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 بين
  
 يةلبنانال   الجمهوریة
  
 و

 
 الجمهوریة اليمنية

 
 
 

  اإلزدواج الضریبيتجنبل
 

 تهرب من دفع الضرائبال  دونيلولة والح
 
 الدخل ورأس المال  المفروضة على
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  ،الجمهورية اليمنيةإن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة   
اون اال          ق التع ة ل          رغبة منهما في توثي د إتفاقي ق عق زه عن طري ا وتعزي  تجنب قتصادي بينهم

ريبي والح ةاإلزدواج الض دخل ورأس     يلول ى ال ة عل رائب المفروض ع الض ن دف رب م  دون الته
 :المال، قد اتفقتا على ما يلي 

 
 
 "١"المادة 

 النطاق الشخصي
 

 .ماتسري هذه االتفاقية على االشخاص المقيمين في احد البلدين المتعاقدين او آليه
 
 
 

 "٢"المادة 
 الضرائب التي تشملها االتفاقية

 
دة، او   .١ ة متعاق م دول ال المفروضة باس دخل ورأس الم ى ضرائب ال ة عل ذه االتفاقي تسري ه

 .سلطاتها المحلية او وحداتها االدارية االقليمية، بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها
 
الي،        تعتبر ضرائب على الدخل ورأس  المال جميع          .٢ دخل االجم ى ال الضرائب المفروضة عل

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

 .رأس المالالرواتب والتعويضات المماثلة االخرى وآذلك الضرائب على تحسين قيمة 
 
 :ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه االتفاقية هي  .٣
 

 :بالنسبة للجمهورية اليمنية  . أ
ة  -١ ريبة العقاري ى  "الض ريبة عل ارات والض ع العق ى ري ريبة عل مل الض وتش

 ".المبيعات العقارية
 .المفروضة على األشخاص الطبيعيين الصناعية ورباح التجارية ألاضريبة  -٢
ة     رألاضريبة   -٣ اح التجاري اريين        الصناعية   وب ى األشخاص اإلعتب المفروضة عل

 ".الشرآات"
 .الضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية -٤
 .الضريبة على الرواتب واألجور وما في حكمها -٥

 
 )."الضريبة اليمنية"  بـ بعدويشار اليها فيما (
 
 
 
 

  :اللبنانية بالنسبة للجمهورية .ب
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 بة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية ؛ الضري-١
  الضريبة على الرواتب واالجور ومعاشات التقاعد ؛-٢
  الضريبة على دخل رؤوس االموال المنقولة ؛-٣
 . الضريبة على االمالك المبنية-٤
 
 ").الضريبة اللبنانية" بـ بعدويشار اليها في ما (

 
ا ع  .٤ ة ايض ذه االتفاقي ري ه ية الضرائب   تس ابه بصورة اساس ل او تش ة ضرائب تماث ى اي ل

ذه              ) ٣(الحالية المشار اليها في الفقرة       ى ه ة اضافة ال ذه االتفاقي ع ه وتفرض بعد تاريخ توقي
ا دال منه عر   .  الضرائب او ب 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

 
 

 
 "٣"المادة 

 تعریفات عامة
 
 : السياق خالف ذلك يألغراض هذه االتفاقية ما لم يقتض .١
 

ي  .أ دة"تعن ة المتعاق رى "و" الدول دة االخ ة المتعاق ة" الدول ة اليمني ، او  "الجمهوري
 اق ذلك ؛حسبما يقتضي السي" الجمهورية اللبنانية"

 
تراب الجمهورية اليمنية بما في ذلك آل الجزر    :  "اليمنية  الجمهورية"عني عبارة ت .ب

ة    ن للدول دولي يمك انون ال ًا للق ي وفق ة والت ة اليمني اه اإلقليمي ة للمي اطق المحاذي والمن
   البحر وما تحته وموارده الطبيعية ؛بظهر اليمنية أن تباشر داخلها الحقوق المتعلقة

 
ا      " ية بنانلل الجمهورية ا "تعني عبارة  .ج ك بحره ا في ذل ة بم اراضي الجمهورية اللبناني

ة              ة اللبناني ا الجمهوري االقليمي وآذلك المنطقة االقتصادية الخاصة التي ُتمارس عليه
ا       ك في م دولي وذل حقوق السيادة، واالختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون ال

د الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر،         يتعلق بالتنقيب عن الموار   
 وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها ؛

 
ة  .د ي آلم ةالضريبة ال" ضريبة"تعن بما يقيمني ة حس ياق ت او الضريبة اللبناني ضي الس

 ذلك ؛
 
ة  .هـ رد، والشرآة :"شخص"تشمل آلم ة  الف ن االشخاوأّي ة اخرى م ة  هيئ ص مؤسس

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

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

ة         على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في ال       دولة المتعاقدة، ومشروعا ينفذه مقيم في الدول
  ؛المتعاقدة االخرى

 
 " :مواطن"تعني آلمة  .ح

 أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة، و -
ة                 - أي شخص قانوني أو هيئة أو شرآة تعتبر آذلك طبقًا للقانون الساري في الدول

 المتعاقدة ؛
 
ارة   .ط ي عب دولي "تعن ل ال ة "النق ل  أّي يلة نق ائرة، او  وس الزورق، او الط فينة او ب  بالس

ة السكة  ة    الحديدّي ي دول ه ف ان إدارت د مك غلها مشروع يوج ري يش ل ب ة نق ، او مرآب
ي          ع ف اآن تق ين ام ط ب ل فق ك تعم ل تل يلة النق ون وس دما تك دة، اال عن ةدالمتعاق  ول

 ى ؛خرأل اةالمتعاقد
 
 " :السلطة المختصة"تعني عبارة  .ي
 

 ه ،فوضي نو مأوزير المالية : اليمنية  جمهورّيةلإلى ا  بالنسبة) ١(
 .و ممثله المفوضأوزير المالية  : يةبنانللا لجمهورّيةى الإ بالنسبة) ٢(

 
ا                 فيما .٢ يتعلق بتطبيق هذه االتفاقية من جانب دولة متعاقدة، فإن اي تعبير غير معرف فيها، م

ياق م يقتض الس ى الخاصخالف ل ه المعن ون ل ك، يجب ان يك ك  ذل وانين تل ه بموجب ق  ب
 .الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه االتفاقية

 
 
 
 " ٤"المادة 

 المقيــــم
 
ارة    .١   ي عب ة، تعن ذه االتفاقي راض ه دة  "الغ ة متعاق ي دول يم ف ا  " مق ون، وفق اي شخص يك

ه، او مسكنه، او مك      القوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة فيه      ه،   بسبب محل إقامت ان ادارت
ابهة           ة مش ارة ال تشمل اي شخص يكون              .  او بسبب اي معيار آخر ذي طبيع ذه العب لكن ه

ة او      نم خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم            مصادر في تلك الدول
 . المال الواقع فيهارأس

 
ين المتعاقدتين، فعندئذ يجب ان     مقيما لدى آلتا الدولت   " ١"اذا اعتبر الفرد وفقا ألحكام الفقرة        .٢

