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انسجاما مع مقتضيات الوحدة االقتصادية العربية والسوق العربية املشرتكة ورغبة ىف تعزيز العالقات األخوية بينها وىف 
 .ظل املتغريات االقتصادية العاملية

نب االزدواج الضريىب ومنع التهرب من الضرائب املفروضة على الدخل ورأس ورغبة منها ىف عقد اتفاقية جديدة لتج
  .املال فيها

 :فقد اتفقت على ما يلى



 ) النطاق الشخصى1المادة (

 . تطبيق هذه االتفاقية على األشخاص املقيمني ىف احدى الدول املتعاقدة أو ىف أكثر من دولة واحدة
 

 )الضرائب التى تتناولها االتفاقية2المادة (

 : ) تطبق هذه االتفاقية على1بند (
 (أ) الضرائب املفروضة على الدخل الناتج من املصادر اآلتية :

 األراضي املبنية وما ىف حكمها .        -

  العقارات املبنية وما ىف حكمها .        -

  األرباح التجارية والصناعية .        -

  إيرادات رؤوس األموال املنقولة .        -

  أرباح املهن احلرة وغريها من املهن غري التجارية .        -

  الرواتب واألجور وما ىف حكمها .        -

 أرباح الشركات .        -
 (ب) الضرائب املفروضة على رأس املال :

) تسرى أحكام هذه االتفاقية على ضرائب الدخل ورأس املال الىت تفرضها إحدى الدول املتعاقدة 2بند (
 أو أحد أقسامها السياسية أو احدى سلطاا احمللية بصرف النظر عن طريقة جبايتها .

رائب ) تسرى أحكام هذه االتفاقية على ضرائب الدخل ورأس املال املعمول ا حاليا أو أية ض3بند(
مماثلة او مشاة ىف جوهرها تفرض بعد تاريخ سريان االتفاقية باإلضافة إىل الضرائب احلالية أو 

  بدال منها .

) ختطر السلطات املختصة ىف كل من الدول األعضاء املتعاقدة األخرى بأية تعديالت جوهرية تطرأ 4بند (
مانة العامة لس الوحدة االقتصادية على قوانني ضرائب الدخل ورأس املال فيها وذلك عن طريق األ

 العربية .
 



 ) تعاريف3المادة (

 : ) ىف هذه االتفاقية ما مل يفهم خالف ذلك من مدلول النص1بند (

يشمل لفط " شخص" األفراد والشركات ومجيع اهليئات األخرى الىت تعامل كوحدات خاضعة       –أ 
 .للضريبة طبقا لقوانني الضرائب املعمول ا ىف أي من الدول املتعاقدة

يقصد بلفط " شركة " أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو اية وحدة تعامل من الناحية الضريبية      -ب
 . على أا ذات شخصية اعتبارية

أى عمليات نقل تقوم ا السفن أو الطائرات التابعة ملشروع  –يقصد بعبارة " النقل الدوىل "      - ج 
دة فيما عدا عمليات النقل الىت تقوم ا السفن أو الطائرات بني يتخذ مركز إدارته الفعلية ىف دولة متعاق

 . أماكن تقع ىف داخل الدولة املتعاقدة فقط

) عند تطبيق أحكام هذه االتفاقية مبعرفة إحدى الدول املتعاقدة يقصد بأى عبارة أو لفظ مل يرد 2بند (
ىف تلك الدولة بشأن الضرائب الىت تتناوهلا هذه  له تعريف حمدد ، املعىن املقرر له ىف القوانني املعمول ا

 .االتفاقية ، وذلك ما مل يقض النص خبالف ذلك
 

 ) المقيم4المادة (

) الغراض هذه االتفاقية يقصد بعبارة " مقيم ىف إحدى الدول املتعاقدة " أى شخص خيضع وفقا 1بند (
لقوانني تلك الدولة للضرائب املفروضة فيها ، وذلك حبكم موطنه أو حمل اقامته أو حمل إدارته أو 

ىف  أى معيار آخر من طبيعة مماثلة ، ولكن ال تشمل هذه العبارة أى شخص خيضع للضريبة
تلك الدولة رد حصوله على دخل مستمد من مصادر ىف تلك الدولة أو مللكيته ألموال كائنة 

   ا .
   

