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 إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية، 
ادي                          ة لتف د إتفاقي ق عق زه عن طري ا وتعزي اون االقتصادي بينهم ق التع رغبة منهما في توثي

ع ا  ن دف رب م ع الته د  اإلزدواج الضريبي ومن ال، ق دخل ورأس الم ى ال لضرائب المفروضة عل
 :اتفقتا على ما يلي 

 
 
 "1"المادة 

 النطاق الشخصي
 

 .تسري هذه االتفاقية على االشخاص المقيمين في احد البلدين المتعاقدين او آليهما
 
 

 "2"المادة 
 الضرائب التي تشملها االتفاقية

 
دخل ورأس الم .1 ى ضرائب ال ة عل ذه االتفاقي دة، او تسري ه ة متعاق م دول ال المفروضة باس

 .سلطاتها المحلية او وحداتها االدارية االقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها
 
 
 
الي،                 .2 دخل االجم ى ال تعتبر ضرائب على الدخل ورأس  المال جميع الضرائب المفروضة عل

ال             دخل او رأس الم ك الضرائب         وعلى رأس المال االجمالي، او على عناصر ال ا في ذل ، بم
ى   ة، والضرائب عل ر المنقول ة او غي االمالك المنقول ة عن التصرف ب اح الناجم ى االرب عل

 .الرواتب والتعويضات المماثلة االخرى وآذلك الضرائب على االرباح الرأسمالية
 
 :ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه االتفاقية هي  .3
 

 :عربية في حالة جمهورية مصر ال .أ
م       -  انون رق ًا للق ان طبق ريبة االطي مل ض ة  وتش ريبة العقاري نة 113الض  لس

 .1954 لسنة 56 وضريبة العقارات المبنية طبقًا للقانون رقم 1939 
ى                  -  انون الضرائب عل ًا لق ين طبق ى دخل االشخاص الطبيعي الضريبة الموحدة عل

م        انون رق دل 1981 لسنة  157الدخل الصادر بالق م    المع انون رق  لسنة  187 بالق
 1993. 
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م          -  انون رق ام الق ًا الحك وال طبق رآات االم اح ش ى ارب ريبة عل نة 157الض  لس
 1981. 

 .1984 لسنة 147رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم   - 
ه او   -  ة بعالي رائب المبني ن الض ة م نة مئوي ة بس افية المفروض رائب االض الض

 .ضة بطرق اخرىالمفرو 
 

 ).الضريبة المصرية"ويشار اليها فيما بعد بـ ( 
 

 :في حالة الجمهورية اللبنانية  .ب
 

 الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية ؛) 1(
 الضريبة على الرواتب واالجور ومعاشات التقاعد ؛) 2(
 الضريبة على دخل رؤوس االموال المنقولة ؛) 3(
 .الضريبة على االمالك المبنية) 4(
 
 ").الضريبة اللبنانية"ويشار اليها فيما بعد بـ (

 
ية الضرائب     .4 ابه بصورة اساس ل او تش ة ضرائب تماث ى اي ا عل ة ايض ذه االتفاقي ري ه تس

ذه               ) 3(الحالية المشار اليها في الفقرة       ى ه ة اضافة ال ذه االتفاقي ع ه وتفرض بعد تاريخ توقي
دال  االضرائب او ب عر   .  منه دتين ان ُتش دولتين المتعاق ي ال لطتين المختصتين ف ى الس وعل

ة              احداهما االخرى باية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خالل مدة معقول
 .بعد تلك التغييرات

 
 
 "3"المادة 

 تعریفات عامة
 
 :ألغراض هذه االتفاقية ما لم يقتض السياق خالف ذلك  .1
 

دة   الد"تعني   .أ ة المتعاق دة االخرى   "او" ول ة المتعاق ة، او    " الدول ة مصر العربي جمهوري
 الجمهورية اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك ؛

 
م  .ب ي االس ي  " مصر"يعن المعنى الجغراف تخدم ب دما يس ة وعن ة مصر العربي جمهوري

 :يقصد به
  التراب الوطني-1 
  البحر االقليمي-2 
وق           المنطقة فيما بعد البحر    -3  ا مصر حق  االقليمي والمالصقة له والتي تمارس عليه

وارد     ى الم ة عل تغالل والمحافظ اف واس دولي بقصد استكش انون ال ًا للق يادة طبق الس
اه التي                     ة التي توجد في المي ر حي ة او غي ات حي الطبيعية وتدبيرها سواء اآانت آائن

ه  اع وباطن ذا الق فل ه ي اس اع البحر او ف و ق طة. تعل ذلك االنش ة وآ  االخرى المتعلق
 .باالستغالل االقتصادي للمنطقة واستكشافها وآافة الحقوق االخرى

 .الجرف القاري -4 
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ذلك             " لبنان"يعني االسم    .ج ا االقليمي وآ ك بحره اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذل

وق             يادتها، وحق المنطقة االقتصادية الخاصة التي ُتمارس عليها الجمهورية اللبنانية س
ق          ا يتعل ك في م دولي وذل السيادة، واالختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون ال
اع              بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر، وق

 البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها ؛
 
بما يتقضي السياق       الضريبة المصرية او الضريبة اللبن    " ضريبة"تعني آلمة    .د انية حس

 ذلك ؛
 
ة   .هـ مل آلم خص"تش خاص     " ش ة اش ن مجموع ف م ان مؤل رآة واي آي رد، والش الف

 مؤسسة قانونيا في أي من البلدين المتعاقدين ؛
 
ة  .و ي آلم رآة"تعن ة    " ش ة اعتباري ل آهيئ رى تعام ة اخ ة هيئ ة او اي ة اعتباري اي هيئ

 الغراض الضريبة ؛
 
دة االخرى   "و" ي الدولة المتعاقدة  مشروع ف "تعني عبارة    .ز ة المتعاق " مشروع في الدول

ة                على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة، ومشروعا ينفذه مقيم في الدول
 .المتعاقدة االخرى

 
 " :مواطن"تعني آلمة  .ح
 بالنسبة الى مصر،) 1(
انوني   خص ق ة، واي ش ر العربي ة مص ية جمهوري ع بجنس رد يتمت او اي ف

 .شرآة تضامن او شرآة تعتبر آذلك طبقًا للتشريع المصري 
 
ة   )2( بة اللبناني ى الجنس ائز عل رد ح ان، اي ف ى لبن بة ال فر (بالنس واز الس ل ج يجم

ة      ة اللبناني ة من االشخاص واي             )اللبناني او الهوي انوني، وهيئ ، واي شخص ق
 .ذة في لبنانآيان آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين الناف

 
الزورق، او الطائرة، يشغلها            " النقل الدولي "تعني عبارة    .ط اي وسيلة نقل بالسفينة او ب

ك تعمل                   ل تل يلة النق مشروع يوجد مكان إدارته في دولة متعاقدة، اال عندما تكون وس
 .فقط بين اماآن تقع في البلد المتعاقد اآلخر

 
 
 " :السلطة المختصة"تعني عبارة  .ي
 

 .وزير المالية او من ينيبه: النسبة الى مصر ب) 1(
 .وزير المالية او ممثله المفوض: بالنسبة الى لبنان ) 2(

 
ا،       .2 ر معرف فيه ر غي في ما يتعلق بتطبيق هذه االتفاقية من جانب دولة متعاقدة، فإن اي تعبي

وانين                         ه بموجب ق ى الخاص ب ه المعن ك  ما لم يقتض السياق خالل ذلك، يجب ان يكون ل تل
 .الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه االتفاقية
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 " 4"المادة 

