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 اخستانزجمهورية كاوحكومة إن حكومة المملكة العربية السعودية 

ق  ،في شــ ن الضــرالب الد ال خ  ولمنع التهرب الضــريبي بي منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج الضــري رغبة  

 تفقتا الد ما يلي:إ

 األولىمادة ال

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 تطبق هذه االتفاقية الد األشخاص المقيمين في إح ى ال ولتين المتعاق تين أو في كلتيهما.

 

 الثانيةمادة ال

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

ذه االتفاقية الد ضــــرالب ال خ  المفروضــــة لمدــــلتة ك  دولة متعاق   أو أقســــامها ا دارية أو تطبق ه -1

 بدرف النظر ان طريقة فرضها.، سلطاتها المتلية 

تع  من الضـــرالب الد ال خ  جميع الضـــرالب المفروضـــة الد إجمالي ال خ ، أو الد انابـــر ال خ  بما فيها  -2

ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرالب الد  التدرف فيالضرالب الد المكاسب الناتجة من 

 المشرواات، والضرالب الد ارتفاع قيمة رأس المال. إجمالي مبالغ األجور والرواتب التي ت فعها

 التي تطبق اليها هذه االتفاقية بشك  خاص هي: تاليةالضرالب ال -3

 لمملكة العربية السعودية:إلد ا بالنسبة أ(

 .الزكا  (1

 .ز الطبيعياضريبة استثمار الغ هاضريبة ال خ  بما في  (2

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

 جمهورية كازاخستان:إلد  بالنسبة ب(



 

 

 .ضريبة دخ  الشركات (1

 .ضريبة ال خ  الشخدي (2

 ."(الكازاخستانية )يشار إليها فيما بع  بـ "الضريبة

ها أي ضرتفالتي مماثلة أو مشابهة في جوهرها   خ الد ال يبةاالتفاقية أيضا  الد أي ضره هذ أحكامتطبق  -4

تبلغ ك  نها. ومإضافة إلد الضرالب التالية أو ب ال   ،بع  تاريخ توقيع هذه االتفاقيةمن ال ولتين المتعاق تين 

 تهاالتي أدخلت الد أنظم الجوهريةبالتغييرات الســــلطة األخرى ال ولتين المتعاق تين ســــلطة مختدــــة في 

 الضريبية.

 

 الثالثةمادة ال

 عامة اتتعريف

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

المناطق الواقعة ويشــم  ذلك ، المملكة العربية الســعودية م إقليعني ي"المملكة العربية الســعودية"  (أ

والطبقات  رهامياهها وقاع بت الد - المملكة العربية الســــــعودية التي تمارسخارج المياه ا قليمية 

 .ال ولي نظامها والقانونبمقتضد السياد  والوالية  حقوق - موارد الطبيعيةالو ةتربالالواقعة تتت 

لغرض ا ســــــتخ ام في المعند الجغرافي فإن مدــــــطلح و، جمهورية كازاخســــــتان يعني  "كازاخســــــتان" (ب

التي تمارس كازاخســــتان اليها حقوق  مناطقدولة جمهورية كازاخســــتان وال إقليمكازاخســــتان يشــــم  

 تشارك فيها. ا تفاقيات ال ولية التيوألنظمتها وفقا  السياد  والوالية 

 بتســــب ما،  كازاخســــتانو "ال ولة المتعاق   األخرى" المملكة العربية الســــعودية أو "دولة متعاق  "  جـ(

 .النص سياق هيقتضي

أقســـــامها ا دارية أو وبما في ذلك ال ولة ،  خر من األشـــــخاصآ كيانشـــــركة أو أي أو فرد، "شـــــخص"  د(

 .سلطاتها المتلية 

 .اتباري ألغراض الضريبةاكيان يعام  الد أنه شخص  أيأو ااتباري شركة" أي شخص " هـ(

 ا  التوالي مشـــروا الديعنيان متعاق  " و "مشـــروع تابع لل ولة المتعاق   األخرى" "مشـــروع تابع ل ولة  و(

 .يباشره مقيم بال ولة المتعاق   األخرى ا  يباشره مقيم ب ولة متعاق   ومشروا



 

 

إدارته يوج  مركز  تابع ل ولة متعاق  "نق  دولي" أي نق  بســــفينة أو طالر  يتولد تشــــغيلها مشــــروع  (ز

الر  فقط بين أماكن ما ا ا التاالت التي يتم فيها تشــــغي  الســــفينة أو الط ،الفعلي في دولة متعاق  

 تقع داخ  ال ولة المتعاق   األخرى.

 

 :يعني "مواطن" (حـ

 أي فرد حالز الد جنسية دولة متعاق  . -1

أو جمعية تســتم  ذلك الوضــع من األنظمة النافذ  في دولة  أشــخاصأو شــركة  ااتباريأي شــخص  -2

 متعاق  .

 :تعني "السلطة المختدة" ط(

 .وزير المالية أو ممثله المفوض وزار  المالية ويمثلها ،السعودية ربيةلمملكة العا بالنسبة إلد -1

 ، وزار  المالية أو ممثلها المفوض.كازاخستان بالنسبة إلد -2

لم يرد له تعريف مدــــــطلح  ابار  أواالتفاقية في أي وقت من قب  دولة متعاق   فإن أي هذه تطبيق  ان  -2

م تلك افي ذلك الوقت بموجب نظ هنفســـــالمعند ، يكون له خالف ذلكالنص فيها، وما لم يقتض ســـــياق 

ة يالضــــــريب لألنظمةيرجح أي معند طبقا  و ،االتفاقيةهذه الضــــــرالب التي تطبق اليها فيما يتعلق بال ولة 

 للمدطلح وفقا  لألنظمة األخرى لتلك ال ولة. للعبار  أو دالمطبقة لتلك ال ولة الد أي معند معط

 

 الرابعةمادة ال

 مـيمقـال

 :ألغراض هذه االتفاقية تعني ابار  "مقيم في دولة متعاق  " -1

مكان أو إدارته  أو مت  إقامتهأو ســــكنه  ها بســــببتلك ال ولة للضــــريبة في ةنظمأي شــــخص يخضــــع وفقا  أل )أ(

 وأا دارية من أقســـامها  ا  تشـــم  أيضـــا  تلك ال ولة أو أيكما  .خر ذي طبيعة مماثلةآأو أي معيار ت ســـيســـه 

 المتلية. لطاتهاس

، تلك ال ولة في  يبةمن الضربشك  اام معفد و، دولة متعاق   نظمة أل وفقا  مؤسس إاتباري شخص أي )ب( 

 إما:



 

 

 .مماث آخر غرض لتعليمي أو المي أو  أو يخير أو ديني غرضلالد سبي  التدر  -1

 خطة.ل وفقا  موظفين لمماثلة أخرى  منافعأو  يةمعاشات تقاا  وفيرأو لت -2

ضــع للضــريبة في تلك ال ولة فيما يتعلق فقط بال خ  من مدــادر في تلك اأي شــخص خهذه العبار  شــم  تال  و

 ال ولة.