) مقيًما ىف أكثر من دولة 1) ىف حالة ما اذا كان شخص طبيعى يعترب وفقا ألحكام البند السابق (2بند (
 واحد من الدول املتعاقدة فان هذه احلالة تعاجل طبقا للقواعد اآلتية :

مسكن  يعترب مقيما ىف الدولة املتعاقدة الىت يكون له فيها مسكن دائم حتت تصرفه ، فاذا كان له –أ      
دائم حتت تصرفه ىف أكثر من دولة متعاقدة يعترب مقيما ىف الدولة املتعاقدة الىت يوجد ا مركز 

 مصاحله الرئيسية ( عالقات شخصية أو اقتصادية أوثق) .
ىف حالة عدم وجود مسكن دائم حتت تصرفه أو ىف حالة عدم امكان حتديد الدولة املتعاقدة الىت  - ب      



مصاحله الرئيسية ىف أى من الدول املتعاقدة ، يعترب مقيما ىف الدولة املتعاقدة الىت  يوجد ا مركز
 يكون له فيها حمل اقامة معتاد .

معتاد ىف أى منها   اقامة اذا كان له حمل اقامة معتاد ىف أكثر من دولة أو مل يكن له حمل-ج        
  فيعتربمقيًما ىف الدولة الىت حيمل جنسيتها.

   
) شخص آخر من غري األشخاص الطبيعيني 1) ىف حالة ما اذا كان هناك ، وفقا ألحكام البند (3بند (

مقيما ىف أكثر من دولة متعاقدة فانه يعترب مقيما ىف الدولة املتعاقدة الىت حيمل جنسيتها واذا مل 
مقيما ىف  يكن حيمل جنسية أى من الدول املتعاقدة أو كان حيمل جنسية أكثر من دولة فيعترب

 الدولة الىت يوجد ا مركز ادارته الفعلية .
 

 ) المنشأة الدائمة5المادة (

) ألغراض هذه االتفاقية يقصد بعبارة " املنشأة الدائمة" املكان الثابت الذى يزاول فيه املشروع كل 1بند (
    نشاطه أو بعضه .

   
 ) تشمل عبارة " املنشأة الدائمة " على وجه اخلصوص ما يلى :2بند (

 حمل اإلدارة –أ 
 الفرع . –ب 
 األماكن املستخدمة كمنافذ للبيع . –ج 
 املكتب . -د
 املصنع . - هـ
 الورشة . -و
 املنجم أو احملجر أو حقل البرتول أو أى مكان آخر الستخراج موارد طبيعية . - ز

 املزرعة أو احلقل . –ح 
موقع البناء أو اإلنشاء أو مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات أو األنشطة اإلشرافية املرتبطة بأي  –ط 

منهم اذا استمر هذا املوقع أو املشروع أو النشاط ملدة تزيد ىف جمموعها على ستة أشهر خالل 
 فرتة اثىن عشرا شهراً .

الىت يقدمها مشروع عن طريق العاملني أو أفراد  تقدمي اخلدمات مبا فيها اخلدمات االستشارية    -ى 



آخرين إذا استمرت تلك األنشطة ملدة تزيد ىف جمموعها على ستة أشهر خالل فرتة اثىن عشر 
   شهرا .

   
 ) ال تشمل عبارة " املنشأة الدائمة " ما يلى :3بند (

االنتفاع بالتسهيالت اخلاصة لغرض ختزين السلع أو البضائع اململوكة للمشروع أو االحتفاظ ا  –أ 
 لغرض العرض فقط .

 االحتفاظ بالسلع أو البضائع اململوكة للمشروع لغرض تشغيلها حلسابه فقد مبعرفة مشروع آخر .   -ب 
 ع أو البضائع أو جتميع املعلومات للمشروع .االحتفاظ مبكان ثابت للعمل يباشر شراء السل     - ج 
االحتفاظ مبكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو القيام بأحباث علمية أو أوجه نشاط مماثلة ذات      - د 

 صفة متهيدية أو مساعدة للمشروع.
االحتفاظ مبكان ثابت يزاول به فقط أى جمموعة من األنشطة املشار اليها ىف الفقرات السابقة من (  - هـ 

هـ ) بشرط أن يكون النشاط االمجاىل للمكان الثابت والناجم عن جمموع هذه األنشطة ذا  –أ 
   صفة متهيدية أو مساعدة .