 المقيــــم
 
ارة    .1   ي عب ة، تعن ذه االتفاقي راض ه دة  "الغ ة متعاق ي دول يم ف ا  " مق ون، وفق اي شخص يك

ه،                    ه، او مسكنه، او مرآز ادارت لقوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة فيه بسبب محل إقامت
 . اي معيار آخر ذي طبيعة مشابهةاو بسبب

 
مقيما لدى آلتا الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب ان  " 1"اذا اعتبر الفرد وفقا ألحكام الفقرة    .2

 :يقرر وضعه القانوني آما يلي 
 
زل               .أ يعتبر بانه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم، فاذا آان لديه من

دة التي تكون                  دائم متوفر ل   ة المتعاق دى الدول ا ل ه في آلتا الدولتين، وجب اعتباره مقيم
 ؛) مرآز المصالح الحيوية(عالقاته الشخصية واالقتصادية فيها أوثق 

 
ه                          .ب وفر لدي م يت ة، او إذا ل ا مرآز مصالحه الحيوي ة التي يوجد فيه إذا تعذر تحديد الدول

اد          منزل دائم في اي من الدولتين، اعتبر مقيما          في البلد المتعاقد الذي له فيه مسكن معت
 ؛

 
ا                    .ج اذا آان له مسكن معتاد في آلتي الدولتين او لم يكن له ذلك في اي منهما، اعتبر مقيم

 لدى الدولة المتعاقدة التي يتحمل جنسيتها ؛
 
اذا آان يحمل جنسية آلتا الدولتين او لم يكن يحمل جنسية اي منهما، تسوي السلطتان       .د

 تصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة باالتفاق المتبادل ؛المخ
 

دتين،          ) 1(اذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا ألحكام الفقرة          .3 دولتين المتعاق ا ال دى آلت ا ل مقيم
 .فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مرآز إدارته الفعالة

 
 
 "5"المادة 

 المنشأه الدائمة
 
مكان عمل ثابت يتم عن طريق القيام  " المنشأه الدائمة "ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة       .1

 .باعمال مشروع ما بصورة آاملة او جزئية
 
 :على وجه التخصيص ما يلي " المنشأه الدائمة"تشمل عبارة  .2
 

 محل لالدارة ؛ .أ
 الفرع ؛ .ب
 االماآن المستخدمة آمنافذ البيع .ج
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 المكتب؛.    د
 المصنع ؛ .هـ
 الورشة ؛ .و
 المزرعة، او اي اراضي مزروعة ؛ .ز
 .منجم، بئر نفط او غاز، مقلع حجارة او اي مكان آخر الستخراج الموارد الطبيعية .ح
 

 :آذلك " المنشأه الدائمة"تشمل عبارة  .3
 

راف ذات     .أ ال اش ب، او اعم ع او الترآي اء او التجمي روعا لالنش اء، او مش ا للبن موقع
د                    ع دة تزي ال م ك االعم القة بها، ولكن فقط اذا استمر ذلك الموقع، او المشروع او تل

 . يومًا خالل اي فترة اثني عشر شهرا183على 
 
ق       .ب دة عن طري ة متعاق تقديم خدمات بما فيها الخدمات االستشارية من مشروع في دول

ة        ي الدول ذه االغراض ف تخدامهم له دة مستخدمين او اجراء آخرين جرى اس المتعاق
دة                ه لم االخرى، شريطة ان تستمر تلك االعمال للمشروع نفسه، او مشروع متصل ب

 . يومًا خالل اية فترة اثني عشر شهرا183او مدد يبلغ مجموعها اآثر من 
 

 " :المنشأه الدائمة"على الرغم من االحكام الفقرات السابقة لهذه المادة، ال تشمل عبارة  .4
 
فقط لغرض تخزين سلع او بضائع تخص المشروع او عرضها                استعمال المرافق    .أ

 او تسليمها ؛
 
االحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين، او          .ب

 العرض، او التسليم،
 
ط لغرض تصنيعها    .ج روع فق لع او البضائع تخص المش ن الس زون م اظ بمخ االحتف

 بواسطة مشروع آخر ؛
 
اظ ب .د ات االحتف ع معلوم لع او بضائع او لجم ط لغرض شراء س ان عمل ثابت فق مك

 للمشروع ؛
 
دي او          .هـ اي نشاط آخر ذي طابع تمهي ام ب االحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القي

 مساعد للمشروع ؛
 
ذآورة في                  .و ال الم االحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط الي مجموعة من االعم

ان العمل الثابت             )و(الى  ) أ(الفقرات الفرعية    ، شريطة ان يكون النشاط الشامل لمك
 .الناجم عن هذه المجموعة من االعمال ذات الطابع التمهيدي او المساعد

 
ل ذي وضع مستقل          -اذا عمل شخص      ) 2(و) 1(على الرغم من احكام الفقرتين       .5 ر وآي  غي

رة    ام الفق ه احك ري علي أل    -)7(تس ن الم الحية، م ه ص روع ولدي لحة مش ه ان  لمص وف ل
ه                      ان لدي ر ب ك المشروع يعتب ان ذل يمارسها في دولة متعاقدة إلبرام عقود باسم المشروع، ف
لحة        ك الشخص لمص ا ذل ال يتواله ة اعم ا يختص بأي ي م ة ف ك الدول ي تل ة ف أة دائم منش
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التي، ) 4(المشروع، ما لم تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذآورة في الفقرة         
ة  اذا مورست عن ط  أة دائم ذا منش ان العمل الثابت ه ت، ال تجعل مك ان عمل ثاب ق مك ري

 .بمقتضى احكام تلك الفقرة
 
دى شرآة الضمان                        .6 ه ل ر ان ادة، يعتب ذه الم ابقة من ه أمين (على الرغم من االحكام الس ، )الت

مان    ادة الض تثناء اع أمين(باس دة       )الت ة المتعاق ي الدول ة ف أة دائم دة منش ة متعاق ي دول ، ف
ؤمن ضد اخطار                   االخ رى، اذا آانت تحّصل اقساط في اراضي الدولة االخرى، او آانت ت

ام                             ه احك ل ذي وضع مستقل تسري علي ر وآي ق شخص غي ة عن طري ك الدول تعقد في تل
 ).7(الفقرة 

 
ة عن                        .7 ك الدول اال في تل ذ اعم ه ينف دة لمجرد ان ة متعاق ال يعتبر مشروع منشأة دائمة في دول

ار، او وآي ق سمس ريطة ان  طري تقل، ش ل آخر ذي وضع مس ة، او اي وآي ام بالعمول ل ع
 .يعمل هؤالء االشخاص في مجال عملهم المعتاد

 
دى                   .8 ة ل ان آون شرآة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على ، او تخضع الشراف شرآة مقيم

ق        (الدولة المتعاقدة االخرى، او تقوم بعمل في تلك الدولة االخرى            ك عن طري سواء آان ذل
 .، ال تشكل بحد ذاتها منشأة دائمة للشرآة االخرى)منشأة دائمة او غير ذلك

 
 
 "6"المادة 

 الدخل من االمالك غير المنقولة
 
ك    (يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من امالك غير منقولة               .1 بما في ذل

ات "الدخل من الزراعة او االحراج     ة المت   ") الغاب ة في الدول دة االخرى، للضريبة    واقع عاق
 .في تلك الدولة االخرى

 
دة              " االمالك غير المنقولة  "يكون لعبارة    .2 ة المتعاق وانين الدول ا بموجب ق ى المعطى له المعن

ة   ة          .  التي تقع فيها االمالك المعني ع االمالك الملحق ة حال، جمي ارة، في اي ذه العب وتشمل ه
ات "المستعملة في الزراعة واالحراج     باالمالك غير المنقولة، والمواشي والمعدات       ، "الغاب