مقيما  في كلتا ال ولتين المتعاق تين فإن وضــــــعه ( من هذه الماد  1وفقا  ألحكام الفقر  ) فرد كوني ان ما -2

 ان لذ يتت د كاآلتي:

فر له ســكن دالم في كلتا اتو فإن ،هابفر له ســكن دالم االتي يتوتعاق   الممقيما  فقط في ال ولة ع  ي أ( 

االقاته الشــــــخدــــــية فيها مقيما  فقط في ال ولة المتعاق   التي تكون   يعفالمتعاق تين ال ولتين 

 .("التيوية"واالقتدادية أوثق )مركز المدالح 

فر له ســـكن دالم االتيوية أو لم يتو هدـــالتمها مركز فيالتي  المتعاق   إذا لم يكن ممكنا  تت ي  ال ولة ب(

 .التي فيها سكنه المعتادالمتعاق   في ال ولة  فقطمقيما    يعف، المتعاق تين في أي من ال ولتين

يع  أي منهما، في أو لم يكن له ســــــكن معتاد المتعاق تين إذا كان له ســــــكن معتاد في كلتا ال ولتين  جـ(

 .التي يكون مواطنا  فيهاالمتعاق   مقيما  فقط في ال ولة 

ل ولتين  لم يكنإذا  د( تا ا ل ولتين  ان فيتالســــــلطتان المختدــــــ فتســــــوي ،المتعاق تينمواطنا  في كل ا

 .الموضوع باالتفاق المشتركالمتعاق تين 

مقيمــا  في كلتــا الــ ولتين من هــذه المــاد  ( 1وفقــا  ألحكــام الفقر  ) -غير الفرد-شــــــخص مــا  يكونانــ مــا  -3

 إدارته الفعلي. ها مركزفي وج في ال ولة التي يفقط مقيما    ن فإنه يعالمتعاق تي

 

 الخامسة مادةال

 المنشأة الدائمة

ش   ال المة" المقر الثابت للعم  الذي يتم من خالله مزاولة نشاط  -1 ألغراض هذه االتفاقية، تعني ابار  "المن

.  المشروع كليا  أو جزليا 



 

 

 :دون حدرة" تشم  ابار  "المنش   ال الم -2

 .إدار ركز م (أ

 .فرع (ب

 .كتبم (جـ

 .مدنع (د

 ورشة. (هـ

 .الموارد الطبيعيةأو استكشاف مكان الستخراج أي  (و

3- :  تشم  ابار  "المنش   ال المة" أيضا 

يســتمر أن  بشــرطلكن  ،إشــرافية متعلقة بها أاماال  أو  ،جميع أو تركيبتو مشــروع ، أموقع بناء أو إنشــاء (أ

 أشهر.ستة لد تزي  ا تلك األامال م  الموقع أو المشروع أو  هذا مث 

ســــــتشــــــارية من قب  مشــــــروع من خالل موظفين أو ااملين آخرين الخ مات االتوفير خ مات بما فيها  (ب

أو  نفســــه لمشــــروعل) األامال من هذا النوعتســــتمر  بشــــرط أنلكن هذا الغرض، للمشــــروع ايوظفهم 

أشــــهر خالل أي  ســــتة لدتزي  في مجمواها ا م دلأو  م  متعاق   لال ولة ال في( به مشــــروع مرتبطل

. م   اثني اشر  شهرا 

 :"المنش   ال المة"بار  اال تشم   ،األحكام السابقة في هذه الماد  الد الرغم من -4

 .لمشروعا التي يملكهاأو البضالع  السلعتوري  أو  ارضو أاستخ ام التسهيالت فقط لغرض تخزين  أ(

 .فقط أو التوري  رضـــلمشروع لغرض التخزين أو العالتي يملكها افاظ بمخزون من السلع أو البضالع االحت (ب

لغرض المعالجة من قب  مشـــروع فقط  لمشـــروعالتي يملكها ااالحتفاظ بمخزون من الســـلع أو البضـــالع  (جـ

 .آخر

 .ت للمشروعاالحتفاظ بمقر ثابت للعم  فقط لغرض شراء سلع أو بضالع أو جمع معلوما (د



 

 

 .للمشروع طبيعة تتضيرية أو مساا   يذآخر  نشاط ي القيام باالحتفاظ بمقر ثابت للعم  فقط لغرض  هـ(

ــــــــالمذكور  في الفقرات الفراية )أ( إلد ) األنشـــطةاالحتفاظ بمقر ثابت للعم  فقط ألي مزيج من  (و ، ( هـ

 .مساا  تتضيرية أو طبيعة  لهمزيج ال ذاهن مناتج الالثابت للعم   قرللمشرط أن يكون النشاط الكلي ب

 مؤقت.ارضي ع والمعروضة في سوق أو معرض بيع السلع أو البضالع المملوكة للمشرو ز(

الوكي  المتمتع بوضــــــع  خالف - شــــــخص إذا كان، من هذه الماد  ( 2( و )1أحكام الفقرتين ) الرغم منالد  -5

ل ولة المتعاق   ل تابعلة متعاق   نيابة ان مشــــروع في دويعم   -(6مســــتق  والذي تنطبق اليه الفقر  )

ة  يمنشــــــ   دالمة في ال ولة المتعاق   المذكور  أوال  فيما يتعلق ب ل يه  يعفإن هذا المشــــــروع  األخرى،

 إذا كان هذا الشخص: ،الشخص للمشروع ذلك ايقوم به أامال

 هذهكن تما لم  ،قود باســـم المشـــروعل يه بـــالحية ويمارســـها بشـــك  معتاد في تلك ال ولة  برام الع أ(

من خالل  باشــــرتهاتمت مالتي إذا و( من هذه الماد  4في الفقر  ) الوارد مقدــــور  الد تلك  األامال

 أحكام تلك الفقر . بمقتضدالثابت للعم  منش   دالمة  هذا المقرمن جع  تال ثابت للعم   مقر

بمخزون من    معتاد في ال ولة المذكور  أوال  دــــــالحية لكنه يتتف  بشــــــك  هذه ال مث ل يه ليس أو  ب(

 ان المشروع.         نيابة السلع أو البضالع  -بشك  منتظم  - التي يورد منهاالبضالع  وأالسلع 

تلك مزاولته للعم  في  بسببمنش   دالمة في ال ولة المتعاق   األخرى   متعاق  ةولدمشروع ل أن  يعال  -6

شــرط أن ب ،وكي  آخر ذي وضــع مســتق  أييق ســمســار أو وكي  اام بالعمولة أو ان طرفقط األخرى  ال ولة

 .يعم  مث  هؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملهم

ل ولة باشركة مقيمة قب  ن كون شركة مقيمة في دولة متعاق   تسيطر الد شركة أو مسيطر اليها من إ -7

ش   دالمة أو أو تزاول امال  في تلك ال ولة ا ،المتعاق   األخرى سواء من خالل من فإن ذلك ، ( غيرهاألخرى )

 ركتين منش   دالمة للشركة األخرى.ال يجع  أيا  من الشالواقع في ح  ذاته 

 

 السادسة مادةال

 غير المنقولة الممتلكاتمن الدخل 

ن الزرااة ال خ  الذي يتدـــ  اليه مقيم في دولة متعاق   من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك ال خ  م -1

يجوز إخضااه للضريبة في تلك ال ولة المتعاق   ، أو استغالل الغابات( الكالنة في ال ولة المتعاق   األخرى 

 األخرى.

ل ولة المتعاق   التي توج  بها  ألنظمةوفقا  يكون لعبار  "الممتلكات غير المنقولة" المعند الوارد لها  -2 ا



 

 

العبار  تشــــــتم  الد الملكية الملتقة بالممتلكات غير المنقولة  فإن ،الد أي حالو .ةيالممتلكات المعن

شـــــ نها في والثرو  التيوانية والمع ات المســـــتخ مة في الزرااة واســـــتغالل الغابات والتقوق التي تطبق 

وحق االنتفــاع بــالممتلكــات غير المنقولــة والتقوق في  ،العــام المتعلقــة بملكيــة األراضــــــيالنظــام أحكــام 

ســــــتغالل أو التق في اســــــتغالل الترســــــبات المع نية والمدــــــادر االتغير  أو الثابتة مقاب  الم فواات الم

 الممتلكات غير المنقولة. منوالطالرات والقوارب السفن   وال تع ،والموارد الطبيعية األخرى

دــــــور  ( من هذه الماد  الد ال خ  الناتج من اســــــتخ ام الممتلكات غير المنقولة ب1تطبق أحكام الفقر  ) -3

 أو استغاللها ب ي شك  آخر. ،أو ت جيرها مباشر 

والد  ،الد ال خ  من الممتلكات غير المنقولة لمشــروعمن هذه الماد  ( 3) و( 1أيضــا  أحكام الفقرتين )تطبق  -4

 ال خ  من الممتلكات غير المنقولة المستخ مة ألداء خ مات شخدية مستقلة.

