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  روع ـــمش
   بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنعةـاقيـتفإ

   فيما يتعلق بالضرائب الضريبيالتهرب 
  على الدخل ورأس المال

  بيـــن
  دولة قطر حكومة و الجمهورية اللبنانية حكومة 

__________________________________________  
   

  
   ،الجمهورية اللبنانيةإن حكومة 

  ،دولة قطروحكومة 
ق          بة منهما في    رغ شأن تجنب        توثيق التعاون االقتصادي بينهما وتعزيزه عن طري ة ب رام إتفاقي إب

   فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ،الضريبياالزدواج الضريبي ومنع التهرب 
  :قد اتفقتا على ما يلي

  

   )1( ادة ــــم

  لتطبيق االتفاقيةالنطاق الشخصي 

   
سري  ذه ا       ت ام ه دتين أو     أحك دولتين المتعاق دى ال ي إح ين ف خاص المقيم ى األش ة عل التفاقي

  . آلتيهما
  

   ) 2( ادة ــــم

  الضرائب التي تشملها االتفاقية

  
دة                       .1 ة متعاق ال المفروضة باسم دول دخل ورأس الم ى ضرائب ال ة عل أو تسري هذه االتفاقي

 .  التي فرضت بهاسلطاتها أو وحداتها اإلدارية اإلقليمية، بصرف النظر عن الطريقة
 
الي       .2 دخل اإلجم ى ال تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة عل

  .المالأو على رأس المال اإلجمالي أو على عناصر الدخل أو على عناصر رأس 
  
  :هيالضرائب الحالية التي تسري عليها هذه االتفاقية  .3

  :قطر في حالة دولة .أ 
  الضريبة على الدخل

  ). "  الضريبة القطرية"يلي بـ ما  ار إليها فيويش (  
  :اللبنانيةفي حالة الجمهورية   .ب 

  .التجاريةأرباح المهن الصناعية والتجارية وغير الضريبة على  )1(
  .التقاعدعلى الرواتب واألجور ومعاشات ضريبة ال )2(
 .المنقولةعلى دخل رؤوس األموال ضريبة ال )3(
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  .المبنيةالضريبة على األمالك  )4(
  )." اللبنانية الضريبة  " يلي بـما  ها فيويشار إلي( 

  
سري .4 امت ة   أحك ذه االتفاقي ضًا ه ى أي ة عل رائب أي ل أو ض ية  شابه ت تماث صورة أساس ب

ذه      ) 3(الضرائب الحالية المشار إليها في البند     ع ه اريخ توقي د ت من هذه المادة وتفرض بع
سلطتين   .منهااالتفاقية إضافة إلى هذه الضرائب أو بدال         دولتين        وعلى ال صتين في ال  المخت

وانين الضرائب        المتعاقدتين أن تخطر إحداهم    ى ق ة تجري عل رات مهم ا األخرى بأية تغيي
  .لديهما

  

   )3( ادة ــــم

   عامةريفاتع

  

  :ألغراض هذه االتفاقية ، مالم يقتض السياق خالف ذلك  .1
  

" أو               ،"دولة قطر " " األخرى الدولة المتعاقدة   " و " الدولة المتعاقدة  "تعني    .أ 
 .ذلكحسبما يقتضي السياق " الجمهورية اللبنانية 

 
ارة    .ب  ي عب ر "تعن ة قط ا       " دول ر وقاعه ة قط ة لدول ة واإلقليمي اه الداخلي ي والمي األراض

اري،  والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف      يعلوها، والفضاء الجوي الذي     وباطنها،  الق
ا   ة قطر حقوقه ا دول ارس عليه ي تم صاصها والت سيادية واخت ضائي،ال ام الق ًا إلحك  وفق

  .الداخليةالقانون الدولي وقوانينها وأنظمتها 
 

ارة   .ج  ي عب ة " تعن ة اللبناني ا   " الجمهوري ك مياهه ي ذل ا ف ة بم ة اللبناني أراضي الجمهوري
صادية   ة االقت ذلك المنطق ة وآ صة اإلقليمي ة  الخال ة اللبناني ا الجمهوري ارس عليه ي تم الت

ك           السيادة،حقوق   و سيادتها، دولي وذل انون ال  واالختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والق
اه  ي مي ة الموجودة ف ة والمعدني ة والبيولوجي وارد الطبيعي ق بالتنقيب عن الم ا يتعل ي م ف

  .واستثمارها وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه البحر،
  

  .ذلكبنانية حسبما يتقضي السياق الضريبة القطرية أو الضريبة الل" ضريبة"تعني آلمة   .د 
  

 والشرآة و أي آيان آخر من األشخاص يعامل آوحدة الفرد،" شخص"تشمل آلمة . هـ
  .الضريبةألغراض 

ة   .و  شمل آلم دتين أو " شرآة"ت دولتين المتعاق ك أي من ال ي ذل ا ف اري بم أي شخص اعتب
ى    ة باإلضافة إل ة اإلقليمي داتهما اإلداري ة أو وح لطاتهما المحلي ر  س انوني آخ ان ق أي آي

 .الضريبيةيعامل معاملة الشرآة ألغراض 
  

ارة   .ز  ي عب دة"تعن ة المتعاق ي الدول دة األخرى"و " مشروع ف ة المتعاق ي الدول " مشروع ف
ة            يعلى التوال  يم في الدول ذه مق دة،  مشروعا ينف ة           المتعاق يم في الدول ذه مق  ومشروعا ينف
    .األخرىالمتعاقدة 
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 ":مواطن " تعني آلمة   .ح 
  :قطردولة إلى بالنسبة  )1(

 وأي شخص قانوني أو جمعية تستمد وضعها القطرية،أي فرد يحمل الجنسية 
   .قطرمن القوانين النافذة في دولة 

  
  :لبنانإلى بالنسبة  )2(

ة     سية اللبناني ى الجن ائز عل رد ح ة    ( أي ف اني أو الهوي سفر اللبن واز ال ل ج يحم
ة  انوني، وأي شخص ،)اللبناني خا ق ن األش ة م ستمد وضعه   وهيئ ر ي ان آخ ص وأي آي

  .لبنانالقانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في 
  

ة             " النقل الدولي "تعني عبارة     . ط  د أو مرآب أي وسيلة نقل بالسفينة أو الطائرة أو السكة الحدي
ة                 ه في دول ان إدارت دة، نقل بري يشغلها مشروع يوجد مك يلة        متعاق دما تكون وس  أال عن

  .اآلخربين أماآن تقع في البلد المتعاقد النقل تلك تعمل فقط 
 

 ":السلطة المختصة " تعني عبارة   .ي 
 .المفوض أو ممثله وزير المالية :قطربالنسبة إلى دولة  )1(
   .المفوض وزير المالية أو ممثله :اللبنانيةبالنسبة إلى الجمهورية  )2(

  
ي تعبير غير  هذه االتفاقية من جانب دولة متعاقدة ، فإن اأحكامفي ما يتعلق بتطبيق  .2

معرف فيها ، ما لم يقتض السياق خالف ذلك ، يجب ان يكون لـه المعنى الخاص به 
 .بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه االتفاقية 

  
   )4( ادة ــــم

  المقيـــم

  
راض .1 ذه ألغ ة، ه ي االتفاقي ارة تعن ي  " عب يم ف دة مق ة متعاق و شخص أي" دول ا ن،يك  وفق

ه أو              الدولة،لقوانين تلك    ان إدارت ه أو مسكنه أو مك سبب محل إقامت ا ب ضريبة فيه  خاضعا لل
لكن هذه العبارة ال تشمل أي شخص يكون خاضعا         . بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة      