ة،   ر المنقول االمالك غي اع ب ق االنتف اري، وح انون العق ا الق ق عليه ي يطب وق الت والحق
ا                     ادن وغيره اء استخراج، او حق استخراج المع دفوعات لق ى م والحقوق في الحصول عل

 .الآا غير منقولةأما السفن، والطائرات، والزوارق فال تعتبر ام.  من الموارد الطبيعية
 
ة،            ) 1(تطبيق احكام الفقرة     .3 ر المنقول على الدخل المتأتي من االستعمال المباشر لالمالك غي

 .او تأجيرها، او استعمالها باي شكل آخر
 
ا             ) 3(و) 1(تطبق احكام الفقرتين     .4 دة لمشروع م ة العائ آذلك على دخل االمالك غير المنقول

 . المنقولة المستعملة الداء الخدمات الشخصية المستقلةآما تطبق على دخل االمالك غير
 

 
 " 7"المادة 

 االرباح التجاریة والصناعية
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ن        .1 م يك ا ل ة م ك الدول ي تل دة للضريبة اال ف ة متعاق دى دول ا ل روع م اح مش ال تخضع ارب

ا               ع فيه ة تق أة دائم ق  منش دة االخرى عن طري واذا .  المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاق
ي آ اح المشروع ف ًا، وجب ان تخضع للضريبة ارب ر آنف ا ذآ وم بعمل آم ان المشروع يق

 الدولة االخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة ؛
 
، حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة يعمل في الدولة المتعاقدة           )3(مع مراعاة احكام الفقرة      .2

ى                    االخرى عن طريق منشأة دائمة ت      دة، ال ة متعاق ه يجب ان تنسب، في آل دول ه، فإن قع في
ه                            ا بذات و آانت هي مشروعا قائم ا ل ان يمكن ان تحققه اح التي آ ة االرب تلك المنشأة الدائم
ا،                   ة له مستقال يقوم بنفس االعمال او االعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او المماثل

 .لذي يشكل هو منه منشأة دائمةويتعامل على نحو مستقل آليا مع المشروع ا
 
أة                .3 عند تحديد ارباح منشأة دائمة، يسمح باجراء تنزيل النفقات التي تصرف الغراض المنش

الدائمة، بما في ذلك النفقات التنفيذية االدارية العامة التي تصرف، سواء في الدولة التي تقع     
 .الت وفقا للقانون المحليوتقرر هذه التنزي.  فيها المؤسسة الدائمة او في مكان آخر

 
ع                       .4 ى اساس توزي ة عل أة دائم ى منش دة ال بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة االرباح العائ

ة      ) 2(مجموع ارباح المشروع على اجزائه المختلفة، فما من شئ في الفقرة             ك الدول ع تل يمن
.  ا جرى عليه العرف المتعاقدة من تحديد االرباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع آم          

ذه     ي تتضمنتها ه د الت ا للقواع ا وفق ون نتيجته ي ان تك ة ينبغ ع المتبع ة التوزي د ان طريق بي
 .المادة

 
ة بشراء سلع او               .5 أة الدائم ك المنش ام تل ة لمجرد قي أة دائم ى منش اح ال يجب ان ال تنسب ارب

 .بضائع للمشروع
 
اح            .6 ابقة، تحدد االرب رات الس ة        الغراض احكام الفق ة بالطريق أة الدائم ى المنش التي تنسب ال

 .نفسها سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك سبب وجيه وآاف لخالف ذلك
 
ذه                          .7 واد اخرى من ه ى نحو مستقل م ا عل دخل تنص عليه حيث تشمل االرباح انواعًا من ال

 .االتفاقية، فان احكام تلك المواد ال تتأثر بأحكام هذه المادة
 

 
 "8"المادة 
 الدوليالنقل 

 
دولي للضريبة                 . 1 ل ال ال تخضع االرباح الناجمة عن تشغيل سفن، وزوارق، وطائرات في النق

 .اال في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مرآز االدارة الفعالة للمشروع
 
زوارق،                 .  2 تن احدى السفن او احد ال اذا آان مكان االدارة الفعالة لمشروع للنقل البحري على م

ر ه يعتب ك       فان فينة او ذل ك الس وطن تل اء م ا مين ع فيه ي يق دة الت ة المتعاق ي الدول ع ف ه يق  بان
ا                  ا فيه زورق مقيم فينة او ال الزورق، يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل الس

 .اذا لم يكن هناك ميناء موطن آهذا
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ا        ) 1(ان احكام الفقرة     .3 ، او  )Pool(رآة في تجمع      تسري ايضا على االرباح الناجمة عن المش

 .عمل مشترك، او وآالة تشغيل دولية
 
 
 

 "9"المادة  
 المشاریع المشترآة

 
 :حيث .1
 

يشارك مشروع في دولة متعاقدة، بصورة مباشرة او غير مباشرة، في اعمال االدارة او          .أ 
 االشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة االخرى، او

 
ا .ب  ال االدارة او        يش ي اعم رة، ف ر مباش رة او غي ورة مباش هم، بص خاص انفس رك االش

ة           دة ومشروع في الدول ة المتعاق االشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدول
 المتعاقدة االخرى،

 
ة او                     ا التجاري ين المشروعين في عالقتهم وحيث، في اي من الحالين، توضع الشروط ب

اح آانت ستعود الحد                   المالية تختلف عن تلك    إن اي ارب تقلة، ف  التي تتم بين مشاريع مس
اعها         روع واخض ك المش اح ذل م الرب ن ان تض روط، يمك ك الش وال تل روعين، ل المش

 .للضريبة تبعًا لذلك
 
ة                .2 ك الدول ذلك       -حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع في تل ًا ل  -وتخضعه للضريبة تبع

ة                 ارباحًا جرى تكليف مشروع في       ك الدول ا في تل ع ضريبة عنه دة االخرى دف ة المتعاق الدول
ة         ي الدول روع ف ود لمش ت تع كل آان ذا الش ا به م ادخاله ي ت اح الت ت االرب رى واذ آان االخ
ين                   تتم ب المذآورة اوًال، لو ان الشروط التي تمت بين المشروعين آانت هي تلك التي آانت س

ة ا          ك الدول دار             مشاريع مستقلة، فعندئذ يجب على تل ى مق ًا عل ديًال مالئم الخرى ان تجري تع
ين                .  الضريبة المفروضة على تلك االرباح     ديل، يجب ان تؤخذ بع ذا التع ل ه د مث وعند تحدي

دولتين      ي ال تين ف لطتين المختص ى الس ة، ويجب عل ذه االتفاقي رى له ام االخ ار االحك االعتب
 .ل هذا الموضوعالمتعاقدتين عند االقتضاء ان تتشاور احداهما مع االخرى، حو

 
ال يجوز الي من الدولتين المتعاقدتين تغيير االرباح الخاصة بالمشروع في االحوال المشار                 .3

ا             " 1"اليها في الفقرة     ا في قوانينه دة المنصوص عليه اء الم د انته د خمس        . بع أي حال بع وب
ة ال            ك الدول ابع لتل اح المشروع الت ا ارب د تخضع    سنوات من نهاية السنة التي تحققت فيه تي ق

 .لهذا التغيير
 
 . في حالة التهرب او التقصير واالهمال العمدى3، 2ال تطبق احكام الفقرتين  .4

 
 

 
 "10"المادة 
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 توزیعات ارباح االسهم
 
ة              .1 تخضع توزيعات ارباح االسهم التي تدفعها شرآة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدول

 .الدولةالمتعاقدة االخرى للضريبة في تلك 
 
دة التي                   .2 ة المتعاق بيد ان توزيعات ارباح االسهم هذه يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدول

اح             ابض االرب ان ق تقيم فيها الشرآة التي توزع االرباح ووفقًا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا آ
ذا، ينبغي ان ال تتجاوز عشرة                    ة   )10(هو مالكها الفعلي، فان الضريبة المفروضة هك  بالمئ

 .من اجمالي توزيعات ارباح االسهم
 

ة تطبيق                 ادل طريق على السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوي باالتفاق المتب
 .ذلك

 
ان هذه الفقرة يجب ان ال تؤثر على فرض الضريبة على الشرآة في ما يتعلق باالرباح التي                  

 .تدفع منها توزيعات ارباح االسهم
 
، آما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من االسهم،          "توزيعات ارباح االسهم  " بارة  تعني ع  .3

وق     ين، او اي حق دين، وحصص المؤسس هم التع ع، واس وق التمت ع، او حق هم التمت ن اس وم
وق معطاة                       دخل من حق اح، وتشمل ايضًا ال اخرى ال تعتبر ناجمة عن دين اوتسهم في االرب

ه       من شرآات تخضع للضريبة نفسها     يم في ذي تق ة ال وانين الدول  آالدخل من االسهم بموجب ق
 .الشرآة التي توزع ارباح االسهم

 
رتين  .4 ام الفق ة  ) 2(و) 1(ال تسري احك ي دول يم ف هم، المق اح االس ي ارب ك الفعل ان المال اذا آ

دفع     ي ت رآة الت ه الش يم في ذي تق رى، ال دة االخ ة المتعاق ي الدول ل ف وم بعم دة، يق متعاق
ة االخرى خدمات            التوزيعا ك الدول ت، من خالل مؤسسة دائمة تقع فيها، او آان يؤدي في تل

أنه    دفع بش ذي ُت هم ال تالك االس ان ام ا، وآ ع فيه ت يق ز ثاب ن خالل مرآ تقلة م شخصية مس
ت    ز الثاب ة او المرآ أة الدائم ذه المنش ل ه ة بمث ًا بصورة فعال ات مرتبط ذه .  التوزيع ي ه فف

 .، حسب مقتضى الحال"14"او المادة " 7 "الحالة، تطبق احكام المادة
 
حيث تحصل شرآة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة االخرى،               .5

فال يجوز فرض اي ضريبة على التوزيعات ارباح االسهم التي تدفعها الشرآة، اال الى الحد             
ة االخ  ك الدول ي تل يم ف ى مق ات ال ه التوزيع دفع في ذي ت ه ال ون في ذي يك د ال ى الح رى، او ال

امتالك االسهم الذي تدفع بشأنه التوزيعات متصًال بصورة فعالة بمنشأة دائمة او مرآز ثابت              
ى                     ر الموزعة لضريبة عل اح الشرآة غي يقع في تلك الدولة االخرى، وال يجوز اخضاع ارب

اح االسهم المد              اح     ارباح الشرآة غير الموزعة، حتى لو تكونت توزيعات ارب فوعة او االرب
 .متأتية من تلك الدولة اخرى) مداخيل(غير الموزعة آليًا او جزئيًا من ارباح دخل 

 
 

 "11"المادة 
 الفوائد
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ع          .1 رى تخض دة اخ ة متعاق ي دول يم ف ى مق دفع ال دة وُت ة متعاق ي دول أ ف ي تنش د الت ان الفوائ
 .للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

 
ٌا                    بيد ان مثل هذه الفوائ     .2 ا وطبق أ فيه دة التي تنش ة المتعاق د يمكن ان تخضع للضريبة في الدول

ان الضريبة المفروضة                   ي، ف لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا آان قابض الفوائد هو المالك الفعل
دة الي للفائ غ االجم ن المبل ة م رة بالمئ اوز عش ب ان ال تتج ذا، يج لطات .  هك ى الس وعل

 .تين ان ُتسوي باالتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلكالمختصة لدى الدولتين المتعاقد
 
دة ُتعفى             ) 2(على الرغم من احكام الفقرة       .3 ة متعاق د الناشئة في دول ان الفوائ من هذه المادة، ف

دة االخرى، او                         ة المتعاق ة الدول ى حكوم ًا ال ود فعلي ة اذا آانت تع ك الدول من الضريبة في تل
 .ة منبثقة منهاسلطة محلية، او وحدة ادارية اقليمي

 
وع،     " الفوائد"تعني آلمة    .4 آما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من حقوق الديون من آل ن

ي     ًا ف ل حق ل او ال تحم ت تحم واء آان أمين، وس ر مضمونة بت ت مضمونة او غي واء آان س
ندات واالوراق    ن الس دخل م ه التخصيص ال ى وج ي عل دين، وتعن اح الم ي ارب ارآة ف المش

ة ك    المالي ة بتل آت المرتبط الوات والمكاف ك الع ه ذل ا في ندات، بم ن الس دخل م ة وال  الحكومي
ة ندات واالوراق المالي ة  . الس ر بمثاب دفع ال تعتب ي ال أخر ف اء الت زاءات المفروضة لق ان الج
 .فائدة لغرض هذه المادة

 
رتين       .5 يم ف      ) 2(و) 1(ال تسري احكام الفق دة، المق ي للفائ ك الفعل ان المال دة،   اذا آ ة متعاق ي دول

ع                   ة تق يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة االخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة، من خالل منشأة دائم
فيها، او آان يؤدي في تلك الدولة االخرى خدمات شخصية مستقلة من مرآز ثابت يقع فيها،        

أة الدائمة او المرآز وآان الدين الذي ُيدفع بشأنه الفائدة مرتبطًا بصورة فعالة بمثل هذه المنش         
ت ادة   .  الثاب ام الم ري احك ة، تس ذه الحال ل ه ي مث ادة " 7"فف ، حسب مقتضى "14"او الم
 .الحال

 
دة، او                          .6 ة المتعاق ك الدول ا هو تل دما يكون دافعه دة عن ة متعاق ُتعتبر الفوائد بانها ناشئة في دول

ه حيث يكون الشخص         .  ةسلطة محلية، او وحدة ادارية اقليمية، او مقيمًا في تلك الدول           اال ان
أة                               دة منش ة متعاق ك في دول ن، يمل م يك دة او ل ة متعاق ًا في دول ان مقيم الدافع الفائدة، سواء آ
دة من          ك الفائ دائمة او مرآز ثابت يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة، وجرى تحمل تل

ذ           ة           جانب المنشأة الدائمة تلك او المرآز الثابت، فعندئذ ُتعتبر ه ا ناشئة في الدول دة بانه ه الفائ
 .المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او المرآز الثابت

 
ا     .7 ين آليهم ا، او ب ي له ك الفعل دة والمال ع الفائ ين داف ة خاصة ب ود عالق بب وج ه بس ث ان حي

دة     ع الفائ ين داف ه ب اق علي ن االتف ان يمك ذي آ غ ال دة المبل غ الفائ اوز مبل ر، يتج وشخص آخ
غ                  و المالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العالقة، فان احكام هذه المادة ال تسري اال على المبل

دفوعات يبقى خاضعًا للضريبة                     .  المذآور اخيراً  د من الم إن القسم الزائ ة، ف ذه الحال وفي ه
 .وفقًا لقوانين آل دولة متعاقدة، مع أخذ االحكام االخرى لهذه االتفاقية بعين االعتبار

 
 

 "12"لمادة ا
 ) العائدات(االتاوات 
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دة           ) العائدات(تخضع االتاوات    .1 الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاق

 .االخرى للضريبة في تلك الدولة االخرى
 
دات (بيد ان هذه االتاوات      .2 دة التي                  ) العائ ة المتعاق يمكن ان تخضع ايضًا للضريبة  في الدول