 

 (7مادة )ال

 أرباح األعمال

 ما لم يباشـــر المشـــروع ،ل ولة متعاق   للضـــريبة في تلك ال ولة فقط تابعرباح العال   لمشـــروع تخضـــع األ -1

، باشر المشروع نشاطا  كالمذكور آنفا   فإنفي ال ولة المتعاق   األخرى ان طريق منش   دالمة فيها.  نشاطا  

لكن بالق ر الذي يمكن أن ينسب و ،يجوز فرض الضريبة الد أرباح المشروع في ال ولة المتعاق   األخرى فإنه

 :إلد

 .تلك المنش   ال المة)أ(   

 التيتلك ل ةماثلم يةنواأو من  يةالنوامن نفس للســـلع أو البضـــالع في تلك ال ولة األخرى مبيعات أو )ب(   

  .المنش   ال المةتباع من خالل تلك 

 ةمماثل يةنواأو من  يةالنوامن نفس نشـــاطات أامال أخرى تتم مزاولتها في تلك ال ولة األخرى أو )جــــــــــ(   

 .المنش   ال المة تلكزاولها تلتلك التي 

يباشـــر مشـــروع تابع ل ولة متعاق   نشـــاطا  في ال ولة  ان ما ،من هذه الماد  (3مع مرااا  أحكام الفقر  ) -2



 

 

 شـــ   ال المةالمنتلك  أرباحدولة متعاق   ك   تت دالمتعاق   األخرى ان طريق منشـــ   دالمة قالمة فيها، 

أنشطة مشابهة أو  نفسهايباشر األنشطة مستقال  مشرواا  كان  لويتوقع تتقيقها الد أساس األرباح التي 

منش    مث مع المشروع الذي يبدفة مستقلة تماما  ويتعام   ،أو في ظروف مشابهةنفسها في الظروف 

 دالمة له.

ت المتكب   ألغراض أامال المنشــ   ال المة بما في ان  تت ي  أرباح منشــ   دالمة يســمح بخدــم المدــروفا  -3

دــــــروفات التنفيذية وا دارية العمومية، ســــــواء  تم تكب ها في ال ولة التي توج  فيها المنشــــــ   الم ذلك

ال المة أو في أي مكان آخر. ولكن ال يســـــمح بمث  ذلك الخدـــــم بالنســـــبة ألية مبالغ م فواة، إن وج ت، 

اد النفقات الفعلية( من قب  المنشــ   ال المة للمكتب الرليس للمشــروع أو ألي )خالف ما ُدفع مقاب  اســترد

من مكاتبه األخرى الد شــــك  إتاوات أو رســــوم أو م فواات مماثلة أخرى مقاب  اســــتخ ام حقوق براءات 

لة ا ختراع أو حقوق أخرى أو الد شــــك  اموالت مقاب  أداء خ مات معينة أو مقاب  ا دار  أو )فيما ا ا حا

المشـــــروع المدـــــرفي( الد شـــــك  دخ  من مطالبات ال ين فيما يتعلق باألموال المقرضـــــة إلد المنشـــــ   

ال المة. وبالمث  ال يؤخذ في االاتبار ان  تت ي  أرباح المنشــ   ال المة المبالغ )خالف ما دفع مقاب  اســترداد 

اب المكتب الرليس للمشروع أو أيٍّ من النفقات الفعلية( التي ُتتمَّ  من قب  تلك المنش   ال المة الد حس

مكاتبه األخرى الد شك  إتاوات أو رسوم أو م فواات مماثلة أخرى مقاب  استخ ام حقوق براءات ا ختراع 

لة  حا ا ا  ما  ب  ا دار ، أو )في نة أو مقا خ مات معي ب  أداء  ك  اموالت مقا أو حقوق أخرى، أو الد شــــــ

البات ال ين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلد المكتب الرليس المشروع المدرفي( الد شك  دخ  من مط

 للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه األخرى.

من تد ير في إح ى ال ولتين المتعاق تين بالرغم من األحكام األخرى فإن أرباح األامال التي يتققها مشروع   -4

وإذا اشتملت اقود  .لة المتعاق   األخرىبضالع إلد ال ولة المتعاق   األخرى ال تخضع للضريبة في تلك ال و

 األنشطةتلك  من مث ال خ  المكتسب ال ولة المتعاق   األخرى فإن في  مارستأخرى  ةنشطأالد التد ير 

 خضع للضريبة في ال ولة المتعاق   األخرى.ييجوز أن 

نيع والتجار  واألامال من التدـــــ المتتققال خ   - االقتدـــــار الد ذلكدون  -تشـــــم  ابار  "أرباح األامال"  -5

الخ مات وت جير الممتلكات الشــــــخدــــــية المنقولة  وفيرتو ،النق  ال اخلي وامليات ،)البنكية( المدــــــرفية

بدفته سواءا  يؤديها فرد التي الشخدية خ مات ال خ  المتتقق من الشم  هذه العبار  توالملموسة. وال 

 بدفة مستقلة.يؤديها موظفا  أو 

نظام في دولة متعاق   يتعلق بالضريبة المفروضة الد األرباح د  ما يؤثر الد تطبيق أي ليس في هذه الما -6

 نشاط الت مين.مقيمين من الغير المتتققة ل



 

 

 ال ينسب أي ربح إلد منش   دالمة استنادا  فقط إلد قيام المنش   ال المة بشراء سلع أو بضالع للمشروع. -7

رباح التي تنســب إلد المنشــ   ال المة بالطريقة نفســها ااما  بع  اام، ما ألغراض الفقرات الســابقة، تت د األ -8

 لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.

أحكام ان ما تشتم  األرباح الد بنود لل خ  اولجت بشك  منفد  في مواد أخرى في هذه االتفاقية، فإن  -9

 تلك المواد لن تت ثر ب حكام هذه الماد .

   

 الثامنة مادةلا

 النقل البحري والجوي

المتعاق   في النق  ال ولي للضريبة فقط في ال ولة  أو طالرات ن تشغي  سفنمالمتتققة األرباح تخضع  -1

 ا دار  الفعلي للمشروع. مركزفيها  وج يالتي 

 :"طالرات وأ نمن التشغي  ال ولي لسفالمتتققة ابار  "األرباح تشم   -2

الد أســـــاس كلي )وقت أو  مســـــتخ مة في النق  ال ولي اتطالرســـــفن أو من ت جير تققة المتاألرباح  أ(

 .رحلة(

مستخ مة في النق  ال ولي دون طاقم أو وقود  العرضي لسفن أو طالرات ت جيرالمن المتتققة األرباح  ب(

 .أخرى أو تسهيالت

المستخ مة في النق  ال ولي  ة بهاالمتعلقمن استخ ام أو ت جير التاويات والمع ات المتتققة جـــــــ(األرباح 

 .اتطالرالسفن أو لل خ  من التشغي  ال ولي لإلد ابالنسبة  ثانويةوالتي تكون 

في ال ولة المتعاق   واقعا    بتري يقع الد متن ســـفينة فإنه يعنق  إذا كان مركز ا دار  الفعلي لمشـــروع  -3

ال ولة المتعاق    فيواقعا    فيع ،الموطن هذا وإن لم يوج  مث  ،فيها ميناء موطن الســــــفينة وج التي ي

 .م فيها مشغ  السفينةقيالتي ي

ن المشاركة في اتتاد أو ام  مشترك مالمتتققة أيضا  الد األرباح  من هذه الماد ( 1تطبق أحكام الفقر  ) -4

 أو وكالة تشغي  دولية.



