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 إن حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا االتحادية ، 

 اإلزدواج الضريبي رغبة منهما في تعزيز عالقاتهما االقتصادية من خالل إبرام إتفاقية لتجنب         
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 ١مادة 

 النطاق الشخصي
 

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

 ٢مادة 

 الضرائب المشمولة
 

طبق هذه اإلتفاقية على الضرائب على الدخل وعلى رأس المال المفروضـة لصـالح                ت  -١

دولة متعاقدة أو اقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عـن الطريقـة               

 .التي تفرض بها 

  تعتبر من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، كافة الضرائب المفروضـة علـى                 -٢

على اجمالي رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلـك               إجمالي الدخل ،    

الضرائب على األرباح الناتجة عن نقل ملكية األموال المنقولة أو غير المنقولـة ، وكـذلك                

 .الضرائب على زيادة قيمة رأس المال 
 
 :  الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه اإلتفاقية هي ، بوجه خاص-٣

 :سيا االتحادية في رو) أ 

 المشاريع والمؤسسات ؛) دخل(الضريبة على أرباح ) ١(

 الضريبة على دخل األفراد ؛) ٢(

 الضريبة على ممتلكات المشاريع ؛) ٣(

 ضريبة على ممتلكات األفراد ؛) ٤(

 ؛" ) الضريبة الروسية " مشارا  إليها فيما بعد ب                  ( 

 :في دولة الكويت ) ب 

 يبة دخل الشركات ؛ضر) ١(

المساهمة من صافي أرباح الشركات المساهمة التي تدفع لمؤسسـة الكويـت للتقـدم              ) ٢(

 العلمي ؛ 

 الزكاة ؛) ٣(

 " ) .الضريبة الكويتية " مشارا  إليها فيما بعد ب   ( 

  تطبق هذه االتفاقية أيضا  على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرض                 -٤

وتخطـر  . خ توقيع هذه اإلتفاقية باإلضافة الى الضرائب القائمـة أو بـدال  عنهـا                بعد تاري 



السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بأي تغييـرات جوهريـة يـتم              

 .إجرائها على القوانين الضريبية لكل منهما  
 

 ٣مادة 

 تعاريف عامة
 

 :النص خالف ذلك   ألغراض هذه اإلتفاقية ، مالم يقتض  سياق -١

روسيا االتحادية  أو دولـة      " الدولة المتعاقدة األخرى    " و  " دولة متعاقدة   " تعني عبارتا   )  أ

 الكويت حسبما يقتضي سياق النص ؛

، اقلـيم روسـيا االتحاديـة ، ويشـمل المنطقـة                 " روسيا االتحاديـة    " يعني مصطلح   )  ب

فقا  إلتفاقية هيئة األمم المتحدة لقانون البحار        االقتصادية الخاصة والجرف القاري والمحدد و     

   ؛١٩٨٢

اقليم دولة الكويت ويشـمل أي منطقـة خـارج البحـر            " دولة الكويت   " يعني مصطلح   )  ج

اإلقليمي والتي وفقا  للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين دولة الكويـت               

  سيادة أو والية ؛كمنطقة يمكن لدولة الكويت أن تمارس فيها حقوق

 فرد و شركة وأي كيان آخر من األشخاص ؛" شخص " يشمل مصطلح )  د 

 "  :مواطن " يعني مصطلح )  هـ 

" على تبعية روسيا االتحادية أو فـي حالـة          " في حالة روسيا االتحادية     " أي فرد حائز    ) ١(

 على جنسية دولة الكويت  ؛" دولة الكويت 

 تضامن أو جمعية أو أي كيان آخر يسـتمد وضـعه مـن              أي شخص قانوني أو شركة    ) ٢(

 القوانين النافذة في دولة متعاقدة  ؛

أي شخص إعتباري أو أي كيان آخر يعامل كشخص إعتبـاري           " شركة  " يعني مصطلح   )  و

 ألغراض الضريبة ؛

 "مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى      " و  " مشروع تابع لدولة متعاقدة     " تعني عبارتا   ) ز  

على التوالي مشروع يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يباشـره مقـيم فـي الدولـة                 

 المتعاقدة األخرى ؛

أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع         " النقل الدولي   " يعني مصطلح   )  ح

ن أمـاكن  تابع لدولة متعاقدة ، ماعدا الحاالت التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بي    

 تقع داخل الدولة المتعاقدة األخرى ؛



الضريبة الروسية أو الضريبة الكويتية حسبما يقتضي سـياق         " ضريبة  " يعني مصطلح   )  ط

 النص ؛

 " :السلطة المختصة " يعني مصطلح ) ي

 في روسيا االتحادية ، وزارة المالية في روسيا االتحادية أو ممثلها المفوض ؛)  ١(

 .كويت ، وزير المالية أو ممثل مفوض لوزير المالية  في دولة ال)  ٢(

   فيما يختص بتطبيق اإلتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي مصطلح لـم                   -٢

يرد له تعريف ، وما لم يقتض  سياق النص خالفا  لذلك ، يكون له نفس معنـاه بموجـب                     

تطبق عليها اإلتفاقية ، أي معنى يـرد      قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي         

في قوانين الضرائب المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة يكون له األولوية على المعنى الـوارد               

 .في القوانين األخرى لتلك الدولة المتعاقدة  
 

 

 ٤مادة 

 المقيم

 

 " :مقيم في دولة متعاقدة "   ألغراض هذه اإلتفاقية ، تعني عبارة -١

أي شخص بموجب قوانين الضـريبة لروسـيا االتحاديـة          : حالة روسيا االتحادية  في  )    أ  

أو مركز إدارته أو أي     ) تأسيسه(يخضع للضريبة فيها بسبب موطنه أو إقامته أو مكان قيده           

 معيار أخر ذو طبيعة مماثلة ؛

 :في حالة دولة الكويت )  ب

 ولة الكويت؛الفرد الذي يكون موطنه في دولة الكويت ويحمل جنسية د)١(

 الشركة التي يتم تأسيسها في دولة الكويت ؛) ٢(

 حكومة دولة الكويت ؛ )  ٣(

أي مؤسسة حكومية انشأت في دولة الكويت بموجب القانون العام مثل مؤسسة ، بنـك               ) ٤(

 مركزي ، صندوق ، هيئة ، مؤسسة خيرية ، وكالة أو كيان آخر مشابه ؛ 

 من قبل حكومة دولة الكويت أو اي مؤسسة حكومية     أي كيان مؤسس في دولة الكويت     )  ٥(

، باالشتراك مع كيانات مشابهة لـدول       ) من الفقرة الفرعية ب   ) ٤(بالمعنى الوارد في البند     

 . اخرى 

  مقيما  في كلتا الدولتين المتعاقدتين فـإن          ١   حيثما يكون فرد ما وفقا  ألحكام الفقرة            -٢

 :وضعه عندئذ سيتحدد كالتالي  



يعتبر مقيما  فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها مسكن دائم ؛ وإذا تـوفر لـه                   )  أ  

مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر مقيما  في الدولة التي تكون عالقاتـه                 