   
خبالف الوكيل املستقل الذى تسرى عليه  - الشخص ) فإن 2،  1) استثناء من أحكام البندين ( 4بند (

والذى يعمل ىف إحدى الدول املتعاقدة نيابة عن مشروع تابع لدولة متعاقدة  - )7أحكام البند (
أخرى فان هذا املشروع يعترب أن له منشأة دائمة ىف الدولة املتعاقدة املذكورة أوال بالنسبة لألنشطة 

 ملشروع إذا :الىت يقوم ا هذا الشخص حلساب ا
سلطة ابرام العقد باسم املشروع ما مل يكن ذلك النشاط من قبيل  –وميارس عادة  –كانت له      )أ(

) ، ذلك البند الذى ال جيعل 3األنشطة الىت متارس من خالل مركز ثابت واملشار اليها ىف البند (
 حكامه .املركز الثابت للعمل الذى يزاول تلك األنشطة منشأة دائمة طبقا أل

(ب) اذا مل يكن له تلك السلطة ولكنه حيتفظ عادة ىف الدول املتعاقدة املذكورة أوال مبخزون من 
    .املشروع  السلع أو البضائع يقوم بالتسليم منها نيابة عن

   
فيما عدا ما  –) استثناء من األحكام السابقة هلذه املادة فإن مشروع التأمني التابع لدولة متعاقدة 5بند (

يعترب أن له منشأة دائمة ىف أى من الدول املتعاقدة األخرى اذا ما قام املشروع  –يتعلق بإعادة التأمني 
ني خماطر واقعة فيها وذلك من خالل بتحصيل أقساط التأمني ىف إقليم هذه الدول األخرى أو قام بتأم



 

   شخص ال يكون وكيال ذا صفة مستقلة .
   

) أن جمرد كون شركة مقيمة ىف إحدى الدول املتعاقدة مسيطرة على أو حتت سيطرة شركة مقيمة 6بند (
ة ىف دولة متعاقدة أخرى أو تزاول نشاطها ىف تلك الدولة املتعاقدة األخرى ( سواء عن طريق منشأة دائم

  .أو بأيه طريقة أخرى ) ال جيعل ىف حد ذاته أي من الشركتني منشأة دائمة للشركة األخرى
   

) ال يعترب أن املشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة ىف الدول املتعاقدة األخرى رد قيامه 7بند (
أو أى وكيل آخر له صفة  بنشاط ىف تلك الدول املتعاقدة األخرى من خالل مسسار أو وكيل عام بالعمولة

مستقلة شريطة أن ميارس هذا الشخص العمل ىف حدود مهنته املعتادة . ومع ذلك فإذا كان هذا 
الشخص ميارس نشاطه كله أو أغلبه نيابة عن هذا املشروع فإنه ال يعترب وكيال ذا صفة مستقلة ىف مفهوم 

 هذا البند .

 ) الدخل الناتج عن األموال العقارية6المادة (
 

) خيضع الدخل الناتج من أموال عقارية ( مبا ىف ذلك الدخل الناتج من الزراعة ) للضريبة ىف 1بند (
    الدولة املتعاقدة الىت توجد ا تلك األموال .

   
) تعرف عبارة " األموال العقارية " طبقا لقانون الدولة املتعاقدة الىت توجد ا تلك األموال وتشمل 2بند (

هذه العبارة على اي حال األموال امللحقة باألموال العقارية كاملعدات املستعملة ىف الزراعة واحلقوق الىت 
االنتفاع باألموال العقارية واحلق ىف مبالغ تنطبق عليها أحكام القانون العام بشأن ملكية االراضى وحق 

متغرية أو ثابتة مقابل استغالل أو حق استغالل املستودعات أو املواد املعدنية أو غريها من املوارد الطبيعية 
  وال تعترب السفن والطائرات من األموال العقارية .

   
) على الدخل املستمد من االستعمال املباشر لألموال العقارية أو تأجريها 1) تطبق أحكام البند (3بند (

  او استعماهلا على أي حنو آخر .
   

) كذلك على الدخل الناتج من األموال العقارية اململوكة 3) و( 1) تطبق أحكام البندين (4بند (
 ارية املستعملة ألداء خدمات مهنية .للمشروع والدخل الناتج عن األموال العق



 ) األرباح التجارية والصناعية7المادة (

) األرباح الىت حيققها مشروع احدى الدول املتعاقدة ختضع للضريبة ىف الدولة الىت يوجد فيها 1بند (
املشروع فقط . ما مل يكن املشروع يزاول نشاطا ىف دولة متعاقدة أخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها 

. 
ع ختضع للضريبة ىف الدولة املتعاقدة فان كان املشروع يزاول نشاطًا على النحو السابق فان أرباح املشرو 

 األخرى ولكن ىف حدود ما خيص تلك املنشأة الدائمة من األرباح فقط .
 كما خيضع لضريبة الدولة املتعاقدة األخرى ربح املشروع الناتج عن :

البيع الذى يتم ىف الدولة املتعاقدة األخرى للسلع أو البضائع من نفس النوع أو من نوع مماثل لتلك   -
 السلع والبضائع الىت تقوم ببيعها املنشأة الدائمة .