 

 

 



 

 

 التاسعةمادة ال

 المشروعات المشتركة

 :ان ما  -1

ع تابع ل ولة متعاق   بدــــور  مباشــــر  أو غير مباشــــر  في إدار  مشــــروع تابع لل ولة يشــــارك مشــــرو أ(

 .ماله المتعاق   األخرى أو في السيطر  اليه أو في رأس

مال  أو في رأس دأو في السيطر  اليشارك نفس األشخاص بدور  مباشر  أو غير مباشر  في إدار   أو ب(

 األخرى.متعاق   ال ولة لبع لمشروع تاوفي مشروع تابع ل ولة متعاق   

التجارية أو  عالقتهماب ما يتعلقإذا وضـــعت أو فرضـــت شـــروط بين المشـــرواين في ،وفي أي من التالتين 

المالية تختلف ان تلك التي تكون بين مشــرواين مســتقلين ان بعضــهما، فإن أية أرباح كان من الممكن 

 هســـــبب وجود هذب هاتققيلكنه لم و ،المةقأن يتققها أي من المشـــــرواين لو لم تكن هذه الشـــــروط 

 أرباح هذا المشروع وإخضااها للضريبة تبعا  لذلك. ضمن إدراجهايجوز  ،الشروط

أرباح مشـــروع تابع  - وأخضـــعتها للضـــريبة وفقا  لذلك -إذا أدرجت دولة متعاق   ضـــمن أرباح مشـــروع تابع لها  -2

هذه األرباح  كانتو ،األخرى المتعاق  ك ال ولة لل ولة المتعاق   األخرى تم إخضــــــااها للضــــــريبة في تل

الشـــروط بين المشـــرواين هي الشـــروط تقق للمشـــروع التابع لل ولة المذكور  أوال  لو كانت تتســـالم رجة 

إجراء التع ي  المناســـب الد مبلغ  - ان لذ -علد ال ولة األخرى ف ،التي تكون بين مشـــاريع مســـتقلة نفســـها

األحكام األخرى يتعين مرااا  مث  هذا التع ي  لتت ي  ألرباح في تلك ال ولة. ا تلكالضــــــريبة المفروض الد 

متد دات الضـــرور  فيما بينهما في ال ولتين المتعاق تين  تانالمختدـــ ناتتتشـــاور الســـلطو ،لهذه االتفاقية

 ذلك.ل

 

 مادة العاشرةال

 أرباح األسهم

شركة مقيمة ف يجوز أن -1 ي دولة متعاق   إلد مقيم في ال ولة المتعاق   تخضع أرباح األسهم التي ت فعها 

 األخرى للضريبة في تلك ال ولة المتعاق   األخرى.



 

 

  التي تقيم فيها الشـــركة يجوز أيضـــا  أن تخضـــع أرباح األســـهم تلك للضـــريبة في ال ولة المتعاق  ،مع ذلكو -2

مقيما  في ال ولة ع ب رباح األســــــهم ولكن إذا كان المالك المنتف .م تلك ال ولةاوفقا  لنظولألرباح  ال افعة

قيمة أرباح  يمن إجمال (%5) بالمالة خمســــــة يجب أال تتجاوزفإن الضــــــريبة المفروضــــــة  ،المتعاق   األخرى

 ال تؤثر هذه الفقر  الد خضوع الشركة للضريبة فيما يختص باألرباح التي ت فع منها أرباح األسهم. األسهم.

"االنتفاع"  أسهم         ا هي مستخ مة في هذه الماد  ال خ  من األسهم أو تعني ابار  "أرباح األسهم" كم -3

التي ال تمث  مطالبات  -   التع ين أو أســـهم المؤســـســـين أو التقوق األخرى أو أســـهم  أو حقوق "االنتفاع"

خرى التي تخضــــــع لنفس المعاملة األ المشــــــاركةكذلك ال خ  من حقوق و ،المشــــــاركة في األرباح -ن ودي

 .لألرباح الشركة الموزاةفيها  ةقيمالم خ  من األسهم بموجب أنظمة ال ولة مث  الضريبية ال

في دولة  ا  إذا كان المالك المنتفع ب رباح األســــــهم مقيممن هذه الماد   (2) و (1) تينال تنطبق أحكام الفقر -4

ال افعة ألرباح األسهم من خالل متعاق   ويزاول امال  في ال ولة المتعاق   األخرى التي تقيم فيها الشركة 

يؤدي في تلك ال ولة األخرى خ مات شخدية مستقلة من قاا   ثابتة كان أو  ،فيها موجود منش   دالمة 

أو ال المة بســــببها أرباح األســــهم مرتبطة فعليا  بهذه المنشــــ    توكانت ملكية األســــهم التي دفع ،فيها

من هذه  (الرابعة اشــــــر )أو الماد   (الســــــابعة)الماد   أحكامطبق نالقاا   الثابتة. في مث  هذه التالة ت

 وفقا  للتالة. االتفاقية

ال يجوز أن تفرض فإذا حققت شــــــركة مقيمة في دولة متعاق   أرباحا  أو دخال  من ال ولة المتعاق   األخرى،  -5

 فع من أرباح األسهم هذه تلك ال ولة األخرى أي ضريبة الد أرباح األسهم التي ت فعها الشركة إال بق ر ما ي

إلد مقيم في تلك ال ولة األخرى أو بالق ر الذي تكون فيه الملكية التي ت فع بسببها أرباح األسهم مرتبطة 

ع أرباح اضــــــخإ يجوز لها كما ال .في تلك ال ولة األخرى موجود ارتباطا  فعليا  بمنشــــــ   دالمة أو قاا   ثابتة 

أرباح األسهم الم فواة أو األرباح  كانتحتد لو رباح الشركة غير الموزاة الد أللضريبة غير الموزاة الشركة 

 في تلك ال ولة األخرى. ا  ناشئ أو دخال   ا  رباحأكليا  أو جزليا   مث تغير الموزاة 

 



 

 

 الحادية عشرةمادة ال

 الدخل من مطالبات الدين

م فوع لمقيم في ال ولة المتعاق   يجوز أن يخضــع ال خ  من مطالبات ال ين الناشــ  في دولة متعاق   و -1

 األخرى للضريبة في تلك ال ولة األخرى.

مع ذلك، يجوز أن يخضـع مث  هذا ال خ  من مطالبات ال ين للضـريبة في ال ولة المتعاق   التي ينشـ  فيها و -2

قيما  في مل خ  من مطالبات ال ين بالكن إذا كان المالك المنتفع  ،المتعاق   ألنظمة تلك ال ولةوطبقا  

مبلغ  من إجمالي (%10) بالمالة اشـــر  الضـــريبة المفروضـــةتتجاوز هذه  فيجب أالال ولة المتعاق   األخرى، 

 ال خ  من مطالبات ال ين.

تعني ابار  "ال خ  من مطالبات ال ين" كما هي مســـــتخ مة في هذه الماد  ال خ  من مطالبات ال ين من  -3

وبشك  خاص ال خ   ، رباح الم ين أم البوسواء لها التق في المشاركة  ،نوع سواء تم ت مينها برهن أم ال أي

ات وســن ات ال يون بما في ذلك العالوات والجوالز المرتبطة بمث  الســن و ،الســن ات المالية التكوميةمن 

الجزاءات ان ال فعات المت خر  دخال  من   ال تعوهذه الســــــن ات المالية أو الســــــن ات أو ســــــن ات ال يون. 

  ين ألغراض هذه الماد .الطالبات م

 ،إذا كان المالك المنتفع من ال خ  من مطالبات ال ينمن هذه الماد   (2) ( و1) تينال تنطبق أحكام الفقر -4

يزاول امال  في ال ولة المتعاق   األخرى التي نشــــــ  فيها ال خ  من مطالبات ومقيما  في دولة متعاق   

ش   دالمة  شخدية مستقلة  يؤدي في تلك ال ولة كانأو  ،فيها ود موجال ين من خالل من األخرى خ مات 

فعليا  بهذه  مرتبطةمن مطالبة ال ين ال ين التي دفع انها ال خ   ةمطالب وكانت ،من قاا   ثابتة فيها

عة الراب)أو الماد   (الســــابعة)طبق أحكام الماد  نالتالة ت تلكالمنشــــ   ال المة أو القاا   الثابتة. في مث  

 وفقا  للتالة. من هذه االتفاقية (اشر 

في تلك ال ولة.  ا  مقيمان ما يكون الشخص ال افع ال خ  من مطالبات ال ين ناشئا  في دولة متعاق     يع -5

مقيما  في هذا الشــخص ســواء كان  - من مطالبات ال ينال خ  إذا كان الشــخص الذي ي فع ذلك  ومع ذلك

 الناشـــــ ي دولة متعاق   منشــــــ   دالمة أو قاا   ثابتة مرتبطة بالم يونية ف يملك - دولة متعاق   أم ال

 ،المنشــــــ   ال المة أو القاا   الثابتة هذهتتم  ذلك ال خ  تو ،من مطالبات ال ين الم فوعال خ   انها

 فيها المنش   ال المة أو القاا   الثابتة.توج  في ال ولة التي  ا  ال خ  ناشئ هذا  ان لذ يع

ســــــبب االقة خابــــــة بين الجهة ال افعة والمالك المنتفع أو ب ،ا يكون مبلغ ال خ  من مطالبات ال ينان م -6

المبلغ الذي كان ســــــيتم  يزي  الد، ال خ  هذا  فع انهيي ذال ين الب فيما يتعلقخر، آبينهما معا  وشــــــخص 



 

 

فإن أحكام هذه الماد  تنطبق  ،االتفاق اليه بين الجهة ال افعة والمالك المنتفع في غياب تلك العالقة

في مث  هذه التالة، فإن الجزء الزال  من الم فواات يظ  خاضـــعا  للضـــريبة  ،فقط الد المبلغ المذكور أخيرا  

 األحكام األخرى لهذه االتفاقية. مرااا  وجوبك  دولة متعاق   مع  ةنظمألطبقا  

 الثانية عشرة مادةال

 اإلتاوات

التي تنش  في دولة متعاق   وت فع إلد مقيم في ال ولة المتعاق   األخرى للضريبة يجوز أن تخضع ا تاوات  -1

 في تلك ال ولة األخرى.