 ؛) مركز المصالح الحيوية(الشخصية واإلقتصادية بها أوثق 

 المتعاقدة التي بها مركز مصالحه الحيوية ، أو لم يتوفر           اذا لم يكن ممكنا  تحديد الدولة      )  ب

له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فيعتبر مقيما  فقط في الدولة المتعاقدة التـي                  

 بها سكن ه المعتاد ؛

إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد فـي  أي                   )  ج

 تبر مقيما  فقط في الدولة التي يكون من مواطنيها ؛منهما ، فيع

، تتـولى السـلطات     ) إذا لم يستطع تحديد وضعه بموجب أحكام الفقـرة الفرعيـة ج           )   د

 . المختصة في الدولتين المتعاقدتين تسوية الموضوع باالتفاق المتبادل 

 كلتـا الـدولتين      خالف الفرد مقيما  في     ١  حيث يعتبر شخصا  ما وفقا  ألحكام الفقرة            -٣

 ) .تأسيسه(المتعاقدتين ، يعتبر مقيما  فقط في الدولة المتعاقدة التي تم بها قيده 
 

 ٥مادة 

 المنشأة الدائمة
 

المقر الثابت للعمل الذي يـتم      " المنشأة الدائمة   "   ألغراض هذه اإلتفاقية ، تعني عبارة         -١

 .من خالله مزاولة نشاط المشروع كليا  أو جزئيا  

 :بوجه خاص " المنشأة الدائمة " تشمل عبارة   -٢

 مركز اإلدارة ؛)  أ 

 فرع ؛)  ب

 مكتب ؛)  ج

 مصنع ؛)  د 

 ورشة ؛  )  هـ

منجم ، أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر يرتبط باستكشـاف أو اسـتغالل                   ) و  

 . الموارد الطبيعية 

شاء أو تركيب أو انشطة اشـرافية         يعتبر موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو ان           -٣

متعلقة بها ، يتم مزاولتها في دولة متعاقدة منشأة دائمة فقط في حال استمرار هذا الموقـع                 

 .أو المشروع أو األنشطة لفترة تتجاوز ستة أشهر  



  يعتبر تقديم الخدمات ، بما فيها الخدمات االستشارية أو اإلدارية ، بواسطة  مشـروع                 -٤

عاقدة من خالل مستخدمين أو موظفين آخرين متعاقد  معهم لهذا الغرض مـن              تابع لدولة مت  

قبل المشروع في الدولة المتعاقدة االخرى منشأة دائمة فقط اذا استمرت تلـك النـوع مـن                 

االنشطة لفترة أو فترات تبلغ في مجموعها أكثر من ثالثة أشهر ضمن أي فترة اثنى عشـر                 

 . شهرا   

بع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة االخرى اذا تـم              يعتبر أن لمشروع تا     -٥

استخدام معدات أو أجهزة اساسية ، ميكانيكية أو علمية لمدة تتجاوز ثالثة أشهر خـالل أي                

فترة اثنى عشر شهرا  أو تم تركيبها في تلك الدولة المتعاقدة األخرى بواسطة أو لصالح أو                 

 .بموجب عقد مع المشروع 

التشـمل  " المنشأة الدائمـة    " بالرغم من األحكام المتقدمة من هذه المادة ، فإن عبارة             -٦

 :اآلتي

استخدام التسهيالت فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم سلع أو بضـائع مملوكـة               )   أ  

 للمشروع ؛

اإلحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض             ) ب  

 ليم  ؛أو التس

اإلحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسـطة    )  ج  

 مشروع آخر ؛

اإلحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سـلع أو بضـائع أو لتجميـع معلومـات                 )  د  

 للمشروع ؛

اإلحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخـر للمشـروع ذو طبيعـة                )  هـ

 حضيرية أو مساعدة للمشروع ؛ت

اإلحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألي جمع بين أي من األنشطة المذكورة فـي الفقـرات                )  و  

ـ ) الفرعية من أ   ، شريطة أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا         ) إلى ه

 . الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة 

 من هذه المادة ، اذا عمل شخص  خالف الوكيل ذو            ٢ و   ١  بالرغم من أحكام الفقرتين       -٧

  في دولة متعاقدة لصالح مشروع تابع للدولة         ٨الوضع المستقل والذي تنطبق عليه الفقرة       

المتعاقدة األخرى ، فإن ذلك المشروع سيعتبر بأن له منشأة دائمة فـي للدولـة المتعاقـدة                 

 :  ها ذلك الشخص للمشروع ، إذاالمذكورة أوال  ، فيما يتعلق بأي انشطة يقوم ب

كان لديه ويزاول في الدولة المذكورة أوال  سلطة عامة إلبرام العقـود لصـالح  ذلـك                  ) أ    

 ، والتي إذا    ٦المشروع ، إال إذا إقتصرت أنشطة ذلك الشخص على تلك المذكورة في الفقرة              



شأة دائمة بموجـب    تمت ممارستها من خالل مقر عمل ثابت ، ال تجعل ذلك المقر الثابت من             

 أحكام تلك الفقرة ؛ 

لم يكن لديه مثل هذه السلطة ، ولكنه يحتفظ عادة في الدولة المتعاقدة المـذكورة أوال                 ) ب  

بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة لذلك المشروع ويتولى منه بصورة منتظمة بيع بضائع              

 او سلع نيابة عن هذا المشروع ؛ 

في الدولة المتعاقدة المذكورة أوال  طلبـات شـراء بشـكل            كان يضمن بصورة اعتيادية     ) ج

مطلق او شبه مطلق للمشروع ذاته او لهذا المشروع ومشروعات اخرى يهيمن عليها هـذا               

 المشروع او له مصلحة مهيمنة فيها ؛   

كان بحكم عمله هذا ، يقوم لصالح المشروع في تلك الدولة المتعاقدة بتصنيع أو معالجة               )  د

 . ضائع مملوكة للمشروع سلع أو ب

   اليعتبر أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولـة المتعاقـدة األخـرى                  -٨

لمجرد أن المشروع يزاول أعماال  في تلك الدولة المتعاقدة من خالل سمسار أو وكيل عـام                 

فـي  بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو وضع مستقل ، بشرط أن يكون تصرف هؤالء األشخاص                

ولكن إذا ك رست كل أنشطة ذلك الوكيل أو كلها تقريبا  لصـالح              . النطاق المعتاد ألعمالهم    

ذلك المشروع ومشروعات أخرى يهيمن عليها هذا المشروع أو له مصلحة مهيمنة فيهـا ،               

 .فإنه لن يعتبر وكيال  ذو وضع مستقل ضمن ماتعنيه هذه الفقرة 

قدة تهيمن على شركة أو تهـيمن عليهـا شـركة       إن كون شركة مقيمة في دولة متعا       -٩

سواء ( مقيمة في الدولة المتعاقدة األخرى أو تزاول عمال  في تلك الدولة المتعاقدة األخرى               

، فإن ذلك الواقع ال يجعل في حد ذاته أي من الشـركتين             ) من خالل منشأة دائمة أو خالفه       

                                            .                             منشأة دائمة لألخرى 
 
   

 ٦مادة 

 الدخل من األموال غير المنقولة
 

بما في ذلـك    ( الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من األموال غير المنقولة              -١