 :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                 آلتا دائم متوفر له في    ة المتعاق دى الدول ا ل  الدولتين، وجب اعتباره مقيم
 ؛) مرآز للمصالح الحيوية(ة فيها أوثق عالقاته الشخصية واالقتصادي
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ه                          .ب وفر لدي م يت ة، او إذا ل ا مرآز مصالحه الحيوي ة التي يوجد فيه إذا تعذر تحديد الدول
ه مسكن               فقط منزل دائم في اي من الدولتين، اعتبر مقيما        ه في ذي ل د ال د المتعاق  في البل

 معتاد ؛
 
ا             الدولتين او لم    آلتا اذا آان له مسكن معتاد في      .ج ر مقيم ا، اعتب   يكن له ذلك في اي منهم

 حمل جنسيتها ؛ي لدى الدولة المتعاقدة التي فقط 
 
 الدولتين او لم يكن يحمل جنسية اي منهما، تسوي السلطتان    آلتااذا آان يحمل جنسية    .د

 .المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة باالتفاق المتبادل 
 

دتين،          ) ١(لفرد وفقا ألحكام الفقرة     اذا اعتبر الشخص غير ا     .٣ دولتين المتعاق ا ال دى آلت ا ل مقيم
 .ةيفعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعل

 
 

 
 "٥"المادة 

 ة الدائمةنشأالم
 
مكان عمل ثابت يتم عن طريق القيام  " ة الدائمة نشأالم"ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبارة       .١

 .عمال مشروع ما بصورة آاملة او جزئيةبا
 
 :ص ما يلي وخصلعلى وجه ا" ة الدائمةنشأالم" تشمل عبارة  .٢
 

 مكان لالدارة ؛ .أ
 فرع ؛ .ب
 مكتب؛.    ج
 مصنع ؛ .د
 ورشة ؛ .هـ
  مزروعة ؛ضيأرا أيمزرعة، او  .و
 .طبيعيةمنجم، بئر نفط او غاز، مقلع حجارة او اي مكان آخر الستخراج الموارد ال .ز
 

 :آذلك " ة الدائمةنشأالم" تشمل عبارة  .٣
 

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

 .خالل اية فترة اثني عشر شهرا على تسعة اشهر
 
ق      تقديم .ب دة عن طري ة متعاق  خدمات بما فيها الخدمات االستشارية من مشروع في دول

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

 .فترة اثني عشر شهراخالل اية  ستة أشهراو مدد يبلغ مجموعها اآثر من 
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 " :ة الدائمةنشأالم" حكام الفقرات السابقة لهذه المادة، ال تشمل عبارة أعلى الرغم من  .٤
 
استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع او بضائع تخص المشروع او عرضها                   .أ

 او تسليمها ؛
 
ن، او االحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزي         .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 ؛
 
ار سوق او معرض    .د ي اط لع او بضائع تخص المشروع يجري عرضها ف ع س بي

 موسمي مؤقت، وذلك بعد اغالق ذلك السوق او المعرض المذآور ؛
 
مل ثابت فقط لغرض شراء سلع او بضائع، او لجمع معلومات          االحتفاظ بمكان ع  .هـ

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

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

ان العمل الثابت            ، ش )و(الى  ) أ(الفقرات الفرعية    ريطة ان يكون النشاط الشامل لمك
 . طابع تمهيدي او مساعد ذاتالناجم عن هذه المجموعة من االعمال

 
ل ذي وضع مستقل          -اذا عمل شخص      ) ٢(و) ١(على الرغم من احكام الفقرتين       .٥ ر وآي  غي

رة    ام الفق ه احك ري علي ه ان      -)٧(تس ألوف ل ن الم الحية، م ه ص روع ولدي لحة مش  لمص
ود باسم المشروع     ي رام عق دة إلب ة متعاق ذلك المشروع  ،مارسها في دول ر أّن ل أة  فيعتب  منش

ا       دائمة في تلك الدولة في ما يختص بأية اعمال يتوالها ذلك الشخص لمصلحة المشروع، م
رة              ي، اذا مورست     ) ٤(لم تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذآورة في الفق الت

ذا         عن طريق مكان عمل ثابت     أة ، ال تجعل مكان العمل الثابت ه ام       منش ة بمقتضى احك  دائم
 .تلك الفقرة

 
تثناء                       .٦ دى شرآة الضمان، باس ه ل ر ان ادة، يعتب ذه الم ابقة من ه ام الس رغم من االحك على ال

 دائمة في الدولة المتعاقدة االخرى، اذا آانت تحّصل          منشأةاعادة الضمان، في دولة متعاقدة      
ة              اقساط الضمان في ار    ك الدول اضي الدولة االخرى، او آانت تؤمن ضد اخطار تعقد في تل

 ).٧(عن طريق شخص غير وآيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة 
 
ة عن                    منشأةال يعتبر مشروع     .٧ ك الدول اال في تل ذ اعم ه ينف دة لمجرد ان ة متعاق  دائمة في دول

ل آخر  ة، او اي وآي ام بالعمول ل ع ار، او وآي ق سمس ريطة ان طري تقل، ش  ذي وضع مس
 .يعمل هؤالء االشخاص في مجال عملهم المعتاد
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دى                   .٨ 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

 . دائمة للشرآة االخرىمنشأةكل بحد ذاتها ، ال تش) دائمة او غير ذلكمنشأة
 

 
 
 "٦"المادة 

 الدخل من االمالك غير المنقولة
 
ك    (يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من امالك غير منقولة               .١ بما في ذل

راج  ة او االح ن الزراع دخل م ك   ) ال ي تل رى، للضريبة ف دة االخ ة المتعاق ي الدول ة ف واقع
 .خرىالدولة اال

 
دة              " االمالك غير المنقولة  "يكون لعبارة    .٢ 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
وق                 دات المستعملة في الزراعة واالحراج، والحق باالمالك غير المنقولة، والمواشي والمع
ي    وق ف ة، والحق ر المنقول االمالك غي اع ب اري، وحق االنتف انون العق ا الق ق عليه ي يطب الت
وارد  ا من الم ادن وغيره اء استخراج، او حق استخراج المع دفوعات لق ى م الحصول عل

ري،                .  الطبيعية ل الب ات النق ة، ومرآب زوارق، والسكك الحديدي أما السفن، والطائرات، وال
 .نقولةفال تعتبر امالآا غير م

 
ة،        ) ١(تطبق احكام الفقرة     .٣ ر المنقول على الدخل المتأتي من االستعمال المباشر لالمالك غي

 .او تأجيرها، او استعمالها باي شكل آخر
 
ا           ) ٣(و) ١(تطبق احكام الفقرتين     .٤ دة لمشروع م ة العائ آذلك على دخل االمالك غير المنقول

 .لمستعملة الداء الخدمات الشخصية المستقلةآما تطبق على دخل االمالك غير المنقولة ا
 
 
 
 "٧"المادة 
  والصناعيةاالرباح التجاریة

 
ن        .١ 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

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

 ة الدائمة ؛نشأالدولة االخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها الى تلك الم
 
، حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة يعمل في الدولة المتعاقدة           )٣(مع مراعاة احكام الفقرة      .٢

ى                ،  ا دائمة تقع فيه   منشأةاالخرى عن طريق     دة، ال ة متعاق فإنه يجب ان تنسب، في آل دول
ه                          نشأتلك الم  ا بذات و آانت هي مشروعا قائم ا ل ان يمكن ان تحققه اح التي آ ة االرب ة الدائم