ة فقا  ألنظمومع ذلك، يجوز أن تخضـــع تلك ا تاوات أيضـــا  للضـــريبة في ال ولة المتعاق   التي تنشـــ  فيها و -2

فإن مقيما  في ال ولة المتعاق   األخرى، ات ا تاومن لكن إذا كان المالك المنتفع تلك ال ولة المتعاق  ، 

 ا جمالي لإلتاوات.      من المبلغ  (%10) بالمالة اشر ان زي  ت يجب أالالضريبة المفروضة 

لمها ســــتالم فواات من أي نوع التي يتم  - في هذه الماد مســــتخ م  كما هو -يعني مدــــطلح "إتاوات"  -3

األفالم برامج أو الام  أدبي أو فني أو المي بما في ذلك  رنشـــمقاب  اســـتعمال أو حق اســـتعمال أي حق 

ختراع أو االمة تجارية، أو تدـــميم إالســـينمالية، أو أفالم أو أشـــرطة البع ا ذااي أو التليفزيوني أو أي براء  

أو مقاب  المعلومات المتعلقة بالتجارب الدــــــنااية، أو  ،ســــــرية معالجةأو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو 

 تجارية أو المية.أو  ،مقاب  استعمال أو حق استعمال مع ات بناايةأو دفواات  تجارية أو العلمية،ال

مقيما  في دولة  ،ا تاواتمن المالك المنتفع  كانإذا من هذه الماد   (2) و (1)ال تنطبق أحكام الفقرتين  -4

هذه ا تاوات من خالل منشــ   دالمة  امال  في ال ولة المتعاق   األخرى التي نشــ ت فيهاويزاول متعاق  ، 

 ،األخرى خ مات شـــخدـــية مســـتقلة من خالل قاا   ثابتة فيها يؤدي في تلك ال ولةكان أو  ،فيها موجود 

في  ،المنشـــ   ال المة أو القاا   الثابتة هذهفعليا  ب ةمرتبط اتت فع انها ا تاو تيوكان التق أو الملكية ال

 .من هذه االتفاقية وفقا  للتالة (الرابعة اشر )الماد  أو  (السابعة)لماد  أحكام اطبق نالتالة ت هذهمث  

لك ال ولة. ومع ذلك فإذا كان الشـــــخص مقيم في تدفعها إذا ا تاوات ق  نشـــــ ت في دولة متعاق     تع -5

أو  مقيما  في دولة متعاق   أم ال، يملك في دولة متعاق   منشـــ   دالمة تاوات، ســـواء كان الذي ي فع ا

لمنشــــــ   ال المة أو القاا   اتلك كانت و ،ا تاواتنها تلك ابها االلتزامات التي ت فع  ا  مرتبطقاا   ثابتة 

فيها  وج هذه ا تاوات ق  نشــــــ ت في ال ولة التي ت  ان ها تع ،ا تاواتهذه  دفع تتتم  ابءالثابتة 

 المنش   ال المة أو القاا   الثابتة.



 

 

معا  وبين هما بســـــبب االقة خابـــــة بين الجهة ال افعة والمالك المنتفع أو بين - اواتيكون مبلغ ا ت ان ما -6

المبلغ الذي كان يزي  الد المعلومات التي ي فع مقابال  لها،  أو أو التق فيما يتعلق باالستخ ام - شخص آخر

كام هذه الماد  العالقة فإن أح تلكوالمالك المنتفع في غياب  ةســــــيتم االتفاق اليه بين الجهة ال افع

 . في مث  هذه التالة، فإن الجزء الزال  من الم فواات يظ  خاضـــــعا  وتنطبق فقط الد المبلغ المذكور أخيرا 

 مع وجوب مرااا  األحكام األخرى لهذه االتفاقية. ،م ك  دولة متعاق  اللضريبة طبقا  لنظ

 

 الثالثة عشرةمادة ال

 األرباح الرأسمالية

باح -1 ق   ل ةتققمتال األر عا ماد   المذكور  ،نق  ملكية ممتلكات غير منقولةمن مقيم في دولة مت في ال

للضــــريبة في تلك تخضــــع يجوز أن  ،في ال ولة المتعاق   األخرى الواقعةو ،االتفاقيةمن هذه  (الســــادســــة)

 ال ولة األخرى.

جارية لمنشــ   دالمة يمتلكها من نق  ملكية ممتلكات منقولة تشــك  جزءا  من الممتلكات التالناتجة األرباح  -2

من نق  ملكية ممتلكات منقولة الناتجة مشــــــروع تابع ل ولة متعاق   في ال ولة المتعاق   األخرى أو 

فر  لمقيم من دولة متعاق   في ال ولة المتعاق   األخرى لغرض أداء خ مات امتعلقة بقاا   ثابتة متو

هذه المنشــــ   ال المة )بمفردها أو مع كام  مث  ذلك األرباح من نق  ملكية في شــــخدــــية مســــتقلة بما 

 األخرى. المتعاق   للضريبة في تلك ال ولة تخضعيجوز أن  ،المشروع( أو مث  هذه القاا   الثابتة

و من نق  ملكية ممتلكات منقولة أ ،عم  في النق  ال وليتمن نق  ملكية سـفن أو طالرات الناتجة األرباح  -3

فيها  يوج للضــريبة فقط في ال ولة المتعاق   التي تخضــع  ،الطالرات وألســفن متعلقة بتشــغي  مث  هذه ا

 .للمشروع مركز ا دار  الفعلي

في تمث  حدــــة من نق  ملكية أســــهم  األرباح الناتجة( من هذه الماد  فإن 2الد الرغم من أحكام الفقر  ) -4

 لك ال ولة.شركة مقيمة في دولة متعاق   يجوز أن تخضع للضريبة في تمال  رأس

للضــــريبة فقط في تخضــــع تلك المشــــار إليها في الفقرات الســــابقة  غيرمن نق  أي ملكية المتتققة األرباح  -5

 م فيها ناق  الملكية.يال ولة المتعاق   التي يق



 

 

 الرابعة عشرةمادة ال

 الخدمات الشخصية المستقلة

ذات طبيعة  أخرىت مهنية أو أنشــــــطة ال خ  الذي يكتســــــبه مقيم في دولة متعاق   فيما يتعلق بخ ما -1

هذا مث  يخضع  حيع يجوز أنالتالية،  أي من التاالتللضريبة فقط في تلك ال ولة فيما ا ا يخضع مستقلة 

 ريبة في ال ولة المتعاق   األخرى:ال خ  أيضا  للض

اء أنشــــطته، في دألفر  له بدــــفة منتظمة في ال ولة المتعاق   األخرى اإذا كان ل يه قاا   ثابتة متو أ(

 نســبالذي يولكن فقط بالق ر يجوز أن يخضــع ال خ  للضــريبة في ال ولة المتعاق   األخرى،  ،تلك التالة

 إلد تلك القاا   الثابتة.