ة أو راس                      ك الدول للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تل
     .فيهالواقع المال ا

  
ا       .2 د   إذا اعتبر الفرد وفق ام البن دولتين         ) 1 (ألحك ا ال دى آلت ا ل ادة مقيم ذه الم دتين، من ه  المتعاق

  :يليفعندئذ يتقرر وضعه آما 
ا  ـ ليتوفرمقيم في الدولة المتعاقدة التي      انه  يعتبر    .أ  زل ه فيه م،  من إذا  دائ ان ف ه  آ زل   لدي  من

د    في   له متوفردائم   دولتين المتعاق دة            تين،  آلتا ال ة المتعاق دى الدول ا ل اره مقيم وجب اعتب
  ).مرآز المصالح الحيوية ( التي تكون عالقاته الشخصية واالقتصادية فيها أوثق 

ز مصالحة   .ب  ا مرآ د فيه ي يوج ة الت د الدول ذر تحدي ة،إذا تع ه الحيوي وفر لدي م يت  أو إذا ل
ا    اعتبر مقيمًا في ال    المتعاقدتين،منزل دائم في أي من الدولتين        دولة المتعاقدة التي له فيه

  .معتادمسكن 
ك في أي                          .ج  ه ذل م يكن ل دتين أو ل دولتين المتعاق ا، إذا آان له مسكن معتاد في آلتا ال  منهم

 .جنسيتهااعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل 
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إذا آان يحمل جنسية آلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما، تسوي                 .د 
   .المتبادللطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة باالتفاق الس

  
ام    .3 ا ألحك رد وفق ر الف ان الشخص غي د إذا آ دولتين  ) 1(البن ا ال ي آلت ًا ف ادة مقيم ذه الم من ه

ان       الفعلية، اعتبر مقيما في الدولة التي يقع فيها مكان إدارته           المتعاقدتين، د مك  فإذا تعذر تحدي
ه  ة،اإدارت دولتين        لفعلي ي ال صتين ف سلطتين المخت ين ال شترك ب اق م دد باتف ه تح إن إقامت  ف

   .المتعاقدتين
  

   )5( ادة ــــم

  المنشأة الثابتة

  
ارة    تعني االتفاقية،ألغراض هذه    .1 ة    " عب شأة الثابت ر "  المن ذي   للعمل    الثابت    المق تم من    ال ي

  .جزئيًا المشروع آليًا أو نشاطخالله القيام ب
  
  :يليبوجه خاص ما "  المنشأة الثابتة "رة تشمل عبا .2

  .اإلدارة مكان  .أ 
  .فرع  .ب 
  .مكتب  .ج 
 .مصنع  .د 
  .ورشة  .ه 
  .مزروعةأي أراضي  أومزرعة   .و 
  .  مقلع حجارة أو أي مكان آخر الستخراج المواد الطبيعيةغاز، بئر نفط أو منجم،  .ز 
 .مخزنمستودع أو   .ح 
 .البيعمتجر لغرض   . ط 
ع   .ي  اء،لموق ع أو  لبن شاء أو التجمي شروعا لإلن ب، أو م راف ذات  الترآي ال إش  أو أعم

ى ستة            بها،عالقة   د عل  و إذا استمر ذلك الموقع أو المشروع أو تلك األعمال مدة تزي
  .اشهر

ق                   .ك  دة عن طري تقديم خدمات بما فيها الخدمات االستشارية من مشروع في دولة متعاق
دة       ة المتعاق ي الدول ذه األغراض ف ستخدمين أو أجراء آخرين جرى استخدامهم له م

دة   نفسه، شريطة أن تستمر تلك األعمال للمشروع    األخرى، ه لم  أو مشروع متصل ب
 . أو مدد يبلغ مجموعها اآثر من ستة اشهر خالل فترة اثني عشر شهراً 

 
  ": المنشأة الثابتة  " ال تشمل عبارةالمادة، األحكام السابقة لهذهعلى الرغم من  .3

ضائ .أ  لع أو ب ط لغرض تخزين س ق فق تعمال المراف ع تخص المشروع أو عرضها أو اس
   .تسليمها

ضائع تخص المشروع فقط لغرض                    .ب  سلع أو الب  أو  التخزين، االحتفاظ بمخزون من ال
   .التسليمالعرض أو 

صنيعها          .ج  رض ت ط لغ شروع فق ضائع تخص الم سلع أو الب ن ال زون م اظ بمخ االحتف
 .آخربواسطة مشروع 

ار س        .د  ي إط ها ف ري عرض شروع يج ضائع تخص الم لع أو ب ع س رض بي وق أو مع
 .المذآور وذلك بعد إغالق ذلك السوق أو المعرض مؤقت،موسمي 
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  .للمشروع أو لجمع معلومات بضائع، فقط لغرض شراء سلع أو دائماالحتفاظ بمقر . هـ
ر   .و  اظ بمق ماالحتف ساعد دائ دي أو م ابع تمهي شاط آخر ذي ط أي ن ام ب ط لغرض القي  فق

 .للمشروع
م مخصص فقط ألي          .ز  رات       االحتفاظ بمقر دائ ذآورة في الفق ال الم  مجموعة من األعم

ة  ى ) أ(الفرعي ر ،)و(إل شامل للمق شاط ال ون الن ريطة أن يك دائم ش ذه ال اجم عن ه  الن
   .مساعد طابع تمهيدي أو ذاتالمجموعة من األعمال 

  
دين .4 ام البن اة أحك ع مراع ل شخص ) 2(و ) 1 (م ادة إذا عم ذه الم ن ه ل ذي -م ر وآي  غي

ه سري علي ستقل ت ع م ام وض د أحك ه ) 6 (البن شروع ولدي صلحة م ادة لم ذه الم ن ه م
ود باسم              صالحية، رام عق دة إلب ة متعاق إن  المشروع،  من المعتاد لـه أن يمارسها في دول  ف

ا                    ال يتواله ة أعم ذلك المشروع يعتبر بان لديه منشأة ثابتة في تلك الدولة في ما يختص بأي
صلحة  شخص لم ك ال شروع،ذل ال ذ الم ن أعم م تك ا ل ك   م ى تل صورة عل شخص مق ك ال ل

من هذه المادة التي إذا مورست عن طريق مقر دائم ال تجعل المقر  ) 3(البند  المذآورة في   
  .البندالدائم هذا منشاة ثابتة بمقتضى أحكام ذلك 

  
ضمان   المادة،على الرغم من األحكام السابقة من هذه      .5 أمين ( يعتبر انه لدى مشروع ال  ،)الت

دة               ،)التأمينإعادة  (ان  باستثناء إعادة الضم   ة المتعاق ة في الدول شاة ثابت دة من  في دولة متعاق
أمين ( إذا آان يحصل أقساط الضمان    األخرى، دة     ) الت ة المتعاق  األخرى، في أراضى الدول

ل ذي وضع                     ر وآي ق شخص غي ة عن طري ك الدول د في تل أو آان يؤمن ضد إخطار تعق
  .مادةالمن هذه ) 6(البند مستقل، تسري عليه أحكام 

 
دة  مشروعأن ل ال يعتبر    .6 ة           في دولة متعاق ك الدول اال في تل ذ أعم ه ينف ة لمجرد ان شأة ثابت  من

ة،  أو وآيل عام     سمسار،عن طريق    ل آخر ذي وضع           بالعمول ستقل،  أو أي وآي  شريطة   م
  .المعتادأن يعمل هؤالء األشخاص في مجال عملهم 

 
دى         أو على،تشرف   دة متعاق ةإن آون شرآة مقيمة في دول      .7 ة ل  تخضع ألشراف شرآة مقيم