األنشطة األخرى الىت يتم مزاولتها ىف تلك الدولة املتعاقدة األخرى والىت من نفس النوع أو من نوع   -
  تزاوهلا املنشأة الدائمة . مماثل لتلك الىت

   
) إذا كان مشروع إحدى الدول املتعاقدة يزاول نشاطا ىف دولة متعاقدة أخرى عن طريق منشأة 2بند (

دائمة كائنة فيها فتحدد ىف كل من الدولتني املتعاقدين األرباح الىت ختص املنشأة الدائمة على أساس 
ىف الدول املتعاقدة األخرى لو كانت مشروعا مستقال يزاول  األرباح الىت كانت حتققها املنشأة الدائمة

نفس النشاط أو نشاطا مماثال ىف نفس الظروف أو ىف ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة متاما عن 
  املشروع الذى يعترب منشأة دائمة له .

   
ملنشأة الدائمة مبا ىف ذلك ) عند حتديد أرباح املنشأة الدائمة ختصم املصاريف احلقيقية اخلاصة با3بند (

املصاريف التنفيذية واملصاريف اإلدارية العامة الىت أنفقت سواء ىف الدولة الكائنة ا املنشأة الدائمة أو ىف 
 غريها .

تدفعها املنشأة  –خبالف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية  –ومع ذلك ال يسمح خبصم أى مبالغ 
الدائمة للمركز الرئيسى للمشروع أو أى مكاتب تابعة هلذا املشروع على سبيل اإلتاوة أو الرسوم أو أى 

او على سبيل العمولة  مبالغ أخرى مماثلة تدفع ىف مقابل استعمال لرباءة اخرتاع أو ألى حقوق أخرى
مقابل خدمات معينة مت تقدميها أو مقابل أعمال اإلدارة أون كفائدة ما عدا ىف حالة املشروعات املصرفية 

 مت اقراضها للمنشأة الدائمة . –



وباملثل عند حتديد أرباح املنشأة الدائمة فال يعترب رًحبا هلا أى مبالغ ( خبالف مبالغ إعادة التسديد 
الفعلية ) تستحق للمنشأة الدائمة على املركز الرئيسى للمشروع أو أي من مكاتبه كإتوات أو  للنفقات

رسوم أو أي مبالغ أخرى مماثلة مقابل استعمال لرباءة اخرتاع أو ألي حقوق أخرى أو كعمولة ىف مقابل 
عن  –املصرفية فيما عدا املشروعات  –خدمات معينة مت تقدميها أو مقابل أعمال اإلدارة أو كفائدة 

مبالغ مت اقراضها من املنشأة الدائمة للمركز الرئيسى للمشروع أو أحد مكاتبة ، وذلك وفقا للقواعد 
  املعمول ا ىف الدولة املتعاقدة اخلاضع فيها الدخل للضريبة .

   
سلعا أو  ) ال يعترب أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا رد أن هذه املنشأة الدائمة قد اشرتت4بند (

  بضائع للمشروع .
   

) اذا كان العرف جيرى ىف احدى الدول املتعاقدة على حتديد األرباح اخلاصة مبنشأة دائمة على 5بند (
) من هذه املادة ال 2أساس تقسيم نسىب لألرباح الكلية للمشروع على أجزائه املختلفة فان أحكام البند (

رباح الىت ختضع للضرائب على أساس التقسيم النسىب الذى جرى متنع تلك الدولة املتعاقدة من حتديد األ
عليه العرف . على أن طريقة التقسيم النسىب جيب أن تؤدي إىل نتيجة تتفق مع املبادئ املبينة ىف هذه 

  املادة .
   

بنفس فان األرباح الىت تنسب إىل املنشأة الدائمة حتدد   املادة  ) ألغراض البنود السابقة من هذه6بند (
  الطريقة سنة بعد أخرى مامل يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خالف ذلك.