ا في ظل الظروف نفسها او الظروف               ة له ال المماثل ال او االعم نفس االعم وم ب مستقال يق
 . دائمةمنشأةذي يشكل هو منه المماثلة لها، ويتعامل على نحو مستقل آليا مع المشروع ال
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ات التي تصرف الغراض الم        منشأةعند تحديد ارباح     .٣ ل النفق اجراء تنزي أ  دائمة، يسمح ب ة نش

ع                ة التي تق الدائمة، بما في ذلك النفقات التنفيذية االدارية العامة التي تصرف، سواء في الدول
 .وفقا للقانون المحليوتقرر هذه التنزيالت .  ة الدائمة او في مكان آخرنشأفيها الم

  
ى              .٤ دة ال أة بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة االرباح العائ ع         منش ى اساس توزي ة عل  دائم

يمنع تلك الدولة ) ٢( في الفقرة  شيءمجموع ارباح المشروع على اجزائه المختلفة، فما من 
.  جرى عليه العرفالمتعاقدة من تحديد االرباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع آما            

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

 
ى      .٥ اح ال أة يجب ان ال تنسب ارب ك الم    منش ام تل ة لمجرد قي أ  دائم ة بشراء سلع او    نش ة الدائم

 .بضائع للمشروع
 
اح الت            .٦ ابقة، تحدد االرب رات الس ى الم   الغراض احكام الفق أ ي تنسب ال ة   نش ة بالطريق ة الدائم

 .نفسها سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك سبب وجيه وآاف لخالف ذلك
 
ذه                          .٧ 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
 

 
 
 "٨"المادة 
 دوليالنقل ال

 
دولي   ،ال تخضع االرباح الناجمة عن تشغيل سفن    . ١ ل ال  وطائرات، ومرآبات سير برية في النق

 .ة للمشروعيللضريبة اال في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان االدارة الفعل
 
ان االدارة الفعل .  ٢ ان مك د       ياذا آ فن او اح دى الس تن اح ى م ري عل ل البح روع للنق ة لمش

فينة او                      هه يعتبر بان  الزوارق،فان ك الس اء موطن تل ا مين ع فيه دة التي يق ة المتعاق  يقع في الدول
اء                 اك مين يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما فيها اذا لم يكن هن

 .موطن آهذا
 
رة  .٣ ام الفق ي  ) ١(ان احك ارآة ف ة عن المش اح الناجم ى االرب ادتسري ايضا عل ل اإتح  و عم

 . مشترك، او وآالة تشغيل دوليةتجاري
 

 
 

 "٩"المادة  
 رآةتالمشاریع المش

 
 :حيث .١
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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
 

خاص انفس   .ب  ارك االش ال االدارة او      يش ي اعم رة، ف ر مباش رة او غي ورة مباش هم، بص
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 التي تتم بين م        ة ارب إن اي تقلة، ف شاريع 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                .٢ ك الدول ذلك       -حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع في تل ًا ل  -وتخضعه للضريبة تبع

ة المتعاق         ة              ارباحًا جرى تكليف مشروع في الدول ك الدول ا في تل ع ضريبة عنه دة االخرى دف
ذآورة                         ة الم ود لمشروع في الدول ذا الشكل تع ا به م ادخاله االخرى واذ آانت االرباح التي ت
اريع         ين مش تتم ب ت س ي آان ك الت ي تل روعين ه ين المش ت ب ي تم روط الت و ان الش اوًال، ل

ديًال مال             دار الضريبة       مستقلة، فعندئذ يجب على تلك الدولة االخرى ان تجري تع ى مق ًا عل ئم
ار                  .  المفروضة على تلك االرباح    ين االعتب ديل، يجب ان تؤخذ بع ذا التع ل ه د مث وعند تحدي

دتين              دولتين المتعاق ى السلطتين المختصتين في ال ة، ويجب عل ذه االتفاقي االحكام االخرى له
 .عند االقتضاء ان تتشاور احداهما مع االخرى، حول هذا الموضوع

 
 
 
 "١٠ "المادة

 أرباح األسهم
 
اح األسهم   " تعني عبارة    .١ دخل من االسهم، ومن                      "أرب ادة، ال ذه الم ا هي مستعملة في ه ، آم

رى ال      وق اخ ين، او حق دين، وحصص المؤسس هم التع ع، واس وق التمت ع، او حق هم التمت اس
ن  ن دي ة ع ر ناجم تراكوأ، تعتب احب االش يوت، االرب ن   عن اة م وق معط ن حق دخل م ًا ال  ايض

رآات ة ال  ش وانين الدول هم بموجب ق ن االس دخل م ها آال ي تخضع للضريبة نفس يم فيهت  ا تق
 .أرباح األسهمالشرآة التي توزع 

 
دة                 أرباح األسهم تخضع   .٢ ة المتعاق يم في الدول ى مق  التي تدفعها شرآة مقيمة في دولة متعاقدة ال

ايضا للضريبة بيد ان حصص االرباح هذه يمكن ان تخضع  .االخرى للضريبة في تلك الدولة
ة، ولكن                  في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشرآة التي توزع االرباح ووفقًا لقوانين تلك الدول
اذا آان قابض االرباح هو مالكها الفعلي، فان الضريبة المفروضة هكذا، ينبغي ان ال تتجاوز                

 .أرباح األسهم بالمئة من اجمالي ١٠
 

ة تطبيق           على السلطات المختصة لدى الدولت      ادل طريق ين المتعاقدتين ان تسوي باالتفاق المتب
 .ذلك
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ان هذه الفقرة يجب ان ال تؤثر على فرض الضريبة على الشرآة في ما يتعلق باالرباح التي                  
  .أرباح األسهمتدفع منها 

 
ي أل ) ٢(رة ال تسري احكام الفق    .٣ اح األسهم  اذا آان المالك الفعل دة    رب ة متعاق يم في دول ،  ، المق

 ، من    أرباح األسهم   الشرآة التي تدفع     اي تقيم فيه  تيقوم بعمل في الدولة المتعاقدة االخرى، ال      
أنه                    منشأةخالل   دفع بش ذي ُت تالك االسهم ال ان ام ا، وآ ع فيه ة تق اح األسهم    دائم ًا   أرب  مرتبط

ام المادة ففي هذه الحالة، تطبق احك.  ة الدائمة او القاعدة الثابتة نشأة بمثل هذه الم   يبصورة فعل 
 .من هذه االتفاقية حسب الحال" ١٤" أو المادة "٧"

 
حيث تحصل شرآة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة االخرى،               .٤

ى        ريبة عل ة ض رض اي رى ان تف ة االخ ك الدول وز لتل ال يج هم ف اح األس دفعها  أرب ي ت  الت
ه       بالحدّ  اال الشرآة، اح    الذي تدفع في ة االخرى، او             األسهم أرب ك الدول يم في تل ى مق ّد    ال  بالح

أنه           اح األسهم   الذي يكون فيه امتالك االسهم الذي تدفع بش أة ة ب ي  متصًال بصورة فعل     أرب  منش
ة االخرى ك الدول ي تل ع ف ة تق دة ثابت ة او قاع ر دائم اح الشرآة غي ، وال يجوز اخضاع ارب