دة  ة المتعاق رى،الدول ة األخرى  األخ ك الدول ي تل ل ف وم بعم ك عن (  أو تق ان ذل واء آ س
  .األخرى ال تشكل بحد ذاتها منشأة ثابتة للشرآة ،)طريق منشأة أو غير ذلك 

  

   ) 6( ادة ــــم

  غير المنقولةال وماألمن دخل ال

  

دخل       ( لة متعاقدة من أموال غير منقولة       الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دو       .1 ك ال بما في ذل
دة         ) من الزراعة أو اإلحراج      ة المتعاق ة في الدول ضريبة        األخرى، واقع  يجوز أن يخضع لل

  .األخرىفي تلك الدولة 
  
دة           " غير المنقولة     األموال "عبارة  ل يكون .2 ة المتعاق وانين الدول ا بموجب ق ى المعطى له المعن

ا األم ع فيه ي تق ةوال الت ذه .المعني شمل ه ارة، وت ة العب ي أي ال، ف ة ح وال الملحق ع األم  جمي
ر    األموال غي ة، ب ستعملة في الزراعة     المنقول دات الم وق واإلحراج،  والمواشي والمع  والحق

انون   ا الق ق عليه ي يطب اري،الت ر  العق األموال غي اع ب ق االنتف ة، وح ي المنقول وق ف  والحق
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اء    دفوعات لق ى م صول عل تخراجالح واد    ،اس ن الم ا م ادن وغيره تخراج المع ق اس  أو ح
ل            . الطبيعية ات النق ة ومرآب سكك الحديدي ري، أما السفن والطائرات وال واال       الب ر أم  فال تعتب

  .منقولةغير 
  
دخل          ) 1 (البند أحكامتسري   .3 ى ال ادة عل ذه الم أتي من ه وال      من االستعمال    المت المباشر لألم

 .آخر شكل بأيا  استعمالهأو تأجيرها أو غير المنقولة
  
األموال غير المنقولة العائدة على دخل آذلك من هذه المادة ) 3(و ) 1 (البندين أحكامتسري   .4

شروع  ا،لم دمات   م ستعملة الداء الخ ة الم ر المنقول وال غي ل األم ى دخ سري عل ا ت  آم
   .المستقلةالشخصية 

  

   ) 7( ادة ــــم

  األرباح التجارية 

  
احتخضع ال  .1 دى  أرب ا ل شروع م ن  م م يك ا ل ة م ك الدول ي تل ضريبة إال ف دة لل ة متعاق دول

ع                       ة تق شأة ثابت ق من دة األخرى عن طري ة المتعاق ا المشروع يقوم بعمل في الدول  وإذا  .فيه
ا ذآر           ًا، آان المشروع يقوم بعمل آم اح المشروع في              آنف ضريبة أرب  وجب إن تخضع لل

 .الثابتةشأة الدولة األخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها إلى تلك المن
  
شاطاً        المادة،من هذه   ) 3(البند  مع مراعاة أحكام     .2   حيث يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة ن

سب،  فإنه يجب إن    فيها،في الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة ثابتة تقع            في آل   تن
ة  دة،دول و آانت  متعاق ا ل ن أن تحققه ان يمك ي آ اح الت ة األرب شأة الثابت ك المن ى تل هي  إل

سها أو                   مشروعا قائما بذاته مستقال يقوم بنفس األعمال أو المماثلة لها في ظل الظروف نف
 .ثابتة ويتعامل على نحو مستقل آليا مع المشروع الذي يشكل هو منه منشأة لها،المماثلة 

  
د  .3 د تحدي احعن شأة أرب ة، من ل ثابت إجراء تنزي سمح ب صم( ي صرف ) خ ي ت ات الت النفق

 سواء  تصرف،  بما في ذلك النفقات التنفيذية اإلدارية العامة التي  ثابتة،الألغراض المنشأة   
ان     ي مك ة أو ف شأة الثابت ا المن ع فيه ي تق ة الت ي الدول رف زيالت  .آخ ذه التن رر ه  وتق

  .المحليوفقا للقانون ) الخصومات(
  
شراء سلع          .4 ة ب شأة الثابت ك المن ام تل ة لمجرد قي شأة ثابت ى من اح إل أو يجب أن ال تنسب أرب

  .للمشروعبضائع 
  
ام  ألغراض .5 ودأحك سابقة، البن دد ال اح تح ي األرب ى الت سب إل ة تن شأة الثابت ة ب المن الطريق

 .ذلك وجيه وآاف لخالف ما لم يكن هناك سبب سنة،سنة بعد نفسها 
  
ذه             .6 واد أخرى من ه ستقل م حيثما تشمل األرباح أنواعا من الدخل تنص عليها على نحو م

 .المادةم تلك المواد ال تتأثر بأحكام هذه  فان أحكااالتفاقية،
  

   )8( ادة ــــم
  الدوليالنقل 
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ة في            طائرات، سفن،ن تشغيل   عة  جم النا األرباح .1 ات سير بري ل   سكك حديدية ومرآب النق
دولي، ضريبةال دة  تخضع لل ة المتعاق ي الدول ط ف ي فق ع الت ا يق ان اإلدارة  فيه  ةالفعليمك
  .للمشروع

ان اإلدارة  .2 ان مك تن إحدى  إذا آ ى م ل بحري عل شروع نق ة لم سفن،الفعلي ر ال ه يعتب  فان
واقعًا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة فإذا لم يكن للسفينة ميناء                

  .السفينةموطن فإنه يعتبر واقعًا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل 

ام  .3 سري أحك دت ادة) 1( البن ذه الم ن ه ضم ي  أي شارآة ف ة عن الم اح الناجم ى األرب ا عل
 . أو عمل مشترك أو وآالة تشغيل دولية  )  Pool(تجمع 

  

   )9( ادة ــــم

  المشروعات المشترآة 

  : حيثما  .1

ة   .أ  ي دول شروع ف شارك م دة،ي ر متعاق رة أو غي صورة مباش رة، ب ال مباش ي أعم  ف
ة   ي الدول شروع ف اص بم ال الخ ي راس الم راف أو ف دة اإلدارة أو اإلش  المتعاق

  أو األخرى،

ر   أنفسهم،يشارك األشخاص    .ب  ال اإلدارة أو   مباشرة،  بصورة مباشرة أو غي  في أعم
ي  دة ومشروع ف ة المتعاق ي الدول ال الخاص بمشروع ف ي راس الم اإلشراف أو ف

 الدولة المتعاقدة األخرى ،

ا            ين المشروعين في عالقتهم وفي أي من هاتين الحالتين إذا وضعت شروط فيما ب
اح          ة أرب إن أي ستقلة، ف شاريع م ين م تم ب التجارية أو المالية وتختلف عن تلك التي ت

د  تعود الح شروعين،آانت س ك الم وال تل شروط، ل ك ال اح ذل ضم ألرب ن أن ت  يمك
   .لذلكالمشروع وإخضاعها للضريبة تبعًا 

اً   الدولة،إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع في تلك         .2 ضريبة تبع   وأخضعتها لل
ذلك، دة ل ة المتعاق ي الدول اح مشروع ف ة األخرى، أرب ي الدول ضريبة ف م إخضاعها لل  ت

ود      ن أن تع ن الممك شكل م ذا ال ا به م إدراجه ي ت اح الت ت األرب رى وآان دة األخ المتعاق
ك                 أوًال،لمشروع في الدولة المذآورة      ين المشروعين هي تل شروط التي تمت ب  لو أن ال

شاريع   ين م تم ب ي ت ستقلة،الت ري   م رى أن تج دة األخ ة المتعاق ى الدول ذ يجب عل  فعندئ
ك            ى تل اح تعديًال مالئمًا على مقدار الضريبة المفروضة عل ذا         .األرب ل ه د مث د تحدي  وعن

