملكية في ش هذه المنش



 

 

 األخرى.الم عاقدة للضريبة في تلك الدولة  تخضعيجوز أن  ،المشروع( أو مثل هذه القاعدة الثاب ة

مــل في النقــل الــدولي، أو من نقــل ملكيــة األربــال من نقــل ملكيــة ســــــفن أو طــائرات أو مركبــات طرق تع -3

مم لكات منقولة م علقة ب شغيل مثل هذه السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق، تخضع للضريبة فقط في 

 .الدولة الم عاقدة ال ي يوجد فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع.

في دولة م عاقدة يجوز أن تخضع  شركة مقيمةرأسمال في تمثل حصة من نقل ملكية أسهم  األربال الناتجة -4

 .الم عاقدة للضريبة في تلك الدولة

للضــــريبة فقط في تخضــــع تلك المشــــار إليها في الفقرات الســــابقة  غيرمن نقل أي ملكية الم  ققة األربال  -5

 م فيها ناقل الملكية.يالدولة الم عاقدة ال ي يق

 (الرابعة عشرةمادة )ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

لدخل الذي يك ســــــبه مقيم في دولة م عاقدة فيما ي علق بخدمات مهنية أو أنشــــــطة أخرى ذات طبيعة ا -1

 حيا يجوز أنال الية،  أي من ال االتفيما عدا  الم عاقدة للضـــــريبة فقط في تلك الدولةيخضـــــع مســـــ قلة 

 ريبة في الدولة الم عاقدة األخرى:هذا الدخل أيضا  للضمثل يخضع 

ــــفة من ظمة في الدولة الم عاقدة األخرى ااعدة ثاب ة م وإذا كان لديه ق أ( ــــط ه، في ألفرة له بص داء أنش

ــريبة في الدولة الم عاقدة األخرى،  ،تلك ال الة ــع الدخل للض ــبالذي يولكن فقط بالقدر يجوز أن يخض  نس

 إلى تلك القاعدة الثاب ة.

 (183) نعفي مجموعها أو تزيد إلى صــــــل ت مددلأو  لمدةفي الدولة الم عاقدة األخرى كان موجودا  إذا  ب(

فإن مقدار  ،ال الة تلكفي  .الســنة المالية المعنيةأي مدة إثني عشــر شــهرا  تبدأ أو تن هي في يوما  في 



 

 

ـــطمفقط الدخل الم  قق  ـــريبة  ،األخرى الم عاقدة المؤداة في تلك الدولة  هن أنش ـــع للض يجوز أن يخض

 .األخرى الم عاقدة في الدولة

ــمل  -2 ــ قلة في المجاالت العلميةتش ــطة المس  الفنيةأو  األدبية أو عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص األنش

ندســــــون  أو باء والم امون والمه ها األط لة ال ي يزاول طة المســــــ ق لك األنشــــــ كذ ية و ية أو ال عليم ال ربو

 وأطباء األسنان والم اسبون. ،والمعماريون

 

 (الخامسة عشرةمادة )ال

 صية غير المستقلةالخدمات الشخ

ال ادية ) ( ونالعشــري) ( وال اســعة عشــرة) ( والثامنة عشــرة) ( والســادســة عشــرة)مع مراعاة أحكام المواد  -1

ال ي يك ســــــبها مقيم في األخرى فإن الرواتب واألجور والمكافآت المماثلة من هذه االتفاقية  (نوالعشــــــري

ما لم ت م مزاول ها  ،الم عاقدة  في تلك الدولةفقط  تخضــع للضــريبة -فيما ي علق بوظيفة  -دولة م عاقدة 

عاقدة األخرى عاقدة األخرى ذافإ ،في الدولة الم  مت مزاول ها في الدولة الم  ثل هذه  ت يجوز أن تخضــــــع م

 األخرى. الم عاقدة في تلك الدولةللضريبة المك سبة ت آالمكاف

في دولة م عاقدة  ال ي يك ســــــبها مقيمت آمكاففإن ال ،المادةمن هذه  (1أحكام الفقرة ) الرغم منعلى  -2