   
فراد مواد أخرى ىف هذه االتفاقية ) اذا كانت األرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناوهلا على اإل7بند (

 .  فان أحكام هذه املادة ال ختل بأحكام تلك املواد
 

 ) النقل البحرى والنقل الجوى8المادة (

) ختضع األرباح الناجتة من تشغيل السفن أو الطائرات ىف النقل الدويل للضرائب ىف الدولة املتعاقدة 1بند (
  الىت يوجد فيها مركز اإلدارة الفعلي للمشروع .

   
فيعترب وجود هذا   ، ) ىف حالة وجود مركز اإلدارة الفعلى ملشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة2بند (



 

املركز ىف الدولة املتعاقدة الىت يقع فيها امليناء األصلى للسفينة او اذا مل يوجد مثل هذا امليناء فيعترب ىف 
  الدولة املتعاقدة الىت يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة .

   
) باملثل على األرباح الناجتة عن االشرتاك ىف احتاد أو مشروع مشرتك أو 1) تسرى أحكام البند (3بند (

 ىف وكالة عاملية لعملية تشغيل السفن أو الطائرات .

 ) المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة9المادة (
 

اذا ساهم مشروع تابع الحدى الدول املتعاقدة بطريق مباشر أو غري مباشر ىف ادارة أو رقابة  –) أ 1بند (
 أو رأمسال مشروع تابع الحدى الدول املتعاقدة األخرى .

اذا ساهم نفس األشخاص بطريق مباشر او غري مباشر ىف إدارة أو رقابة أو رأمسال مشروع تابع  –ب 
 الحدى الدول املتعاقدة ومشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى .

واذا وضعت أو فرضت ىف أى من احلالتني املذكورتني شروط بني املشروعني فيما يتعلق بعالقتهما التجارية 
تلف عن الشروط الىت ميكن أن تقوم بني مشروعني مستقلني فان أية ارباح كان ميكن أن أو املالية خت

حيققها أحد املشروعني ولكنه مل حيققها بسبب قيام هذه الشروط جيوز ضمها إىل أرباح هذا املشروع 
  واخضاعها للضريبة تبعا لذلك .

   
ضعة للضريبة ىف تلك الدولة تتضمن ارباحا ) اذا كانت أرباح مشروع احدى الدول املتعاقدة واخلا2بند(

داخلة ضمن مشروع تابع لدولة متعاقدة اخرى وختضع تبعا لذلك للضريبة ىف تلك الدولة االخرى وكانت 
االرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك املشروع تعترب ارباحا حتققت للمشروع التابع للدولة املذكورة أوال ، اذا  

ن املشروعني تعترب مماثلة للظروف القائمة بني مشروعني مستقلني ففى كانت الظروف القائمة بني هذي
هذه احلالة فان الدولة املتعاقدة األخرى جترى التعديل املناسب للضريبة الىت استحقت فيها على تلك 

  األرباح وعند إجراء هذا التعديل فانه يتعني أعمال األحكام األخرى هلذه االتفاقية .
   

وز ألى من الدول املتعاقدة تغيري األرباح اخلاصة باملشروع ىف األحوال املشار اليها ىف البند ال جي   )3بند (
  ) بعد انتهاء مدة التقادم املنصوص عليها ىف قوانينها الوطنية .1(
   

 ) ىف حالة التهرب الضريىب . 3،  2) ال تطبق أحكام البندين (4بند (



 ) أرباح األسهم10المادة (

) أرباح األسهم الىت تدفعها شركة مقيمة ىف احدى الدول املتعاقدة لشخص مقيم ىف دولة متعاقدة 1بند (
  أخرى جيوز أن ختضع للضريبة ىف تلك الدولة األخرى .

   
) ومع ذلك فان أرباح االسهم هذه جيوز ان ختضع للضريبة ىف الدولة املتعاقدة املقيمة ا الشركة 2بند (

الدافعة هلذه األرباح طبقا لقوانني تلك الدولة . ولن تؤثر أحكام هذا البند على فرض الضريبة على الشركة 
  بالنسبة لألرباح الىت دفعت منها أرباح األسهم .

   
 هذه املادة يقصد بعبارة أرباح األسهم الدخل املستمد من االسهم او اسهم التمتع أو حقوق ) ىف3بند (

التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى غري املطالبات بديون أو االشرتاك ىف 
هم طبقا األرباح وكذلك الدخل الذى خيضع لنفس املعاملة الضريبية باعتباره دخال مستمدا من األس

  لقوانني الدولة الىت تقيم ا الشركة املوزعة لالرباح .
   

