
 

  
  
  
  
  

  إتفاقيـــــة
  

  يةلبنانال  الجمهورية   حكومةبين
  و  

  
   حكومة المملكة األردنية الهاشمية

  
   اإلزدواج الضريبيلتجنب

  
  التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل  ومنع 

  
  
  
  
  
  
  
  

   ،ة الهاشميةيالمملكة األردنإن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة  

ق     ي توثي ا ف ة منهم ة       ارغب د إتفاقي ق عق ن طري زه ع ا وتعزي صادي بينهم اون االقت بلتع  لتجن

ى ال             التهرب  ومنعاإلزدواج الضريبي    ع الضرائب المفروضة عل ى        دخل من دف ا عل د اتفقت ا  ، ق م

  :يلي
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  "1"المادة 
  النطاق الشخصي

  
  .يهماتين او آلت الدولتين المتعاقدىتسري هذه االتفاقية على االشخاص المقيمين في احد

  
 
  

  "2"المادة 
  الضرائب التي تشملها االتفاقية

  
لطاتها        .1 دة، او س ة متعاق م دول ة باس دخل المفروض ى ضرائب ال ة عل ذه االتفاقي سري ه ت

  .المحلية او وحداتها االدارية االقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها
  
ى    .2 ضرائب المفروضة عل ع ال دخل جمي ى ال ر ضرائب عل وعتعتب ى  ال مجم دخل، او عل

ة او                    عناصر الدخل  االمالك المنقول ة عن التصرف ب اح الناجم ى االرب ، بما في ذلك الضرائب عل
ذلك          واألجور  الرواتب  مجموع غير المنقولة، والضرائب على    ة االخرى وآ  والتعويضات المماثل

  .الضرائب على تحسين قيمة رأس المال
  
  :تفاقية هي ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه اال  .3
  
  :األردنفي حالة   . أ

  ضريبة الدخل؛ -1
  ضريبة الخدمات االجتماعية  -2

  ").االردنيةالضريبة  "ويشار اليها في ما يلي بـ(
  
   :لبنانفي حالة   .ب
  
  الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية ؛) 1(
  الضريبة على الرواتب واالجور ومعاشات التقاعد ؛) 2(
  ضريبة على دخل رؤوس االموال المنقولة ؛ال) 3(
  .الضريبة على االمالك المبنية) 4(
  
  ").الضريبة اللبنانية"ويشار اليها في ما يلي بـ (
  
شابه بصورة اساسية الضرائب                          .4 ل او ت ة ضرائب تماث ى اي ضا عل ة اي ذه االتفاقي تسري ه

د     من هذه المادة   )3(الحالية المشار اليها في الفقرة       ة اضافة          وتفرض بع ذه االتفاقي ع ه اريخ توقي  ت
شعر               .  الى هذه الضرائب او بدال منها      دتين ان ُت دولتين المتعاق صتين في ال سلطتين المخت ى ال وعل

د          ة بع دة معقول ديهما خالل م وانين الضرائب ل احداهما االخرى باية تغييرات مهمة تجري على ق
  .تلك التغييرات
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  "3"المادة 
  تعريفات عامة

  
  :ض هذه االتفاقية ما لم يقتض السياق خالف ذلك ألغرا  .1
  
ي   .أ دة "تعن ة المتعاق رى "و" الدول دة االخ ة المتعاق مية " الدول ة الهاش ة األردني ، او "المملك
  حسبما يقتضي السياق ذلك ؛" الجمهورية اللبنانية"
  
ة ،المملكة األردنية الهاشمية اراضي" األردن "عني آلمة ت  .ب اع   األ  والمياه االقليمي ة وق ردني

ة ة األردني اه االقليمي اطن االرض للمي دود،البحر وب ا وراء ح د م ة تمت ضمن أي منطق اه   وتت المي
ة،  االقليمية ا                األردني ذه، والتي عينت أو يمكن تعيينه ة آه اطن االرض الي منطق اع البحر وب وق

سيادة   بموجب القوانين األردنية وبما يتفق مع القانون الدولي آمنطقة يكون لألردن عل       وق ال يها حق
  الغراض اآتشاف واستغالل المصادر الطبيعية، سواء آانت حية أو غير حية ؛ 

  
ة ت  .ج ي آلم ان"عن ك  اراضي" لبن ي ذل ا ف ة بم ة اللبناني ا  الجمهوري ذلك ةاالقليمي مياهه  وآ

صادية  ة االقت صريةالمنطق سيادة،    الح وق ال ة حق ة اللبناني ا الجمهوري ارس عليه ي ُتم  الت
وارد          واالختصاص ق بالتنقيب عن الم ا يتعل  بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في م

اه                    ذه المي ة له ة التحتي الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر، وقاع البحر والترب
  واستثمارها ؛

  
  لسياق ذلك ؛قضي اي او الضريبة اللبنانية حسبما األردنيةالضريبة " ضريبة "تعني آلمة  .د
  
شأة الفرد، والشرآة واي هيئة اخرى من االشخاص          " شخص"تشمل آلمة     .هـ ا في     من قانوني

  ين ؛تأي من الدولتين المتعاقد
  
اي هيئة اعتبارية او اية هيئة اخرى تعامل آهيئة اعتبارية الغراض            " شرآة"تعني آلمة     .و

  الضريبة ؛
  
ى  " مشروع في الدولة المتعاقدة االخرى    "و" مشروع في الدولة المتعاقدة   "تعني عبارة     .ز عل

  .التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة، ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة االخرى
  
  " :مواطن"تعني آلمة   .ح

   أي فرد يحمل جنسية دولة متعاقدة ؛-1  
انوني أو  -2   خص ق رآة أي ش خاصأ ش رآةأو  ش عها ذاك  ش ستمد وض ساهمة ت ن  م  م

  .القانون الساري المفعول في دولة متعاقدة
  
د، او          ،سفينة   عملية نقل بواسطة     أي" النقل الدولي "تعني عبارة     .ط  او طائرة، او سكة الحدي

ل           يلة النق مرآبة نقل بري يشغلها مشروع يوجد مكان إدارته في دولة متعاقدة، اال عندما تكون وس
  .ى اآلخرةلمتعاقدتلك تعمل فقط بين اماآن تقع في الدولة ا
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  " :السلطة المختصة"تعني عبارة   .ي
  
  .وزير المالية او ممثله المفوض: األردنبالنسبة الى ) 1(
  .وزير المالية او ممثله المفوض: بالنسبة الى لبنان ) 2(
  
ر معرف                        .2 ر غي إن اي تعبي دة، ف ة متعاق ة من جانب دول ذه االتفاقي ق ه ق بتطبي ا يتعل في م

ك                   فض السياق خال  فيها، ما لم يقت    وانين تل ه بموجب ق ى الخاص ب ه المعن  ذلك، يجب ان يكون ل
  .الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه االتفاقية

  
  
  

  "4"المادة 
  المقيــــم

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

ة، خاضعا  ك الدول وانين تل ضريبة فيهلق ه، او  الل ان ادارت سكنه، او مك ه، او م سبب محل إقامت  ب
شابهة  ة م ار آخر ذي طبيع سبب اي معي شمل اي شخص يكون خاضعا .  ب ارة ال ت ذه العب لكن ه

  .متعاقدة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك الدولةال للضريبة في تلك الدولة
  
 مقيما لدى آلتا الدولتين المتعاقدتين،      من هذه المادة   )1(لفقرة  اذا اعتبر الفرد وفقا ألحكام ا       .2

  :فعندئذ يجب ان يقرر وضعه القانوني آما يلي 
  
زل                           .أ ه من ان لدي اذا آ م، ف زل دائ ا من ه فيه وفر ل يعتبر بانه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يت