الكائنة في الدولة المتعاقـدة األخـرى، يجـوز إخضـاعه           ) الدخل من الزراعة أو االحراج      

 .تلك الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة في 

المعنى الوارد لها وفقا  لقانون الدولة المتعاقـدة         " األموال غير المنقولة    "  يكون لعبارة    -٢

وعلى أية حال فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بـاألموال          . التي توجد بها األموال المعنية      

عة واالحراج ، والحقوق التي تطبق      غير المنقولة ، والماشية والمعدات المستخدمة في الزرا       



بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية األراضي ، وحق االنتفاع باألموال غير المنقولة ،              

والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل اإلستغالل أو الحق في إستغالل المكـامن              

 األخرى ، والتعتبر السفن والطـائرات       المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية      

 .من األموال غير المنقولة 

 على الدخل الناتج من اإلستخدام المباشر لألموال غير المنقولة أو           ١ تطبق أحكام الفقرة     -٣

 .من تأجيرها أو إستغاللها بأي شكل آخر 

ـ            ٣ و   ١ تطبق أحكام الفقرتين     -٤ روع  أيضا  على الدخل من األموال غيـر المنقولـة لمش

 .وعلى الدخل من األموال غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخصية         مستقلة 
 

 

 ٧مادة 

 أرباح األعمال
 

   تخضع األرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقـط فـي تلـك الدولـة                 -١

 منشأة دائمـة    المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاطا  في الدولة المتعاقدة األخرى من خالل            

فإذا زاول المشروع نشاطا  كالمذكور آنفا  فإنه يجوز          . تقع في تلك الدولة المتعاقدة االخرى       

إخضاع أرباح المشروع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي             

 .يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة 

ما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقـدة نشـاطا  فـي             ، حيث  ٣  مع مراعاة أحكام الفقرة       -٢

الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها ، فسوف تنسب في كـل دولـة                 

متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة األرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعا  متميزا           

ت نفس الظروف أو في ظروف مشابهة   ومستقال  يباشر نفس األنشطة أو أنشطة مشابهة تح        

 .ويتعامل بصورة مستقلة تماما  مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له 

 عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات القابلة للخصم التي تكبـدها               -٣

المشروع ألغراض المنشأة الدائمة ، بما في ذلك نسبة معقولة من المصـروفات التنفيذيـة               

واإلدارية العامة التي تكبدتها على هذا النحو سواء في الدولة المتعاقدة التـي تقـع فيهـا                 

المنشأة الدائمة أو في اي مكان آخر ، مع األخذ باالعتبار  القوانين الوطنية المطبقة لتلـك                 

 . الدولة المتعاقدة 

شأة الدائمة بشـراء      ال تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة إستنادا  فقط إلى قيام تلك المن               -٤

 . سلع أو بضائع للمشروع 



  إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد األرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على                 -٥

 ال  ٢أساس تقسيم نسبي لألرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه ، فإن أحكام الفقـرة               

ع للضريبة على أساس مثـل هـذا        تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد األرباح التي ستخض        

التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف ؛ غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجـب أن                

 . تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المتضمنة في هذه المادة 

  ألغراض الفقرات السابقة ، تحدد األرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية               -٦

 .بعد عام مالم يوجد سبب وجيه وكاف  يقضي بغير ذلك عاما  

   حيثما تشتمل األرباح على بنود للدخل تمت معالجتها على حدة في مواد أخـرى مـن                   -٧

 .هذه اإلتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة 
 
 

 ٨مادة 

 النقل البحري والجوي
 

ولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في النقـل          مشروع تابع لد  ) دخل(  تخضع أرباح     -١

 .الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة  
 
الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات   في      ) الدخل(  ألغراض هذه المادة ، تشمل  األرباح          -٢

 أو  الناتجة من االستعمال المباشر أو تأجير أو استخدام السفن        ) الدخل(النقل الدولي األرباح    

الطائرات وماشابه ذلك باالضافة الى استعمال أو صيانة أو تأجير حاويات وأجهزة مرتبطـة              

 .بها ، عندما تعتبر مثل هذه األنشطة مرتبطة بعمليات النقل الدولي في السفن والطائرات 

الناتجة عن المشاركة في إتحـاد أو  ) الدخل( أيضا  على األرباح    ١  تنطبق أحكام الفقرة      -٣

 .شترك أو وكالة تشغيل دولية عمل م

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩مادة 

 المشروعات المشتركة
 

   حيثما -١

يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الهيمنة              )  أ  

 على أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى ، 

شرة في إدارة أو الهيمنة على أو في        يساهم نفس األشخاص بصورة مباشرة أو غير مبا       ) ب

 رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى ، 

وفي أي من الحالتين ، اذا و ضعت أو ف رضت شروط فيما بين المشروعين في عالقاتهما                 

 أي  التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مسـتقلين ، فـان               

أرباح كان يمكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط ولكنه لـم يحققهـا                  

بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز تضمينها في أرباح هذا المشروع وإخضـاعها للضـريبة               

 .تبعا  لذلك

   إذا أدرجت دولة متعاقدة في أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقـدة  وأخضـعتها                  -٢

تبعا  لذلك  أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى الخاضعة للضريبة في تلك              للضريبة  

الدولة المتعاقدة األخرى وكانت األرباح التي تم إدراجها بهذه الطريقة أرباحـا  كـان فـي                 

الممكن أن تحقق لمشروع تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أوال  لو كانت الشروط الموضوعة              

عين هي نفس الشروط التي توضع عادة فيما بين مشروعات مستقلة عندئذ             فيما بين المشرو  

يجب على تلك الدولة المتعاقدة األخرى إجراء التسوية على الوجه الذي تراه مناسبا  لمبلـغ       

الضريبة المفروضة فيها على تلك األرباح وعند تحديد مثل هذه التسـوية يجـب مراعـاة                

وتجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور       األحكام األخرى لهذه اإلتفاقية ،      

 . فيما بينهما إذا كان ذلك كان ضروريا  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠مادة 

 أرباح األسهم
 

  يجوز أن تخضع أرباح األسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في                 -١

 .اقدة األخرى  الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة المتع
 
  ومع ذلك يجوز ايضا  ان تخضع أرباح االسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التـي                  -٢

تقيم الشركة الدافعة الرباح االسهم فيها ، ووفقا  لقوانين تلك الدولة المتعاقدة ولكن اذا كان                

 الضـريبة   المالك المستفيد من ارباح االسهم مقيما  في الدولـة المتعاقـدة األخـرى فـإن               

 . من اجمالي قيمة ارباح االسهم ) خمسة بالمائه% (٥المفروضة يجب اال تتجاوز 

إن أحكام هذه الفقرة التؤثر على الضريبة المفروضة على أرباح الشركة التي تـدفع منهـا                

 .أرباح األسهم 

   ، فان ارباح االسهم التي تدفعها شركة مقيمة فـي          ٢ و   ١  بالرغم من احكام الفقرتين       -٣

دولة متعاقدة التخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة اذا كان المالك المستفيد من اربـاح               