ان          ها وطبقًا لقو  تنشأ في  ا، ف انين تلك الدولة، ولكن اذا آان قابض العائدات هو المالك الفعلي له
اوات      الي لالت غ االجم ن المبل ة م ة بالمئ اوز خمس ب ان ال تتج ة يج ريبة المفروض الض

ادل             ).  العائدات( اق المتب وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان ُتسوي باالتف
 .طريقة تطبيق ذلك

 
دات (االتاوات  "مة  ان آل  .3 دفوعات من اي                   )" العائ ي الم ادة تعن ذه الم ا هي مستعملة في ه آم

ال            ع ونشر العم نوع يتم قبضها آتعويض لقاء استعمال، او الحق في استعمال اي حقوق طب
ادبية او فنية او علمية، بما في ذلك االفالم السينمائية، واالفالم او االشرطة للبث االذاعي او         

اف البصرية او الوسائل                  التلفزيوني،   ابالت او االلي ار الصناعية او الك ر االقم واالرسال عب
ة، او    ة تجاري راع، او عالم راءة اخت اء اي ب ور، ولق ة الجمه ى عام ث ال ة للب ة المماثل التقني
تصميم، او انموذج، او مخطط، او معادلة او طريقة انتاج سرية، او لقاء استعمال، او الحق                   

ن ا  تعمال اي م ي اس ق     ف ات تتعل اء معلوم ة، او لق ة او العلمي ناعية او التجاري دات الص لمع
 .بالخبرة الصناعية، او التجارية او العلمية

 
رتين        .4 ام الفق اوات     ) 2(و) 1(ال تسري احك ي لالت ك الفعل ان المال دات (اذا آ يم في   )العائ ، المق

أ في               ذي تنش دة االخرى ال اوات    دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاق ا االت دات (ه ، )العائ
دمات شخصية    ة االخرى خ ك الدول ي تل ؤدي ف ان ي ا، او آ ع فيه ة تق أة دائم ن خالل منش م
اوات                             أنه االت دفع بش ذي ُت ك ال ق الحق او المال ا، وعن طري ع فيه مستقلة من مرآز ثابت يق

ة او المرآز الثا            ) العائدات( أة الدائم ذه المنش ففي  .  بت ويكون  مرتبطًا بصورة فعالة بمثل ه
 .، حسب مقتضى الحال"14"او المادة " 7"هذه الحالة، تسري احكام المادة 

 
ة                    ) العائدات(ُتعتبر االتاوات    .5 ك الدول ا هو تل دما يكون دافعه دة عن ة متعاق بانها ناشئة في دول

ة                     ك الدول ًا في تل ة، او مقيم ة اقليمي ه  .  المتعاقدة نفسها، او سلطة محلية، او وحدة اداري  اال ان
اوات          دافع لالت دات (حيث يكون الشخص ال م                )العائ دة او ل ة متعاق ًا في دول ان مقيم ، سواء آ

اوات                   ع االت ة جرى تحمل مسؤولية دف يكن، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة او قاعدة ثابت
ك او      ) العائدات(بشأنها، وجرى تحمل تلك االتاوات    ) العائدات( ة تل أة الدائم من جانب المنش

ز  اوات     المرآ ك االت ر تل ب ان ُتعتب ذ يج ت، فعندئ دات(الثاب ة   ) العائ ي الدول ئة ف ا ناش بانه
 .المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة او المرآز الثابت

 
والمالك الفعلي لها، او بين ) العائدات(حيث انه بسبب وجود عالقة خاصة بين دافع االتاوات  .6

ة باستعمال او الحق في استعمال              آليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ العائ      دات الذي له عالق
اوات         ا االت دات (المعلومات التي ُتدفع عليه ين               )العائ ه ب اق علي ان يمكن االتف ذي آ غ ال ، المبل

ادة              ) العائدات(دافع االتاوات    ذه الم المالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العالقة، فان احكام ه
دفوعات             .  ًاال تسري اال على المبلغ المذآور اخير       د من الم إن القسم الزائ وفي هذه الحالة، ف

ة            ذه االتفاقي يبقى خاضعًا للضريبة وفقًا لقوانين آل دولة متعاقدة، مع أخذ االحكام االخرى له
 .بعين االعتبار
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 "13"المادة 

 الربح الرأسمالي
 
الك    .1 ي ام ن التصرف ف دة م ة متعاق ي دول يم ف ا مق ي يحصل عليه اح الت ر تخضع االرب  غي

ادة          ا في الم ة                " 6"منقولة، أشير اليه دة االخرى، للضريبة في الدول ة المتعاق ع في الدول وتق
 .المتعاقدة التي تقع فيه تلك االمالك

 
أة             .2 ة لمنش وال التجاري ة ُتشكل جزءًا من االم اموال منقول ان االرباح الناجمة عن التصرف ب

ي الدو   دة ف ة متعاق ابع لدول روع ت ا مش ة يملكه ن التصرف  دائم رى، او م دة االخ ة المتعاق ل
دة    باموال منقولة عائدة لقاعدة ثابتة في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاق
ن      ة ع اح الناجم ك االرب ك تل ي ذل ا ف تقلة، بم دمات شخصية مس ام بخ رى لغرض القي االخ

ة،       ا) وحدها او مع المشروع بكامله    (التصرف بهذه المؤسسة الدائمة      و مثل هذه القاعدة الثابت
 .تخضع للضريبة في تلك الدولة

 
ان االرباح الناجمة عن التصرف بسفن، وزوارق، وطائرات ُتشغل في النقل الدولي، او من                .3

ك  ي تل ك، ال تخضع للضريبة اال ف ل تل ائل النق ق بتشغيل وس ة تتعل اموال منقول التصرف ب
 .دارة الفعالة للمشروعالدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان اال

 
رات       .4 ه في الفق ) 3(و) 2(و) 1(ان االرباح الناجمة عن التصرف باموال غير تلك المشار الي

رف           ا المتص يم فيه ي يق دة الت ة المتعاق ي الدول ريبة اال ف ع للض ادة، ال تخض ذه الم ن ه م
 .باالموال

 
 

 "14"المادة 
 الخدمات الشخصية المستقلة

 
ة او                ال يخضع الدخل الذي    .1 ق بالخدمات المهني ا يتعل  يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في م

ة             ك      . اية نشاطات اخرى ذات صفة شخصية مستقلة للضريبة اال في تلك الدول تثنى من ذل يس
دة                        ة المتعاق دخل للضريبة ايضًا في الدول ذا ال ل ه الحالتين التاليتين حين يمكن ان يخضع مث

 :االخرى
 

ه مرآ   .أ  ت لدي رى         اذا آان دة االخ ة المتعاق ي الدول ة ف ورة منتظم ه بص وفر ل ت مت ز ثاب
 ألغراض القيام باعماله؛ او 

  
ي         .ب  اوز ف غ او تتج دد تبل دة او لم رى لم دة االخ ة المتعاق ي الدول ودًا ف ان موج اذا آ

ا   ة    183مجموعه نة الميالدي ي بالس دأ او تنته هرًا تب ر ش ى عش الل اثن ي خ ًا ف  يوم
 .المعنية 

 
، يخضع هذا الدخل للضريبة في       )ب(و) أ(تين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين       في الحال  

نجم                       ة او ي ى القاعدة الثابت ه ال ذي ُينسب من در ال ذلك الق الدولة المتعاقدة االخرى ولكن فقط ب
 .عن االعمال في المدة التي آان المقيم موجودًا خاللها في تلك الدولة االخرى
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ة  الخد "تشمل عبارة    .2 ة              " مات المهني ة والفني ة واالدبي ى وجه التخصيص النشاطات العلمي عل