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

  
زل                     .ب ه من وفر لدي إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مرآز مصالحه الحيوية، او إذا لم يت

دولتين        د  دائم في اي من ال ا    تينالمتعاق ر مقيم د     فقط  ، اعتب ة المتعاق ه فيه  ت  الة في الدول  مسكن  اي ل
  معتاد ؛

  
ي آلت  .ج اد ف ه مسكن معت ان ل دولتينااذا آ د  ال ا، تينالمتعاق ي اي منهم ك ف ه ذل م يكن ل  او ل

   لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ؛ فقط اعتبر مقيما
  
سلطتان                           .د سوي ال ا، ت سية اي منهم م يكن يحمل جن دولتين او ل ا ال سية آلت اذا آان يحمل جن

  ان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة باالتفاق المتبادل ؛المختصت
  
رة      .3 ام الفق ا ألحك رد وفق ر الف شخص غي ر ال ادة  )1(اذا اعتب ذه الم ن ه ا  م دى آلت ا ل  مقيم

  .الدولتين المتعاقدتين، فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعالة
  
  
  

  "5"المادة 
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  الدائمة منشأةال
  
ارة         .1 شأة ال"ألغراض هذه االتفاقية، تعني عب ة  من تم عن طريق          " الدائم ان عمل ثابت ي  همك

  .القيام باعمال مشروع ما بصورة آاملة او جزئية
  
  : ما يلي خاصوجه ب" الدائمة منشأةال"تشمل عبارة   .2
  
  مكان لالدارة ؛  .أ
  فرع ؛  .ب
  مكتب؛.    ج
  مصنع ؛  .د
  ؛ أو مشغلورشة  .هـ
  مزرعة، او اي اراضي مزروعة ؛  .و
  المستودع  أو المعرض الصناعي الدائم أو المبنى، المستخدم آمنفذ للبيع؛  .ز
  .منجم، بئر نفط او غاز، مقلع حجارة او اي مكان آخر الستخراج الموارد الطبيعية  .ح
  
  :آذلك " الدائمة منشأةال"تشمل عبارة   .3
  
ة              موقعا للبناء، او مشروعا لالنشاء او       .أ ال اشراف ذات عالق ب، او اعم ع او الترآي  التجمي

ى         د عل دة تزي ال م ك االعم ع، او المشروع او تل ك الموق ط اذا استمر ذل ا، ولكن فق  اشهر  ستة به
  .خالل فترة اثني عشر شهرا

  
شارية            .ب ا الخدمات االست ا فيه دمها      تقديم خدمات بم دة عن           التي يق ة متعاق مشروع في دول

 آخرين جرى استخدامهم لهذه االغراض في الدولة المتعاقدة االخرى، اءأجرطريق مستخدمين او   
ا           غ مجموعه دد يبل شريطة ان تستمر تلك االعمال للمشروع نفسه، او مشروع متصل به لمدة او م

  . اشهر خالل فترة اثني عشر شهراستةاآثر من 
  
  " :الدائمة منشأةال"على الرغم من احكام الفقرات السابقة لهذه المادة، ال تشمل عبارة   .4
  
شروع او عرضها او      .أ ضائع تخص الم لع او ب زين س ط لغرض تخ ق فق تعمال المراف اس

  تسليمها ؛
  
زين، او          .ب رض التخ ط لغ شروع فق ضائع تخص الم سلع او الب ن ال زون م اظ بمخ االحتف

  ؛العرض، او التسليم
  
نيعها بواسطة  االحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض تص              .ج

  مشروع آخر ؛
  
بيع سلع او بضائع تخص المشروع يجري عرضها في اطار سوق او معرض موسمي                   .د

  مؤقت، وذلك بعد اغالق ذلك السوق او المعرض المذآور ؛
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ات   .هـ ع معلوم ضائع، او لجم لع او ب راء س رض ش ط لغ ت فق ل ثاب ان عم اظ بمك االحتف
  للمشروع ؛

  
ساعد              االحتفاظ بمكان عمل ثابت     .و دي او م  فقط لغرض القيام باي نشاط آخر ذي طابع تمهي

  للمشروع ؛
  
ي           .ز ذآورة ف ال الم ن االعم ة م ط الي مجموع ت مخصص فق ل ثاب ان عم اظ بمك االحتف

ذه  )و(الى ) أ(الفقرات الفرعية   ، شريطة ان يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن ه
  .يدي او مساعدالمجموعة من االعمال ذا طابع تمه

  
 غير وآيل ذي    - اذا عمل شخص      من هذه المادة   )2(و) 1(على الرغم من احكام الفقرتين        .5

ه ان  -)7(وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة      لمصلحة مشروع ولديه صالحية، من المألوف ل
ان لدي                    ر ب ك المشروع يعتب ان ذل شأة ه  يمارسها في دولة متعاقدة إلبرام عقود باسم المشروع، ف  من

م                    ا ل ك الشخص لمصلحة المشروع، م ا ذل ال يتواله ة اعم ا يختص بأي دائمة في تلك الدولة في م
رة                    ذآورة في الفق ك الم ى تل ك الشخص مقصورة عل ادة      )4(تكن اعمال ذل ذه الم ي، اذا     من ه  الت

ذا         ان العمل الثابت ه ت، ال تجعل مك ان عمل ثاب ق مك شأةمورست عن طري ة بمقتضى   من دائم
  .تلك الفقرةاحكام 

  
—)التأمين (على الرغم من االحكام السابقة من هذه المادة، يعتبر انه لدى شرآة الضمان              .6

تثناء ضمان باس ادة ال أمين ( اع ادة الت دة  —)إع ة متعاق ي دول شأةف دة   من ة المتعاق ي الدول ة ف دائم
ضمان ساط ال ّصل اق ت تح أمين (االخرى، اذا آان ة)الت ي اراضي الدول دة ا  ف الخرى، او المتعاق

ستقل  ل ذي وضع م ر وآي ق شخص غي ة عن طري ك الدول ي تل د ف ؤمن ضد اخطار تعق آانت ت
  .من هذه المادة )7(تسري عليه احكام الفقرة 

  
ة عن                 منشأة دائمة ال يعتبر مشروع      .7 ك الدول اال في تل  في دولة متعاقدة لمجرد انه ينفذ اعم

ل آ  ة، او اي وآي ام بالعمول ل ع سار، او وآي ق سم ل  طري ريطة ان يعم ستقل، ش خر ذي وضع م
  .هؤالء االشخاص في مجال عملهم المعتاد

  
ة                           .8 ى ، او تخضع الشراف شرآة مقيم شرف عل دة ت ة متعاق ة في دول ان آون شرآة مقيم

ك عن   (متعاقدة االخرى ال لدى الدولة المتعاقدة االخرى، او تقوم بعمل في تلك الدولة       سواء آان ذل
  . للشرآة االخرىمنشأة دائمة، ال تشكل بحد ذاتها ) ذلك او غيرمنشأة دائمةطريق 

  
  
  

  "6"المادة 
  الدخل من االمالك غير المنقولة

  
ة                    .1 ر منقول دة من امالك غي ة متعاق ا في   (يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دول بم

ة واقعة في الدولة المتعاقدة االخرى، للضريبة في تل     ) ذلك الدخل من الزراعة او االحراج       ك الدول
  .متعاقدة االخرىال
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دة       " االمالك غير المنقولة  "يكون لعبارة     .2 ة المتعاق وانين الدول المعنى المعطى لها بموجب ق
االمالك            .  التي تقع فيها االمالك المعنية     ة ب وتشمل هذه العبارة، في اية حال، جميع االمالك الملحق

ا        غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستعملة في الزر       اعة واالحراج، والحقوق التي يطبق عليه
وق في الحصول                المتعلق بملكية االراضي  القانون   ة، والحق ر المنقول االمالك غي اع ب ، وحق االنتف