ة،        ر الموزع رآة غي اح الش ى ارب ريبة عل ة لض ت     حالموزع و تكون ى ل هم ت اح األس  أرب
ة                        ك الدول ة من تل داخيل متأتي اح م ًا من ارب ًا او جزئي  المدفوعة او االرباح غير الموزعة آلي

 .األخرى
 

 
 

 "١١"المادة 
 ائدوالف

 
وع،                  " الفوائد"تعني آلمة    .١ ديون من آل ن وق ال آما هي مستعملة في هذه المادة، الدخل من حق

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

ا    ندات، بم ن الس دخل م ة وال ة الحكومي يالمالي ك    ف ة بتل آت المرتبط الوات والمكاف ك الع  ذل
دة  ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في    . السندات واالوراق المالية    الدفع ال تعتبر بمثابة فائ

 .لغرض هذه المادة
 
ان الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وُتدفع الى مقيم في دولة متعاقدة اخرى تخضع للضريبة                  .٢

دة        .في تلك الدولة المتعاقدة    ة المتعاق بيد ان مثل هذه الفوائد يمكن ان تخضع للضريبة في الدول
ان                 التي تنشأ فيها وطبقٌا لقوانين تلك      ي، ف ك الفعل د هو المال ابض الفوائ  الدولة، ولكن إذا آان ق

الي ل         ٥الضريبة المفروضة هكذا، يجب ان ال تتجاوز          غ االجم ة من المبل د  بالمئ ى  .  لفوائ وعل
 .السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان ُتسوي باالتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك

 
دة ُتعفى        ) ٢(على الرغم من احكام الفقرة      .٣ 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
 وآالة او وحدة مصرفية او مؤسسة         أّية سلطة محلية، او وحدة ادارية اقليمية منبثقة منها، او        

ل  ة، او لس ك الحكوم ة لتل دين   تابع وق ال ت حق ة، او اذا آان ة اقليمي دة اداري ة او لوح طة محلي
ورة          ة بص ا، او ممول ًا عليه مونة او مؤمن رى مض دة االخ ة المتعاق ي الدول يم ف دة لمق العائ
 .مباشرة او غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها آليًا حكومة الدولة المتعاقدة االخرى
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وم بعمل   اذا آ) ٢ (ةال تسري احكام الفقر  .٤ ان المالك الفعلي للفوائد، المقيم في دولة متعاقدة، يق

 دائمة تقع فيها، وآان منشأةفي الدولة المتعاقدة االخرى التي تنشأ فيها تلك الفوائد، من خالل 
ذي  دين ال ًا بصورة فعلُتال د مرتبط أنه الفوائ ذه الميدفع بش ل ه أة بمث دة نش ة او القاع ة الدائم

ة ل ه.  الثابت ي مث ادة فف ام الم ة، تسري احك ادة "٧"ذه الحال ة " ١٤" أو الم ذه االتفاقي ن ه م
 .حسب الحال

 
دة، او                        وُتعتبر الف  .٥ ة المتعاق ك الدول ا هو تل دما يكون دافعه دة عن ة متعاق ائد بانها ناشئة في دول

ة              ك الدول ان الشخص         .  سلطة محلية، او وحدة ادارية اقليمية، او مقيمًا في تل ك إذا آ ومع ذل
ك في                            الذ دتين يمتل دولتين المتعاق يم في إحدى ال ر مق ًا أو غي ان مقيم د سواءًًًً آ دفع الفوائ ي ي

د                ا الفوائ الدولة المتعاقدة األخرى منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تتعلق به المديونية التي تنشأ منه
ة              ة أو القاعدة الثابت أة الدائم ك المنش ل  المدفوعة وآانت تل إن ه         تتحّم د ف ك الفوائ د    تل ذه الفوائ

 . تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة
 
ين آل  مستفيددافع والمالك الال بسبب عالقة خاصة بين    إذا آانت قيمة الفوائد    .٦ ا و  من او ب أي هم

ة  ة بالقياس إلى سند المديوني   شخص آخر  ان   التي   التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيم من  آ
 هذه العالقة فان احكام هذه المادة ال توجد لم و لمستفيددافع والمالك الال اتفق عليه أن ي مكن  الم
قت ى اطب ة  اال عل رألالقيم طخي ية فق ل  وف ة مث ذه الحال زء ه ل الج ن يظ د م الغ الزائ   المب

ريبة  ةالمدفوع عًا للض ان طب خاض ًا لق لوق نن آ دال تيندولال  م األتين ولمتعاق رى حك م االخ
 . االتفاقية واردة في هذهلا

 
ية الي          .٧ راض الرئيس د االغ ي، او اح رض الرئيس ان الغ ادة اذا آ ذه الم ام ه ري احك ال تس

ذي        دين ال ل ال ادة       ت شخص له عالقة بانشاء او تحوي ذه الم د، هو استغالل ه أنه الفوائ دفع بش
 .لمنفعته بصورة غير قانونية خالل ذلك االنشاء او التحويل

 
 
 

 "١٢"المادة 
 األتاوات

 
تم قبضها        " أتاوات"ان آلمة    .١ وع ي دفوعات من اي ن ي الم ادة تعن آما هي مستعملة في هذه الم

ة او                      ة او فني ال ادبي ع ونشر العم آتعويض لقاء استعمال، او الحق في استعمال اية حقوق طب
ث االذاعي   الم او االشرطة للب ينمائية، واالف الم الس ك االف ي ذل ا ف ة، بم وني، علمي او التلفزي

ة            ة المماثل واالرسال عبر االقمار الصناعية او الكابالت او االلياف البصرية او الوسائل التقني
ة، او تصميم،      ة تجاري وذج اوللبث الى عامة الجمهور، ولقاء اي براءة اختراع، او عالم ،  نم

الخبرة                  أو ق ب اء معلومات تتعل اج سرية، او لق  الصناعية، او     مخطط، او معادلة او طريقة انت
 .التجارية او العلمية

 
دة االخرى                     تاوات  تخضع األ  .٢ ة المتعاق يم في الدول ى مق دة والمدفوعة ال ة متعاق الناشئة في دول

اوات يمكن ان تخضع ايضًا للضريبة  في                   .المتعاقدةللضريبة في تلك الدولة      ذه األت بيد ان ه
اوات هو            ابض األت ان ق ة، ولكن اذا آ ك الدول وانين تل ًا لق الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبق

اوز          ب ان ال تتج ة يج ريبة المفروض ان الض ا، ف ي له ك الفعل غ    ٧٫٥المال ن المبل ة م  بالمئ
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اق             وعلى السلطات المخت   .  ألتاواتلاالجمالي   دتين ان ُتسوي باالتف دولتين المتعاق دى ال صة ل
 .المتبادل طريقة تطبيق ذلك

  
ر     .٣ وم                   ) ٢(ة  ال تسري احكام الفق دة، يق ة متعاق يم في دول اوات، المق ي لألت ك الفعل ان المال اذا آ

أة بعمل في الدولة المتعاقدة االخرى الذي تنشأ فيها األتاوات، من خالل       ا،    منش ع فيه ة تق  دائم
ًا بصورة فعل                  وعن طر  اوات ويكون  مرتبط أنه األت دفع بش ل   ي يق الحق او الملك الذي ُت ة بمث