) اذا كان املالك املستفيد من األرباح واملقيم ىف أحدى الدول املتعاقدة 2) ال تسرى أحكام البند (4بند (
ة ا يباشر نشاطا ىف دولة متعاقدة أخرى تقيم ا الشركة الدافعة لألرباح من خالل منشأة دائمة موجود

أو تؤدى ىف تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل مركز ثابت موجود ا ، وأن تكون 
ملكية األسهم املدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا مبثل هذه املنشأة الدائمة أو املركز الثابت . 

  ال .) حسب األحو 14) أو (7ففى مثل هذه احلالة تطبق أحكام املادتني (
   

) اذا كانت شركة مقيمة ىف احدى الدول املتعاقدة تستمد األرباح أو الدخل من دولة متعاقدة 5بند (
أخرى ، فانه ال جيوز هلذه الدولة املتعاقدة األخرى أن تفرض أى ضريبة على أرباح األسهم املدفوعة 

يم ىف تلك الدولة املتعاقدة األخرى أو  بواسطة الشراكة اال اذا كانت مثل هذه االرباح املوزعة قد دفعت ملق
كانت ملكية االسهم املدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا مبنشأة دائمة أو مبركز ثابت موجود ىف 

تلك الدولة األخرى ، أو أن ختضع أرباح الشركة غري املوزعة حىت لو كانت أرباح األسهم املدفوعة أو 
 لها أو بعضها األرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة األخرى .األرباح غري املوزعة متثل ك

 

 ) الفوائد11المادة (



) ختضع الفوائد النامجة عن استثمار رؤوس األموال ىف خمتلف أشكاهلا للضريبة ىف الدولة املتعاقدة 1بند (
الىت تنتج فيها تلك الفوائد ، وجيوز أن ختضع هذه الفوائد للضريبة ىف الدولة الىت يقيم فيها الشخص 

  املستفيد .
   

) يقصد بلفظ الفوائد ىف هذه املادة الدخل الناتج من سندات املديونية ايا كان نوعها سواء كانت 2بند (
مضمونة برهن أم مل تكن وسواء كانت متنح حق املشاركة ىف األرباح أو مل تكن وخاصة الدخل املستمد 

كافآت واحلوافز املتعلقة من السندات احلكومية أو الدخل الناتج من األذونات أو السندات مبا ذلك امل
  مبثل هذه األذونات أو السندات .

   
) اذا كان املالك املستفيد للفوائد مقيما ىف احدى الدول املتعاقدة 1) ال تطبق أحكام البند (3بند (

ويباشر ىف دولة متعاقدة أخرى الىت تنشأ ا الفوائد اما نشاطا جتارية أو صناعيا من خالل منشأة دائمة 
ا او يباشر ىف تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل مركز ثابت موجود ا  توجد

وان يكون سند املديونية الذى تنشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك املنشأة الدائمة أو املركز الثابت 
  ) حسب احلال .14) أو املادة (7وىف مثل هذه األحوال تطبق أحكام املادة (

   
) تعترب هذه الفوائد أا نشأت ىف احدى الدول املتعاقدة اذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو احد 4بند (

اقسامها السياسية أو سلطة حملية أو شخص مقيم ىف هذه الدولة ، ومع ذلك اذا كان الشخص الذى 
ك ىف دولة متعاقدة أخرى منشأة يدفع الفوائد سواء كان مقيما او غري مقيم ىف احدى الدول املتعاقدة ميتل

دائمة أو مركز ثابت تتعلق به املديونية الىت تنشأ منها الفوائد املدفوعة وكانت تلك املنشأة الدائمة أو املركز 
الثابت يتحمل تلك الفوائد فان هذه الفوائد تعترب أا قد نشأت ىف الدولة الىت توجد ا هذه املنشأة 

  .الدائمة أو املركز الثابت 
   

) اذا كانت قيمة الفوائد بسبب عالقة خاصة بني الدافع واملالك املستفيد أو بني كل منهما وأى 5بند (
شخص اخر بالقياس إىل سند املديونية الىت تدفع عنه الفوائد تزيد عن القيمة الىت كان يتفق عليها الدافع 

ادة ال تطبق اال على القيمة األخرية فقط وىف واملالك املستفيد لو مل توجد هذه العالقة فأن أحكام هذه امل
مثل هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املبالغ املدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدول املتعاقدة 

 ولألحكام األخرى الواردة ذه االتفاقية .
 