ة    وارد الطبيعي ن الم ا م ادن وغيره تخراج المع تخراج، او حق اس اء اس دفوعات لق ى م ا .  عل أم
  .لبري، فال تعتبر امالآا غير منقولةالسفن، والطائرات ، والسكك الحديدية، ومرآبات النقل ا

  
 على الدخل المتأتي من االستعمال المباشر لالمالك        من هذه المادة   )1(تطبق احكام الفقرة      .3

  .غير المنقولة، او تأجيرها، او استعمالها باي شكل آخر
  
رتين     .4 ام الفق ادة   )3(و) 1(تطبق احك ذه الم ة     من ه ر المنقول ى دخل االمالك غي ذلك عل  آ
ا  ا شروع م دة لم دمات         ،لعائ ستعملة الداء الخ ة الم ر المنقول الك غي ل االم ى دخ ق عل ا تطب  آم

  .الشخصية المستقلة
  
  
 

 "7" ةداملا  
 ةيراجتلا حابرالا 

 
ن    .1 م يك ا ل ة م ك الدول ي تل ضريبة اال ف دة لل ة متعاق دى دول ا ل شروع م اح م ال تخضع ارب

دة االخرى            ة المتعاق ق        المشروع يقوم بعمل في الدول ة    عن طري شأة دائم ا    من ع فيه ان   .   تق واذا آ
دة  المشروع يقوم بعمل آما ذآر آنفًا، وجب ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في الدولة                المتعاق

  .الدائمة  منشأةاالخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها الى تلك ال
  
وم مشروع في د       عندما،   من هذه المادة   )3(مع مراعاة احكام الفقرة       .2 دة      يق ة متعاق عمل  بول

ة  في الدولة المتعاقدة االخرى عن طريق        ة                  منشأة دائم سب، في آل دول ه يجب ان تن ه، فإن ع في  تق
ا                      منشأةمتعاقدة، الى تلك ال    و آانت هي مشروعا قائم ا ل ان يمكن ان تحققه الدائمة االرباح التي آ

سها              ا، ويتعامل    بذاته مستقال يقوم بنفس االعمال او المماثلة لها في ظل الظروف نف ة له  او المماثل
  .منشأة دائمةعلى نحو مستقل آليا مع المشروع الذي يشكل هو منه 

  
اح    .3 د ارب د تحدي ةعن شأة دائم راض    من صرف الغ ي ت ات الت ل النفق اجراء تنزي سمح ب ، ي
ة التي    والدائمة، بما في ذلك النفقات التنفيذية   منشأةال االدارية العامة التي تصرف، سواء في الدول

  .وتقرر هذه التنزيالت وفقا للقانون المحلي.  الدائمة او في مكان آخرمنشأةتقع فيها ال
  
ع    منشأة دائمةبقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة االرباح العائدة الى            .4 ى اساس توزي  عل

رة                  ا من شئ في الفق ة، فم ادة    )2(مجموع ارباح المشروع على اجزائه المختلف ذه الم ع  من ه  يمن
ه           تلك   ا جرى علي ع آم ذا التوزي ل ه ضريبة بمث اح التي تخضع لل الدولة المتعاقدة من تحديد االرب

ذه                       .  العرف ضمنتها ه ا للقواعد التي ت ا وفق ة ينبغي ان تكون نتيجته بيد ان طريقة التوزيع المتبع
  .المادة

  
ة  يجب ان ال تنسب ارباح الى         .5 ك ال       منشأة دائم ام تل شأة  لمجرد قي شراء    من ة ب  سلع او    الدائم

  .بضائع للمشروع
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ى ال             .6 شأة الغراض احكام الفقرات السابقة، تحدد االرباح التي تنسب ال ة     من ة بالطريق الدائم

  .نفسها سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك سبب وجيه وآاف لخالف ذلك
  
ذه              .7 واد اخرى من ه ستقل م حيث تشمل االرباح انواعًا من الدخل تنص عليها على نحو م

  .، فان احكام تلك المواد ال تتأثر بأحكام هذه المادةاالتفاقية
  
  
  

  "8"المادة 
  النقل الدولي

  
ة      وسكك حديدية،   وطائرات، ،تخضع االرباح الناجمة عن تشغيل سفن       . 1  ومرآبات سير بري

  . في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان االدارة الفعالة للمشروعفقطفي النقل الدولي للضريبة 
  
من هذه المادة ال تشمل االرباح الناجمة عن تشغيل ) 1(االرباح المشار اليها في الفقرة   ان    . 2

  .فندق اذا آان هذا العمل ال يرتبط على وجه الحصر بالنقل الدولي
  
سفن ،                   .3 تن احدى ال ى م ر     اذا آان مكان االدارة الفعالة لمشروع للنقل البحري عل ه يعتب فان
ة                         يقع في الدولة المتعاقدة    هبان ع في الدول ه يق ر بأن سفينة او يعتب ك ال اء موطن تل ا مين  التي يقع فيه

  .المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما فيها اذا لم يكن هناك ميناء موطن آهذا
  
شارآة في              من هذه المادة   )1(ان احكام الفقرة      .4 ة عن الم اح الناجم  تسري ايضا على االرب

  .وآالة تشغيل دولية، او عمل مشترك، او )Pool(تجمع 
  
  
  

  "9"المادة  
  رآةتالمشاريع المش

  
  :حيث  .1
  

ال                      .أ   ر مباشرة، في اعم دة، بصورة مباشرة او غي ة متعاق يشارك مشروع في دول
  االدارة او االشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة االخرى، او

  
ر مباشرة، في اعمال االدارة او يشارك االشخاص انفسهم، بصورة مباشرة او غي    .ب  

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

  
ال       ن الح ي اي م ث، ف ا    توحي ي عالقتهم شروعين ف ين الم شروط ب ع ال ين، توض

 ارباح آانت ستعود الحد      التجارية او المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مشاريع مستقلة، فإن اية            
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ًا             ضريبة تبع ك المشروع واخضاعها لل اح ذل المشروعين، لوال تلك الشروط، يمكن ان تضم الرب
  .لذلك

  
 -وتخضعه للضريبة تبعًا لذلك   -حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع في تلك الدولة             .2

ريبة ع      ع ض رى دف دة االخ ة المتعاق ي الدول شروع ف ف م رى تكلي ًا ج ة   ارباح ك الدول ي تل ا ف نه
ذآورة                       ة الم ود لمشروع في الدول شكل آانت تع االخرى واذ آانت االرباح التي تم ادخالها بهذا ال
شاريع     ين م تتم ب ت س ي آان ك الت ت هي تل شروعين آان ين الم ي تمت ب شروط الت و ان ال اوًال، ل

ى م     ًا عل ديًال مالئم ري تع رى ان تج ة االخ ك الدول ى تل ذ يجب عل ستقلة، فعندئ ضريبة م دار ال ق
وعند تحديد مثل هذا التعديل، يجب ان تؤخذ بعين االعتبار االحكام     .  المفروضة على تلك االرباح   

ضاء                  د االقت دتين عن دولتين المتعاق االخرى لهذه االتفاقية، ويجب على السلطتين المختصتين في ال
  .ان تتشاور احداهما مع االخرى، حول هذا الموضوع

  
دو  .3 ن ال وز ألي م وال   ال يج ي األح شروع ف اح الخاصة بالم ر األرب دتين تغيي لتين المتعاق

من هذه المادة بعد انتهاء خمس سنوات من نهاية السنة التي  ) 2(و ) 1(المشار إليهما في الفقرتين   
  .  تحققت فيها أرباح المشروع التابع لتلك الدولة المتعاقدة، التي قد تخضع لهذا التغيير