ديل، ذه    التع رى له ام األخ ار األحك ين االعتب ذ بع ب أن تؤخ ة، يج ى  االتفاقي ب عل  ويج
ضا      د االقت دتين عن دولتين المتعاق ي ال صتين ف سلطتين المخت ذا   ال ول ه شاورا ح ء أن تت

   .الموضوع
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   )10( ادة ــــم

  أنصبة األرباح

  
اح  تخضع   .1 ة في            أنصبة األرب دفعها شرآة مقيم ة  التي ت ة       متعاق  دول يم في الدول ى مق دة إل

 .فقطاألخرى  في تلك الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة

ارة     .2 اح      "تعني عب صبة األرب ذه            ،" أن ستعملة في ه ا هي م ادة،  آم دخ  الم ل من األسهم      ال
وق أخرى                   دين وحصص المؤسسين أو حق ومن اسهم التمتع أو حقوق التمتع واسهم التع

اح، ال تعتبر ناجمة عن دين وتسهم في         وق معطاة من               األرب دخل من حق ضا ال ي أي  وتعن
ا                  يم فيه ة التي تق شرآات تخضع للضريبة نفسها آالدخل من األسهم بموجب قوانين الدول

  .األرباحة الشرآة التي توزع أنصب

يم            المادة،من هذه   ) 1(البند  ال تسري أحكام     .3 اح، المق صبة األرب ي ألن  إذا آان المالك الفعل
دة        متعاقدة،في دولة    ة المتعاق شرآة التي      األخرى،  يقوم بعمل في الدول ا ال يم فيه  التي تق

ع      األرباح،تدفع أنصبة    ة تق شأة ثابت ا،  من خالل من ة األخرى     فيه ك الدول ؤدي في تل   أو ي
شأنها            فيها،خدمات شخصية مستقلة من مقر دائم يقع         دفع ب صبة التي ُت تالك األن  وآان ام

ر         ة أو المق دائم األرباح مرتبطًا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الثابت ذه   .ال ة،  ففي ه  الحال
  .الحال حسب مقتضى االتفاقية،من هذه  " 14" أو المادة  " 7" تطبق أحكام المادة 

ا تحصل شر .4 دة حيثم ة المتعاق اح أو دخل من الدول ى أرب دة عل ة متعاق ي دول ة ف آة مقيم
اح التي     األخرى،  فال يجوز لتلك الدولة األخرى أن تفرض أية ضريبة على أنصبة األرب
دفعها  شرآة،ت ة    ال ك الدول ي تل يم ف ى مق اح إل صبة األرب ه أن دفع في ذي ت د ال ى الح  إال إل
شأنها        أو إلى الحد الذي يكون فيه امتال       األخرى، اح، ك األنصبة التي تدفع ب صًال   األرب  مت

ة األخرى، وال يجوز إخضاع                مقر دائم بصورة فعلية بمنشأة ثابتة أو       ك الدول ع في تل  يق
 حتى لو تكونت  الموزعة،أرباح الشرآة غير الموزعة لضريبة على أرباح الشرآة غير    

ًا أو جزئي              ر الموزعة آلي ة من         أنصبة األرباح المدفوعة أو األرباح غي اح متأتي ًا من أرب
 .األخرىتلك الدولة 

  

   )11( ادة ــــم

  ةئــداالف

  

الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وُتدفع الى مقيم في دولة متعاقدة اخرى تخضع  .1
 . للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة االخرى فقط 

الديون من آل آما هي مستعملة في هذه المادة ، الدخل من حقوق " الفائدة"تعني آلمة  .2
نوع ، سواء آانت مضمونة او غير مضمونة بتأمين ، وسواء آانت تحمل او ال تحمل 
حقًا في المشارآة في ارباح المدين ، وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات 
واالوراق المالية الحكومية والدخل من السندات ، بما في ذلك العالوات والمكافآت 
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ال تعتبر الجزاءات المفروضة لقاء التأخر . ت واالوراق المالية المرتبطة بتلك السندا
 . في الدفع بمثابة فائدة لغرض هذه المادة 

من هذه المادة ، اذا آان المالك الفعلي للفائدة ، المقيم في دولة ) 1(ال يسري حكم البند  .3
ئدة ، من خالل متعاقدة ، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة االخرى التي تنشأ فيها تلك الفا

منشأة ثابتة تقع فيها ، او آان يؤدي في تلك الدولة االخرى خدمات شخصية مستقلة من 
مقر دائم يقع فيها ، آان الدين الذي ُتدفع بشأنه الفائدة مرتبطًا بصورة فعلية بمثل هذه 

او  "  7" ففي مثل هذه الحالة ، تسري احكام المادة . المنشأة الثابتة او المقر الدائم 
 .  مقتضى الحال من هذه االتفاقية حسب " 14" المادة 

ُتعتبر الفائدة بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة او  .4
اال انه اذا آان . سلطتها المحلية او وحدتها االدارية االقليمية او مقيمًا في تلك الدولة 

في دولة متعاقدة منشأة ي دولة متعاقدة او لم يكـن ، يملك الشخص دافع الفائدة ، مقيمًا ف
ثابتة او مقرًا دائمًا يرتبط بها الدين الذي دفعت عنه الفائدة ، وجرى تحمل تلك الفائدة 
من جانب المنشأة الثابتة او المقر الدائم ، فعندئذ تعتبر هذه الفائدة أنها قد نشأت في 

 . نشأة الثابتة او المقر الدائم الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الم

حيث انه بسبب وجود عالقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها ، او بين آليهما  .5
وشخص آخر ، يتجاوز مبلغ الفائدة المبلغ الذي آان يمكن االتفاق عليه بين دافع الفائدة 

مادة ال تسري اال على والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العالقة ، فان احكام هذه ال
وفي هذه الحالة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعًا . المبلغ المذآور اخيرًا 

للضريبة وفقًا لقوانين آل دولة متعاقدة ، مع أخذ االحكام االخرى لهذه االتفاقية بعين 
 . االعتبار 

غراض الرئيسية الي ال تسري احكام هذه المادة اذا آان الغرض الرئيسي ، او احد اال .6
شخص لـه عالقة بانشاء او تحويل الدين الذي ُيدفع بشأنه الفائدة ، هو استغالل هذه 

  . المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خالل ذلك االنشاء او التحويل 

  

   )12( ادة مــــ

  العائـــدات

  
ة المتعا             .1 دة األخرى تخضع      العائدات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدول ق

  . للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى فقط 

تم                   "  عائدات   " آلمة   إن .2 وع ي دفوعات من أي ن ي الم ادة تعن ذه الم آما هي مستعملة في ه
قبضها آتعويض لقاء استعمال أو الحق في استعمـال أية حقوق طبـع ونشر العمال أدبية              

لسينمائية ، واألفالم أو األشرطة للبث اإلذاعي أو        أو فنية أو علمية ، بما في ذلك األفالم ا         
صرية أو   اف الب ابالت أو األلي صناعية أو الك ار ال ر األقم ال عب وني ، واإلرس التلفزي
ة            راع ، أو عالم راءة اخت اء أي ب ة الجمهور ، ولق ى عام الوسائل التقنية المماثلة للبث إل

وذج ، أو مخطط ، أو معاد  صميم ، أو أنم ة ، أو ت رية ، أو  تجاري اج س ة إنت ة أو طريق ل
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ة ،      ة أو العلمي صناعية أو التجاري لقاء استعمال ، أو الحق في استعمال أي من المعدات ال
  . أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية، أو التجارية أو العلمية 