 (183) نافي مجمواها أو تزي  إلد تدــــــ   م دلأو  لم  في ال ولة المتعاق   األخرى كان موجودا  إذا  ب(

فإن مق ار  ،التالة تلكفي  .الســنة المالية المعنية تب أ أو تنتهي في أي م   إثني اشــر شــهرا  يوما  في 

يجوز أن يخضـــع للضـــريبة في ال ولة  ،المؤدا  في تلك ال ولة األخرى تهن أنشـــطمفقط ال خ  المتتقق 

 .األخرى

 الفنيةأو  األدبية أو تشــم  ابار  "الخ مات المهنية" بوجه خاص األنشــطة المســتقلة في المجاالت العلمية -2

التربوية أو التعليمية وكذلك األنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها األطباء والمتامون والمهن ســــــون  أو

 وأطباء األسنان والمتاسبون. ،والمعماريون

 



 

 

 الخامسة عشرةمادة ال

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 من هذه (العشـــرون) و (اشـــر  التاســـعة) و (الثامنة اشـــر ) و (الســـادســـة اشـــر )المواد مع مرااا  أحكام  -1

فيما  -  التي يكتســــبها مقيم في دولة متعاق   األخرى فإن الرواتب واألجور والمكافآت المماثلة االتفاقية 

 ،ما لم تتم مزاولتها في ال ولة المتعاق   األخرى ،في تلك ال ولةفقط تخضــــــع للضــــــريبة  -يتعلق بوظيفة 

في للضــريبة المكتســبة ت آيجوز أن تخضــع مث  هذه المكاف األخرى تمت مزاولتها في ال ولة المتعاق   ذافإ

 تلك ال ولة األخرى.

في دولة متعاق    التي يكتســــــبها مقيمت آفإن المكاف ،الماد من هذه  (1أحكام الفقر  ) الرغم منالد  -2

ة المذكور  في ال ولفقط تخضــــع للضــــريبة  ،في ال ولة المتعاق   األخرىتم مزاولتها يفيما يتعلق بوظيفة 

 :في التالة التاليةأوال  

أي يوما  في  (183) ال تتجاوز في مجمواها م دللم   أو األخرى  في ال ولة موجودا  المســــــتفي   إذا كان أ(

 .السنة المالية المعنيةم   إثني اشر شهرا  تب أ أو تنتهي في 

 أو نيابة انه. ألخرىباحب ام  غير مقيم في ال ولة ام فواة من قب  ت آالمكاف وأن تكون ب(

العم  في ال ولة يملكها بــــــاحب  أو قاا   ثابتةها منشــــــ   دالمة تتتمل ق ت آالمكاف وأن ال تكون جـ(

 األخرى.

ت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس الد آالمكاف فإنالرغم من األحكام السابقة في هذه الماد ، الد  -3

فيها  يوج للضــريبة في ال ولة المتعاق   التي يجوز أن تخضــع  في النق  ال ولي تعم طالر  متن ســفينة أو 

 مركز ا دار  الفعلي للمشروع.

 

 السادسة عشرة مادةال

 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

دولة متعاق   بدفته  فياألخرى التي يكتسبها مقيم المماثلة والم فواات  أاضاء مجلس ا دار أتعاب   

للضـــــريبة في تلك ال ولة يجوز إخضـــــااها  ،في ال ولة المتعاق   األخرىشـــــركة مقيمة  إدار مجلس  فياضـــــوا  

 األخرى.

 



 

 

 السابعة عشرةمادة ال

 نون والرياضيوالفنان

فإن ال خ  الذي  ،تفاقيةمن هذه اال (الخامســــــة اشــــــر ) و (الرابعة اشــــــر )الرغم من أحكام المادتين الد  -1

أو التليفزيون أو بدــفته  ا ذااةمســرح أو الســينما أو الفي بدــفته فنانا  -مقيم في دولة متعاق    يكتســبه

من أنشطته الشخدية التي يمارسها في ال ولة المتعاق   األخرى يجوز إخضااه للضريبة  -موسيقيا  أو رياضيا  

 في تلك ال ولة األخرى.

  للفنان أو ذلك ال خ لم يكنويستتق دخ  يتعلق ب نشطة شخدية زاولها فنان أو رياضي بدفته تلك  ان ما -2

 (الرابعة اشر ) و (السابعة)الرغم من أحكام المواد الد فإن ذلك ال خ  و ،الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر

فيها الفنان أو  زاوليجوز إخضااه للضريبة في ال ولة المتعاق   التي من هذه ا تفاقية  (الخامسة اشر ) و

 .تلك األنشطة الرياضي

سهادولة متعاق   من أنشطة  مقيم فيال خ  الذي يكتسبه  -3 وفقا   -      في ال ولة المتعاق   األخرى يمار

إذا في تلك ال ولة المتعاق   األخرى من الضــــــريبة يعفد  -( من هذه الماد  2( و )1في الفقرتين ) لما ورد

ل ولة من ااامة ب موال  يأســـــاســـــبشـــــك  أو كليا  ال ولة المتعاق   األخرى م اومة تلك كانت الزيار  إلد 

وفقا  التفاقية ثقافية بين  متت ســــــلطتها المتلية أو أوا دارية أح  أقســــــامها  أوال  أوالمتعاق   المذكور  

 حكومتي ال ولتين المتعاق تين.

 

 الثامنة عشرةمادة ال

 معاشات التقاعد

عة اشــــــر )الماد   ( من2الفقر  ) مع مرااا  أحكام -1 تاســــــ لتقاا  فإن معاشــــــات ا ،من هذه االتفاقية (ال

فقط تخضع للضريبة  ،سابقة خ مةالتي ت فع لمقيم في دولة متعاق   مقاب   المشابهةاألخرى والمكافآت 

 .في تلك ال ولة

 بناء  تتم التي  والم فواات األخرىفإن معاشــــــات التقاا   من هذه الماد ( 1لرغم من أحكام الفقر  )االد  -2

نابرنامج الد  ت مي ل ولة متعاق   أواام يمث  جزءا  من نظام ال أو  ا داريةأح  أقســــــامها  ت االجتمااية 

 في تلك ال ولة.فقط تخضع للضريبة سلطتها المتلية 



 

 

 

 التاسعة عشرةمادة ال

 الخدمات الحكومية

دولة متعاق   أو  اي ت فعهتال - خالف معاش التقاا  -المشــــــابهة األجور والمكافآت األخرى الرواتب و أ(  -1

ا داري القسم خ مات أداها لتلك ال ولة أو ب فيما يتعلقأو سلطتها المتلية لفرد ية ا دارأح  أقسامها 

 تلك ال ولة. فيفقط للضريبة  خضعتالمتلية أو السلطة 

في ال ولة فقط تخضــع للضــريبة المشــابهة هذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى  مث فإن مع ذلك و ب(

 :كذلكووكان الفرد مقيما  في تلك ال ولة  األخرىي تلك ال ولة الخ مات فأديت المتعاق   األخرى إذا 

 .يهامواطنأح   (1

 الخ مات. ت ديةلم يدبح مقيما  في تلك ال ولة فقط لغرض أو  (2

 أوا دارية دولة متعاق   أو أح  أقســـامها  - أو من أموال توفرها - دفعه من قب يتم أي معاش تقاا   أ(  -2

 المتلية ةســــلطال أوا داري القســــم يما يتعلق بخ مات أداها لتلك ال ولة أو فرد فلســــلطتها المتلية 

 في تلك ال ولة.فقط يخضع للضريبة 

إذا كان الفرد  في ال ولة المتعاق   األخرىفقط مع ذلك فإن معاش التقاا  هذا يخضــــــع للضــــــريبة و ب(

 .األخرىفي تلك ال ولة  مواطنا  ومقيما  

من هذه  (الثامنة اشــر ) و (الســابعة اشــر ) و (الســادســة اشــر ) و (امســة اشــر الخ)طبق أحكام المواد نت -3

بخ مات تم  فيما يتعلقومعاشـــــات التقاا   ،المشـــــابهة والمكافآت األخرى ،الد الرواتب واألجوراالتفاقية 

 سلطتها المتلية. أوا دارية بعم  تزاوله دولة متعاق   أو أح  أقسامها ومرتبطة ت ديتها 

 

 العشرونمادة ال

 الطالب

الم فواات التي يتســــــلمها طالب أو مت رب مهني والذي يكون أو كان مباشــــــر  قب  زيار  دولة متعاق    -1

هذه  فقط، ويتواج  في ال ولة المذكور  أوال  لغرض تعليمه أو ت ريبه ،مقيما  في ال ولة المتعاق   األخرى

ال ولة بشرط أن تكون ال تخضع للضريبة في تلك  بهالم فواات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو ت ري



 

 

 هذه الم فواات ناشئة من مدادر خارج تلك ال ولة.مث  

 الم فواات التي يتســــــلمها طالب أو مت رب مهني والذي يكون أو كان مباشــــــر  قب  زيار  دولة متعاق   -2

المذكور  أوال  لغرض تعليمه أو يتواج  في ال ولة المتعاق   الذي مقيما  في ال ولة المتعاق   األخرى و

ضــــــع ال تخ ،في تلك ال ولة المتعاق   األخرى مؤدا خ مات فيما يتعلق بمكاف    تمث والتي ، فقط  ت ريبه

يب وتكون ضــــــرورية ، بشــــــرط أن تكون الخ مات مرتبطة بالتعليم أو الت رللضــــــريبة في تلك ال ولة األخرى

 ألغراض المعيشة.