 الم عاقدة في الدولةفقط تخضـــع للضـــريبة  ،في الدولة الم عاقدة األخرى م مزاول ها يفيما ي علق بوظيفة 

 :اآلتية في ال الة أوال  المذكورة 

 (183) عهاال ت جاوز في مجمو مددللمدة أو األخرى  الم عاقدة في الدولةموجودا  المســــــ فيد  إذا كان أ(

 .السنة المالية المعنيةأي مدة إثني عشر شهرا  تبدأ أو تن هي في يوما  في 



 

 

 أو نيابة عنه. األخرى الم عاقدة صاحب عمل غير مقيم في الدولةمدفوعة من قبل ت آالمكاف وأن تكون ب(

ف ال تكونوأ جـ( كا ثاب ة  ت مل قدت آالم عدة  قا مة أو  ــــــأة دائ حب ها منش ــــــا ها ص مل فييملك لة الع لدو  ا

 األخرى. الم عاقدة

على الرغم من األحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المك سبة فيما ي علق بوظيفة تمارس على  -3

يجوز أن تخضـع للضـريبة في الدولة الم عاقدة ، م ن سـفينة أو طائرة أو مركبة طرق تعمل في النقل الدولي 

 .ال ي فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع

 

 

 (السادسة عشرةالمادة )

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

دولة م عاقدة بصف ه  فياألخرى ال ي يك سبها مقيم المماثلة والمدفوعات  أعضاء مجل  اإلدارةأتعاب   

ـــــوا   ـــــركة مقيمة في الدولة الم عاقدة األخرى إدارةمجل   فيعض ـــــاعها  ،ش ـــــريبة في تلك الدولة يجوز إخض للض

 األخرى.الم عاقدة 

 (السابعة عشرةمادة )ال

 نون والرياضيوالفنان

فإن الدخل الذي  ،تفاقيةمن هذه اال (الخامســــــة عشــــــرة) و (الرابعة عشــــــرة)الرغم من أحكام المادتين على  -1

ــبه مقيم في دولة م عاقدة  ــف ه فنانا  -يك س ــينما أو في بص ــرل أو الس ــف ه  اإلذاعةالمس أو ال ليفزيون أو بص



 

 

ـــيا   ـــيقيا  أو رياض ـــها في الدولة الم عاقدة األخرى  -موس ـــية ال ي يمارس ـــخص ـــط ه الش ـــاعه ، من أنش يجوز إخض

 األخرى. الم عاقدة للضريبة في تلك الدولة

ذلك الدخل للفنان أو  لم يكنويس  ق دخل ي علق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصف ه تلك  عندما -2

ــــخص آخر ــــه ولكن لش ــــي نفس ــــابعة)الرغم من أحكام المواد لى عو -فإن ذلك الدخل  ،الرياض الرابعة ) ( والس

شرة شرة) ( وع سة ع ضريبة في الدولة الم عاقدة ال ي تم - من هذه اإلتفاقية (الخام ضاعه لل فيها  تيجوز إخ

 .ل لك األنشطة مزاولة الفنان أو الرياضي

في  ونأو رياضــي وننافن اهمارســال ي ينشــطة األ( على الدخل المك ســب من 2( و )1ال تطبق أحكام الفقرات ) -3

ــــكل كامل أو رئي  من  الدولة الم عاقدة األخرى، إذا كانت الزيارة إلى الدولة الم عاقدة األخرى مدعومة بش

ــــناديق عامة في  ــــامها هما أو  يتين أو كلعاقد ين الم دولإحدى الص ــــلط ها  اإلدارية أو اإلقليميةأحد أقس س

ية ية  ، الم ل فاق ناء على ات عاقدتينأو إذا كانت ب قافي بين حكوم ي الدول ين الم  يب ث ثل هذه  .أو ترت في م

 للضريبة فقط في الدولة الم عاقدة ال ي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.الدخل خضع يال الة، 

 

 (الثامنة عشرةمادة )ال

 معاشات التقاعد

كام -1 عاة أح مادة ) ( من2الفقرة ) مع مرا عة عشــــــرةال ية( ال اســــــ فاق هذه االت عد ف ،من  قا ــــــات ال  عاش إن م