ة       نشأهذه الم  ة او القاعدة الثابت ادة             .  ة الدائم ام الم ة، تسري احك ذه الحال ادة   "٧"ففي ه  أو الم
 .من هذه االتفاقية حسب الحال" ١٤"

 
دما يكون  .٤ دة عن ة متعاق ي دول ئة ف ا ناش اوات بانه ر األت دة ُتعتب ة المتعاق ك الدول ا هو تل دافعه

ة              ه حيث يكون       . نفسها، او سلطة محلية، او وحدة ادارية اقليمية، او مقيمًا في تلك الدول اال ان
ة       ي دول ك ف ن، يمل م يك دة او ل ة متعاق ي دول ًا ف ان مقيم واء آ اوات، س دافع لألت الشخص ال

تاوات بشأنها، وجرى تحمل      دائمة او قاعدة ثابتة جرى تحمل مسؤولية دفع األ         منشأةمتعاقدة  
اوات من جانب الم  ك األت أتل ك نش ر تل ذ يجب ان ُتعتب ة، فعندئ دة الثابت ك او القاع ة تل ة الدائم

 .ة الدائمة او القاعدة الثابتةنشأاألتاوات بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الم
 
  او بين آل مستفيددافع والمالك الالن  بسبب عالقة خاصة بي    إذا آانت قيمة األتاوات المدفوعة     .٥

ا ومن ر أي هم خص آخ ا      ش دفع عنه ي ت ات الت ق أو المعلوم تعمال أو الح ى االس اس إل  بالقي
ك ال   ال  اتفق عليه   أن ي مكن  من الم آان  األتاوات تزيد عن القيمة التي       تفيد دافع والمال م  و ل  مس  ل

ر ألالقيمة   على ا  طبق هذه العالقة فان احكام هذه المادة ت       توجد ل   وفي  ة فقط  خي ة     مث ذه الحال   ه
الغ   الزائد من   يظل الجزء  ًا لق   طب خاضعًا للضريبة      ة المدفوع   المب ام  ألوا ةدول   آل  وانينق حك

 . االتفاقية واردة في هذهلااالخرى 
 
ية الي          .٦ راض الرئيس د االغ ي، او اح رض الرئيس ان الغ ادة اذا آ ذه الم ام ه ري احك ال تس

ادة            شخص له عالقة بانشاء او تحويل ال       ذه الم دين الذي تدفع بشأنها األتاوات، هو استغالل ه
 .لمنفعته بصورة غير قانونية خالل ذلك االنشاء او التحويل

 
 
 

 "١٣"المادة 
 ية الرأسمالرباحاأل

 
ر     .١ الك غي ي ام ن التصرف ف دة م ة متعاق ي دول يم ف ا مق ي يحصل عليه اح الت تخضع االرب

ادة          ا في الم ة            وتق " ٦"منقولة، أشير اليه دة االخرى، للضريبة في الدول ة المتعاق ع في الدول
 . تلك االمالكا تقع فيهتيالمتعاقدة ال

 
ة ل           .٢ وال التجاري ة ُتشكل جزءًا من االم اموال منقول أة ان االرباح الناجمة عن التصرف ب  منش

ن التصرف      رى، او م دة االخ ة المتعاق ي الدول دة ف ة متعاق ابع لدول روع ت ا مش ة يملكه دائم
دة   باموال  منقولة عائدة لقاعدة ثابتة في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاق

، بما في ذلك تلك االرباح الناجمة عن التصرف       مهنية مستقلة االخرى لغرض القيام بخدمات     
ذه الم أبه ة نش ه(ة الدائم ع المشروع بكامل دها او م ة، تخضع ) وح دة الثابت ذه القاع ل ه او مث

 .في تلك الدولةللضريبة 
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ات  .٣ ة، ومرآب ائرات، وسكك حديدي فن، وزوارق، وط ة عن التصرف بس اح الناجم ان االرب

ل            ائل النق نقل بري ُتشغل في النقل الدولي، او من التصرف باموال منقولة تتعلق بتشغيل وس
ان االدارة الفعل     ا مك ع فيه ي يق دة الت ة المتعاق ك الدول ي تل ك، ال تخضع للضريبة اال ف ة يتل

 .للمشروع
 
رات     اان االرباح الناجمة عن التصرف باموال غير تلك المشار اليه          .٤ ) ٣(و) ٢(و) ١( في الفق

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

 
 
 

 "١٤"المادة 
 ية المستقلةالمهنالخدمات 

 
ة او              ال يخضع الدخل الذي يحصل ع      .١ ق بالخدمات المهني ا يتعل ليه مقيم في دولة متعاقدة في م

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

 :االخرى
 

دة ثاب   .أ  ه قاع ت لدي رى         اذا آان دة االخ ة المتعاق ي الدول ة ف ورة منتظم ه بص وفرة ل ة مت ت
 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

 . يومًا في خالل اثنا عشر شهرًا تبدأ او تنتهي بالسنة الشمسية المعنية١٨٣مجموعها  
 

، يخضع هذا الدخل للضريبة في       )ب(و) أ(مشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين      في الحالتين ال   
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
 
ارة     .٢ ة الخدمات ال  "تشمل عب ى وجه ا    " مهني ة        وخص لعل ة والفني ة واالدبي ص النشاطات العلمي

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

 
 
 

 "١٥"المادة 
  غير المستقلةمهنيةالخدمات ال

 
واد   .١ ام الم اة احك ع مراع ب"٢١"و" ٢٠"و" ١٩"و" ١٨"و" ١٦"م ور، الروات   واألج

ة                 ق بوظيف والتعويضات المماثلة االخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعل
ا  دة           م ة المتعاق ارس في الدول ة تم م تكن الوظيف ا ل ة م ك الدول ي تل ال تخضع للضريبة  اال ف
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رى ي الدول     .  االخ ارس ف ة تم ك الوظيف ت تل ذا     واذا آان ل ه ان مث رى، ف دة االخ ة المتعاق
 .التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة االخرى

 
يم في                )١(على الرغم من احكام الفقرة     .٢ ه مق ذي يحصل علي ، ال يخضع للضريبة التعويض ال

ة         ي الدول رى، اال ف دة االخ ة المتعاق ي الدول ارس ف ة تم ق بوظيف ا يتعل ي م دة ف ة متعاق دول
 : ورة اوًال، اذاالمذآ

 
يومًا   ١٨٣آان المستفيد موجودًا في الدولة االخرى لمدة او مدد ال تتجاوز في مجموعها  .أ 

 خالل اثني عشر شهرًا تبدأ او تنتهي في السنة الشمسية 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
 االخرى؛ و 

  
ويض    .ج  ل التع أةال تتحم ة      منش ي الدول ل ف احب العم ا ص ة يملكه دة ثابت ة او قاع  دائم

 .االخرى 
 
يم في                           .٣ ه مق ذي يحصل علي ان التعويض ال ادة، ف ذه الم ابقة من ه على الرغم من االحكام الس

فينة، او زورق، او طائرة، او سكة                        تن س ى م ة تمارس عل ق بوظيف ا يتعل دولة متعاقدة في م
ة                      حديدية، او    ك الدول دولي، ال يخضع للضريبة اال في تل ل ال مرآبة نقل برية ُتشغل في النق