 : االسهم 

 حكومة أو قسم سياسي فرعي او سلطة محلية تابعة للدولة المتعاقدة االخرى ؛ ) أ

 البنك المركزي للدولة المتعاقدة االخرى ؛  ) ب

ي يتم تحديدها واالتفاق عليهـا مـن خـالل       هيئات حكومية اخرى أو مؤسسات مالية الت      ) ج

 . المتعاقدتين   تبادل المذكرات فيما بين السلطات المختصة للدولتين

حسب إستخدامها في هذه المادة ، الـدخل مـن األسـهم    " أرباح األسهم "   تعني عبارة   -٤

 الدخل  بانواعها  أو حقوق أخرى ، التي التمثل مطالبات ديون ، تشارك في األرباح ، وكذلك               

الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من األسهم بموجـب القـوانين الضـريبية             

 .للدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة مقيمة فيها 

  إذا كان المالك المستفيد من أربـاح األسـهم ،            ٣ و   ٢ و   ١  ال تنطبق أحكام الفقرات       -٥

ماال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي تعتبر الشركة         كونه مقيما  في دولة متعاقدة يزاول أع       

دافعة أرباح األسهم مقيمة فيها ، من خالل منشأة دائمة قائمة فيها ، أو يـؤدي فـي تلـك                    

الدولة المتعاقدة األخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز ثابت في تلك الدولـة المتعاقـدة               

م بموجبها إرتباطا  فعليـا  بتلـك المنشـأة      االخرى ، وترتبط الملكية التي تدفع أرباح األسه       

 ، حسـبما    ١٤ أو المادة    ٧في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة        . الدائمة أو المركز الثابت   

 .تكون الحالة 



  حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقـدة                 -٦

قدة االخرى أن تفرض أية ضـريبة علـى أربـاح           األخرى ، فانه اليجوز لتلك الدولة المتعا      

االسهم التي تدفعها الشركة إال بقدر مايدفع من ارباح االسهم هذه الى مقيم في تلك الدولـة                 

المتعاقدة االخرى الذي هو المالك المستفيد من أرباح األسهم أو بالقدر الـذي تكـون فيـه                 

ا  فعليا  بمنشأة دائمة أو مركز ثابـت          الملكية التي تدفع بسببها ارباح االسهم مرتبطة إرتباط       

يقع في تلك الدولة المتعاقدة االخرى ، واليجوز لها ايضا  اخضاع االرباح غيـر الموزعـة                 

للشركة للضريبة التي تفرض على االرباح غير الموزعة حتى لـو كانـت اربـاح االسـهم                 

 دخل ناشئ في تلـك      المدفوعة او االرباح غير الموزعة تتكون كليا  أو جزئيا  من ارباح أو             

 . الدولة المتعاقدة االخرى 
 

 

 ١١مادة 

 الفائدة
 

  يجوز أن تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقـدة                 -١

 .األخرى للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة األخرى 

ل الناشىء من مطالبـات     حسب إستخدامه في هذه المادة الدخ     " الفائدة  "   يعني مصطلح     -٢

الديون بكافة أنواعها ، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن ، وسواء كانت تحمـل                

أو ال تحمل حق المساهمة في أرباح المدين ، وعلى وجه الخصوص، الـدخل مـن األوراق                 

المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين ، بما فـي ذلـك عـالوات اإلصـدار         

غرامات التـأخير لـن     . ائز المرتبطة بتلك األوراق المالية والسندات أو سندات الدين          والجو

 . تعتبر فائدة لغرض هذه المادة 

 ، إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيما  في دولـة              ١  ال تنطبق أحكام الفقرة       -٣

ا الفائدة ، من خالل منشأة      متعاقدة ، يزاول عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي تنشأ فيه           

دائمة تقع فيها  أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة األخرى خدمات شخصية مستقلة من مركز                

ثابت يقع فيها ، وتكون المطالبة التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة إرتباطـا  فعليـا  بتلـك                   

 ١٤ أو المادة    ٧ المادة   وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام     . المنشأة الدائمة أو المركز الثابت      

 .، حسبما تكون الحالة 

  تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو تلك الدولـة المتعاقـدة                  -٤

غير أنه إذا   . نفسها أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية أو مقيم في تلك الدولة المتعاقدة               



ا  في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها ،          كان الشخص الذي يدفع الفائدة ، سواء كان مقيم        

له منشأة دائمة أو مركز ثابت في الدولة المتعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائـدة                

مرتبطة بالمنشأة الدائمة أو المركز الثابت وتحتمل تلك المنشأة الدائمة أو المركـز الثابـت               

دئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشـأة          عبء هذه الفائدة ، فإن هذه الفائدة تعتبر عن        

 .أو المركز الثابت 
 
  حيثما يتبين ، استنادا  إلى عالقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهمـا معـا                    -٥

وبين شخص آخر ، أن قيمة الفائدة ، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها ، تتجـاوز                 

ن اإلتفاق عليها بين الدافع والشخص المذكور  في غياب مثل هذه            القيمة التي كان من الممك    

في مثـل هـذه     . العالقة ، عندئذ تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة األخيرة             

الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا  للضريبة وفقا  لقوانين كل دولة متعاقدة مع                

 .واردة في هذه اإلتفاقية وجوب مراعاة األحكام األخرى ال
 
 
 

 ١٢مادة 

 األتاوات
 

  يجوز أن تخضع األتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلـى مقـيم فـي الدولـة                    -١

 .المتعاقدة األخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى 

لتـي    ومع ذلك ، يجوز أن تخضع أيضا  تلك األتاوات للضريبة في الدولة المتعاقـدة ا                 -٢

تنشأ فيها ، ووفقا  لقوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفيد من االتاوات مقيمـا                  

عشـرة  % (١٠في الدولة المتعاقدة االخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أال تزيـد عـن              

 .من القيمة اإلجمالية لألتاوات ) بالمائة

ة المدفوعات من أي نوع  التي       حسب إستخدامه في هذه الماد    " أتاوات  "   يعني مصطلح     -٣

يتم إستالمها كمقابل لبيع او إلستعمال أو حق إستعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو                 

علمي بما في ذلك األفالم السينمائية وأفالم أو أشرطة متصلة بالبث التلفزيوني أو اإلذاعـي               

 أو نموذج أو مخطط     أو أي براءة إختراع أو عالمة تجارية أو برامج حاسب آلي أو تصميم            

أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية أو أي معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية او التجارية أو               

 .العلمية   



 إذا كان المالك المستفيد من األتاوات كونه مقيما فـي           ٢ و   ١  ال تنطبق أحكام الفقرتين       -٤

نشأت فيها األتاوات من خـالل      دولة متعاقدة يزاول عمال  في الدولة المتعاقدة األخرى التي           

منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة االخرى أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة  األخرى                

خدمات شخصية مستقلة من خالل مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة ، وكان الحق أو                

لك المنشأة الدائمة أو ذلـك      الملكية اللتان ت دفع عنهما األتاوات يرتبطان ارتباطا  فعليا  بت           

 ، حسـبما تكـون      ١٤ أو المـادة     ٧في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة        . المركز الثابت   

 .الحالة 
 
  تعتبر األتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافع األتـاوات هـو تلـك الدولـة                    -٥