اء والمحامين والمهندسين                تقلة لالطب والتربوية او التعليمية المستقلة، وآذلك النشاطات المس
 .ومهندسي البناء واطباء االسنان والمحاسبين

 
 

 "15"المادة 
 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 
ام ال .1 اة احك ع مراع واد م ريبة "21"و" 20"و" 19"و" 18"و" 16"م ع للض ، ال تخض

ا    ي م دة ف ة متعاق ي دول يم ف ا مق ي يحصل عليه ة االخرى الت الرواتب والتعويضات المماثل
دة االخرى                   ة المتعاق .  يتعلق بوظيفة ما، اال في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدول

ة ا          ذي              واذا آانت تلك الوظيفة تمارس في الدول ذا التعويض ال ل ه ان مث دة االخرى، ف لمتعاق
 .ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة االخرى

 
، ال يخضع للضريبة المكافأة او التعويض الذي يحصل عليه          )1(على الرغم من احكام الفقرة     .2

ي   دة االخرى، اال ف ة المتعاق ي الدول ارس ف ة تم ق بوظيف ا يتعل ي م دة ف ة متعاق ي دول يم ف مق
 : ولة المذآورة اوًال، اذاالد

 
يومًا   183آان المستفيد موجودًا في الدولة االخرى لمدة او لمدد ال تتجاوز في مجموعها  .أ 

 خالل اثني عشر شهرًا تبدأ او تنتهي في السنة الميالدية المعينة، و 
 

ة       .ب  ي الدول ًا ف يس مقيم ه، ل ب عن ل، او نائ ب صاحب عم ن جان دفع م ويض ي ان التع آ
 خرى؛ واال 

  
ة  .ج  ي الدول ل ف احب العم ه ص ت يملك ز ثاب ة او مرآ أة دائم ويض منش ل التع ال تتحم

 .االخرى 
 
ه                     .3 ذي يحصل علي أة او التعويض ال على الرغم من االحكام السابقة من هذه المادة، فان المكاف

 في  مقيم في دولة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة، او زورق، او طائرة، ُتشغل      
ان االدارة   ا مك ع فيه ي يق دة الت ة المتعاق ك الدول ي تل دولي، ال يخضع للضريبة اال ف ل ال النق

 .الفعالة للمشروع
 

 
 
 
 
 

 "16"المادة 
 مكافآت اعضاء مجلس االدارة ومكافآت الموظفين

 من مستوى االدارة العليا
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صل عليها شخص مقيم مكافآت اعضاء مجلس االدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يح  .1
رآة     ي ش ابه ف س مش س ادارة او بمجل دتين بصفته عضوًا بمجل دولتين المتعاق دى ال ي اح ف

 .مقيمة في الدولة المتعاقدة االخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة االخرى
 
يم في احدى               .2 المرتبات واالجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مق

دو  ة            ال ة في الدول ا في شرآة مقيم دتين بصفته موظف من مستوى االدارة العلي لتين المتعاق
 .المتعاقدة االخرى يجوز ان تخضع للضريبة في تلك الدولة االخرى

 
 

 "17"المادة 
 الفنانين والریاضيين" مداخيل"دخول 

 
ي         "15"و" 14"على الرغم من احكام المادتين       .1 ه مق ذي يحصل علي دخل ال ة   ، فان ال م في دول

متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة االخرى آفنان مسرحي، او             
ة              ك الدول سينمائي، او اذاعي، او تلفزيوني، او موسيقي او آرياضي، يخضع للضريبة في تل

 .االخرى
 
ان او رياضي بصفت                   .2 ذه ال    اذا آان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فن ه ه

ام                رغم من احك ى ال دخل، عل ك ال ان ذل ل لشخص آخر، ف ان او الرياضي نفسه، ب يعود للفن
، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات        "15"و" 14"و" 7"المواد  

 .الفنان او الرياضي
 
ا في    ، فان الدخل الناجم عن النشاطات ا     )2(و) 1(على الرغم من احكام الفقرتين       .3 لمشار اليه

رة  ومتي   ) 1(الفق ب حك ن جان ا م ق عليه ة او الرياضية المتف ادالت الثقافي ار المب ضمن اط
ة                          ربح، يعفى من الضريبة في الدول ي ال وخي جن ر ت دتين والتي تجري لغي الدولتين المتعاق

 .المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات
 
 
 
 "18"المادة 

  الحياةمعاشات التقاعد والمرتبات مدى
 
رة     .1 ام الفق اة احك ع مرع ادة  ) 2(م ن الم د      " 19"م ات التقاع ان معاش ة، ف ذه االتفاقي ن ه م

دة                    ة متعاق يم في دول ى مق دفع ال والمرتبات مدى الحياة والتعويضات المماثلة االخرى التي ت
 .مقابل استخدام سابق، ال تخضع للضريبة اال في الدولة مصدر الدخل

 
ة              ) 1(م الفقرة   على الرغم من احكا    .2 ان معاشات التقاعد والتعويضات المماثل ادة ف من هذه الم

دفع بموجب تشريع  ي ت ة االخرى الت اة والتعويضات المماثل دى الحي ات م االخرى والمرتب
 .الضمان االجتماعي في دولة متعاقدة، ال تخضع للضريبة اال في الدولة مصدر الدخل

 



 16 

د محددة            " الحياةالمبالغ المرتبة مدى    "يقصد بعبارة    -3 ة في مواعي مبلغ معين يدفع بصفة دوري
ة واحدة في                       ذه االقساط دفع او خالل مدة معينة او محددة طبقًا اللتزام بدفع ما يقابل جميع ه

 .شكل نقدي او قابل للتقييم النقدي
 
 
 

 "19"المادة 
 الحكومية) الخدمة(الوظائف 

 
ة      ، غير معاش التقاعد   ) ان المكافأة التعويض   .أ .1 دة، او سلطة محلي ، الذي تدفعه دولة متعاق

ى                    دم ال تابعة لها، او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها، الى شخص في ما يتعلق بخدمات تق
 .تلك الدولة او تلك السلطة او الوحدة، ال يخضع للضريبة اال في الدولة مصدر الدخل

 
دولة المتعاقدة االخرى، اال اذا     بيد ان ذلك لتعويض او المكافأة ال يخضع للضريبة في ال           .ب 

 :قدمت الخدمات في تلك الدولة وآان الشخص مقيمًا في تلك الدولة، هو
 من مواطني تلك الدولة، او) 1(  
 .لم يصبح مقيمًا في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات) 2(  

 
واد  .2 ام الم ق احك آت والتعويضات ومعا" 18"و" 16"و" 15"تطب ى المكاف د عل شات التقاع

ا او                   ة له ة تابع المتعلقة بخدمات قدمت العمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة، او سلطة محلي
 .وحدة ادارية اقليمية تابعة لها

 
 
 "20"المادة 

 الطلبة والمتدربون
 
ب او    .1 دة االخرى بصفة طال ة المتعاق ي الدول ًا ف ود مؤقت دة والموج ة متعاق ي دول يم ف ان المق

درب يتلق  دة        مت ة المتعاق ي الدول ريبة ف ع للض ًا، ال يخض ًا او تجاري ًا او مهني دريبًا تقني ى ت
ته           ى معيش اق عل رض االنف ارج لغ ن الخ رده م ي ت ة الت ويالت المالي ى التح رى عل االخ

 .وتحصيله العلم او التدرب، او ترد اليه بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي
 
أة ال(ال يخضع للضريبة التعويض   .2 اء خدمات  ) مكاف درب، لق ى الطالب او المت دفع ال ذي ي ال