فقط تخضع للضريبة  ،سابقة خدمةال ي تدفع لمقيم في دولة م عاقدة مقابل  المشابهةاألخرى والمكافآت 

 .الم عاقدة في تلك الدولة

 بناء  ت م فإن معاشــــــات ال قاعد والمدفوعات األخرى ال ي من هذه المادة ( 1لرغم من أحكام الفقرة )اعلى  -2



 

 

نامج على  ثل جبر قدة أوعام يم عا لة م  لدو ية  ماع نات االج  ظام ال أمي ها  زءا  من ن ــــــام حد أقس ية أ أو اإلدار

 .الم عاقدة في تلك الدولةفقط تخضع للضريبة ، سلط ها الم لية 

 (التاسعة عشرةمادة )ال

 الخدمات الحكومية

ـــابهة األجور والمكافآت األخرى الرواتب و أ(  -1 ولة م عاقدة أو أحد د اي تدفعه ال - معاش ال قاعد غير -المش

ــامها  ــلط ها الم لية لفرد اإلدارية اإلقليمية أقس  الم عاقدة خدمات أداها ل لك الدولةب فيما ي علقأو س

 .الم عاقدة تلك الدولة فيفقط خضع للضريبة أو السلطة ت أقسامها اإلقليمية اإلداريةأو 

في الدولة فقط تخضــع للضــريبة شــابهة المهذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى مثل فإن مع ذلك و ب(

قدة األخرى إذا  عا يت الم  لةأد لدو لك ا مات في ت خد قدة ال عا لك  الم  ما  في ت كان الفرد مقي األخرى و

 :كذلكوالم عاقدة الدولة 

 .يهامواطنأحد  (1

 الخدمات. تأديةفقط لغرض  الم عاقدة لم يصبح مقيما  في تلك الدولةأو  (2

اإلقليمية دولة م عاقدة أو أحد أقســــــامها  ،دفعه من قبل، أو من أموال توفرهام ي أي معاش تقاعد  أ(  -2

ية  ية اإلدار ها الم ل لةلأو ســــــلط  لدو لك ا ها ل  مات أدا خد ما ي علق ب قدة فرد في عا أو القســــــم أو  الم 

 .الم عاقدة في تلك الدولةفقط يخضع للضريبة  ةسلطال

إذا كان الفرد  في الدولة الم عاقدة األخرىفقط  مع ذلك فإن معاش ال قاعد هذا يخضــــــع للضــــــريبةو ب(

 األخرى. الم عاقدة في تلك الدولة مواطنا  ومقيما  

شرة )طبق أحكام المواد نت -3 سة ع شرة) ( والخام سة ع ساد شرةو ) (ال سابعة ع شرة) ( وال من هذه  (الثامنة ع

ـــــابهة والمكافآت األخرى ،على الرواتب واألجوراالتفاقية  ـــــات  ،المش بخدمات تم  فيما ي علقال قاعد ومعاش

 أو سلط ها الم لية.اإلدارية اإلقليمية بعمل تزاوله دولة م عاقدة أو أحد أقسامها ومرتبطة تأدي ها 



 

 

 (العشرونالمادة )

 الطالب

والذي يكون أو كان مباشــــــرة قبل زيارة دولة  حرفيالمدفوعات ال ي ي ســــــلمها طالب أو م درب مهني أو  -1

ما  ف قدة مقي عا قدة األخرىم  عا لة الم  لدو جدا   ،ي ا لة ومو لدو قدة في ا عا مذكورة أوال   الم  لغرض فقط ال

تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات ال ي تكون لغرض معيش ه أو تعليمه أو تدريبه ال تخضع للضريبة في تلك 

 .الم عاقدة هذه المدفوعات ناش ة من مصادر خارج تلك الدولةمثل بشرط أن تكون ،  الم عاقدة الدولة

المدفوعات ال ي ي ســــــلمها طالب أو م درب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشــــــرة قبل زيارة دولة  -2

لغرض فقط في الدولة الم عاقدة المذكورة أوال   ، وموجودا  مقيما  في الدولة الم عاقدة األخرى  م عاقدة