 ) اإلتاوات12المادة (

) ختضع اإلتاوات الىت تنشأ ىف احدى الدول املتعاقدة وتدفع إىل شخص مقيم ىف دولة متعاقدة 1بند (
  أخرى للضريبة ىف الدولة الىت تنشأ فيها تلك اإلتاوات وجيوز أن ختضع للضريبة ىف الولة املتعاقدة األخرى .

   
) يقصد بلفظ االتاوات الوارد ىف هذه املادة املبالغ املدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو احلق 2بند (

ىف استعمال حقوق النشر اخلاصة بعمل أدىب أو فىن أو علمى أو اية براءة اخرتاع أو عالمة جتارية أو رسم 
ق ىف استعمال أية معدات صناعية أو منوذج أو خطة أو تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو احل

  أو جتارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق خبربة صناعية أو جتارية أو علمية .
   

) اذا كان املالك املستفيد هلذه االتاوات مقيما ىف الدول املتعاقدة 1) ال تطبق أحكام البند (3بند (
ات أما نشاطا صناعيا أو جتاريا من خالل منشأة وميارس ىف دولة متعاقدة أخرى الىت تنشأ فيها االتاو 

دائمة توجد ا أو يؤدى ىف تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل مركز ثابت موجود 
ا وان احلقوق أو امللكية الناشئ عنها هذه االتاوات املدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك املنشأة 

  ) حسب األحوال .14) أو املادة (7وىف مثل هذه احلالة تطبق أحكام املادة ( الدائمة أو املركز الثابت
   

) تعترب االتاوات أا قد نشأت ىف دولة متعاقدة اذا كان الدافع لالتاوات هو تلك الدولة نفسها أو 4بند (
ص الدافع احد اقسامها السياسية او سلطة حملية أو مقيما ىف ىف تلك الدولة ومع ذلك اذا كان الشخ

لالتاوات سواء كان مقيما او غري مقيم ىف الدولة ميتلك ىف الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها 
ارتباط فعلى باحلق أو امللكية الىت تنشأ عنها األتاوات وكانت تلك املنشأة الدائمة أو املركز الثابت يتحمل 

  الدولة الىت توجد ا املنشأة الدائمة أو املركز الثابت .االتاوات فان هذه االتاوات تعترب أا قد نشأت ىف 
   

) اذا كانت قيمة االتاوات املدفوعة بسبب عالقة خاصة بني الدافع واملالك املستفيد أو بني كل 5بند (
منهما وشخص آخر بالقياس إىل االستعمال أو احلق أو املعلومات الىت تدفع عنها االتاوات تزيد عن 

كان يتفق عليها الدافع واملالك املستفيد لو مل توجد هذه العالقة فان أحكام هذه املادة تطبق   القيمة الىت
على القيمة األخرية فقط وىف مثل هذه احلالة يظل اجلزء الزائد من املبالغ املدفوعة خاضعا للضريبة طبقا 

 لقوانني كل دولة واألحكام األخرى الواردة ذه االتفاقية .
 



 ) األرباح الرأسمالية13المادة (

) االرباح الىت يستمدها شخص مقيم ىف دولة متعاقدة من التصرف ىف األموال العقارية املشار اليها 1بند (
  . ىف املادة السادسة وتوجد ىف دولة متعاقدة أخرى ختضع للضرائب ىف تلك الدولة األخرى

   
) االرباح الناجتة من التصرف ىف أموال منقولة الىت تكون جزءا من األموال املستخدمة ىف نشاط 2بند (

منشأة دائمة ميتلكها مشروع تابع الحدى الدول املتعاقدة ىف دولة متعاقدة أخرى أو من التصرف ىف 
تعاقدة وكائن بدولة األموال املنقولة اخلاصة مبركز ثابت حتت تصرف شخص مقيم تابع الحدى الدول امل

متعاقدة أخرى بغرض القيام خبدمات مهنية مبا ىف ذلك األرباح الناجتة من التصرف ىف تلك املنشأة 
الدائمة ( وحدها أو مع املشروع كله ) أو من مثل هذا املركز الثابت جيوز أن ختضع للضريبة ىف تلك 

  الدولة األخرى .
   