 .ة للمشروعيالمتعاقدة التي يقع فيها مكان االدارة الفعل
 

 
 

 "١٦"المادة 
 اتعاب المدیرین

 
دة                 ة متعاق دى دول يم ل ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة االخرى التي يحصل عليها مق

دة االخرى، تخضع للضريبة             بصفته عضوًا في     ة المتعاق مجلس ادارة شرآة مقيمة في الدول
 .متعاقدةفي تلك الدولة ال

 
 
 
 
 
 

 "١٧"المادة 
 الفنانون والریاضيون

 
ة               "١٥"و" ١٤"على الرغم من احكام المادتين       .١ يم في دول ه مق ذي يحصل علي ، فان الدخل ال

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

 .االخرى
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ذه ال                       .٢ ان او رياضي بصفته ه اذا آان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فن

ك          ان ذل ل لشخص آخر، ف ان او الرياضي نفسه، ب ام      يعود للفن رغم من احك ى ال دخل، عل  ال
، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات      "١٥"و" ١٤"و" ٧"المواد  

 .الفنان او الرياضي
 
ا في            )٢(و) ١(على الرغم من احكام الفقرتين       .٣ ، فان الدخل الناجم عن النشاطات المشار اليه

رة  ة او ا ) ١(الفق ادالت الثقافي ار المب ومتي  ضمن اط ب حك ن جان ا م ق عليه لرياضية المتف
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
 
 
 

 "١٨"المادة 
 معاشات التقاعد

 
رة     .١ ام الفق اة احك ع مرع ادة  ) ٢(م ن الم ان معاش    " ١٩"م ة، ف ذه االتفاقي ن ه د م ات التقاع

ابق، ال                ل استخدام س دة مقاب والتعويضات المماثلة االخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاق
 .تخضع للضريبة اال في تلك الدولة

 
ة         ) ١(على الرغم من احكام الفقرة       .٢ ان معاشات التقاعد والتعويضات المماثل ادة ف من هذه الم

ماعي في دولة متعاقدة، ال تخضع للضريبة        االخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان االجت      
 .اال في تلك الدولة

 
 
 

 "١٩"المادة 
 الخدمة الحكومية

 
ن التعويض، غير معاش التقاعد، الذي تدفعه دولة متعاقدة، او سلطة محلية تابعة لها، او إ .١

لك وحدة ادارية اقليمية تابعة لها، الى شخص فيما يتعلق بخدمات تقدم الى تلك الدولة او ت
بيد ان ذلك التعويض ال يخضع . السلطة او الوحدة، ال يخضع للضريبة اال في تلك الدولة

للضريبة في الدولة المتعاقدة االخرى، اال اذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وآان الشخص 
 :مقيمًا في تلك الدولة، هو

 من مواطني تلك الدولة، او) ١(  
 . فقط لغرض تقديم تلك الخدماتلم يصبح مقيمًا في تلك الدولة) ٢(  

 
ة          إ .٢ ة تابع ن اي معاش تقاعد يدفع مباشرة او من صناديق انشأتها دولة متعاقدة، او سلطة محلي

ك  ى تل دمت ال ق بخدمات ق ا يتعل ي م ى شخص ف ا، ال ة له ة تابع ة اقليمي دة اداري ا، او وح له
ذا   . ة الوحدة، ال يخضع للضريبة اال في تلك الدول أو الدولة او السلطة   بيد ان معاش التقاعد ه

ة                       ك الدول ًا في تل ان الشخص مقيم ال يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة االخرى، اال اذا آ
 .ومن مواطنيها



 

 16

 
واد   .٣ ام الم ق احك ة   " ١٨"و" ١٦"و" ١٥"تطب د المتعلق ات التقاع ويض ومعاش ى التع عل

ا    قامت بها دولة متعاقد أو صناعية  بخدمات قدمت العمال تجارية    ة له ة، او سلطة محلية تابع
 .او وحدة ادارية اقليمية تابعة لها

 
 
 

 "٢٠"المادة 
 الطلبة والمتدربون

 
ب او       .١ فة طال رى بص دة االخ ة المتعاق ي الدول ًا ف ود مؤقت دة والموج ة متعاق ي دول يم ف ان المق

عاقدة االخرى   متدرب يتلقى تدريبًا تقنيًا او مهنيًا او تجاريًا، ال يخضع للضريبة في الدولة المت             
ى معيشته وتحصيله العلم                  يعلى التحويالت المالية التي ترده من الخارج لغرض االنفاق عل

 . او التدرب، او ترده بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي
 
ة                   . ٢ دم في الدول ال يخضع للضريبة التعويض الذي يدفع الى الطالب او المتدرب، لقاء خدمات تق

ك    ي تل رى، ف ة         االخ دمات ذات عالق ك الخ ون تل ريطة ان تك نتين ش دة س ك لم ة وذل الدول
 .بتحصيله العلمي او التدرب

 
 
 

 "٢١"المادة 
 المعلمون واالساتذة والباحثون

 
دة        ان الشخص المقيم، او الذي آان مقيمًا في دولة متعاقدة مباشرة            .١ ة المتعاق ه للدول ل زيارت  قب

ة      االخرى والذي، بناء على دعوة اية جامع       ة مماثل ة مؤسسة تعليمي ة او آلية او مدرسة، او اي
ك    ي تل د ف دة االخرى، يوج ة المتعاق ك الدول ة تل ا حكوم رف به ربح، تعت وخى ال اخرى ال تت
ا، فقط لغرض                    اريخ وصوله االول اليه الدولة المتعاقدة االخرى لمدة ال تتجاوز السنتين من ت

ك الم    ي تل ا ف اث، او آليهم ام بابح يم او القي ن    التعل ى م ا، يعف ار اليه ة المش ات التعليمي ؤسس
 .الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة االخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم او االبحاث

 
 
رة   .٢ ام الفق ق احك ك     ) ١(ال تطب ت تل اث اذا آان ن االبح اجم ع دخل الن ى ال ادة عل ذه الم ن ه م

ين او       العامة بل للمنفعة ا     للمصلحة الاالبحاث يجري القيام بها       ألشخاص  لخاصة لشخص مع
 .معينين

 
 
 

 ٢٢المادة 
 المداخيل االخرى

 



 

 17

م        .١ أها والتي ل ال تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة، حيثما آان منش
 .تتناولها المواد السابقة من هذه االتفاقية، اال في تلك الدولة المتعاقدة

 
رة       .٢ ى ) ١(ال تسري احكام الفق ا هي                     عل ة آم ر منقول وال غي اجم عن ام دخل الن ر ال دخل، غي  ال

، اذا آان المستفيد من هذا الدخل، المقيم في دولة متعاقدة،           "٦"من المادة   ) ٢(معرفة في الفقرة    
رتبط الحق او       منشأةيقوم بعمل في الدولة المتعاقدة االخرى، من خالل           دائمة تقع فيها وحيث ي

ذه    ةيفعل الملك الناجم عنه الدخل بصورة     أ الم به ة       ةنش ة او القاعدة الثابت ذه الحال    .  الدائم وفي ه
 .من هذه االتفاقية حسب الحال" ١٤" أو المادة "٧"تطبق احكام المادة 

 
 
 