به تدري مه أو  ثلوال ي ، تعلي فأة  تم كا ما ي علق بم مات في قدة األخرى مؤداةخد عا لة الم  لدو لك ا ال  ،في ت

ـــريبة في تلك الدولة تخ ـــع للض ـــن ين للم درب المهني أو  األخرىالم عاقدة ض ـــنوات للطالب وس لمدة أربع س

 .بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بال عليم أو ال دريب وتكون ضرورية ألغراض المعيشةال رفي 

 (الحادية والعشرونمادة )ال

 احثونالمعلمون والب

مقيما  في دولة م عاقدة قبل دعوته للدولة الم عاقدة  أو كان لمها معلم أو باحا يكون ال ي يسفآت المكا  -1

ال تخضع للضريبة في  ، األنشطة  لكب علقي  والمس لمة فيماأب اث، عمل غرض ال عليم أو أو زيارتها باألخرى 

 .سنوات 3          لمدة ال ت جاوزتلك الدولة الم عاقدة األخرى 

كام  -2 هذا الب ا لغير المصــــــل ة ( من 1الفقرة )ال تنطبق أح ثل  كان م خل من الب ا إذا  لد مادة على ا هذه ال

 فعة خاصة لشخص أو ألشخاص معينين.العامة لكن ألجل من



 

 

 (الثانية والعشرونمادة )ال

 الدخل اآلخر

ــــابقة  ناولها المواددخل لمقيم في دولة م عاقدة ال ي لم ت البنود  -1 ــــريبة  منالس ــــع للض هذه االتفاقية تخض

 .أينما كان منشؤها الم عاقدة في تلك الدولةفقط 

كام الفقرة )نال ت -2 مادة ( 1طبق أح هذه ال لعلى من  خل ا لة  غير -د كات غير المنقو خل من المم ل لد م ددة الا

ـــــة( من المادة )2في الفقرة ) ـــــادس ـــــ لم  كانإذا  - من هذه االتفاقية (الس في دولة  مقيما  لدخل ا ذلكمس

ــأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولةويمارس م عاقدة   عمال  في الدولة الم عاقدة األخرى من خالل منش

من ويكون ال ق أو المم لكات ال ي يدفع  ،األخرى خدمات شخصية مس قلة من قاعدة ثاب ة فيها الم عاقدة

تطبق أحكام  ،ال الة هذهائمة أو القاعدة الثاب ة. في مثل فعليا  بمثل هذه المنشـــأة الد ةالدخل مرتبط أجلها

 وفقا  لل الة.من هذه االتفاقية ( الرابعة عشرةالمادة ) وأ( السابعةالمادة )

 (الثالثة والعشرونمادة )ال

 رأس المال

ــــــار إليهرأس المال الممثل بمم لكات غير منقولة  -1 ــــــةفي المادة ) اوالمش ــــــادس  ومن هذه االتفاقية ( الس

ــــريبة في تلك  ،في الدولة الم عاقدة األخرى وجدويالمملوك لمقيم في دولة م عاقدة  ــــع للض يجوز أن يخض

 الدولة الم عاقدة األخرى.

شاطشكل جزءا  من مم لكات ي منقولة والذيرأس المال الممثل بمم لكات  -2 شروع  ن شأة دائمة يملكها م من

بقاعدة ثاب ة م وافرة  بمم لكات منقولة ت علقالممثل ى أو لدولة م عاقدة في الدولة الم عاقدة األخرتابع 

يجوز أن يخضع  ،لمقيم في دولة م عاقدة في الدولة الم عاقدة األخرى لغرض أداء خدمات شخصية مس قلة



 

 

 للضريبة في تلك الدولة الم عاقدة األخرى.