 

 الحادية والعشرونمادة ال

 المعلمون والباحثون

أو كلية أو م رسة أو فيها جامعة من ب او  من تلك ال ولة أو دولة متعاق    الذي يزورفرد يعفد ال 

غرض بفقط ثقافي التبادل لل رسميبرنامج  بموجبال ولة أو تلك تابعة لأخرى مؤسسة ثقافية أي متتف أو 

مقيما  كان  مقيم في ال ولة المتعاق   األخرى أوال ،ةسالمؤس تلكث في وبت متاضرات أو إجراء اطاءإالت ريس أو 

 ذلكمقاب  في ال ولة المذكور  أوال  الد المكاف   التي يتد  اليها  من الضريبةالزيار ، تلك قب  مباشر  فيها 

 .تلك ال ولة      من مدادر خارج  ذلك ال فعينش  أن  ةطيشرالنشاط 

 

 الثانية والعشرونمادة ال

 الدخل اآلخر

هذه االتفاقية تخضــــع للضــــريبة  منناولها المواد الســــابقة  خ  لمقيم في دولة متعاق   التي لم تتالبنود  -1

 .أينما كان منشؤهافي تلك ال ولة فقط 

ت د  مالخالف ال خ  من الممتلكات غير المنقولة ب - خ  الالد من هذه الماد  ( 1طبق أحكام الفقر  )نال ت -2

في دولة  مقيما  ال خ   ذلكمســـــتلم  كانإذا  - من هذه االتفاقية (الســـــادســـــة)د  ( من الما2في الفقر  )

فيها، أو يؤدي في تلك  توج امال  في ال ولة المتعاق   األخرى من خالل منشــــــ   دالمة ويمارس متعاق   

من ويكون التق أو الممتلكات التي ي فع  ،ال ولة األخرى خ مات شــــخدــــية مســــتقلة من قاا   ثابتة فيها

تطبق أحكام  ،التالة هذهفعليا  بمث  هذه المنشـــ   ال المة أو القاا   الثابتة. في مث   ةال خ  مرتبط أجلها

 وفقا  للتالة. من هذه االتفاقية (الرابعة اشر )الماد   وأ (السابعة)الماد  

 



 

 

 الثالثة والعشرونمادة ال

 إزالة االزدواج الضريبي

أن  - وفقا  ألحكام هذه االتفاقية -يجوز والذي رأس مال  لكمتدخال  أو إذا اكتسب مقيم في دولة متعاق    -1

تسمح بالخدم من الضريبة الد دخ   ال ولة المذكور  أوال   فإن ،يخضع للضريبة في ال ولة المتعاق   األخرى

هذا فإن مث   ومع ذلك ذلك المقيم مبلغا  مســــاويا  لمبلغ ضــــريبة ال خ  الم فواة في تلك ال ولة األخرى.

ال يتجاوز مق ار ذلك الجزء من ضــريبة ال خ  الذي تم حســابه قب  الخدــم يجب أن ، في ك  األحوال ، الخدــم 

 والذي يعزى إلد ال خ  الذي يمكن أن يخضع للضريبة في تلك ال ولة األخرى.

ضريبة في تلك ال ولة وفقا   -2 ألي من  ان ما يتم إافاء دخ  مكتسب من قب  مقيم في دولة متعاق   من ال

أحكام هذه االتفاقية، فإن هذه ال ولة مع ذلك يجوز لها ان  حساب الضريبة الد المتبقي من دخ  مث  هذا 

 المقيم أن ت خذ في ا اتبار ال خ  المعفد.

 حكام نظام جباية بما يخ  أســــاليب إزالة االزدواج الضــــريبي  ليس فيلمملكة العربية الســــعودية ا في حالة  -3

 لمواطنين السعوديين.بة لبالنس الزكا 

 الرابعة والعشرونمادة ال

 إجراءات االتفاق المتبادل

أو ســـوف تؤدي بالنســـبة له  ،تؤديأو كلتيهما  المتعاق تينشـــخص أن إجراءات إح ى ال ولتين ل ان ما يتبين -1

دـــوص المعالجة المن وســــال بدــــرف النظر ان -يمكنه  ،إلد فرض ضــــريبة ال تتفق مع أحكام هذه االتفاقية

ل ولتين األنظمةاليها في  تابعة لالد الســــــلطة المختدــــــة  تهأن يعرض قضــــــي -المتلية لتلك ا ل ولة ال

ارض القضــــية خالل ثالث ســــنوات من أول إشــــعار با جراء الذي أدى إلد  جبيوالمتعاق   التي يقيم فيها. 

 أحكام هذه االتفاقية.خالف تفرض ضريبة 

،لها أن االاتراض  ىب إذا  - الد الســلطة المختدــة يتعين -2 الد التوبــ   قادر  إذا لم تكن هي نفســهاو مبررا 

طريق االتفاق المتبادل مع السلطة المختدة بال ولة المتعاق    ان القضية تسويةل يسعال - إلد ح  مرضي

م غرالاتفاق يتم التوب  إليه بوينفذ أي هذه االتفاقية. التي تخالف أحكام  ضريبةالاألخرى به ف تجنب فرض 

 .لل ولتين المتعاق تينالمتلية  األنظمةأي ح ود زمنية وارد  في من 



 

 

ان طريق االتفاق المتبادل فيما بينها  يافي ال ولتين المتعاق تين أن تســع ينتالســلطتين المختدــالد  يتعين -3

 زالة اورا معا  بتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية. ويجوز أيضا  أن تتش ا  تعلقمنش  يأو شك  ةتذلي  أي بعوبإلد 

 االزدواج الضريبي في التاالت التي لم ترد في هذه االتفاقية.

حول اتفاق التوبــ  إلد من أج   امبعضــهب في ال ولتين المتعاق تين أن تتدــال ينتللســلطتين المختدــيجوز  -4

 السابقة.الفقرات 

لتطبيق هذه  المناسباألسلوب را أن تقرمتبادل  اتفاقبفي ال ولتين المتعاق تين  ةالمختدت ايجوز للسلط -5

ال ولة  كي يتدــلوا فيمتعاق   ال ولة الفي خضــع لها المقيمون يالمتطلبات التي  خابــةبدــفة واالتفاقية 

 في هذه االتفاقية.المندوص اليه الضريبي أو ا افاء خلي التاألخرى الد 

 الخامسة والعشرونمادة ال

 تبادل المعلومات

لتنفيذ أحكام ســواء  المعلومات الضــرورية في ال ولتين المتعاق تين تبادل  ينتمختدــيتعين الد الســلطتين ال -1

بالضــــــرالب التي تغطيها هذه لتنفيذ هذه االتفاقية أو  ل ولتين المتعاق تين المتعلقة  ية ل األنظمة المتل

دون  علوماتالمهذه تبادل ويتم أحكام هذه االتفاقية.  يخالفال تلك أن فرض الضــــــريبة  ما دام ،االتفاقية

تتلقاها ال ولة المتعاق   الد أنها ســــــرية  ةتعام  أي معلومو. من هذه االتفاقية (األولد)بالماد   التقي 

الكشـف انها ال يجوز و ،اليها وفقا  ألنظمتها المتليةتدـ  تالتي المعلومات  التي تعام  بها طريقةالبنفس 

أو التتدــي  أو التنفيذ  طز  ا دارية( المعنيين بالربلألشــخاص أو الســلطات )بما في ذلك المتاكم واألجهإال 

 يســــتخ موال  .المشــــار إليها في الجملة األولدفيما يتعلق بالضــــرالب  اتراضاال تت ي وى أو ا االأو إقامة 

المعلومات هذه ويجوز لهم كشــف  ،لهذه األغراض فقطإال المعلومات تلك هؤالء األشــخاص أو الســلطات 

 مة أو في أحكام قضالية.متكمة اا اوالت في م

 بما يلي:    بما يؤدي إلد إلزام دولة متعاق  من هذه الماد  ( 1ال يجوز ب ي حال تفسير أحكام الفقر  ) -2

لممارســــــات ا دارية في تلك ال ولة أو في ال ولة المتعاق   اوتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لألنظمة  أ(

 األخرى.