 "٢٣"المادة 
 الضریبة على رأس المال

 
رة                   .١ ة في الفق ا هي معرف ة، آم ادة   ) ٢(ان رأس المال الممثل بأموال غير منقول " ٦"من الم

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

 
ا     منشأةان رأس المال الممثل بأموال منقولة تشكل جزءًا من االمالك التجارية ل            .٢ ة يملكه  دائم

ود         مشروع في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة االخر         ة تع أموال منقول ى، 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                  مهنيةالقيام بخدمات    ع فيه دة التي تق ة المتعاق  مستقلة، يمكن ان يخضع للضريبة في الدول
 . الدائمة او القاعدة الثابتةةنشأالم

 
 بسفن وزوارق وطائرات وسكك حديدية ومرآبات النقل البري والتي         ان رأس المال الممثل    .٣

ة     ة المتعلق وال المنقول دة، واالم ة متعاق ن دول روع م دولي مش ل ال ات النق ي عملي غلها ف يش
ان               ا مك ع فيه دة التي يق ة المتعاق ك، ال يخضع للضريبة اال في الدول بتشغيل وسائل النقل تل

 . للمشروعةيالفعلاالدارة 
 
دة، ال تخضع للضريبة           ان جم  .٤ ة متعاق يع عناصر رأس المال االخرى الخاصة بمقيم في دول

 .اّال في تلك الدولة
 
 

 
 

 "٢٤"المادة 
 تجنب االزدواج الضریبيطرق 

 
دتين          مًامقي إذا آان شخص   .١ دولتين المتعاق ى دخل او يم        في إحدى ال ال     تيحصل عل ك رأس م ل

دة     للضريبة ضعاخ ة المتعاق ام   ًا أل ق  طب األخرى   في الدول ة     حك ذه االتفاقي ى    ه ة األول وم الدول تق
يم مساوٍ            ذا المق ا ه ضريبة  لل بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع له

ة األخرى       الضريبة على رأس المال      او،  على الدخل  دفوع في الدول ى . الم د زيال   أن   عل ذا   ي  ه
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ى        على رأس المال      الضريبة ضريبة الدخل او  عن مقدار    الخصم قبل منح الخصم المنسوب إل
 . الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى على حسب األحوال رأس المالالدخل أو 

 
ة        .٢ ي الدول ال ف ى رأس الم ة عل ريبة المفروض دخل أوالض ريبة ال ن ض م م راض الخص ألغ

ة المتعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة األخرى سوف تشمل الضريبة المستحق       
ة                     ك الدول وانين تل الدفع في تلك الدولة المتعاقدة األخرى ولكنها اعفيت أو خفضت بمقتضى ق

 .المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية 
 
 
 

 "٢٥"المادة 
  في المعاملةعدم التمييز

 
ات   .١ ة متطلب ة ضريبة او اي دة االخرى الي ة المتعاق ي الدول دة ف ة متعاق و دول ال يخضع مواطن

ًا من                    متعلقة بها،      ا او تكون اشد عبئ ة به ات المتعلق ك الضرائب والمتطلب ك  تختلف عن تل  تل
ة االخرى في الظروف نفسها                       ك الدول و تل ا، مواطن . التي يخضع لها، او يجوز ان يخضع له

م ليسوا            "١"وهذا الحكم، على الرغم من احكام المادة         ذين ه ، يسري ايضًا على االشخاص ال
 .عاقدين او آليهمامقيمين لدى احد البلدين المت

 
ان االشخاص الذين ال جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاقدة يجب ان ال يخضعوا في اي من            .٢

ًا من                    الدولتين المتعاقدتين الية ضرائب او متطلبات متعلقة بها، تختلف عن او تكون اشد عبئ
و   الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها او يجوز ان ي    ا مواطن خضع له

 .الدولة المعنية في الظروف نفسها
 
ى  .٣ أةينبغي ان ال تفرض الضريبة عل ة منش ي دول دة ف ة متعاق ا مشروع من دول ة يملكه  دائم

ى                      ة من الضريبة المفروضة عل ل مالءم ة االخرى  بصورة اق متعاقدة اخرى، في تلك الدول
ا      ان  . مشاريع لتلك الدولة االخرى تقوم باالعمال نفسها       احكام هذه المادة يجب ان ال تفسر بانه

اءات او تخفيضات                     ة حسومات او اعف ة االخرى اي تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدول
ا       شخصية الغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحه

 .الى مقيمين لديها
 
ادة     ) ٦(، او الفقرة    "٩"باستثناء ما تطبق عليه احكام المادة        .٤ رة   "١١"من الم من  ) ٥(، او الفق

ادة   ة "١٢"الم دفعها مشروع من دول ي ي اوات والمصروفات االخرى الت د واألت ان الفوائ ، ف
متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة االخرى يجب، لغرض تحديد االرباح الخاضعة للضريبة   

يم          والعائدة لهذا المشروع، ان تكون قابلة للحسم       ى مق ا دفعت ال  في ظل الظروف نفسها آانه
ة                في الدولة االولى وآذلك، فان اية ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدول
روع، ان      ذا المش ال الخاضع للضريبة له د رأس الم رض تحدي ب، لغ رى يج دة االخ المتعاق

 . في الدولة المذآورة االولىتكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وآانها قد اجريت لمقيم
 
ورة         .٥ ًا، بص ًا او جزئي ه آلي رف علي مالها او يش ك رأس ي يمل دة، والت ة متعاق اريع دول ان مش

دة االخرى، ال تخضع          ة المتعاق ين في الدول مباشرة او غير مباشرة، واحد او اآثر من المقيم
ا تختلف عن او    ة به ات متعلق ة ضرائب او متطلب ى الي ة االول ًا من في الدول د عبئ  تكون اش
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ا          ع له وز ان تخض ا، او يج ع له ي تخض ا الت ة به ات المتعلق ة والمتطلب ريبة المفروض الض
 .مشاريع مماثلة اخرى تابعة للدولة االولى

 
 

 
 "٢٦"المادة 

 اجراءات االتفاق المتبادل
 
ا ت                    .١ دتين او آلتيهم دولتين المتعاق ال احدى ال ؤدي او  اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان اعم

ه، بصرف                             ه يجوز ل ة، فان ذه االتفاقي ام ه ه ال تتفق مع احك ى فرض ضرائب علي ستؤدي ال
ى                    ع قضيته ال دولتين، ان يرف اتين ال ي في ه النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحل
رد  ا، اذا آانت قضيته ت ا، او ان يرفعه يم فيه ي يق دة الت ة المتعاق دى الدول السلطة المختصة ل

دة          " ٢٥"من المادة   ) ١(لفقرة  تحت ا  من هذه االتفاقية، الى السلطة المختصة في الدولة المتعاق
ا ًا فيه ون مواطن ي يك ذي  . الت راء ال غ االول لالج ن التبلي نتين م ع القضية خالل س ويجب رف

 .يؤدي الى فرض ضريبة ال تتفق مع احكام هذه االتفاقية
 
ر          .٢ ا االعت دا له م  تسعى السلطة المختصة اذا ب ررا واذا ل ه بصورة مرضية      تستطع اض مب حل