في ة شروع تابع لدولة م عاقدمن قبل مي م تشغيلها أو مركبات طرق بسفن أو طائرات رأس المال الممثل  -3

يخضـــع للضـــريبة فقط  ،ا النوع من النقلهذمثل علق ب شـــغيل  بمم لكات منقولة تأو الممثل  ،النقل الدولي

 اإلدارة الفعلي للمشروع. مقرفيها في الدولة الم عاقدة ال ي 

 .الم عاقدة لدولةفي تلك افقط  العناصر األخرى لرأسمال مقيم في دولة م عاقدة للضريبة تخضع جميع -4

 (الرابعة والعشرونمادة )ال

 إزالة االزدواج الضريبي أساليب

سب مقيم في دولة م عاقدة دخال  أو ام لك رأس مال يجوز  -1 ضع  - وفقا  ألحكام هذه االتفاقية -إذا اك  أن يخ

:  للضريبة في الدولة الم عاقدة األخرى، عندئذ ي عين على الدولة المذكورة أوال 

الدولة تلك خصـــم من الضـــريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا  مســـاويا  لضـــريبة الدخل المدفوعة في أن ت أ(

 الم عاقدة األخرى.

ضريبة رأس المال المدفوعة في  ب( ساويا  ل ضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغا  م صم من ال تلك أن تخ

 الدولة الم عاقدة األخرى.

ال ال ين ذلك الجزء من ضــريبة الدخل، أو الضــريبة على رأس المال، كما هو  وال يجوز أن ي جاوز الخصــم في أي من 

ــريبة في الدولة  ــع للض ــوب وفقا  لل الة إلى الدخل أو إلى رأس المال الذي قد يخض ــم، والمنس ــب قبل الخص م  س

 الم عاقدة األخرى.

أحكام نظام جباية بما يخل ي أســـــاليب إزالة االزدواج الضـــــريب لي  فيلمملكة العربية الســـــعودية ا في حالة  -2



 

 

 لمواطنين السعوديين.بالنسبة ل الزكاة

 (الخامسة والعشرونمادة )ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

أو ســـوف تؤدي بالنســـبة له  ،تؤديأو كل يهما شـــخص أن إجراءات إحدى الدول ين الم عاقدتين ل عندما ي بين -1

المعالجة المنصـــوص  وســــائلبصــــرف النظر عن -يمكنه  ،إلى فرض ضــــريبة ال ت فق مع أحكام هذه االتفاقية

ها في  مةعلي لدول ين األنظ لك ا ية ل  ــــــة   هأن يعرض قضــــــي -الم ل طة المخ ص عة لعلى الســــــل لة ال اب لدو

ــــعار باإلجراء الذي أدى إلى  جبيوالم عاقدة ال ي يقيم فيها.  ــــنوات من أول إش ــــية خالل ثالث س عرض القض

 فاقية.أحكام هذه االتخالف تفرض ضريبة 

صة ي عين -2 سلطة المخ  سوغ لها أن االع راض  ىإذا بد ،على ال سهاو ،م صل  قادرة إذا لم تكن هي نف على ال و

ـــعال ، إلى حل مرض   ـــويةإلى  يس ـــية  تس ـــة طريق االت عنالقض ـــلطة المخ ص الدولة في فاق الم بادل مع الس

اتفاق ي م ال وصـــل إليه وينفذ أي اقية. هذه االتفال ي تخالف أحكام  ضـــريبةال جنب فرض لالم عاقدة األخرى 

 .للدول ين الم عاقدتينالم لية  األنظمةأي حدود زمنية واردة في من م غرالب

عن طريق االتفاق الم بادل فيما بينها  يافي الدول ين الم عاقدتين أن تســع ين الســلط ين المخ صــعلى  ي عين -3

 زالةإلطبيق هذه االتفاقية. ويجوز أيضا  أن ت شاورا معا   علق ب فسير أو تمنشأ يأو شك  ةتذليل أي صعوبإلى 

 االزدواج الضريبي في ال االت ال ي لم ترد في هذه االتفاقية.