  
  .من هذه المادة في حالة التهرب الضريبي) 3(و ) 2 (ال تطبق أحكام الفقرتين .4
  
  
  

  "10"المادة 
  ارباح األسهم

  
همتخضع   .1 اح األس ة    ارب ي الدول يم ف ى مق دة ال ة متعاق ي دول ة ف رآة مقيم دفعها ش ي ت  الت

  . ووفقًا لقوانينها األخرىالمتعاقدة االخرى للضريبة في تلك الدولة
  
يم           ان حصص االرباح هذه يمكن ان        اال  .2 تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تق

ي  المستفيد هوال فيها الشرآة التي توزع االرباح ووفقًا لقوانين تلك الدولة، ولكن اذا آان               مالك الفعل
دة األخرى      ذا، ينبغي ان ال      الرباح األسهم ومقيمًا في الدولة المتعاق ضريبة المفروضة هك ان ال ، ف

  .ارباح األسهممالي بالمئة من اج عشرةتتجاوز 
  

ة       ادل طريق اق المتب سوي باالتف دتين ان ت دولتين المتعاق دى ال صة ل سلطات المخت ى ال عل
  .تطبيق ذلك

  
اح                        ق باالرب ا يتعل شرآة في م ان هذه الفقرة يجب ان ال تؤثر على فرض الضريبة على ال

  . االسهمالتي تدفع منها ارباح
  
دخل من االسهم، ومن      ، آما هي "ارباح األسهم" تعني عبارة    .3 ادة، ال مستعملة في هذه الم

ر                        وق اخرى ال تعتب دين، وحصص المؤسسين، او حق ع، واسهم التع وق التمت اسهم التمتع، او حق
دخل من                      ل ال نفس الضرائب مث ناجمة عن المساهمة في األرباح ، وآذلك الدخل الذي قد يخضع ل

  .الشرآة الموزعة للدخل مقيمة فيها األسهم طبقًا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر 
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ي ال        من هذه المادة   )2(و) 1(ال تسري احكام الفقرتين       .4 ك الفعل اح األسهم    اذا آان المال ، رب
دفع                      شرآة التي ت ه ال يم في المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة االخرى، الذي تق

هم اح األس ن خالل ارب ة، م شأة دائم امن ع فيه دمات أو  ، تق ة األخرى خ ك الدول ي تل ؤدي ف ان ي آ
ن ستقلة م اح  خاللشخصية م شأنه ارب دفع ب ذي ُت تالك االسهم ال ان ام ا، وآ ع فيه ة تق دة ثابت  قاع

شأة        ة       األسهم مرتبطًا بصورة فعالة بمثل هذه المن ة أو القاعدة الثابت ة، تطبق        . الدائم ذه الحال ففي ه
  .مقتضى الحال، حسب "14"أو المادة " 7"أحكام المادة 

  
دة       .5 ة المتعاق ن الدول ل م اح او دخ ى ارب دة عل ة متعاق ي دول ة ف رآة مقيم ث تحصل ش حي

ى            ة ضريبة عل ة االخرى ان تفرض اي ك الدول اح األسهم  االخرى، فال يجوز لتل دفعها   ارب  التي ت
ة االخرى، او ا             ارباح األسهم الشرآة، اال الى الحد الذي تدفع فيه         ك الدول يم في تل ى الحد     الى مق ل

ة ب     ارباح األسهم  الذي يكون فيه امتالك االسهم الذي تدفع بشأنه          صًال بصورة فعال ة   مت شأة دائم  من
رى      ة األخ ك الدول ي تل ع ف ة تق دة ثابت ة    أو قاع ر الموزع شرآة غي اح ال ضاع ارب وز اخ وال يج

و تكونت             اللضريبة على ا   ى ل ر الموزعة، حت اح غي اح األسهم   رب اح غ      ارب ر   المدفوعة او االرب ي
  .الموزعة آليًا او جزئيًا من ارباح مداخيل متأتية من تلك الدولة اخرى

  
  
  

  "11"المادة 
  الفائدة

  
ضريبة          تخضع  .1  الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وُتدفع الى مقيم في دولة متعاقدة اخرى لل

  .األخرى ووفقًا لقوانينها في تلك الدولة المتعاقدة
  
ٌا       ان مثل هذه الفائدة    إال  .2 ا وطبق شأ فيه  يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تن

ة،  ك الدول وانين تل ان لق ستفيد هوالولكن اذا آ يالم ك الفعل دة مال ة المتعاق ي الدول ًا ف دة ومقيم  للفائ
ذا، يجب ان ال تتجاوز             ،األخرى ضريبة المفروضة هك الي          عشرة   فان ال غ االجم ة من المبل بالمئ
ى   .  للفائدة ة              وعل ادل طريق اق المتب سوي باالتف دتين ان ُت دولتين المتعاق دى ال سلطات المختصة ل ال

  .تطبيق ذلك
  
من هذه المادة، فان الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة ُتعفى        ) 2(على الرغم من احكام الفقرة        .3

دة االخرى،                     ة المتعاق ة الدول ى حكوم ًا ال ود فعلي  او سلطة    من الضريبة في تلك الدولة اذا آانت تع
ة او وحدة مصرفية او                      ا، او اي وآال ة منه ة منبثق شأة محلية، او وحدة ادارية اقليمي ك     من ة لتل تابع

  .الحكومة، او لسلطة محلية او لوحدة ادارية اقليمية
  
وق          " الفائدة"تعني آلمة     .4 ديون    أو سندات   آما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من حق  ال

ًا               من آل نوع، سواء آانت مضم      ونة او غير مضمونة بتأمين، وسواء آانت تحمل او ال تحمل حق
في المشارآة في ارباح المدين، وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات واالوراق المالية          

ة          آت المرتبط الوات والمكاف ك الع ه ذل ا في سندات، بم ن ال دخل م ة وال سندات   الحكومي ك ال  بتل
ر     .واالوراق المالية  ذه                   مات الغراال تعتب دة لغرض ه ة فائ دفع بمثاب أخر في ال اء الت  المفروضة لق

  .المادة
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 اذا آان المالك الفعلي للفائدة، المقيم في          من هذه المادة   )2(و) 1(ال تسري احكام الفقرتين       .5
دة، من خالل            ك الفائ شأة دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة االخرى التي تنشأ فيها تل  من

ستقلة من                   أو   ع فيها، دائمة تق  ة األخرى خدمات شخصية م ك الدول ؤدي في تل ان ي  قاعدة    خالل  آ
ذه ال             ثابتة تقع فيها،   شأة  وآان الدين الذي ُيدفع بشأنه الفائدة مرتبطًا بصورة فعالة بمثل ه ة  من  الدائم

ة  من هذه   " 14" أو المادة    "7"ففي مثل هذه الحالة، تسري احكام المادة        .  او القاعدة الثابتة   االتفاقي
  .حسب الحال

  
دة، او                     .6 ة المتعاق ك الدول ُتعتبر الفائدة بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تل

دافع      .  سلطة محلية، او وحدة ادارية اقليمية، او مقيمًا في تلك الدولة           اال انه حيث يكون الشخص ال
دة        الفائدة، سواء آان مقيمًا في دولة متعاقدة او لم يكن          ة متعاق شأة ، يملك في دول ة    من او قاعدة  دائم

شأة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة، وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب          ة   المن  الدائم
ا     ع فيه ي تق دة الت ة المتعاق ي الدول ئة ف ا ناش دة بانه ذه الفائ ر ه ذ ُتعتب ة، فعندئ دة الثابت ك او القاع تل

  .دة الثابتة الدائمة او القاعالمنشأة
  
ا                     .7 ين آليهم ا، او ب ي له ك الفعل دة والمال ع الفائ ين داف ة خاصة ب حيث انه بسبب وجود عالق