. المتعاقدة  نفسها او قسم سياسي فرعي او سلطة محلية او مقيم في تلك الدولة المتعاقـدة                

غير أنه إذا كان الشخص الدافع لألتاوات ، سواء كان مقيما  في دولة متعاقدة أو غير مقيما                   

 في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مركزا  ثابتا  ، وكان اإللتزام بدفع األتاوات                فيها ، يملك  

يرتبط بهما ، وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت عبء دفع األتاوات ، فإن هـذه                 

األتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المركز                

 .ابت الث

  حيثما يتبين بسبب عالقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من االتـاوات أو بينهمـا                   -٦

معا  وبين شخص آخر ، أن قيمة األتاوات ، مع مراعاة استعمال الحق أو المعلومات الـذي                  

تدفع مقابال  له تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم اإلتفـاق عليهـا بـين الـدافع                     

ص في غياب مثل هذه العالقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبـق فقـط علـى القيمـة                   والشخ

وفي تلك الحالة ، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضـعا  للضـريبة              . المذكورة األخيرة   

وفقا  لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين ، مع وجوب مراعـاة األحكـام األخـرى لهـذه                  

 .اإلتفاقية 
 

 ١٣مادة 

 ح الرأسماليةاألربا
 

  يجوز أن تخضع األرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية األموال غير                 -١

 والتي تقع في الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة في تلـك           ٦المنقولة المشار إليها في المادة      

 .الدولة المتعاقدة األخرى  

ولة التي تشـكل جـزءا  مـن الممتلكـات         األرباح الناتجة عن نقل ملكية األموال المنق        -٢

التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخـرى، أو              



من أموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من  الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقـدة           

ألرباح التي تنشأ من نقل ملكية      األخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك ا          

، أو من نقل ملكية مثل هذا المركز ) وحدها أو مع المشروع ككل   ( مثل هذه المنشأة الدائمة     

 .الثابت يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى 

ت   تخضع األرباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من نقل ملكية السفن أو الطـائرا               -٣

العاملة في مجال النقل الدولي المتعلقة بتشغيل السـفن والطـائرات أو االمـوال المنقولـة                

 .للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة  

 ،  ١  تخضع األرباح الناتجة عن نقل ملكية أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات                 -٤

 .فيها المتصرف في الملكية   ، للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم ٣ و ٢

 

 ١٤مادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة
 

  يخضع الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات  مهنيـة أو                  -١

أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة في الدولة المتعاقدة االخرى للضريبة في الدولة المتعاقـدة              

 : المذكورة اوال  اال اذا 

تم أداء أو تم أداء مثل هذه الخدمات في الدولة المتعاقدة االخرى وينسب الدخل لمركـز                ي) أ(

 ثابت متوفر او كان متوفرا بصفه منتظمة للفرد في تلك الدولة المتعاقدة االخري ؛ 

 ١٨٣تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة االخرى لفترة او لفترات تتجاوز في مجموعها             ) ب(

 .  شهرا  تبدأ أو تنتهي في السنة الميالدية المعنية  ١٢ يوما  في أي فترة

بوجه خاص ، األنشطة المستقلة العلمية أو األدبيـة         " الخدمات المهنية   "    تشمل عبارة      -٢

األطبـاء   أو الفنية أو التربوية أو التعليمية ، وكذلك األنشـطة المسـتقلة التـي يزاولهـا               

 . اء األسنان والمحاسبون والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطب
 

 ١٥مادة 

 الخدمات الشخصية التابعة
 

 فـإن الرواتـب واألجـور       ٢١ و   ٢٠ و   ١٩ و   ١٨ و   ١٦   مع مراعاة أحكام المـواد         -١

والمكافآت األخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تخضـع              

. مارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة األخـرى        للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم ت        



فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو ، فإنه يجوز إخضاع تلك المكافآت المكتسبة منهـا      

 .للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى 

 ، فإن المكافأة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقـدة فيمـا             ١   بالرغم من أحكام الفقرة        -٢

 بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة األخرى تخضع للضريبة فقـط فـي الدولـة            يتعلق

 :المذكورة أوال  إذا 

 ١٨٣تواجد المقيم في الدولة المتعاقدة األخرى لفترة أو لفترات تتجاوز في مجموعهـا              ) أ  

  شهرا  ، تبدأ أو تنتهي في السنة الميالدية المعنية  ؛ ١٢يوما  في أي فترة 

 عت المكافآة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى ؛ دف) ب

لم تتحمل المكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقـدة               ) ج

 .األخرى 

  بالرغم من األحكام السابقة لهذه المادة ، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على                -٣

متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة                

 .يجوز ان تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة 
 
 

 ١٦مادة 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
 

أتعاب أعضاء مجالس اإلدارات والمدفوعات األخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم فـي دولـة              

دة بصفته عضوا  في مجلس إدارة أو في جهاز مماثل لشـركة مقيمـة فـي الدولـة                   متعاق

 . المتعاقدة األخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة اوال  
  
 

 ١٧مادة 

 الفنانون والرياضيون
 

 ، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم فـي دولـة           ١٥ و   ١٤  على الرغم من أحكام المادتين        -١

اقدة بصفته فنانا  كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيـوني أو موسـيقيا  أو                  متع

رياضيا  من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولـة المتعاقـدة األخـرى ،            

 .يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى 



ن أو رياضي بصـفته المـذكورة         حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنا         -٢

وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر ، فـإن ذلـك الـدخل ،                   

 ، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولـة المتعاقـدة          ١٥ و   ١٤ و   ٧وبالرغم من أحكام المواد     

 .التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي 

 فإن الدخل الذي يحققه فنانون او رياضيون مقيمون         ٢و   ١  بالرغم من احكام الفقرتين       -٣

في دولة متعاقدة من االنشطة الشخصية التي يمارسونها فـي الدولـة المتعاقـدة االخـرى                

بموجب خطة للتبادل الثقافي بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين يعفى من الضريبة في تلـك              

 .الدولة المتعاقدة االخرى  

 

 ١٨مادة 

 قاعدية والمرتبات العمريةالمعاشات الت
 

 ، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت األخرى     ١٩ من المادة    ٢  مع مراعاة أحكام الفقرة       -١

المماثلة والمرتبات العمرية التي تدفع لفرد مقيم في دولة متعاقدة في مقابل خدمـة سـابقة                

 .تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة  

 :في هذه المادة    حسب إستخدامها -٢

مدفوعات دورية  تـدفع     " المعاشات التقاعدية والمكافآت األخرى المماثلة      " تعني عبارة   ) أ  

بعد التقاعد مقابل خدمة سابقة أو على شكل تعويض عن إصابات حدثت فيما يتصل بخدمـة                

 سابقة؛

ـ         " مرتبات عمرية   " تعني عبارة   ) ب ة وفـي   مبلغا  محددا  يستحق الدفع لفرد بصورة دوري