تقدم في الدولة االخرى، في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين شريطة ان تكون تلك الخدمات ذات 
 .عالقة بتحصيله العلمي او التدرب

 
 
 

 "21"المادة 
 المعلمون واالساتذة والباحثون
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ي دو  .1 ًا ف ان مقيم ذي آ يم، او ال ة  ان الشخص المق ه للدول ل زيارت ن قب رة م دة مباش ة متعاق ل
ة   ة مؤسس ة، او اي ة او مدرس ة او آلي وة اي جامع ى دع اء عل ذي، بن دة االخرى وال المتعاق
دة االخرى،                      ة المتعاق ك الدول ة تل ا حكوم ربح، تعترف به تعليمية مماثلة اخرى ال تتوخى ال

نتين                  دة ال تتجاوز الس دة االخرى لم ة المتعاق ك الدول اريخ وصوله االول        يوجد في تل  من ت
ة المشار                       ك المؤسسات التعليمي ا في تل ام بابحاث، او آليهم اليه، فقط لغرض التعليم او القي

دخول                ى ال داخيل "اليها، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة االخرى عل ة  " م الناجم
 .عن التعليم او االبحاث

 
رة  .2 ام الفق ق احك ادة عل) 1(ال تطب ذه الم ك من ه اجم عن االبحاث اذا آانت تل دخل الن ى ال

ين او     ة الخاصة لشخص مع ل للمنفع ة ب ي المصلحة العام ا ال ف ام به ري القي اث يج االبح
 .اشخاص معينين

 
 "22"المادة 

 االخرى) المداخيل(الدخول 
 
أها والتي               .1 ان منش ا آ ال تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة، حيثم

 .تتناولها المواد السابقة من هذه االتفاقية، اال في تلك الدولة المتعاقدةلم 
 
دة                           .2 ة المتعاق دة من مصادر في الدول ة متعاق يم في دول ه مق بيد ان اي دخل آهذا يحصل علي

 .االخرى، يخضع للضريبة ايضًا في تلك الدولة االخرى
 

 
 "23"المادة 

 الضریبة على رأس المال
 
رة                ان رأس المال     .1 ة في الفق ا هي معرف ة، آم ادة     ) 2(الممثل بأموال غير منقول " 6"من الم

ي    دة االخرى، يخضع للضريبة ف ة المتعاق ي الدول ع ف دة وتق ة متعاق ي دول يم ف ا مق ويملكه
 .الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك االموال

 
ا      ان رأس المال الممثل بأموال منقولة تشكل جزءًا من االمالك التجاري           .2 ة يملكه ة لمنشأة دائم

ود                  ة تع أموال منقول مشروع في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة االخرى، او الممثل ب
دة االخرى لغرض                           ة المتعاق ه في الدول وافرة ل دة ومت ة متعاق يم في دول ة لمق الى قاعدة ثابت

ا   القيام بخدمات شخصية مستقلة، يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة            التي تقع فيه
 .النشأة الدائمة او المرآز الثابت

 
دولي    .3 ل ال ات النق ي عملي غلها ف ي يش ائرات والت فن وزوارق وط ل بس ال الممث ان رأس الم

 مشروع من دولة متعاقدة، واالموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك، 
 .ا مكان االدارة الفعالة للمشروعال يخضع للضريبة اال في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه 

 
دة، ال تخضع للضريبة             .4 ة متعاق ان جميع عناصر رأس المال االخرى الخاصة بمقيم في دول

 .اّال في تلك الدولة
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 "24"المادة 

 طرق تجنب االزدواج الضریبي
 
اذا آان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل او يملك رأس مال خاضع للضريبة                 .1

ى بخصم              في ا  ل "لدولة المتعاقدة االخرى طبقًا الحكام هذه االتفاقية، تقوم الدولة االول " تنزي
مبلغ من ضريبة الدخل او الضريبة على رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة                
على الدخل او الضريبة على رأس المال المدفوعة في الدولة االخرى، على ان هذا الخصم                

ل" ال    ال ي" التنزي ريبة رأس الم دخل او ض ريبة ال دار ض ن مق د ع م -زي نح الخص ل م  -قب
 .المنسوب الى الدخل او رأس المال يخضع للضريبة في تلك الدولة االخرى حسب االحوال

 
اذا آان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة او رأس المال المملوك له معفي من         .2

ك تأخذ في     الضريبة في هذه الدولة طبقًا الي   من احكام هذه االتفاقية، فان تلك الدولة مع ذل
اقي دخول او رأس           ى ب حسبانها مبلغ الدخل او رأس المال المعفى عند حساب الضريبة عل

 .مال هذا المقيم
 
ل"الغراض الخصم  .3 ة  " التنزي ي الدول ال ف ى رأس الم دخل او الضريبة عل ن ضريبة ال م

ة ف     ريبة المدفوع ان الض دة ف ريبة      المتعاق مل الض وف تش رى س دة االخ ة المتعاق ي الدول
ة         ك الدول طة تل ت او خفضت بواس ا اعفي رى ولكنه ة االخ ك الدول ي تل دفع ف تحقة ال المس

 .المتعاقدة طبقًا لنصوصها القانونية الخاصة بالحوافز الضريبية
 

 
 "25"المادة 

 عدم التمييز
 
دة          .1 ة المتعاق ات      ال يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدول ة متطلب ة ضريبة او اي االخرى الي

ًا من التي           متعلقة بها،  تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اشد عبئ
ذا  . يخضع لها، او يجوز ان يخضع لها، مواطنو تلك الدولة االخرى في الظروف نفسها           وه

ادة       ام الم رغم من احك ى ال م، عل ى االشخاص    "1"الحك وا   ، يسري ايضًا عل م ليس ذين ه ال
 .مقيمين لدى احد البلدين المتعاقدتين او آليهما

 
دة يجب ان ال يخضعوا في اي                     .2 ان االشخاص الذين ال جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاق

ا، تختلف عن او تكون اشد                          ة به ات متعلق ة ضرائب او متطلب دتين الي دولتين المتعاق من ال
ا او يجوز ان يخضع              عبئًا من الضريبة المفروضة والمتطل     بات المتعلقة بها التي يخضع له

 .لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها
 
ة                   .3 دة في دول ينبغي ان ال تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع من دولة متعاق

ى            متعاقدة اخرى، في تلك الدولة االخرى  بصورة اقل مالءمة من الضريبة المفروضة عل
ال نفسها        مشاريع   وم باالعم ادة يجب ان ال تفسر             . لتلك الدولة االخرى تق ذه الم ام ه ان احك

اءات او     ومات او اعف ة حس ة االخرى اي ي الدول ين ف نح المقيم دة بم ة متعاق زم دول ا تل بانه
تخفيضات شخصية الغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية           

 .االتي تمنحها الى مقيمين لديه
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ادة           .4 ام الم ه احك رة     "9" باستثناء ما تطبق علي ادة     ) 7(، او الفق رة     "11"من الم ) 6(، او الفق

والمصروفات االخرى التي يدفعها  من       ) العائدات(، فان الفوائد واالتاوات     "12"من المادة   
اح الخاضعة                   د االرب دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة االخرى يجب، لغرض تحدي
ا دفعت       للضريبة والعائدة لهذا المشروع، ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها آانه
الى مقيم في الدولة االولى وآذلك، فان اي ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم    
ذا          ريبة له ع للض ال الخاض د رأس الم رض تحدي ب، لغ رى يج دة االخ ة المتعاق ي الدول ف

ة          المشروع، ان تكون قاب    يم في الدول لة للحسم في ظل الظروف نفسها وآانها قد اجريت لمق
 .المذآورة االولى