دات،  إذا آان المالك الفعلي      المادة،من هذه   )  1(ال يسري حكم البند      .3 يم في      للعائ ة   المق دول
 من خالل منشاة العائدات، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة األخرى التي تنشأ فيها         متعاقدة،

ر                 فيها،ثابتة تقع    ستقلة من مق ة األخرى خدمات شخصية م ك الدول ؤدي في تل  أو آان ي
ل    وآان الحق أو افيها،دائم يقع    ة بمث لملك الذي تدفع بشأنه العائدات مرتبطًا بصورة فعلي

ادة   " 7"  تسري أحكام المادة الحالة، ففي هذه  .الدائمهذه المنشأة الثابتة أو المقر       " أو الم
  .الحال حسب مقتضى االتفاقية،من هذه  " 14

ك الد                .4 ا هو تل دة    تعتبر العائدات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعه ة المتعاق ول
ة                  نفسها، ك الدول ًا في تل ه   .  أو سلطتها المحلية أو وحدتها اإلدارية اإلقليمية أو مقيم إال ان

دة               العائدات،إذا آان الشخص دافع      ة متعاق  مقيمًا في دولة متعاقدة أو لم يكن يملك في دول
دات          منشأة ثابتة    شأنها، أو مقرًا دائمًا جرى تحمل مسؤولية دفع العائ ك    وجرى  ب تحمل تل

ك          ر تل ب أن تعتب ذ يج دائم ، فعندئ ر ال ك أو المق ة تل شأة الثابت ب المن ن جان دات م العائ
 . العائدات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الثابتة أو المقر الدائم 

ين     .5 ا ، أو ب ي له ك الفعل دات والمال ع العائ ين داف ة خاصة ب ود عالق سبب وج ه ب ث ان حي
ي    آلي تعمال أو الحق ف ة باس ـه عالق ذي ل دات ال غ العائ اوز مبل ر ، يتج ا وشخص آخ هم

ين                    ه ب اق علي ان يمكن االتف استعمال المعلومات التي ُتدفع عليها العائدات ، المبلغ الذي آ
ادة ال                      ذه الم ام ه ان أحك ة ، ف ذه العالق ل ه اب مث دافع العائدات والمالك الفعلي لها في غي

وفي هذه الحالة ، فان القسم الزائد من المدفوعات       . غ المذآور أخيرا    تسري إال على المبل   
ذه           ام األخرى له ذ األحك دة ، مع أخ ة متعاق وانين آل دول ًا لق ضريبة وفق يبقى خاضعًا لل

 . االتفاقية بعين االعتبار 

سية ألي                      .6 سي ، أو أحد األغراض الرئي ان الغرض الرئي ال تسري أحكام هذه المادة إذا آ
ذه           شخص لـه    دات ، هو استغالل ه شأنها العائ دفع ب عالقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي ت

  . المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خالل ذلك اإلنشاء أو التحويل 

  

   )13( ادة مــــ

  األرباح الرأسمالية

  
ر                  األرباحتخضع   .1 وال غي دة من التصرف في أم ة متعاق يم في دول التي يحصل عليها مق

دة      االتفاقيةهذه  من   "6"  في المادة    اإليهر   أشي منقولة، ة المتعاق ع في الدول  األخرى، وتق
   .األموالللضريبة في الدولة المتعاقدة الذي تقع فيه تلك 

أموال ن التصرف   ع الناجمةاألرباح   .2 ة    ب ة           منقول وال التجاري شكل جزءًا من األم شأة  ت لمن
ة ا            ثابتة   دة في الدول ة متعاق ابع لدول دة   يملكها مشروع ت  أو من التصرف      األخرى، لمتعاق

ا    ي متن م ف ر دائ دة لمق ة عائ أموال منقول ة    ب ي الدول د ف دة وتوج ة متعاق ي دول يم ف ول مق
صية    دمات شخ ام بخ رى لغرض القي دة األخ ستقلة،المتعاق اح  م ك األرب ك تل ي ذل ا ف  بم
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ة         ه        (الناجمة عن التصرف بهذه المنشأة الثابت ل ه    ) وحدها أو مع المشروع بكامل ذا أو مث
  .الدائم ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المقر 

صرف   .3 ن الت ة ع اح الناجم سفن،األرب ائرات، ب كك ط ة، س ري  حديدي ل ب ات نق  أو مرآب
ل         الدولي،تشغل في النقل     ائل النق شغيل وس ك،  أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بت  تل

ا مك         ع فيه ي يق دة الت ة المتعاق ك الدول ي تل ضريبة إال ف ضع لل ة ال تخ ان اإلدارة الفعلي
   .للمشروع

من  ) 3(و  ) 2 (و) 1(غير المشار إليها في البنود       بأموالة عن التصرف    جم النا األرباح .4
ذه  ادة،ه صرف   الم ا المت يم فيه ي يق دة الت ة المتعاق ي الدول ضريبة إال ف ضع لل  ال تخ

   .باألموال

  

   )14( ادة ــــم

   المستقلةالخدمات الشخصية

  

د  ال  .1 ضريبة ال ضع لل ق          يخ ا يتعل ي م دة ف ة متعاق ي دول يم ف ه مق صل علي ذي يح خل ال
ة                     ك الدول ستقلة إال في تل . بالخدمات المهنية أو أية نشاطات أخرى ذات صفة شخصية م

 حين يمكن أن يخضع مثل هذا الدخل للضريبة ايضًا في        نان التاليت االحالتيستثنى من ذلك    
  :الدولة المتعاقدة األخرى 

ان إذا  .أ  م آ ر دائ ه مق وفر لدي دة األخرى    مت ة المتعاق ي الدول ة ف صورة منتظم ـه ب ل
  أوبأعماله،ألغراض القيام 

ي       .ب  اوز ف غ أو تتج دد تبل دة أو لم رى لم دة األخ ة المتعاق ي الدول ًا ف ان مقيم إذا آ
سية       عشر شهراً  اثني خالل يومًا في    )183( مجموعها   سبة الشم  تبدأ أو تنتهي بالن
 .المعنية

ضريبة        ،)ب(و  ) أ(ما في الفقرتين الفرعيتين     في الحالتين المشار إليه    دخل لل ذا ال  يخضع ه
نجم عن   في الدولة المتعاقدة األخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب منه إلى المقر              الدائم أو ي

   .األخرىاألعمال في المدة التي آان المقيم موجودًا خاللها في تلك الدولة 

ارة  .2 شمل عب ة"ت دمات المهني ى " الخ ه عل ة و وصالخصوج شاطات العلمي ة الن  و األدبي
ستقلة      التعليمية، والفنية و التربوية     شاطات الم اء  وآذلك الن  والمحامين والمهندسين   لألطب
  .والمحاسبين األسنان وأطباء ومهندسي البناء

  

   )15( ادة ــــم

  الخدمات الشخصية غير المستقلة
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ذه    " 21 "،"20" ،"19" ،"18" ،"17" ،"16" المواد   مع مراعاة أحكام   .1 ة، من ه  االتفاقي
ضع ال ضات   تخ ب والتعوي ضريبة الروات أت(لل صل   ) المكاف ي يح رى الت ة األخ المماثل

ة  ما،عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة      إال في تلك الدولة ما لم تكن الوظيف
ة ا          .األخرىتمارس في الدولة المتعاقدة      دة   وإذا آانت تلك الوظيفة تمارس في الدول لمتعاق

ذا التعويض األخرى، ل ه ان مث أة( ف ك ) المكاف ي تل ضريبة ف ا يخضع لل نجم عنه ذي ي ال
 .األخرىالدولة 

ضريبة التعويض    ، من هذه المادة) 1(البند  أحكامالرغم من  على   .2 أة (ال يخضع لل ) المكاف
ة المتعاق                 دة الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدول

   :األخرى ، إال في الدولة المذآورة أوًال ، إذا 

ا  في  تجاوز ت لمدد ال   أو لمدة   األخرى الدولة   آان المستفيد موجودًا في     .أ    ( مجموعه
   تبدأ أو تنتهي في السنة الشمسية    المعنية ، و عشر شهرًااثني يومًا خالل )183

ان التعويض   .ب  أة(آ دفوعًا من جانب صاحب عمل ، أو ) المكاف يس م ه، ل نائب عن
  مقيمًا في الدولة المتعاقدة األخرى ، و

أة(ال تتحمل التعويض   .ج  ي ) المكاف ه صاحب العمل ف م يملك ر دائ ة أو مق شأة ثابت من
  .األخرىالدولة المتعاقدة 

رغم من   على   .3 ام ال ذه     األحك سابقة من ه ادة، ال أة (التعويض  ن ا ف الم ذي يحصل   ) المكاف ال
دة في            ة متعاق فينة أو طائرة أو         عليه مقيم في دول تن س ى م ة تمارس عل ق بوظيف ا يتعل م

ك                     ضريبة إال في تل سكة حديدية أو مرآبة نقل برية تشغل في النقل الدولي ، ال يخضع لل
  .الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان اإلدارة الفعلية للمشروع 

  

   )16 ( ادةــــم

  اإلدارةلس ا مجأعضاء أتعاب

  

اب أعضاء مجالس اإلد   دفوعاتأتع يم ارة و الم ي يتقاضاها مق ة األخرى الت ي  المماثل ف
  يجوز أن   ،األخرى شرآة مقيمة في الدولة المتعاقدة       إدارةمتعاقدة بصفته عضوًا في مجلس      دولة  

  .المتعاقدة األخرىتخضع للضريبة في تلك الدولة 

  

   )17( دة ــــام

  الفنانون والرياضيون

  
من هذه االتفاقية ، فان الدخل الذي يحصل   "15"،  "14" أحكام المادتين    على الرغم من   .1

دة    ة المتعاق ي الدول ها ف ي يمارس شاطاته الشخصية الت ن ن دة م ة متعاق ي دول يم ف ه مق علي
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ي ،        يقي أو رياض وني أو موس ي أو تلفزي ينمائي أو إذاع سرحي أو س ان م رى آفن األخ
  . يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى 

بصفته هذه ال    رياضي   أونان  لمتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها ف     ا آان الدخل    إذا .2
ن   رغم م ى ال دخل ، عل ك ال ان ذل شخص آخر ، ف ل ل سه ، ب ان أو الرياضي نف ود للفن يع

ضريبة في                " 15"،  " 14"،  " 17"أحكام المواد    ة ، يجوز أن يخضع لل ذه االتفاقي من ه
 . نان أو الرياضي الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الف

دين  .3 ام البن ن أحك رغم م ى ال ن ) 2(، ) 1(عل اجم ع دخل الن ان ال ادة ، ف ذه الم ن ه م
د        ة أو الرياضية المتفق             ) 1(النشاطات المشار إليها في البن ادالت الثقافي ضمن إطار المب

ربح ، يجوز أن يعفى من                ستهدف ال دتين وال ت دولتين المتعاق عليها من جانب حكومتي ال
 . ة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات الضريب

  

   )18( ادة ــــم

  معاشات التقاعد

  
اة  -1 ع مراع امم د  أحك ادة ) 2(البن ن الم ذه " 19"م ن ه ة،م ان معاشات االتفاقي د ا ف لتقاع

ل                     )المكافات(والتعويضات   دة مقاب ة متعاق يم في دول ى مق دفع إل ة األخرى التي ت المماثل
 .الدولة ال تخضع للضريبة إال في تلك ،سابقاستخدام 

د    -2 ام البن ن أحك رغم م ى ال ضات     ) 1 (عل د والتعوي ات التقاع ان معاش ادة ف ذه الم ن ه م
أت( ة  ) المكاف ي دول اعي ف ضمان االجتم شريع ال دفع بموجب ت ي ت ة األخرى الت المماثل

  .الدولة ال تخضع للضريبة إال في تلك متعاقدة،

  

   )19( ادة ــــم

   حكوميةالخدمات ال

  
ب .  أ .1 ورالروات ضا واألج آت (توالتعوي ي    ) المكاف د، الت اش التقاع الف مع ة خ المماثل

 إلى شخص في     اإلقليمية،تدفعها دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية أو وحدتها اإلدارية          
ضريبة    الوحدة،ما يتعلق بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو            ال يخضع لل

  .ةالدولإال في تلك 

رة              .   ب ذآورة في الفق دفوعات الم ذه الم ذا     " أ  " ومع ذلك فان ه د، من ه  ال تخضع    البن
ان             األخرى،للضريبة في الدولة المتعاقدة      ة وآ ك الدول  إال إذا قدمت الخدمات في تل

   :هو الدولة،الشخص مقيمًا في تلك 

   أوالدولة،من مواطني تلك  )1(
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  .الخدماتقديم تلك لم يصبح مقيمًا في تلك الدولة فقط لغرض ت )2(

أي معاش تقاعد يدفع مباشرة من دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية أو وحدتها اإلدارية              )  أ .2
سلطة أو   ة أو ال ك الدول ى تل دمت إل ق بخدمات ق ا يتعل ي م ى شخص ف ة ، إل اإلقليمي

 .الوحدة ، ال يخضع للضريبة إال في تلك الدولة 

ضر)  ب د لل اش التقاع ك ال يخضع مع ع ذل دة األخرى ، إال إذا وم ة المتعاق ي الدول يبة ف
  . آان الشخص مقيمًا في تلك الدولة ومن مواطنيها 

واد  .3 ام الم ق أحك ذه " 18 "،"17" ،"16" ،"15"تطبي ن ه ة،م ى االتفاقي  عل
ة بخدمات      ) أ-1(المدفوعات المذآورة في البند      ال     من هذه المادة المتعلق دمت ألعم  ق
  .اإلقليمية أو سلطتها المحلية أو وحدتها اإلدارية تجارية قامت بها دولة متعاقدة

  

   )20( ادة ـــم

  الطلبة والمتدربون

دة األخرى بصفة طالب أو              .1 ة المتعاق ًا في الدول دة والموجود مؤقت المقيم في دولة متعاق
ًا أو    ًا، متدرب يتلقى تدريبًا تقنيًا أو مهني دة      تجاري ة المتعاق ضريبة في الدول  ال يخضع لل

شته            األخرى ع  ى معي اق عل رده من الخارج لغرض االتف ة التي ت ى التحويالت المالي ل
  .العلمي أو ترده بصفته منحة دراسية لمتابعة تحصيله التدرب،وتحصيله العلم أو 

ى الطالب أو                .2 دفع إل الغ التي ت درب، ال تخضع للضريبة المب دم في         المت اء خدمات تق  لق
ة          في تلك الدولة ولمدة سنتين     األخرى،الدولة    شريطة أن تكون تلك الخدمات ذات عالق

   .التدرببتحصيله العملي أو 
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   )21( ادة ــــم

   المعلمون واألساتذة والباحثون

  
دة           .1 ة المتعاق ه مباشرة للدول الشخص المقيم في دولة متعاقدة أو آان مقيمًا فيها قبل زيارت

رى، سة تع    األخ ة مؤس ة أو أي ة أو مدرس ة أو آلي وة جامع ى دع اء عل ة   بن ة مماثل ليمي
دة          للربح،أخرى ال تهدف     ة المتعاق ا     األخرى،  معترفًا بها من حكومة الدول  ويتواجد فيه