حول ال وصــل إلى اتفاق من أجل ا مبعضــهب في الدول ين الم عاقدتين أن ت صــال ين للســلط ين المخ صــيجوز  -4

 السابقة.الفقرات 

سلط  -5 ص ينيجوز لل سلوب أن تقررا  - م بادل اتفاقب -الم عاقدتين  الدول ينفي   ينالمخ  سباأل ل طبيق  المنا



 

 

ــفة و، هذه االتفاقية  ــةبص ــع لها المقيمون يالم طلبات ال ي  خاص ــلوا فيم عاقدة الدولة الفي خض  كي ي ص

 في هذه االتفاقية.المنصوص عليه الضريبي أو اإلعفاء خلي ال األخرى على الم عاقدة الدولة 

 (السادسة والعشرون)مادة ال

 تبادل المعلومات

ت بادل الســــلطات المخ صــــة في الدول ين الم عاقدتين المعلومات ال ي ي وقع أنها ذات صــــلة ب نفيذ أحكام  -1

هذه االتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ األنظمة الم لية للدول ين الم عاقدتين الم علقة بالضــــــرائب بكافة أنواعها 

أو ســلطاتهما الم لية،  اإلقليمية اإلداريةعن الدول ين الم عاقدتين أو أقســامهما  وصــفاتها المفروضــة نيابة

ــــرائب  ما دامت ( و األولىمع هذه االتفاقية، وال ي قيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين )ال ت عارض تلك الض

 .( من هذه االتفاقيةالثانية)

ـــرية 1لفقرة )تعامل المعلومات ال ي ت لقاها دولة م عاقدة بموجب ا -2 ( من هذه المادة على أنها معلومات س

ال ي تعامل بها المعلومات الم  صـــــلة بموجب القوانين الم لية ل لك الدولة الم عاقدة،  نفســـــها الطريقةب

سلطات )بما في ذلك الم اكم واألجهزة اإلدارية( المعنيين بربط أو  شخاص أو ال شف عنها إال لأل وال يجوز الك

شأنها،  في ( من هذه المادة  أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضائية1مشار إليها في الفقرة )ت صيل الضرائب ال

أو ب  ديد االســـــ  ناف الم علق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعاله، وال يجوز لهؤالء األشـــــخاص أو تلك الســـــلطات 

ات القضــــائية في اســــ خدام المعلومات إال في تلك األغراض فقط، مع جواز كشــــفها من قبلهم في اإلجراء

 الم اكم العامة أو في األحكام القضائية.

 بما يلي: بما يؤدي إلى إلزام دولة م عاقدةمن هذه المادة ( 2و )( 1ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) -3

أو في الدولة الم عاقدة لممارســــــات اإلدارية في تلك الدولة اوتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة  أ(

  عاقدة األخرى.الم



 

 

مة أو ب( جب األنظ ها بمو مات ال يمكن ال صــــــول علي قديم معلو ية المع ادة في ت مات اإلدار لك  ال علي ت

 أو في الدولة الم عاقدة األخرى. الم عاقدة الدولة

األســـرار ال جارية أو  أو الصـــناعة وأاألعمال  وأ علق بال جارة يمعلومات من شـــأنها كشـــف أي ســـر تقديم  جـ(

 عنها مخالفا  للسياسة العامة. الكشفة أو العمليات ال جارية أو معلومات قد يكون المهني

إذا طلبت دولة م عاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تس خدم الدولة الم عاقدة األخرى إجراءاتها الخاصة  -4

قدة عا لة الم  لدو لك ا نت ت كا بة، ح ى لو  مات المطلو مات لل صــــــول على المعلو األخرى ال  ب جميع المعلو

سابق لل دود الواردة  ضع االل زام الوارد في ال كم ال صة بها. ويخ ضريبة الخا ت  اج تلك المعلومات ألغراض ال

قدة 3في الفقرة ) عا لة م  لدو ها تســــــمح  حال على أن بأي  هذه ال دود  مادة، ولكن ال تفســــــر  هذه ال ( من 

 صل ة م لية فيها.باالم ناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه لي  ل لك الدولة م

ـــير أحكام الفقرة )  -5 ـــمح للدولة الم عاقدة أن 3ال يجوز بأي حال من األحوال تفس ( من هذه المادة على أنها تس

ــــــة مالية أخرى، أو لدى المطلوبة تم نع عن تقديم المعلومات  لمجرد أنها م فوظة لدى بنك أو مؤســــــس

 مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما. مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها

 يبية .ألغراض الضرلفقط تس خدم هذه المادة أحكام بموجب  الم بادلةالمعلومات   -6

 (السابعة والعشرونالمادة )