ك                         دة والمال ع الفائ ين داف ه ب اق علي ان يمكن االتف ذي آ وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة المبلغ ال
سري اال عل                   ادة ال ت ذه الم ام ه ان احك ة، ف ذه العالق ل ه اب مث ذآور   الفعلي لها في غي غ الم ى المبل

وانين آل             .  اخيرًا ًا لق ضريبة وفق وفي هذه الحالة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعًا لل
  .دولة متعاقدة، مع أخذ االحكام االخرى لهذه االتفاقية بعين االعتبار

  
د االغراض الرئ   .8 سي، او اح ان الغرض الرئي ادة اذا آ ذه الم ام ه سري احك سية الي ال ت ي

ه                       ادة لمنفعت ذه الم شخص له عالقة بانشاء او تحويل الدين الذي ُيدفع بشأنه الفائدة، هو استغالل ه
  .بصورة غير قانونية خالل ذلك االنشاء او التحويل

  
  
  

  "12"المادة 
  اواتتاال

  
رى  الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة االخ           االتاواتتخضع    .1

  .األخرى ووفقًا لقوانينهاللضريبة في تلك الدولة 
  
ا                    االتاوات ان هذه    إال  .2 شأ فيه دة التي تن ة المتعاق ضريبة  في الدول  يمكن ان تخضع ايضًا لل

ة،  ك الدول وانين تل ًا لق ان وطبق ستفيد هوالولكن اذا آ يالم ك الفعل ة مال ي الدول ًا ف اوات ومقيم  لالت
الي         عشرة ة المفروضة يجب ان ال تتجاوز       فان الضريب ،المتعاقدة األخرى  غ االجم ة من المبل  بالمئ

ة               .  للعائدات ادل طريق اق المتب وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان ُتسوي باالتف
  .تطبيق ذلك

  
ة   .3 اوات"ان آلم تم   " ات وع ي ن اي ن دفوعات م ي الم ادة تعن ذه الم ي ه ستعملة ف ا هي م آم

ة             قبضها آتعويض لقاء   ة او فني ال ادبي شر العم ع ون  استعمال، او الحق في استعمال اية حقوق طب
وني،       ي او التلفزي ث االذاع رطة للب الم او االش سينمائية، واالف الم ال ك االف ي ذل ا ف ة، بم او علمي
واالرسال عبر االقمار الصناعية او الكابالت او االلياف البصرية او الوسائل التقنية المماثلة للبث              
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ى ع  وذج، او   ال صميم، او نم ة، او ت ة تجاري راع، او عالم راءة اخت اء اي ب ور، ولق ة الجمه ام
ة                  صناعية، او التجاري مخطط، او معادلة او طريقة انتاج سرية، او لقاء معلومات تتعلق بالخبرة ال

  .او العلمية
  
دا    من هذه المادة )2(و) 1(ال تسري احكام الفقرتين       .4 ي للعائ ك الفعل يم   اذا آان المال ت، المق

ا                         شأ فيه ذي تن دة االخرى ال ة المتعاق وم بعمل في الدول دة، يق ة متعاق اوات في دول ، من خالل     االت
ستقلة من قاعدة                 أو   دائمة تقع فيها،   منشأة ة األخرى خدمات شخصية م ك الدول ؤدي في تل ان ي آ

ا،    شأنه                 ثابتة تقع فيه دفع ب ذي ُت ك ال ق الحق او المل اوات  وعن طري ًا بصورة     ويكون  مرتب    االت ط
ادة             أو القاعدة الثابتة     الدائمة منشأةفعالة بمثل هذه ال    ام الم سري احك ة، ت  أو  "7"ففي مثل هذه الحال

  .من هذه االتفاقية حسب الحال" 14"المادة 
  
دة                    االتاواتُتعتبر    .5 ة المتعاق ك الدول ا هو تل دما يكون دافعه  بانها ناشئة في دولة متعاقدة عن

ة، لطة محلي سها، او س ة نف ك الدول ي تل ًا ف ة، او مقيم ة اقليمي دة اداري ون .   او وح ث يك ه حي اال ان
دة                              ة متعاق ك في دول ن، يمل م يك دة او ل ة متعاق ًا في دول ان مقيم دات، سواء آ الشخص الدافع للعائ

 االتاوات بشأنها، وجرى تحمل تلك      االتاوات جرى تحمل مسؤولية دفع       أو قاعدة ثابتة   دائمة منشأة
ك            أو القاعدة الثابتة   الدائمة تلك  أةمنشمن جانب ال   ر تل اوات  ، فعندئذ يجب ان ُتعتب ا ناشئة     االت  بانه

  . أو القاعدة الثابتةالدائمة منشأةفي الدولة المتعاقدة التي تقع فيها ال
  
ا          االتاواتحيث انه بسبب وجود عالقة خاصة بين دافع           .6 ين آليهم ا، او ب  والمالك الفعلي له

ة باستعمال او الحق في استعمال المعلومات         االتاواتلغ وشخص آخر، يتجاوز مب  ه عالق ذي ل  ال
ع             االتاواتالتي ُتدفع عليها     ين داف ه ب اوات ، المبلغ الذي آان يمكن االتفاق علي ي     االت ك الفعل  والمال

راً                             ذآور اخي غ الم ى المبل سري اال عل ادة ال ت ذه الم ام ه ان احك ة، ف ذه العالق ل ه .  لها في غياب مث
ة                        وفي هذه    وانين آل دول ًا لق ضريبة وفق دفوعات يبقى خاضعًا لل د من الم سم الزائ الحالة، فإن الق

  .متعاقدة، مع أخذ االحكام االخرى لهذه االتفاقية بعين االعتبار
  
سية الي    .7 د االغراض الرئي سي، او اح ان الغرض الرئي ادة اذا آ ذه الم ام ه سري احك ال ت

دين   ل ال شاء او تحوي ة بان ه عالق شأنها شخص ل دفع ب ذي ت اواتال ادة االت ذه الم تغالل ه و اس ، ه
  .لمنفعته بصورة غير قانونية خالل ذلك االنشاء او التحويل

  
 

 
 "13"المادة 

  ةيلامسأرلا حابرالا 
 

ر                          .1  دة من التصرف في امالك غي ة متعاق يم في دول ا مق تخضع االرباح التي يحصل عليه
ضريبة          ذه االتفاقية  من ه  "6" اليها في المادة     المشارمنقولة،   دة االخرى، لل  وتقع في الدولة المتعاق

  .في الدولة المتعاقدة الذي تقع فيه تلك االمالك
  
شكل جزءًا من         والتي  منقولة الكالتصرف بام ان االرباح الناجمة عن       .2 ة  ُت ة   الملكي  التجاري
دة االخرى                  منشأةل ة المتعاق دة في الدول ة متعاق ابع لدول او من التصرف      ،   دائمة يملكها مشروع ت

دة                            بأمالك ة المتعاق دة وتوجد في الدول ة متعاق يم في دول اول مق ة في متن دة ثابت دة لقاع  منقولة عائ
ة عن التصرف            االخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة،      اح الناجم ك االرب ك تل بما في ذل
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ضريبة     او مثل هذه القاعدة     ) وحدها او مع المشروع بكامله    (الدائمة   منشأةبهذه ال  الثابتة، تخضع لل
  .في تلك الدولة

  
ري           .3 ل ب ات نق ان االرباح الناجمة عن التصرف بسفن ، وطائرات، وسكك حديدية، ومرآب

ك، ال        الكبام في النقل الدولي، او من التصرف        هاليُتشغيتم   ل تل ائل النق شغيل وس ق بت ة تتعل  منقول
  .يها مكان االدارة الفعالة للمشروعتخضع للضريبة اال في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع ف