ا، لمدة ال تتجاوز سنتين من تاريخ وصوله األول           ا       إليه يم أو القي  بأبحاث   م لغرض التعل
ك المؤسسات  ي تل ا ف ة،أو آليهم دة التعليمي ة المتعاق ك الدول ي تل ضريبة ف ن ال ى م  يعف

  .األبحاثلى دخله الناجم عن التعليم أو األخرى ع

ذه       ) 1(البند  ال تسري أحكام     .2 من هذه المادة على الدخل الناجم عن األبحاث إذا آانت ه
  .  معين أو أشخاص معينين لشخصاألبحاث يجري القيام بها للمنفعة الخاصة 

  

   )22( ادة ــــم

  الدخــل اآلخــــر

  
د        .1 دخل العائ ة        ال تخضع للضريبة عناصر ال يم في دول دة، ة لمق شأها       متعاق ان من ا آ  حيثم

 . والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه االتفاقية إال في تلك الدولة المتعاقدة

دة من مصادر                     .2 ومع ذلك ، فان أي دخل من هذا النوع يحصل عليه مقيم في دولة متعاق
ة األخرى      في الدولة المتعاقدة األخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة ايضًا في ت            ك الدول ل

 .  

 غير الدخل الناجم عن أموال غير الدخل،من هذه المادة على ) 1(البند  ال تسري أحكام     .3
د      ي البن ة ف ي معرف ا ه ة آم ادة  ) 2(منقول ن الم ان    " 6" م ة، إذا آ ذه االتفاقي ن ه م

ذا   ن ه ستفيد م دخل،الم ة  ال ي دول يم ف دة، المق دة    متعاق ة المتعاق ي الدول ل ف وم بعم  يق
ة األخرى خدمات                    ى،األخر ك الدول  من خالل منشأة ثابتة تقع فيها أو آان يؤدي في تل

دخل                     ه ال اجم عن ك الن رتبط الحق أو المل شخصية مستقلة من مقر دائم يقع فيها وحيث ي
 في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة        .الدائمبصورة فعالة بهذه المنشأة الثابتة أو المقر        

   .الحال حسب مقتضى االتفاقية،من هذه  " 14 " ةأو الماد " 7" 

  

   )23( ادة ــــم

  الضريبة على رأس المال
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د            .1 ًا في البن ادة   ) 2(رأس المال الممثل بأموال غير منقولة ، آما هو معرف  " 6" من الم
دة األخرى،                           ة المتعاق ع في الدول دة ويق ة متعاق يم في دول ه مق ة ، ويملك ذه االتفاقي من ه

 . لة المتعاقدة التي تقع فيها تلك األموال يخضع للضريبة في الدو

ه                  .2 ة يملك شأة ثابت ة لمن رأس المال الممثل بأموال منقولة يشكل جزءًا من األموال التجاري
ة                 أموال منقول ل ب دة األخرى ، أو الممث مشروع في دولة متعاقدة ويقع في الدولة المتعاق

ـم         م لمقي ر دائ ى مق ه            تعود إل وافر ل ـدة ومت ة متعاق دة األخرى         في دول ة المتعاق في الدول
دة                لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة ، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاق

  . المقر الدائم التي تقع فيها المنشأة الثابتة أو 

ري والتي                     .3 ل ب ات نق ة أو مرآب سفن أو طائرات أو سكك حديدي ل ب رأس المال الممث
شروع     دولي م ل ال ات النق ي عملي شغلها ف ة  ي ن دول دة، م ة  متعاق وال المنقول  واألم

ذآورة، المتعلقة بتشغيل وسائل النقل    دة      الم ة المتعاق ضريبة إال في الدول  ال يخضع لل
   .للمشروعالتي يقع فيها مكان اإلدارة الفعلية 

ة        .4 ي دول يم ف ة بمق رى الخاص ال األخ ر رأس الم ع عناص دة،جمي ضع متعاق  ال تخ
  . للضريبة إال في تلك الدولة 
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   )24( ادة ــــم

  طريقة تجنب االزدواج الضريبي 

  
 :يتم تجنب االزدواج الضريبي آما يلي 

ضريبة    .1 حيثما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل وفقًا الحكام هذه االتفاقية يخضع لل
دة      ذآورة أوال بالخصم من                األخرى، في الدولة المتعاق دة الم ة المتعاق سمح الدول ذ ت  حينئ
ضريبة المفرو ي   ال ة ف دخل المدفوع ادل ضريبة ال غ يع يم بمبل ك المق ى دخل ذل ضة عل

ضريبة     ن ال زء م ك الج غ المخصوم ذل اوز المبل ى إال يتج رى عل دة األخ ة المتعاق الدول
 .بالخصمالمتعلقة بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة األخرى والمحسوب قبل السماح 

" ومصطلح   " ريبة قطر المدفوعة ض" فإن مصطلح    المادة،من هذه   ) 1(البند  ألغراض   .2
سوف تحتسب بأنها تشمل مبلغ الضريبة الذي دفع في قطر أو            " ضريبة لبنان المدفوعة    

ك  شريعات تل ًا لت وح وفق اء أو تخفيض ممن ك أي إعف ي ذل ا ف ان الحال بم ا آ ان أيهم لبن
 .المتعاقدةالدولة 

   

   ) 25 ( ادة ــــم

  عدم التمييز 

  
ات    ال يخضع مواطنو دولة مت     .1 عاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى ألية ضريبة أو أية متطلب

ًا من                        ا أو تكون اشد عبئ ة به ات المتعلق متعلقة بها ، تختلف عن تلك الضرائب والمتطلب
ي    ة األخرى ف ك الدول و تل ا مواطن وز أن يخضع له ا ، أو يج ي يخضع له الظروف الت

 من هذه االتفاقية ، يسري ايضاً      " 1" وهذا الحكم ، على الرغم من أحكام المادة         . نفسها  
 .على األشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى إحدى أو آلتا الدولتين المتعاقدتين 

ة                   .2 ينبغي أن ال تفرض الضريبة على منشأة ثابتة يملكها مشروع من دولة متعاقدة في دول
ضريبة المف             ة من ال ل مالءم ة األخرى بصورة اق ك الدول روضة  متعاقدة أخرى ، في تل

إن أحكام هذه المادة يجب أن ال       . على مشاريع لتلك الدولة األخرى تقوم باألعمال نفسها         
ة حسومات أو                        دة األخرى أي ة المتعاق واطني الدول نح م دة بم ة متعاق زم دول تفسر بأنها تل
دني أو       ع الم سبب الوض ضريبة ب رض ال راض ف صية ألغ ضات شخ اءات أو تخفي إعف

 . تمنحها إلى مواطنيها المسؤوليات العائلية التي 

) 5(، أو البند " 11"من المادة ) 5(، أو البند  " 9" أحكام المادة   باستثناء ما تطبق عليه      .3
دة        " 12"من المادة    إن الفائ ة ، ف ذه االتفاقي دات والمصروفات األخرى التي     من ه  والعائ

دة األخرى، يج        ة المتعاق ب ، لغرض  يدفعها مشروع من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدول
ل      ة للتنزي ون قابل شروع ، أن تك ذا الم دة له ضريبة والعائ اح الخاضعة لل د األرب ( تحدي

ان               ) الخصم   ذلك ف ى ، وآ ة األول يم في الدول ى مق في ظل الظروف نفسها آأنها دفعت إل
أية ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة األخرى ، يجب       
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ل                ، لغرض تحديد ر    ة للتنزي ( أس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع ، أن تكون قابل
 . في ظل الظروف نفسها وآأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذآورة ) الخصم 