ك من                         دة االخرى وذل ة المتعاق ادل مع السلطة المختصة في الدول اق المتب لحل القضية باالتف
الرغم       . اجل تجنب الضريبة التي ال تأتلف مع هذه االتفاقية  ه ب تم التوصل الي اق ي ذ اي اتف وينف

 . للدولتين المتعاقدتيناية احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي من
 
ة مصاعب او                .٣ تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الن تحل باالتفاق المتبادل اي

ا    ة او تطبيقه ذه االتفاقي ير ه ن تفس ئة ع كوك ناش ًا  . ش ا ايض وز له اورويج اء  ًا معالتش اللغ
 .االزدواج الضريبي في الحاالت غير المنصوص عليها في هذه االتفاقية

 
يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين االتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض              .٤

ابقة          رات الس ى الفق ه من المستحسن، في سبيل              . التوصل الى اتفاق حول معن دو ان دما يب وعن
ادل عن    ذا التب ه يجوز ان يجري ه ي اآلراء، فان فهي ف ادل ش راء تب اق، اج ى اتف التوصل ال

 .ف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتينطريق لجنة تتأل
 
 
 
 
 

 "٢٧"المادة 
 تبادل المعلومات

 
ذه                       .١ ام ه ذ أحك زم من المعلومات لتنفي ا يل دتين م دولتين المتعاق تتبادل السلطات المختصة في ال

ي تشملها   اإلتفاقية أو أحكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب ا           لت
ذه الضرائب و ال             يلولة  هذه اإلتفاقية، و ذلك من أجل الح       ع ه ال أو التهرب من دف دون االحتي

ادة  د الم ات" ١"تقي ادل المعلوم دة    . تب ة متعاق ا دول ات تتلقاه ة معلوم ة أي ب معامل و يج
وانين        ب الق ا بموج تم الحصول عليه ي ي ات الت ها آالمعلوم ة نفس رية بالطريق ات س آمعلوم
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اآم و      (ية لتلك الدولة، و ال يجب البوح بها إال لألشخاص أو السلطات              المحل ك المح ا في ذل بم
المناط بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب التي تشملها هذه اإلتفاقية، أو في             ) الهيئات اإلدارية 

ى اولئك األشخاص أو        . بت االستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب، أو مالحقتها أو تنفيذها         و عل
راض    تل ذه األغ ات إال له ك المعلوم تعمل تل لطات أن ال تس وا   . ك الس م أن يفض وز له و يج

 .بالمعلومات في المحاآمات العلنية، أو في القرارات القضائية
 
رة              .٢ ام الفق دة          ) ١(ال يجب في أي حال من األحوال تفسير أحك ة متعاق ى دول ا تفرض عل بأنه

 :اإللتزام بما يلي
 

راءات إدا  .أ  ذ اج ة تنفي ارضري ة أو    تتع ك الدول ة لتل راءات اإلداري وانين و االج ع الق  م
 .الدولة المتعاقدة األخرى 

 
ك              .ب  ة لتل وانين أو االجراءات اإلداري  تقديم معلومات ال يمكن الحصول عليها بموجب الق

 .الدولة أو الدولة المتعاقدة األخرى
 

اج، أو        تقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري، أو صناعي، أو         .  ج  ة انت  مهني، أو طريق
 .معلومات يكون الكشف عنها مخالفًا للنظام العام

 
 

 
 "٢٨"المادة 

 أعضاء البعثات الدبلوماسية و المناصب القنصلية
 

ال يمس أي نص في هذه االتفاقية باالمتيازات الضريبية ألعضاء البعثات الدبلوماسية و المناصب              
 .لقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اإلتفاقات الخاصةالقنصلية بمقتضى القواعد العامة في ا

 
 
 
 
 
 
 
 

 "٢٩"المادة 
 نفاذ اإلتفاقية

 
ا الدستوري في أقرب       اإلتفاقيةتصدق على هذه     .١ ًا لنظامه  آل من الدولتين المتعاقدتين طبق

 .وقت ممكن وتبلغه للدولة المتعاقدة األخرى 
 
اذ اإلج     .٢ دتين باتخ دولتين المتعاق ة من ال وم آل دول ذه  تق ام ه ذ أحك راءات الضرورية لتنفي

 .اإلتفاقية 
 



 

 21

ين                    .٣ ائق المصادقة ب ادل وث اريخ تب داًء من ت دولتين   تصبح هذه اإلتفاقية نافذة المفعول ابت ال
 : ألول مرةحكام هذه اإلتفاقيةأ وتسري المتعاقدتين

 
 :نبع عند المي تحجزلضرائب التبالنسبة ل . أ

انون  األّول من شهر     أو بعد   في حساب، المبالغ التي تدفع أو تقيد في ال على تسري  آ
  قانونًا ؛ اإلتفاقيةنفاذفيها تم  للسنة التي ةلياة التالديمن السنة المييناير / الثاني

 
 : األخرى المفروضة على الدخل أو على رأس الماللضرائب بالنسبة ل . ب

ى    تسري دأ      عل د  السنوات الضريبية التي تب ان  األّول من شهر    في أو بع انون الث / ي آ
 . قانونًا  اإلتفاقيةنفاذفيها تم  للسنة التي ةلياة التالدي من السنة المييناير

 
 
 

 "٣٠"المادة 
 إنهاء اإلتفاقية

 
ة     ب يستمر العمل   .١ ذه االتفاقي دة ه ر محدد    لم دتين أن        ة، ولكن يمكن لكل       غي دولتين المتعاق  من ال

الطر        تطلب من الدولة المتعاقدة األخرى     ة ب اء العمل باإلتفاقي ك في او      الدبلوماسية ق   إنه ، وذل
ي         ابتداءً  ميالدية،  سنة  أّية في يونيو/  حزيران الّثالثين من شهر   قبل  من السنة الخامسة التي تل

 .فيذنتالحيز  ول اإلتفاقيةدخسنة 
 
 :إنه يوقف العمل بها على النحو التالي اإلتفاقية ف إلغاءحال في .٢
 

 :نبع عند المي تحجزلضرائب التبالنسبة ل . أ
اب،  توقف أح ي الحس د ف دفع أو تقي ي ت الغ الت ا للمب دكامه ي أو بع هر  ف ن ش  األّول م

  ؛ اإلتفاقيةإلغاءفيها تم  للسنة التي ةلياة التالدي من السنة المييناير/ آانون الثاني
 

 : األخرى المفروضة على الدخل أو على رأس الماللضرائببالنسبة ل . ب
ذي         توقف أحكامها بالنسبة   ال ال دخل ورأس الم يتحقق خالل السنة الضريبية التي          لل

اني     األّول من شهر    بعد في أو    تبدأ انون الث اير /  آ  للسنة   ةلي اة الت الدي  من السنة المي     ين
  . اإلتفاقيةإلغاءفيها تم التي 

 
 
ان ب ًاتاثبو إ وم الجانب دم، يق ا تق ة  يوقتال لم ذه اإلتفاقي ى ه ا  ع عل ة لهم لطة المخول ن بموجب الس م
 . الغرضا لهذتيهمادول

 
ـ ،           سنة                 من شهر                      بتاريخ                   في   هذه اإلتفاقية  حررت ه

ة  ة باللغ  أصليتين نسختين  من   م          سنة             من شهر                 الموافق في     كلل ، العربي
 .منهما نفس القوة القانونية
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