ق يم معلومات ال يمكن التدــــــ ب( ية المعتاد  في ول اليها بموجب األنظمة أوت تلك  التعليمات ا دار



 

 

 أو في ال ولة المتعاق   األخرى.ال ولة 

األســـرار التجارية أو  أو الدـــنااة وأاألامال  وأتعلق بالتجار  يمعلومات من شـــ نها كشـــف أي ســـر تق يم  جـ(

 خالفا  للسياسة العامة.انها م الكشفالمهنية أو العمليات التجارية أو معلومات ق  يكون 

 السادسة والعشرونمادة ال

 أحكام خاصة

والذي تكتســــبه  (الثانية اشــــر ) و (التادية اشــــر ) و (العاشــــر )في المواد  الذي تم تناولهيعفد ال خ    

 حكومة دولة متعاق   )بما في ذلك مؤسسة النق  العربي السعودي بالنسبة إلد المملكة العربية السعودية و

، في ال ولة المتعاق   األخرى، ل ولة لالمملوكة بالكام   هيئاتوال كازاخســــــتان(إلد بالنســــــبة  الوطنيالبنك 

مطالبات دين أو حقوق يكتسب منها مث  ذلك ال خ ،  أو ،أي مكاسب أخرى ناتجة ان نق  ملكية أسهمكذلك و

 من الضريبة في ال ولة المتعاق   األخرى.

 السابعة والعشرونمادة ال

 الدبلوماسية والقنصلية البعثاتأعضاء 

القندــــــلية بموجب القواا  العامة للقانون  وأألاضــــــاء البعثات ال بلوماســــــية  الممنوحة االمتيازات المالية      

 .االتفاقية لن تت ثر بهذه خابةاتفاقيات ال ولي أو بموجب أحكام 

 الثامنة والعشرونمادة ال

 أحكام متنوعة

يؤثر الد تطبيق األحكام المتلية لمنع التهرب الضـــــريبي أو التجنب الضـــــريبي في هذه االتفاقية ما  ليس  

الخابة بتت ي  المداريف أو الخدومات الناشئة ان العمليات بين مشاريع دولة متعاق   ومشاريع موجود  في 

يع أو العمليات من إنشــاء هذه المشــار ال ولة المتعاق   األخرى، إذا كان الغرض الرليس أو أح  األغراض الرليســية 

 ال تتوافر ب ونها.     المنفذ  بينها هو التدول الد مزايا بموجب هذه االتفاقية 

 التاسعة والعشرونمادة ال

 النفاذ

باســــــتكمال ا جراءات ان طريق القنوات ال بلوماســــــية ك  دولة متعاق   ال ولة المتعاق   األخرى  بلغت -1

اليوم األول من  فينافذ  هذه االتفاقية  تدــــــبحو. حيز النفاذ قيةهذه االتفاوفقا  لنظامها ل خول  الالزمة



 

 

 األخير. تلقد ا خطارفيه  تمالذي تالي للشهر الشهر الثاني ال

 :نافذ  أحكام هذه االتفاقية تدبح -2

 شــهراألول من اليوم المبالغ الم فواة في أو بع   ان  المنبع، الدلضــرالب المســتقطعة با فيما يتعلق أ(

 .ذانفحيز الاالتفاقية  هذه دخولتاريخ لذي يلي ايناير 

الذي يناير  شهر أ في أو بع  اليوم األول من التي تب ان السنوات الضريبيةاألخرى فيما يتعلق بالضرالب  ب(

 لتاريخ الذي تدبح فيه االتفاقية نافذ .ا يلي

 الثالثونمادة ال

 اإلنهاء

االتفاقية إنهاء يجوز ألي من ال ولتين المتعاق تين ومت د  غير  لم  تظ  هذه االتفاقية نافذ  المفعول  -1

في موا  ال لل ولة المتعاق   األخرى بطلب ا نهاء خطي  إشــــــعار بتق يموات ال بلوماســــــية نالق من خالل

فيها االتفاقية الســنة التي أبــبتت بع  خمس ســنوات مرور تب أ بع  أي ســنة ميالدية  فييونيو  30يتع ى 

 .نافذ 

 :تتوقف ان التطبيق االتفاقيةفإن تالة ث  هذه المفي  -2

بع  نهاية الســنة الميالدية التي الد المبالغ الم فواة  ،المنبع قطعة ان لضــرالب المســتاب ما يتعلقفي أ(

 .إشعار إنهاء االتفاقيةفيها تق يم  ق م

ضريبية التي تب أ بع  نهاية السنةالب ما يتعلقفي ب( فيها  ق مالميالدية التي  ضرالب األخرى ان السنوات ال

 .إشعار إنهاء االتفاقيةتق يم 

 

 .هذه االتفاقية بتوقيع ، المفوضان حسب األبول،ن أدناهاقام الموقع إثباتا  لذلك     

ــــــــــ1432رجب  5بتاريخ  أســـــتانةحررت في       العربية  باللغات نمن نســـــختين أبـــــليتي م2011يونيه  7الموافق  هـ

 يعت االختالف في التفســـير  ةفي حالومتســـاوية التجية.  وجميع الندـــوصا نجليزية و والروســـية الكازاخســـتانيةو

 ا نجليزي. النصب



 

 

 

 ولـوكـروتـب

 

جمهورية كازاخســــــتان لتجنب االزدواج حكومة المملكة العربية الســــــعودية وحكومة اقية بين لتظة توقيع االتف

الضــــريبي ولمنع التهرب الضــــريبي في شــــ ن الضــــرالب الد ال خ ، وافق الموقعان أدناه الد أن األحكام التالية 

 تشك  جزءا  ال يتجزأ من االتفاقية.

 :(العاشرة)باإلشارة إلى المادة  -1

من أي أحكام في هذه االتفاقية، تخضع أرباح شركة في دولة متعاق   تنفذ أاماال  في ال ولة  مالد الرغ  

المتعاق   األخرى من خالل منشـــ   دالمة مقيمة في تلك ال ولة، بع  أن تكون خضـــعت للضـــريبة بموجب الماد  

المنشــ   ال المة، وبتيع ال تتجاوز ، للضــريبة الد المبلغ المتبقي في ال ولة المتعاق   التي تقيم فيها (الســابعة)

 .%( 5) تلك الضريبة المفروضة خمسة بالمالة

 : (الحادية عشرة)( من المادة 2باإلشارة إلى الفقرة ) -2

في حالة ال خ  من مطالبات ال ين الناشئة في كازاخستان يقد  بمدطلح المبلغ ا جمالي ل خ  مطالبات   

 ن.مالي ل خ  مطالبات ال يمبلغ ا ج% من ال50ال ين ما يساوي 

 :(الرابعة والعشرين)باإلشارة إلى المادة  -3

قب  إب ار المتاكم المتلية قرارها  حالةأي  لمعالجةتتخذ السلطات المختدة إجراءات ا تفاق المتبادل   

 .فيها  النهالي

 

 .توكول ا البروإثباتا  لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب األبول، بتوقيع هذ     

 

 العربيةمن نسختين أبليتين باللغات م 2011يونيه  7هـ الموافق 1432رجب  5بتاريخ  أستانةفي  حرر     

وا نجليزية وجميع الندوص متساوية التجية. وفي حالة االختالف في التفسير يعت  بالنص والروسية  الكازاخستانيةو

 ا نجليزي.

 

 