 أحكام خاصة

( من هذه االتفاقية الثالثة عشــرة( و )ال ادية عشــرة( و )العاشــرةيعفى الدخل الذي تم تناوله في المواد ) 

كومة دولة م عاقدة )بما في ذلك مؤســــســــة النقد العربي الســــعودي بالنســــبة إلى المملكة والذي تك ســــبه ح

والهي ات المملوكة بالكامل للدولة( في  طاجيكســـ انبالنســـبة إلى الطاجيكي  الوطنيالعربية الســـعودية والبنك 



 

 

 من الضريبة في الدولة الم عاقدة األخرى. ،الدولة الم عاقدة األخرى

 (والعشرونالثامنة مادة )ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القنصــــــلية بموجب القواعد العامة للقانون  وأألعضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية  الممنوحة االم يازات المالية      

 .لن ت أثر بهذه االتفاقية الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة

 (التاسعة والعشرونمادة )ال

 أحكام متنوعة

 هذه االتفاقية ما يؤثر على تطبيق األحكام الم لية لمنع ال هرب الضريبي أو ال جنب الضريبي. في لي   

 

 (الثالثونالمادة )

 النفاذ

ــــية  -كل دولة م عاقدة الدولة الم عاقدة األخرى  بلوت -1 ــــ كمال اإلجراءات  -عن طريق القنوات الدبلوماس باس

اليوم األول من  فينافذة هذه االتفاقية  تصــــــبحو. يز النفاذح هذه االتفاقيةوفقا  لنظامها لدخول  الالزمة

 األخير. اإلبالغتلقى فيه  تمالذي  الي للشهر الشهر الثاني ال

 :في الدول ين الم عاقدتين نافذة أحكام هذه االتفاقية تصبح -2

األول من  اليوم (أو بعد)المبالو المدفوعة في  عند المنبع، علىلضــــــرائب المســــــ قطعة با فيما ي علق أ(

 .ذانفحيز الاالتفاقية  هذه دخولتاريخ الذي يلي يناير شهر 



 

 

يناير شـــهر اليوم األول من  (أو بعد)دأ في ال ي تب عن الســـنوات الضـــريبيةاألخرى فيما ي علق بالضـــرائب  ب(

 ل اريخ الذي تصبح فيه االتفاقية نافذة.ا الذي يلي

 (الحادية والثالثونمادة )ال

 اإلنهاء

إنهاء يجوز ألي من الدول ين الم عاقدتين و دولة م عاقدة. تنهيهااالتفاقية نافذة المفعول ما لم  تظل هذه -1

للدولة الم عاقدة بطلب اإلنهاء خطي  إشــــــعار ب قديم - وات الدبلوماســــــيةنالق من خالل -االتفاقية هذه 

الســــــنة ال ي بعد وات خم  ســــــنمرور تبدأ بعد أي ســــــنة ميالدية  فييونيو  30في موعد ال ي عدى األخرى 

 .االتفاقية نافذةهذه فيها أصب ت 

 :في الدول ين الم عاقدتين ت وقف عن ال طبيق االتفاقيةهذه فإن ،  الة مثل هذه الفي  -2

بعد نهاية الســنة الميالدية ال ي على المبالو المدفوعة  ،المنبع قطعة عندلضــرائب المســ اب ما ي علقفي أ(

 .فاقيةإشعار إنهاء االتفيها  قدم

سنة الميالدية ال ي الب ما ي علقفي ب( ضريبية ال ي تبدأ بعد نهاية ال سنوات ال فيها  قدمضرائب األخرى عن ال

 .إشعار إنهاء االتفاقية

 

 .هذه االتفاقية ب وقيع ، المفوضان حسب األصول،ن أدناهاقام الموقع إثباتا  لذلك     

 

ــــلي ين باللغات العربية  ،م2014مايو  13موافق ال ــــــــــه1435رجب  14ب اريخ الرياض حررت في       ــــخ ين أص من نس



 

 

وفي حالة االخ الف في ال فســــــير يع د بالنص        ،م ســــــاوية ال جية كية واإلنجليزية وجميع النصــــــوصيوالطاج

 اإلنجليزي.

 

 

     

 

 