  
ة عن التصرف   .4 اح الناجم امان االرب رات الكب ي الفق ه ف شار الي ك الم ر تل ) 2(و) 1( غي
صرف           ) 3(و ا المت يم فيه ي يق دة الت ة المتعاق ي الدول ضريبة اال ف ضع لل ادة، ال تخ ذه الم ن ه م
  .الكمالبا
  
  
  

 "14"المادة 
  ةلقتسملا ةيصخشلا تامدخلا 

  
ة         يخض  .1 ع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بالخدمات المهنية او اي

ضريبة            ستقلة لل ة      فقط نشاطات اخرى ذات صفة شخصية م ك الدول ك      .  في تل ستثنى من ذل ي
دة                        ة المتعاق ضًا في الدول ضريبة اي دخل لل ذا ال ل ه الحالتين التاليتين حين يمكن ان يخضع مث

  :االخرى
  

رى            اذا آ  .أ   دة االخ ة المتعاق ي الدول ة ف صورة منتظم ه ب وفرة ل ة مت دة ثابت ه قاع ت لدي ان
  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

  . المعنيةالمالية يومًا في خالل اثنا عشر شهرًا تبدأ او تنتهي بالسنة 183مجموعها   
  

، يخضع هذا الدخل للضريبة في       )ب(و) أ(في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين          
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
  
ة   " عبارة   تشمل  .2 ة              " الخدمات المهني ة والفني ة واالدبي شاطات العلمي ى وجه التخصيص الن عل

اء والمحامين والمهندسين                ستقلة لالطب شاطات الم والتربوية او التعليمية المستقلة، وآذلك الن
  .ومهندسي البناء واطباء االسنان والمحاسبين

  
  
  
  
  
  
  

 "51"المادة 
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  ةلقتسملاريغ ةيصخشلا تامدخلا 
  

وادم  .1 ام الم اة احك ة "20"و" 19"و" 18"و" 16"ع مراع ذه االتفاقي ن ه ضع م ، ال تخ
ب ضريبة الروات ورلل ة     واألج ي دول يم ف ا مق ي يحصل عليه رى الت ة االخ ضات المماثل  والتعوي

دة                       ة المتعاق متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما، اال في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدول
ذا التعويض                   واذا.  االخرى ل ه ان مث دة االخرى، ف ة المتعاق ة تمارس في الدول  آانت تلك الوظيف

  .الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة االخرى
  
رة    .2 ام الفق ن احك رغم م ى ال ذي     )1(عل ويض ال ضريبة التع ضع لل ادة، ال يخ ذه الم ن ه م

دة االخرى، اال        يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس ف              ة المتعاق ي الدول
  : في الدولة المذآورة اوًال، اذا

  
ة  .أ   ي الدول ودًا ف ستفيد موج ان الم ي  آ اوز ف دد ال تتج دة او م دة االخرى لم المتعاق

   المعينة، و  المالية يومًا خالل اثني عشر شهرًا تبدأ او تنتهي في السنة183مجموعها 
  

ة     آان التعويض يدفع من جانب صاحب       .ب   ًا في الدول   عمل، او نائب عنه، ليس مقيم
  االخرى؛ و المتعاقدة
    
ة     ة دائم منشأةال تتحمل التعويض      .ج   ة          او قاعدة ثابت ا صاحب العمل في الدول   يملكه

  .المتعاقدة االخرى
  
يم في                     .3 ه مق على الرغم من االحكام السابقة من هذه المادة، فان التعويض الذي يحصل علي

ة،     دولة متعاقدة في م    ا يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة، او زورق، او طائرة، او سكة حديدي
دة        هاليُتشغيتم او مرآبة نقل برية   ة المتعاق ك الدول ضريبة اال في تل دولي، ال يخضع لل  في النقل ال

  .التي يقع فيها مكان االدارة الفعالة للمشروع
  
  
  

  "16"المادة 
  اتعاب المديرين

  
ديرين     اب الم ة     ان اتع دى دول يم ل ا مق صل عليه ي يح رى الت ة االخ دفوعات المماثل والم

ضع           رى، تخ دة االخ ة المتعاق ي الدول ة ف رآة مقيم س ادارة ش ي مجل ضوًا ف صفته ع دة ب متعاق
  .المتعاقدةللضريبة في تلك الدولة 

  
  
  
  
  
  
  

  "17"المادة 
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  الفنانون والرياضيون
  

ة  من هذه  "15"و" 14"على الرغم من احكام المادتين        .1 ذي يحصل          االتفاقي دخل ال ان ال ، ف
دة االخرى   ة المتعاق ي الدول ها ف ي يمارس شاطاته الشخصية الت دة من ن ة متعاق ي دول يم ف ه مق علي
ضريبة                 آفنان مسرحي، او سينمائي، او اذاعي، او تلفزيوني، او موسيقي او آرياضي، يخضع لل

  .في تلك الدولة االخرى
  
ذه ال           اذا آان الدخل المتعلق بالنشاطات      .2  الشخصية التي يمارسها فنان او رياضي بصفته ه

ام             ن احك رغم م ى ال دخل، عل ك ال ان ذل ر، ف شخص آخ ل ل سه، ب ي نف ان او الرياض ود للفن يع
ة    "15"و" 14"و" 7"وادالم دة التي تمارس               من هذه االتفاقي ة المتعاق ضريبة في الدول ، يخضع لل

  .فيها نشاطات الفنان او الرياضي
  
شاطات          )2(و) 1( احكام الفقرتين    على الرغم من    .3 من هذه المادة، فان الدخل الناجم عن الن

من هذه المادة ضمن اطار المبادالت الثقافية او الرياضية المتفق عليها  )1(المشار اليها في الفقرة    
ضريبة                  من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جني الربح، يعفى من ال

  . المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطاتفي الدولة
  
  
  

  "18"المادة 
  معاشات التقاعد

  
ع مر  .1 رة ام ام الفق اة احك ادة ) 2(ع ن الم د  " 19"م ان معاشات التقاع ة، ف ذه االتفاقي ن ه م

ابق، ال      تخدام س ل اس دة مقاب ة متعاق ي دول يم ف ى مق دفع ال ي ت ة االخرى الت ضات المماثل والتعوي
  .وفقا لقوانينها وفي تلك الدولةتخضع للضريبة اال 

  
رة      .2 ام الفق ن احك رغم م ى ال ضات     ) 1(عل د والتعوي ات التقاع ان معاش ادة ف ذه الم ن ه م

ضع       دة، ال تخ ة متعاق ي دول اعي ف ضمان االجتم شريع ال دفع بموجب ت ي ت رى الت ة االخ المماثل
  .وفقا لقوانينهاو للضريبة اال في تلك الدولة

  
  

  
  "19"المادة 
  حكوميةالخدمة ال

  
ذي    ات المشابهة األخرىالتعويضالرواتب واألجور وان    .أ  .1 ، غير معاش التقاعد، ال

ى           ا، ال ة له ة تابع ة اقليمي رد تدفعه دولة متعاقدة، او سلطة محلية تابعة لها، او وحدة اداري ا    ف  في م
دة، ال   سلطة او الوح ك ال ة او تل ك الدول ى تل دم ال دمات تق ق بخ ضريبة اال فتيتعل ك خضع لل ي تل

  .الدولة
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ضريبة   تال  األخرى  ات المشابهة   التعويضالرواتب واألجور و  لك  ت ان   إال  .ب   خضع لل
ك              ًا في تل ان الشخص مقيم ة وآ ك الدول في الدولة المتعاقدة االخرى، اال اذا قدمت الخدمات في تل

  :الدولة، هو
  من مواطني تلك الدولة، او) 1(
  .غرض تقديم تلك الخدماتلم يصبح مقيمًا في تلك الدولة فقط ل) 2(
  