 
ًا، بصورة    .5 ًا او جزئي ه آلي مالها او يشرف علي ك رأس ي يمل دة، والت ة متعاق اريع دول ان مش

مباشرة او غير مباشرة، واحد او اآثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة االخرى، ال تخضع                
ًا من              في الدولة اال   ا تختلف عن او تكون اشد عبئ ة به ات متعلق ولى الية ضرائب او متطلب

ا     وز ان تخضع له ا، او يج ي تخضع له ا الت ة به ات المتعلق الضريبة المفروضة والمتطلب
 .مشاريع مماثلة اخرى تابعة للدولة االولى

 
 

 "26"المادة 
 اجراءات االتفاق المتبادل

 
ؤدي او      اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة      .1  ان اعمال احدى الدولتين المتعاقدتين او آلتيهما ت

ه، بصرف                        ه يجوز ل ة، فان ذه االتفاقي ام ه ستؤدي الى فرض ضرائب عليه ال تتفق مع احك
ى          النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين، ان يرفع قضيته ال

رد           السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي ي        ا، اذا آانت قضيته ت ا، او ان يرفعه يم فيه ق
رة   ت الفق ادة  ) 1(تح ن الم ة      " 25"م ي الدول ة ف لطة المختص ى الس ة، ال ذه االتفاقي ن ه م

ويجب رفع القضية خالل سنتين من التبليغ االول لالجراء  . المتعاقدة التي يكون مواطنًا فيها    
 .اقيةالذي يؤدي الى فرض ضريبة ال تتفق مع احكام هذه االتف

 
ه بصورة مرضية                   .2 تسعى السلطة المختصة اذا بدا لها االعتراض مبررا واذا لم تستطيع حل

ك من                دة االخرى وذل ة المتعاق لحل القضية باالتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدول
 وينفذ اي اتفاق يتم التوصل اليه بالرغم      . اجل تجنب الضريبة التي ال تأتلف مع هذه االتفاقية        

 .عن اية احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين
 
ة مصاعب                 .3 ادل اي اق المتب تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الن تحل باالتف

ا          اء            . او شكوك ناشئة عن تفسير هذه االتفاقية او تطبيقه ًا اللغ ا ايضًا التشاور مع ويجوز له
 .بي في الحاالت غير المنصوص عليها في هذه االتفاقيةاالزدواج الضري

 
ع بعض       .4 ها م رة بعض ال مباش دتين االتص دولتين المتعاق ي ال ة ف لطات المختص وز للس يج

وعندما يبدو انه من المستحسن، في    . لغرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة       
ادل      سبيل التوصل الى اتفاق، اجراء تبادل شفهي في اآلراء       ذا التب ه يجوز ان يجري ه ، فان

 .عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
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 "27"المادة 

 تبادل المعلومات
 
ذه                  .1 ام ه ذ أحك تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفي

وانين المح   ام الق ة أو أحك ي      اإلتفاقي رائب الت دتين بخصوص الض دولتين المتعاق ي ال ة ف لي
ال أو التهرب من                         ة بوجه خاص دون االحتي ك من أجل الحيلول تشملها هذه اإلتفاقية، و ذل

ادة  د الم ذه الضرائب و ال تقي ع ه ات" 1"دف ادل المعلوم ات . تب ة معلوم ة أي و يجب معامل
ا          تتلقاها دولة متعاقدة آمعلومات سرية بالطريقة نفسها آ        م الحصول عليه المعلومات التي ت

ا إال لألشخاص أو السلطات                   ا  (بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة، و ال يجب البوح به بم
ة   ات اإلداري اآم و الهيئ ك المح ي ذل ي    ) ف يل الضرائب الت دير أو تحص ر تق ا أم اط به المن

رائب        ك الض ة بتل تئنافات المتعلق ت االس ي ب ة، أو ف ذه اإلتفاقي ملها ه ا أو تش ، أو مالحقته
ذه                       . تنفيذها ك المعلومات إال له ك السلطات أن ال تستعمل تل ى اولئك األشخاص أو تل و عل

رارات   . األغراض ي الق ة، أو ف ات العلني ي المحاآم ات ف م أن يفضوا بالمعلوم وز له و يج
 .القضائية

 
رة       .2 ام الفق ى دو   ) 1(ال يجب في أي حال من األحوال تفسير أحك ا تفرض عل دة   بأنه ة متعاق ل

 :اإللتزام
 

ة أو       .أ  ك الدول ة لتل راءات اإلداري وانين و االج ع الق أتلف م ة ال ت راءات إداري ذ اج بتنفي
 .الدولة المتعاقدة األخرى 

 
راءات      .ب وانين أو االج ب الق ا بموج ول عليه ن الحص ات ال يمك ديم معلوم  بتق

 .لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة األخرى اإلدارية 
 

بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري، أو صناعي، أو مهني، أو طريقة انتاج، أو               .  ج 
 .معلومات يكون الكشف عنها مخالفًا لالنتظام العام

 
 

 "28"المادة 
 أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

 
ال يمس أي نص في هذه االتفاقية باالمتيازات الضريبية ألعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب               

 .القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام اإلتفاقات الخاصة
 
 
 
 
 

 "29"المادة 
 سریان المفعول
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تورية        راءات الدس تكمال االج ائق اس ادل وث اريخ تب ن ت ارًا م ة اعبت ذه االتفاقي ول ه رى مفع يس
 :احكامها الول مرةالمرعية االجراء في آل من الدولتين المتعاقدتين ويبدأ سريان 

 
وم                   ) 1( د الي ي، أو بع دخل الحاصل ف ى ال د المصدر، عل ة عن  في ما يتعلق بالضرائب المقتطع

ا سريان                   ) آانون الثاني (األول من يناير     دأ فيه ي السنة التي يب ة التي تل من السنة الميالدي
 مفعول االتفاقية؛ و 

 
اح و ا             ) 2( ى األرب م الحصول           في ما يتعلق بالضرائب األخرى، عل ال التي ت دخل ورأس الم ل

اير (عليها خالل السنة الضريبية التي تبدأ في، أو بعد اليوم األول من آانون الثاني            من  ) ين
 .السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول االتفاقية

 
 

 "30"المادة 
 إنهاء اإلتفاقية

 
 .ر محددإن هذه االتفاقية تبقى سارية المفعول الى أجل غي .1
 
وات                 .2 ق القن يجوز ألي من الدولتين المتعاقدتين أن تعطي الدولة المتعاقدة األخرى، عن طري

ران              ين من حزي و (الدبلوماسية، إبالغا خطيا بانهاء اإلتفاقية في، أو قبل الثالث من أي  ) يوني
ا سريان مفعول اإل                    دأ فيه ة سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يب و . تفاقي

 :في هذه الحال، يتوقف مفعول هذه اإلتفاقية
 

 في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، على الدخل الحاصل في، ) 1(  
اني            انون الث اير (أو بعد اليوم األول من آ ا                ) ين ي السنة التي أعطي فيه من السنة التي تل
 اإلبالغ؛ و 

 
رى، عل    ) 2(   رائب األخ ق بالض ا يتعل ي م م    ف ي ت ال الت دخل و رأس الم اح و ال ى األرب

اني                     انون الث وم األول من آ الحصول عليها خالل السنة الضريبية التي تبدأ في، أو بعد الي
 .من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها اإلبالغ بانهاء اإلتفاقية) يناير(

 
 

ا      و إشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك حسب األصول م           ن جانب حكومتيهما، قد وقع
 .هذه اإلتفاقية

 
 .باللغة العربية) مارس(حررت من نسختين في القاهرة، في اليوم السابع عشر من سنة آذار 
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