صورة         .4 ًا ب ًا أو جزئي ه آلي شرف علي مالها أو ي ك رأس ي يمل دة ، الت ة متعاق شاريع دول م
ي       ر من المقيم دة األخرى ، ال     مباشرة أو غير مباشرة ، واحد أو أآث ة المتعاق ن في الدول

تخضع في الدولة األولى ألية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها عن أو تكون اشد عبئًا من           
ا                    ا ، أو يجوز أن تخضع له الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع له

 . مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة األولى 

  

   )26( ادة ــــم

   االتفاق المتبادلإجراءات

  
ؤدي            .1 ا ت إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة إن أعمال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو آليهم

ذه                   ام ه ه ال تتفق مع أحك ـية، أو ستؤدي إلى فرض ضرائب علي ه يجوز      االتفاق ـه،  فان  ل
انون   ا الق ي يوفره ات الت ن المراجع صرف النظر ع اتين ب ي ه داخلي ف دولتين،ال  أن ال

 إذا  يرفعها،يته إلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو أن             يرفع قض 
د    رد تحت البن ضيته ت ت ق ادة ) 1(آان ن الم ذه  " 25 "م ن ه ة،م سلطة االتفاقي ى ال  إل

ا          ًا فيه ع القضية خالل ثالث          . المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطن ويجب رف
غ األ  اريخ التبلي ن ت نوات م ع   س ق م رض ضريبة ال تتف ى ف ؤدي إل ذي ي راء ال ول لإلج

   .االتفاقيةأحكام هذه 

سلطة  .2 سعى ال صة،ت صورة    المخت ه ب ستطع حل م ت ررا وإذا ل راض مب ا االعت دا له  إذا ب
دة     مرضية،  ة المتعاق سلطة المختصة في الدول ع ال ادل م اق المتب ضية باالتف ى حل الق  إل

ضريبة التي ال          ة        األخرى وذلك من اجل تجنب ال ذه االتفاقي اق     .  تتفق مع ه ذ أي اتف وينف
داخلي ل  يتم التوصل إليه بالرغم عن أية أحكام تتعلق بمرور الزمن في القانون              دولتين  ال ل

 .المتعاقدتين

سلطات   .3 سعى ال صة،ت ة        المخت ّل أي ى ح ادل إل اق المتب دتين باالتف دولتين المتعاق ي ال  ف
شاور     .تطبيقها مصاعب أو شكوك ناشئة عن تفسير هذه االتفاقية أو         ضًا الت  ويجوز لها اي

  .االتفاقيةمعًا إللغاء االزدواج الضريبي في الحاالت غير المنصوص عليها في هذه 

ا لغرض                    .4 ا بينه دتين االتصال المباشر فيم دولتين المتعاق يجوز للسلطات المختصة في ال
سابقة البنود  التوصل إلى اتفاق حول معنى       ه من       .ال ا ان دو له دما يب  في  ستحسن، الم وعن

ى  بيل التوصل إل اق،س ي  اتف فهي ف ادل ش راء تب ذا  اآلراء، إج وز أن يجري ه ه يج  فان
دولتين    ي ال صة ف سلطات المخت ن ال ين ع ن ممثل ألف م ة تت ق لجن ن طري ادل ع التب

  .المتعاقدتين

   )27( ادة ــــم

  تبادل المعلومات 
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زم من           .1 ا يل دتين م دولتين المتعاق ام    تتبادل السلطات المختصة في ال ذ أحك  المعلومات لتنفي
وانين          ام الق ة أو أحك دتين بخصوص الضرائب            هذه االتفاقي دولتين المتعاق ة في ال الداخلي

ع      االتفاقية،التي تشملها هذه     ال أو التهرب من دف ع االحتي د  الضرائب،  وذلك لمن  وال تقي
ة معلومات        .المعلومات  من تبادل    االتفاقية،من هذه   " 1"المادة   ة أي ا    ويجب معامل  تتلقاه

ا    تم الحصول عليه ي ي ات الت سها آالمعلوم ة نف رية بالطريق ات س دة آمعلوم ة متعاق دول
سلطات            الدولة، لتلك   بموجب القوانين الداخلية   وح إال لألشخاص أو ال ا  (  وال يجب الب بم

دير أو تحصيل الضرائب التي        ) في ذلك المحاآم و الهيئات اإلدارية       ا أمر تق اط به المن
ذه  شملها ه ة،االت ك تفاقي ة بتل تئنافات المتعلق ي بت االس ضرائب، أو ف ا أو ال  أو مالحقته

ذه          .تنفيذها ك المعلومات إال له  وعلى أولئك األشخاص أو تلك السلطات أن ال تستعمل تل
ة،  ويجوز لها أن تفضي بالمعلومات في المحاآمات             .األغراض رارات      العلني  أو في الق
  .القضائية

من هذه المادة على أنها تفرض      ) 1 (أحكام البند حوال تفسير   ال يجوز في أي حال من األ       .2
   :االلتزامعلى دولة متعاقدة 

ة أو              .أ  ك الدول ة لتل وانين واإلجراءات اإلداري ة ال تتفق مع الق بتنفيذ إجراءات إداري
  .األخرىالدولة المتعاقدة 

وانين أو اإلجراءات اإلدا              .ب  ة  بتقديم معلومات ال يمكن الحصول عليها بموجب الق ري
  .األخرىلتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة 

ر    .ج  ات تكشف عن أي س ديم معلوم اري،بتق ي، صناعي، تج اج أو مهن ة إنت  طريق
  .العاممعلومات يكون الكشف عنها مخالفًا للنظام 

 

   )28( ادة ــــم

  االمتيازات الدبلوماسية والقنصلية

  
ازات ا      ال       ى االمتي ة عل ات الدبلوماسية و      تؤثر نصوص هذه االتفاقي ضريبية ألعضاء البعث ل

ات            ام االتفاق ضى أحك دولي أو بمقت انون ال ي الق ة ف د العام ضى القواع ررة بمقت صلية المق القن
   .الخاصة



  

20

   )29( ادة ــــم

  النفــاذ 

  
دة     ة المتعاق دتين الدول دولتين المتعاق ن ال ل م ر آ رى،      تخط راءات األخ تكمال اإلج  باس

تورية والقانو الطرق    الدس ك ب ذ وذل ة موضع التنفي ذه االتفاقي ة لوضع ه ة الالزم يةني  .الدبلوماس
من السنة التي تلي تاريخ آخر ) آانون الثاني ( وتصبح هذه االتفاقية نافذة المفعول من أول يناير       

   .أخطار

  

   )30( ادة مــــ

  إنهــاء االتفـاقية

  
ر    رة غي ول لفت ذة المفع ة ناف ذه االتفاقي ل ه دولتين  .ددةمح      تظ ن ال وز ألي م ن يج  ولك

ه    الدبلوماسية،المتعاقدتين إنهاء هذه االتفاقية من خالل القنوات         ابي مسبق مدت  بواسطة أخطار آت
اير             .األقلستة اشهر على     ة في أول ين اني     (  وعندئذ ينتهي العمل بهذه االتفاقي انون الث الي  ) آ الت

   .األخطارللسنة التي تنتهي فيها فتره هذا 

  

ا،  المفوضين بذلك حسب األصول من جانب         أدناه،    وإشهادا بذلك فإن الموقعين        د   حكومتيه  ق
   .االتفاقيةوقعا هذه 

  

هجرية الموافق       /     /      بتاريخ          ............. في مدينة     ووقعت هذه االتفاقية حررت         
   .الحجيةويكون لكل منهما ذات ية  باللغة العربأصليتينمن نسختين ميالدية /       /       

  قطــردولة  عن حكومة  الجمهورية اللبنانية عن حكومة

  