دة، او سلطة                    .أ  .2 ة متعاق شأتها دول ان اي معاش تقاعد يدفع مباشرة او من صناديق ان

ى                دمت ال ق بخدمات ق ا يتعل ى شخص في م ا، ال محلية تابعة لها، او وحدة ادارية اقليمية تابعة له
  . الوحدة، ال يخضع للضريبة اال في تلك الدولة اوتلك الدولة او السلطة

  
دة االخرى، اال اذا                إال  .ب    ان معاش التقاعد هذا ال يخضع للضريبة في الدولة المتعاق

  .آان الشخص مقيمًا في تلك الدولة ومن مواطنيها
  
واد    .3 ام الم ق احك ة "18"و" 16"و" 15"تطب ذه االتفاقي ن ه ات   م ويض ومعاش ى التع  عل

ا            التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت العمال تجارية قامت بها دو         ة له ة تابع دة، او سلطة محلي لة متعاق
  .او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها

  
  
  

  "20"المادة 
  الطلبة والمتدربون

  
ب او        . 1 صفة طال رى ب دة االخ ة المتعاق ي الدول ًا ف ود مؤقت دة والموج ة متعاق ي دول يم ف ان المق

ضريبة في       ًا، ال يخضع لل ًا او تجاري ًا او مهني دريبًا تقني درب يتلقى ت دة االخرى  مت ة المتعاق  الدول
شته وتحصيله العل           ى معي اق عل  او مي على التحويالت المالية التي ترده من الخارج لغرض االنف

دة    ك لم ي، وذل ة تحصيله العلم ية لمتابع ة دراس صفة منح رده ب درب، او ت د عالت ى ال تزي بع ل  س
 .سنوات

 
ة          ال يخضع للضريبة التعويض الذي يدفع الى الطالب او المتدر         . 2 دم في الدول ب، لقاء خدمات تق

دة  ك لم ة وذل ك الدول ي تل د عاالخرى، ف ى ال تزي دمات ذات   ل ك الخ ون تل ريطة ان تك نتين ش  س
  .عالقة بتحصيله العلمي او التدرب

  
  
  

  12المادة 
  المداخيل االخرى

 
دة  .1  ة متعاق ي دول يم ف دة لمق دخل العائ ضريبة عناصر ال شأها، ال تخضع لل ان من ا آ  ،حيثم

  .تي لم تتناولها المواد السابقة من هذه االتفاقية، اال في تلك الدولة المتعاقدةوال
  
ر  امالك  على الدخل، غير الدخل الناجم عن   من هذه المادة)1(ال تسري احكام الفقرة    .2  غي

ة      "6"من المادة   ) 2(منقولة آما هي معرفة في الفقرة        ذه االتفاقي ذا         من ه ستفيد من ه ان الم ، اذا آ
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دة االخرى، من خالل                     الدخل ة المتعاق شأة ، المقيم في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدول ة   من دائم
ا،                    أو   تقع فيها  ع فيه ة تق ستقلة من قاعدة ثابت  آان يؤدي في تلك الدولة األخرى خدمات شخصية م

ة   أو القاعدة  الدائمة منشأةوحيث يرتبط الحق او الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه ال            الثابت
  .حسب الحال من هذه االتفاقية "14"المادة أو "7"وفي هذه الحال تطبق احكام المادة . 
  
  
  

  "22"المادة 
  الغاء االزدواج الضريبي

  
  : الدولتين المتعاقدتين آما يليتاتتم ازالة االزدواج الضريبي في آل

  
ذي ط  و حصل مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين على دخل       عندما ي . 1 ة        ال ذه االتفاقي ام ه ًا الحك بق

وم ليمكن ان يخضع   ى ان  تق دة االول ة المتعاق ى الدول دة االخرى فعل ة المتعاق ي الدول ضريبة ف ل
ضريبة     الدخلعلى لضريبة  لبحسم مبلغ مساو     المدفوعة في الدولة المتعاقدة االخرى، من اصل ال

  .على دخل ذلك المقيم
ك الج            دخل      غير ان مثل هذا الحسم لن يتجاوز ذل ل اعطاء       زء من ضريبة ال ا هو محسوب قب آم

دخل     سب، لل ن ان ين ذي يمك سم، وال دة       الح ة المتعاق ي الدول ضريبة ف ضع لل ن ان يخ ذي يمك ال
  .االخرى

  
دتين بمقتضى               . 2 دولتين المتعاق تعتبر الضريبة التي آانت موضوع اعفاء او تخفيض في احدى ال

دة االخرى      التشريع الداخلي للدولة المذآورة آأنها دفعت     ة المتعاق فعًال ويجب ان تطرح في الدول
  . من الضريبة التي قد تفرض على المداخيل المذآورة في حال عدم منح االعفاء او التخفيض

ة     "12"و  " 11"،  "10"لتطبيق احكام هذه الفقرة الفرعية على المواد         ذه االتفاقي ين      من ه  تأخذ بع
  .مذآورةاالعتبار النسب  المنصوص عليها بالمواد ال

  
  
  

  "32"المادة 
  عدم التمييز

  
ة         .1  التزامات ال يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة االخرى الية ضريبة او اي

متعلقة بها،  تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون اشد عبئًا من التي يخضع    
سها     لها، او يجوز ان يخضع لها، مواطنو تلك الدولة اال          ى      . خرى في الظروف نف م، عل ذا الحك وه

ين   من هذه االتفاقية  "1"الرغم من احكام المادة      ، يسري ايضًا على االشخاص الذين هم ليسو مقيم
  .يهمات المتعاقدين او آلالدولتين ىلدى احد

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

ًا من          التزاماتولتين المتعاقدتين الية ضرائب او    من الد  ا، تختلف عن او تكون اشد عبئ  متعلقة به
و                     االلتزامات الضريبة المفروضة و   ا مواطن ا او يجوز ان يخضع له ا التي يخضع له ة به  المتعلق

  .الدولة المعنية في الظروف نفسها
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ة        دائمة يملكها مشروع م    منشأةينبغي ان ال تفرض الضريبة على         .3 دة في دول ن دولة متعاق
ى        ة عل ضريبة المفروض ن ال ة م ل مالءم صورة اق رى  ب ة االخ ك الدول ي تل رى، ف دة اخ متعاق

سها            ال نف وم باالعم ة االخرى تق ا               . مشاريع لتلك الدول سر بانه ادة يجب ان ال تف ذه الم ام ه ان احك
اء     سومات او اعف ة ح رى اي ة االخ ي الدول ين ف نح المقيم دة بم ة متعاق زم دول ضات تل ات او تخفي

ى                ا ال شخصية الغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحه
  .مقيمين لديها

  
ادة   ) 7(، او الفقرة   "9" باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة         .4 رة  "11"من الم ) 6(، او الفق

ادة  ن الم دة و"12"م ان الفائ اوات، ف ة  والمصروفات االخرى ااالت ن دول شروع م دفعها م ي ي لت
ضريبة                        اح الخاضعة لل د االرب دة االخرى يجب، لغرض تحدي ة المتعاق متعاقدة الى مقيم في الدول
يم في                          ى مق ا دفعت ال سها آانه والعائدة لهذا المشروع، ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نف

ص      دة ل ة متعاق ن دول شروع م ى م ون عل ة دي ان اي ذلك، ف ى وآ ة االول ة  الدول ي الدول يم ف الح مق
ذا المشروع، ان تكون                       ضريبة له ال الخاضع لل د رأس الم المتعاقدة االخرى يجب، لغرض تحدي

  .قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وآانها قد اجريت لمقيم في الدولة المذآورة االولى
  
ًا،                     .5 ًا او جزئي ه آلي شرف علي ك رأسمالها او ي  بصورة   ان مشاريع دولة متعاقدة، والتي يمل