أوقات محددة خالل سنوات الحياة أو خالل فترة محددة أو يمكن تحديـدها بموجـب إلتـزام                 

 .بتسديد المبالغ في مقابل تعويض كاف  وكامل من المال أو مايقوم مقامه  
 

 ١٩مادة 

 الخدمات الحكومية
 
 الرواتب واألجور والمكافأت األخـرى المماثلـة ، خـالف المعاشـات التقاعديـة ،      )   أ  -١

المدفوعة  من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها ، إلى فـرد               

مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو للقسم الفرعي أو للسلطة ، تخضع للضريبة فقط في تلـك              

 . الدولة المتعاقدة  
 



ع للضـريبة   ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرواتب واالجور والمكافآت األخرى المماثلة تخض           ) ب

فقط في الدولة المتعاقدة األخرى إذا كانت الخدمات قد تم أدائها في تلك الدولـة المتعاقـدة                 

 : ويكون الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة وكان 

 أحد مواطني تلك الدولة المتعاقدة  ؛ ) ١(

 . لم يصبح مقيما  في تلك الدولة المتعاقدة  لغرض تقديم  الخدمات ) ٢(
 
يخضع أي معاش تقاعدي يدفع من قبل ، أو عن طريق صناديق يتم إنشائها     في                   )  أ  -٢

دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها الى فرد    مقابل خدمات أداها                   

 .لتلك الدولة أو القسم الفرعي أو للسلطة الضريبية فقط في تلك الدولة المتعاقدة 
  
ل هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريبة فقط في الدولة   المتعاقـدة             ومع ذلك ، فإن مث    ) ب

 . األخرى إذا كان الفرد مقيما في ومواطنا تابعا  لتلك الدولة األخرى 
 
 على الرواتـب واألجـور والمكافـأت األخـرى          ١٨ و   ١٦ و   ١٥  تنطبق أحكام المواد      -٣

بطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل      المماثلة والمعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرت      

 . دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها 
 

 ٢٠مادة 

 المدرسون والباحثون
 
   الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيمـا  فـي الدولـة المتعاقـدة                     -١

 حكومة الدولـة المتعاقـدة      األخرى ومتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة اوال  بدعوة من         

المذكورة أوال  أو من جامعة أو كلية أو مدرسة أو أي معهد تعليمي أو ثقافي معترف به من                   

قبل حكومة الدولة المذكورة اوال  ، أو برنامج للتبادل الثقافي ،  كان متواجـدا  فـي تلـك                     

و القاء محاضرات أو    الدولة المتعاقدة لفترة التتجاوز سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أ         

عمل ابحاث في ذلك المعهد يتم اعفائه من الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة على مكافأتـه                

 . الناتجة عن تلك  االنشطة  
 
 التنطبق على الدخل الناتج من تلك األبحاث التي التهدف  للصـالح             ١   إن أحكام الفقرة       -٢

 . معينين   العام ولكن من أجل مصلحة خاصة لشخص أو ألشخاص
 
 



 ٢١مادة 

 الطالب والمتدربون
 
   المدفوعات المتحصلة لطالب او متدرب مهني ، يكون او كـان قبـل زيارتـه لدولـة        -١

متعاقدة مقيما  في الدولة المتعاقدة االخرى وتواجد في الدولة المذكورة اوال  لغرض تعليمه               

 تدريبه تعفى من الضريبة فـي    أو تدريبه فقط ، والتي تدفع له لغرض معيشته أو دراسته او           

 .تلك الدولة المتعاقدة على أن يكون مصدر هذه المبالغ من خارج تلك الدولة المتعاقدة  
 
  المكافآت المدفوعة لطالب أو متدرب مقابل انشطه يقوم بهـا فـي الدولـة المتعاقـدة                    -٢

ع  للضريبة في    األخرى خالل تدريبه الذي هو جزء من برنامجه التعليمي ، اليجوز ان يخض            

 .تلك الدولة المتعاقدة االخرى شريطة أن يكون اجمالي فترة تدريبية التتجاوز ثالث سنوات 
 
 

 ٢٢مادة 

 الدخل األخر
 

  تخضع بنود دخل المقيم في دولة متعاقدة ، أينما تنشأ ، والتي لـم تتناولهـا المـواد                    -١

 .تعاقدة السابقة من هذه اإلتفاقية للضريبة فقط في تلك الدولة الم

المنقولـة    التنطبق على الدخل ، فيما عدا الدخل من االموال غيـر           ١  إن أحكام الفقرة      -٢

 ، اذا كان مستلم مثل هذا الدخل ، كونه مقيما  فـي              ٦ من المادة    ٢المشار اليها في الفقرة     

هـا  الدولة المتعاقدة يزاول عمال  في الدولة المتعاقدة االخرى عن طريق منشأة دائمة تقع في              

او يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة عن طريق مركز ثابت يقـع فيهـا                 

وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل يرتبط ارتباطا  فعليا  بتلك المنشأة الدائمـة او                  

 .    حسبما تكون الحالة  ١٤ أو المادة ٧المركز الثابت ، في هذه الحالة تنطبق أحكام المادة 
 

 ٢٣ادة م

 إلغاء اإلزدواج الضريبي
 

 :   في حالة روسيا االتحادية يتم الغاء االزدواج الضريبي على النحو التالي -١

عندما يحصل مقيم في روسيا االتحادية على دخل او يمتلك رأس المال ، والذي وفقا  ألحكام                 

 المفروضة على   هذه االتفاقية يجوز اخضاعه للضريبة في دولة الكويت ، فإن مبلغ الضريبة           

ذلك الدخل أو رأس المال المدفوع في دولة الكويت يجوز ان يحتسب كمبالغ دائنـة مقابـل                 



الضريبة المفروضة في روسيا االتحادية ، على أن التتجاوز المبالغ الدائنة مبلغ الضريبة في           

 . ب  روسيا االتحادية على الدخل أو رأس المال وفقا  للقوانين واللوائح الخاصة بالضرائ

 :   في حالة دولة الكويت يتم الغاء االزدواج الضريبي على النحو التالي -٢

عندما يحصل مقيم في دولة الكويت على دخل او يمتلك رأس مال الذي وفقا  ألحكـام هـذه                   

اإلتفاقية ، يجوز أن تفرض عليها الضرائب في روسيا االتحادية ودولة الكويت ، تسمح دولة        

بة الدخل على ذلك المقيم مبلغ مساو لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعـة            الكويت بخصم من ضري   

في روسيا االتحادية وبخصم من ضريبة رأس المال على ذلك المقيم مبلغ مسـاو  لضـريبة       

 . رأس المال المدفوعة في روسيا االتحادية 

بة مثل هذا الخصم في أي من الحالتين يجب على أي حال أن اليتجاوز ذلك الجزء من الضري                

على الدخل او رأس المال المحتسب قبل إعطاء الخصم المنسوب حسب الحالة الى الدخل او               

 .رأس المال الذي يجوز أن يفرض عليه الضريبة في روسيا االتحادية 
 
 

 ٢٤مادة 

 رأس المال
 

 ،  ٦  يجوز أن يخضع رأس المال المتمثل في أموال غير منقولة المشار اليها في المادة                 -١

لمقيم في دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة األخرى ، للضريبة فـي تلـك               المملوكة  

 . الدولة المتعاقدة األخرى 

  رأس المال المتمثل في أموال منقولة والتي تشكل جزءا  من ممتلكات تجارية لمنشـأة                 -٢