دة االخرى، ال تخضع في                         ة المتعاق ين في الدول مباشرة او غير مباشرة، واحد او اآثر من المقيم
ضريبة                    التزاماتالدولة االولى الية ضرائب او       ًا من ال ا تختلف عن او تكون اشد عبئ ة به  متعلق

اتالمفروضة و شاريع م االلتزام ا م ا، او يجوز ان تخضع له ي تخضع له ا الت ة به ة  المتعلق ماثل
  .اخرى تابعة للدولة االولى

  
ة      "2"بغض النظر عن أحكام المادة        .6 ذه االتفاقي ى الضرائب،            من ه ادة عل ذه الم ، تطبق ه

  . مهما آانت طبيعتها أو تسميتها
  
  
  

  "42"المادة 
  اجراءات االتفاق المتبادل

  
دة ان    .1 ة متعاق ي دول ر شخص ف راءاتاذا اعتب دتين ااج دولتين المتعاق ا  احدى ال و آلتيهم

تؤدي او ستؤدي الى فرض ضرائب عليه ال تتفق مع احكام هذه االتفاقية، فانه يجوز له، بصرف                  
ى      ضيته ال ع ق دولتين، ان يرف اتين ال ي ه ي ف انون المحل ا الق ي يوفره ات الت ن المراجع ر ع النظ

ضيت                    ا، اذا آانت ق ا، او ان يرفعه يم فيه رد تحت     السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يق ه ت
رة  ادة ) 1(الفق ن الم ي  " 23"م دة الت ة المتعاق ي الدول صة ف سلطة المخت ى ال ة، ال ذه االتفاقي ن ه م

ى                       . يكون مواطنًا فيها   ؤدي ال ذي ي غ االول لالجراء ال نتين من التبلي ع القضية خالل س ويجب رف
  .فرض ضريبة ال تتفق مع احكام هذه االتفاقية

  
 لها االعتراض مبررا واذا لم تستطع حله بصورة مرضية           تسعى السلطة المختصة اذا بدا      .2

ك من اجل                        دة االخرى وذل ة المتعاق سلطة المختصة في الدول لحل القضية باالتفاق المتبادل مع ال
ة         ة         . تجنب الضريبة التي ال تأتلف مع هذه االتفاقي الرغم عن اي ه ب تم التوصل الي اق ي ذ اي اتف وينف

  .انون المحلي للدولتين المتعاقدتيناحكام تتعلق بمرور الزمن في الق
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تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الن تحل باالتفاق المتبادل اية مصاعب         .3
ا      ة او تطبيقه ذه االتفاقي سير ه ن تف ئة ع كوك ناش اء     . او ش ًا اللغ شاور مع ضًا الت ا اي وز له ويج

  . االتفاقيةاالزدواج الضريبي في الحاالت غير المنصوص عليها في هذه
  
ع بعض   .4 صال مباشرة بعضها م دتين االت دولتين المتعاق ي ال صة ف سلطات المخت يجوز لل

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

  .لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
  
  
  

  "52"المادة 
  تامولعملا لدابت 

  
تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه   .1 

مهما آانت   الضرائب  ع  يمجاإلتفاقية أو أحكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص          
دتين            دولتين المتعاق صالح احدى ال داتها         طبيعتها أو تسميتها المحصلة ل ة او وح او سلطاتها المحلي

 بوجه خاص دون االحتيال أو التهرب من دفع هذه الضرائب و         للحيلولة، و ذلك    االدارية االقليمية 
و يجب معاملة أية معلومات تتلقاها      . ت تبادل المعلوما   من هذه االتفاقية   "2" و "1 "ناتال تقيد الماد  

ا بموجب     تم الحصول عليه ي ي ات الت سها آالمعلوم ة نف رية بالطريق ات س دة آمعلوم ة متعاق دول
بما في ذلك المحاآم    (القوانين المحلية لتلك الدولة، و ال يجب البوح بها إال لألشخاص أو السلطات              

ة، أو في        المناط بها أمر تقدير أو تحص     ) و الهيئات اإلدارية   ذه اإلتفاقي شملها ه يل الضرائب التي ت
ك         . بت االستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب، أو مالحقتها أو تنفيذها         و على اولئك األشخاص أو تل
ذه األغراض ات إال له ك المعلوم ستعمل تل سلطات أن ال ت م . ال شاءو يجوز له ي إف ات ف  المعلوم

  .يةالمحاآمات العلنية، أو في القرارات القضائ
  
 بأنها تفرض على  من هذه المادة   )1(ال يجب في أي حال من األحوال تفسير أحكام الفقرة             .2

  :دولة متعاقدة اإللتزام
  

ة أو      تتفقبتنفيذ اجراءات إدارية ال       .أ   ك الدول ة لتل  مع القوانين و االجراءات اإلداري
  .الدولة المتعاقدة األخرى  

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

  .لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة األخرى اإلدارية 
  

اج،                   .  ج   ة انت ي، أو طريق بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري، أو صناعي، أو مهن
  .ظام العامنلاأو معلومات يكون الكشف عنها مخالفًا 
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  "62"المادة 
  لمناصب القنصليةأعضاء البعثات الدبلوماسية و ا

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

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

  "72"المادة 
  سريان المفعول

  
ا           سري مفعوله ة و ي ذه اإلتفاقي ذي                   يتم إبرام ه ر ال الغ األخي اريخ اإلب د ت ين من بع وم الثالث  في الي

ا من اجل             ة في آل منهم ة الالزم ة المحلي يشير الى ان آلتا الدولتين قد اتخذتا االجراءات القانوني
  :و تسري احكام هذه االتفاقية. تطبيق اإلتفاقية

  
     

وم       ، على الدخل الحاصل     المنبعفي ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند       ) 1(   د الي ي، أو بع ف
  األول من آانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول االتفاقية؛ و 

  
ي،            ) 2(   ا ف في ما يتعلق بالضرائب األخرى، على األرباح و الدخل التي تم الحصول عليه

دأ فيه      ي يب سنة الت ي ال ي تل سنة الت ن ال اني م انون الث ن آ وم األول م د الي ول أو بع ريان مفع ا س
  .االتفاقية

  
  
  

  "28"المادة 
  إنهاء اإلتفاقية

  
  .إن هذه االتفاقية تبقى سارية المفعول الى أجل غير محدد  .1
  
وات           تبلغ يجوز ألي من الدولتين المتعاقدتين أن       .2 ق القن  الدولة المتعاقدة األخرى، عن طري

داء من     بانهاء اإلتفاقية في، أو قبل ا    خطياً ًاإشعارالدبلوماسية،   لثالثين من حزيران من أي سنة ابت
، يتوقف  ةو في هذه الحال . السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول اإلتفاقية  

  :مفعول هذه اإلتفاقية
  

ي،       المنبع في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند     ) 1(   وم     ، على الدخل الحاصل ف د الي أو بع
  ؛ واإلشعار فيها أبلغالتي تلي السنة التي  من السنة األول من آانون الثاني

  
ي،   اح و الدخل التي تم    في ما يتعلق بالضرائب األخرى، على األرب      ) 2(   ا ف الحصول عليه

ان  انون الث ن آ وم األول م د الي ي  أو بع سنة الت ي ال ي تل سنة الت ن ال غ ي م ا أبل عارفيه اء اإلش  بانه
  .اإلتفاقية
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ا  و إشهادا بذلك فإن الموق  عين أدناه، المفوضين بذلك حسب األصول من جانب حكومتيهما، قد وقع

  .هذه اإلتفاقية
  

ر  ، العربيةةباللغ 2002 من سنة                          ، في بيروتحررت على نسختين في    وتعتب
  .آل نسخة أصلية

  
  
  

الجمهورية اللبنانيةعن حكومة   
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