لمـال  دائمة مملوكة لمشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولـة المتعاقـدة األخـرى أو رأس ا       

المتمثل في أموال منقولة تتعلق بمركز ثابت متوفر لمقيم في دولـة متعاقـدة فـي الدولـة                  

المتعاقدة األخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلـك               

 . الدولة المتعاقدة األخرى 

بل مشروع تابع     رأس المال المتمثل في السفن والطائرات العاملة في النقل الدولي من ق             -٣

لدولة متعاقدة وكذلك المتمثل في أموال منقولة متعلقة بتشغيل تلك السفن والطائرات تخضع             

 .للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة 

  تخضع كافة عناصر رأس المال األخرى لمقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلـك                 -٤

 .الدولة المتعاقدة 
 
 



 ٢٥مادة 

 عدم التمييز
 
  اليخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخـرى  أليـة ضـريبة او أيـة                   -١

متطلبات تتعلق بها تكون اكثر من عبئا  من الضريبة والمتطلبات المتعلقة التي يخضـع أو                 

 . يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة االخرى في نفس الظروف 
 
ة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولـة            الضريبة المفروضة على منشأ     -٢

المتعاقدة األخرى لن يكون أقل رعاية عن تلك المفروضة في تلك الدولة المتعاقدة األخـرى               

 . على مشروعات تابعة لدولة ثالثة تقوم بمزاولة نفس األنشطة بنفس الظروف  
 
لة متعاقدة بان تمنح مقيمي الدولة         يجب ان اليفسر ما في هذه المادة علي انه يلزم دو             -٣

المتعاقدة االخرى اي عالوات شخصية واعفاءات وتخفيضات الغـراض الضـريبة بسـبب             

 .الوضع المدني او المسئوليات العائلية كالتي تمنحها لمقيميها 
  
  التخضع مشروعات تابعة لدولة متعاقدة والتي يكون رأسـمالها مملوكـا  بالكامـل أو                 -٤

يطر عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل واحد أو أكثر من   مقيمـي                 جزئيا  أو يس   

الدولة المتعاقدة المذكورة أوال  أو ألية متطلبات تتعلق بها تكون مغايرة أو أكثر عبء مـن                 

الضريبة أو المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يجوز أن تخضع لها مشـروعات أخـرى            

 أو جزء منه أو يسيطرعليه بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة            مماثلة يملك رأسمالها بأكمله   

 . مقيم أو أكثر في دولة ثالثة 

   يجب ان اليفسر ماجاء في هذه المادة على انه يلزم أي من الدولتين المتعاقـدتين الن                   -٥

تمنح مقيمي الدولة المتعاقدة االخرى ميزة اية معاملة او تفضيل او امتياز قد يمنح الي دولة            

ثة او لمقيميها بمقتضى تشكيل اتحاد جمركي او اتحاد اقتصادي او منطقة تجارية حره او               ثال

اي ترتيب اقليمي او شبه اقليمي يتعلق كليا  او بصورة اساسية بالضريبة التي قـد تكـون                  

 . الدولة المتعاقدة طرفا  فيها 

 . ة في هذه المادة الضرائب موضوع هذه االتفاقي" ضريبة "   يعني مصطلح -٦
 
 
 

 

 



 

 ٢٦مادة 

 إجراءات اإلتفاق المتبادل
 

  حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف               -١

تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة ال تتفق مع أحكام هذه اإلتفاقية ، فيمكنه، بصرف النظر                

ية لتلك الدولتين المتعاقـدتين ، أن       عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحل       

يعرض قضيته علي السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون مقيما  فيها أو إذا كانـت                

 ، أن يعرض قضيته أمـام السـلطة المختصـة           ٢٥ في المادة    ١قضيته تندرج تحت الفقرة     

ل ثالثة أعـوام    التابعة للدولة المتعاقدة والذي يكون من مواطنيها ويجب عرض القضية خال          

من تاريخ أول إخطار باإلجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة ال تتفق مع أحكام هذه اإلتفاقية                

. 

  يتعين على السلطة المختصة ، إذا بدا لها اإلعتراض مسوغا  وإذا لم تكن هي ذاتهـا                   -٢

ل قادرة على التوصل إلى حل مرض ، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق اإلتفاق المتباد  

مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة األخرى ، بقصد تجنب فرض ضريبة ال تتفق مع هذه               

أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر ألية مدد زمنية تفرض من خالل               . اإلتفاقية  

 . القوانين المحلية التابعة للدولتين المتعاقدتين 

المتعاقدتين أن تسعى عن طريـق اإلتفـاق          يتعين على السلطات المختصة في الدولتين         -٣

المتبادل فيما بينهما لتذليل أية صعوبات أو شكوك تنشأ فيمـا يتعلـق بتفسـير أو تطبيـق                  

كما يجوز لهما التشاور فيما بينهما إللغاء اإلزدواج الضريبي في الحاالت التي لم             . اإلتفاقية  

 .ترد في هذه اإلتفاقية 

تصة في الدولتين المتعاقـدتين مـع بعضـهما الـبعض             يجوز أن تتصل السلطات المخ      -٤

 .مباشرة بغرض التوصل إلى إتفاق فيما يتعلق بمضمون الفقرات السابقة 
 
 
 

 ٢٧مادة 

 تبادل المعلومات
 

   يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل المعلومات كلما كان               -١

قية او القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين الخاصـة        ذلك ضروريا  لتنفيذ أحكام هذه اإلتفا      



بالضرائب المشمولة في هذه االتفاقية طالما ان تلك الضريبة ليست مخالفة لالتفاقية وتعامل             

أية معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة بإعتبارها سرية على نفس النحـو الـذي تعامـل بـه             

قوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقـدة ، واليـتم         المعلومات التي يم الحصول عليها وفقا  لل       

التي تعمل في   ) بما في ذلك المحاكم والهيئات اإلدارية       ( إفشاؤها إال لألشخاص أو السلطات      

مجال تقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى فيما يختص بالطعون المتعلقة بالضـرائب               

تخدم مثل هؤالء األشخاص أو السلطات تلـك        واليس. المشمولة بهذه اإلتفاقية أو البت فيها       

ويجوز لهم إفشاء المعلومات في إجـراءات المحكمـة         . المعلومات إال لمثل هذه األغراض      

 . العلنية أو في األحكام القضائية 

 : بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة ١  ال يجوز بأية حال تفسير أحكام الفقرة -٢

الفة للقوانين أو الممارسات اإلدارية في تلك الدولة أو فـي           بتنفيذ إجراءات إدارية مخ   )   أ  

 الدولة المتعاقدة األخرى ؛

بتقديم معلومات اليمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم اإلدارية المعتادة فيها            )   ب

 أو في الدولة المتعاقدة األخرى ؛

رة أو العمـل أو الصـناعة أو        بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أي أسرار تتعلق بالتجا        )  ج

المعامالت التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكـون الكشـف عنهـا                

 ) .النظام العام ( مخالفا  للسياسة العامة 
 
 

 ٢٨مادة 

 متنوعات
 

لن تؤثر هذه االتفاقية علي حق مقيم في دولة متعاقدة من االستفادة من الحوافز الضـريبية                

 .فاءات والخصومات التي توفرها الدولة المتعاقدة االخرى وفقا  لتشريعاتها الوطنية واالع
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 ٢٩مادة 

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية
 

ال يؤثر ماجاء في هذه اإلتفاقية على اإلمتيازات المالية الممنوحة ألعضاء بعثة دبلوماسـية              

ات الدولية بموجب القواعد العامـة للقـانون الـدولي أو           أو هيئة قنصلية أو موظفي المنظم     

 .بموجب أحكام اتفاقيات خاصة 
 

 ٣٠مادة 

 النفاذ
 

   تخطر كل من الدولتين المتعاقديتن األخرى بشأن استكمال متطلباتها الدسـتورية لـدخول             

 يلي تاريخ   هذه االتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثالثين الذي             

 : االخطار االخير وتسري احكامها في كلتا الدولتين المتعاقدتين 

فيما يتعلق بالضرائب المحتسبة عند المنبع ، على الدخل المتحصل في أو بعد اليوم              )      أ  

األول من يناير من السنة الميالدية التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه اإلتفاقية حيز النفاذ                

 ؛

ما يتعلق بالضرائب األخرى للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليـوم األول مـن                في)  ب

 .يناير من السنة الميالدية التالية لتلك التي يتم فيها دخول هذه اإلتفاقية حيز النفاذ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٠مادة 

 المدة واإلنهاء
 

ذلك نافذة المفعول لمدة أو     تظل هذه اإلتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد           

لمدد مماثلة مالم تخطر أحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة األخرى خطيا  قبل ستة أشهر من               

وفي مثـل هـذه     . إنتهاء المدة األولية أو أي مدة الحقة ، عن نيتها في إنهاء هذه اإلتفاقية               

 :الحالة يتوقف سريان اإلتفاقية على الدولتين المتعاقدتين 

فيما يتعلق بالضرائب المحتسبة عند المنبع ، على الدخل الناتج في أو بعد اليـوم األول                )  أ(

 من يناير في السنة الميالدية التالية لتلك التي قدم فيها إخطار اإلنهاء ؛
 
فيما يتعلق بالضرائب األخرى للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليـوم األول مـن                ) ب(

 دية التالية لتلك السنة التي قدم فيها إخطار االنهاءيناير في السنة الميال
 

هـ ، الموافق ليـوم     ١٤١٩حررت في موسكو في اليوم الثالث والعشرون من شهر شوال             

 م ، من نسختين أصـليتين باللغـات العربيـة والروسـية             ١٩٩٩التاسع من شهر فبراير     

الة اإلختالف في التفسير    واإلنجليزية ، وتكون كافة النصوص ذات حجية متساوية ، وفي ح          

 .بين النصين العربي والروسي يسود النص اإلنجليزي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 البروتوكول
 

 إن حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا االتحادية ، عند التوقيـع علـى اتفاقيـة تجنـب                 

مال االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس ال            

بين دولة الكويت وبين روسيا االتحادية ، قد اتفقتا على االحكام التالية التـي تشـكل جـزأ                  

 : اليتجزأ من االتفاقية المذكورة 

  : ٧   فيما يتعلق بالمادة ١

 : انه من المتفق عليه انه في حالة دولة الكويت سوف تطبق األحكام التالية 

خالف تلـك   ( خصم عن المبالغ المدفوعة إن وجدت         ، ال يسمح بأي    ٣فيما يتعلق بالفقرة    ) أ

بواسطة المنشأة الدائمة الى المكتب الرئيسي للمشروع       ) المدفوعة على سبيل النفقات الفعلية    

أو ألي من مكاتبة األخرى على شكل أتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات مشـابهة أخـرى ،                  

على شكل عمـوالت ، مقابـل       وذلك كمقابل الستخدام براءات اختراع او حقوق اخرى ، أو           

خدمات معينة تمت تأديتها أو الدارة او ، فيما عدا حالة مشروع مصرفي ، على شكل فوائد                 

ايضا  يجب ان اليؤخذ بالحسبان عند تحديـد أربـاح           . على اموال مقرضة للمنشأة الدائمة      

سي للمشـروع   المنشأة الدائمة المبالغ التي تقيدها المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئي          

أو على حساب أي من مكاتبه األخرى على        ) خالف تلك المدفوعة على سبيل النفقات الفعلية      (

شكل أتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات مشابهة أخرى مقابل إستخدام براءات اإلختـراع أو               

حقوق أخرى أو على شكل عموالت مقابل خدمات معينة أو الدارة أو فيما عدا حالة األعمال                

فية على شكل فوائد على أموال مقروضة للمكتب الرئيسي أو أي من مكاتبه األخـرى                المصر

 ؛ 

اذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة في دولة الكويت غيـر كافيـة لتحديـد               ) ب

األرباح المنسوبة للمنشأة الدائمة لشخص ، الشئ في هذه المادة يجب ان يؤثر على تطبيق               

لكويت الخاصة بتحديد الضرائب المفروضة على المنشأة الدائمة عـن          قوانين ولوائح دولة ا   

طريق احتساب االرباح بطريقة تقديرية لتلك المنشأة الدائمة من قبل السلطة المختصة فـي              

دولة الكويت ، بشرط تطبيق تلك القوانين واللوائح أخذا  باالعتبار المعلومات المتوفرة لدى              

 .  مع مبادئ هذه المادة السلطة المختصة بطريقة تتوافق 

  : ١٠  فيما يتعلق بالمادة ٢

 فقد تم االتفاق على أن أرباح األسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمـة   ٣وفقا  ألحكام الفقرة     

في دولة متعاقدة التخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة اذا كان المالك المسـتفيد مـن                

 :االرباح هو 



 
 
عة للدولة المتعاقدة االخرى تأسست بموجب تشريع وطني لتلـك          اي مؤسسة حكومية تاب   )  أ

 الدولة المتعاقدة االخرى ؛ 

أي كيان مؤسس في الدولة المتعاقدة االخرى عن طريق حكومة تلك الدولة المتعاقدة او              ) ب

 عن طريق أي من مؤسستها الحكومية ، بالمشاركة مع كيانات مشابهة لدولة أخرى ؛ 

%  ٢٥دولة المتعاقدة األخرى وتهيمن عليها او تمتلـك علـى االقـل             شركة مقيمة في ال   ) ج

من رأس مالها بطريقة مباشرة او غير مباشـرة الحكومـة   أو              ) خمسة وعشرون بالمائة  (

 . أعاله )   و ب) مؤسسة حكومية او اي كيان اخر المعرف في الفقرتين الفرعيتين  أ
 

هـ ، الموافـق ليـوم      ١٤١٩ر شوال     حرر في موسكو في اليوم الثالث والعشرون من شه        

 م ، من نسختين أصـليتين باللغـات العربيـة والروسـية             ١٩٩٩التاسع من شهر فبراير     

واإلنجليزية ، وتكون كافة النصوص ذات حجية متساوية ، وفي حالة اإلختالف في التفسير              

 .بين النصين العربي والروسي يسود النص اإلنجليزي 