) األرباح الىت حيصل عليها شخص مقيم ىف احدى الدول املتعاقدة من التصرف ىف سفن أو 3بند (
طائرات تعمل ىف النقل الدولة ومن التصرف ىف األمموال املنقولة اخلاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات 

  ختضع للضريبة ىف الدولة املتعاقدة الكائن فيها مركز االدارة الفعلية للمشروع .
   

) األرباح الناجتة من التصرف ىف أسهم رأمسال الشركة الىت تتكون أمواهلا بصفة أساسية مباشرة أو 4بند (
عن طريق غري مباشر من ممتلكات عقارية كائنة ىف احدى الدول املتعاقدة ختضع للضريبة ىف الدولة الىت 

  توجد فيها تلك املمتلكات .
   

لتصرف ىف أسهم أخرى خبالف املذكورة ىف البند الرابع وهى متثل حصة من ) األرباح الناجتة من ا5بند (
  شركة مقيمة ىف احدى الدول املتعاقدة خضع للضريبة ىف تلك الدولة فقط .

   
) األرباح الناجتة من التصرف ىف أية أموال غري تلك املشار اليها ىف البند السابق جيوز أن ختضع 6بند (

 تعاقدة الىت ينشأ فيها الدخل .للضريبة ىف الدولة امل
 

 ) الخدمات المهنية المستقلة14المادة (

) : الدخل الذى حيققه شخص مقيم ىف احدى الدول املتعاقدة من خدمات مهنية أو أنشطة 1بند (



أخرى ذات طبيعة مستقلة ىف دولة متعاقدة أخرى خيضع للضريبة ىف تلك الدولة الىت يقيم ا الشخص ، 
  .وجيوز أن خيضع أيضا ذلك الدخل للضريبة ىف الدولة األخرى ىف أى من احلالتني التاليينت

اذا كان الشخص له مكان ثابت حتت تصرفه بصفة منتظمة ىف تلك الدولة األخرى الغراض القيام  –أ 
بنشاطه ويكون اخلضوع للضريبة ىف هذه احلالة ىف حدود الدخل الذى حصل عليه من النشطة الىت قام 

 ا ىف تلك الدولة .
) يوما 183اذا كان الشخص موجودا ىف تلك الدولة األخرى ملدة أو ملدد تزيد ىف جمموعها عن ( –ب 

ىف فرتة أثىن عشر شهرا ويكون اخلضوع للضريبة ىف هذه احلالة ىف خدود اخلدمات الىت قام ا ىف تلك 
  الدولة فقط .

   
املستقل العلمى أو االدىب أو الفىن أو  ) : تشمل عبارة " اخلدمات املهنية " بوجه خاص النشاط2بند (

 الرتبوى أو التعليمى وكذلك النشاط املستقل اخلاص باالطباء واحملامني واملهندسني واحملاسبني .
 

 ) الخدمات الشخصية غير المستقلة15المادة (

) فان الرواتب واألجور وما ىف حكمها  19،  18،  16) : مع عدم اإلخالل بأحكام املواد (1بند (
الىت يستمدها شخص مقيم ىف احدى الدول املتعاقدة من وظيفة ختضع للضريبة ىف تلك الدولة املتعاقدة 

النحو فان فقط ، ما مل يكن العمل يؤدى ىف دولة متعاقدة أخرى فاذا كان العمل يؤدى على هذا 
  الرواتب واألجور وما ىف حكمها املستمدة منه ختضع للضريبة ىف تلك الدولة األخرى .

   

) فان الرواتب واألجور وما ىف حكمها الىت حيصل عليها شخص 1) : استثناء من أحكام البند (2بند (
ة ىف الدولة املتعاقدة مقيم ىف احدى الدول املتعاقدة من عمل يؤدى ىف دولة متعاقدة أخرى ختضع للضريب

 املذكورة أوال فقط اذا توافرت الشروط الثالثة التالية

 0تواجد الشخص مستلم االيراد ىف الدولة املتعاقدة األخرى ملدة أو ملدد ال تزيد ىف جمموعها عن  - أ 
 يوما خالل فرتة أثىن عشر شهراً . – 183

ان تدفع الرواتب واألجور وما ىف حكمها مبعرفة أو نيابة عن صاحب عمل ال يقيم ىف الدولة  -ب 
 األخرى .

أال تتحمل الرواتب واألجور وما ىف حكمها منشأة دائمة أو مركز ثابت ميلكه صاحب العمل ىف    -ج 
  الدولة املتعاقدة االخرى .



   

هلذه املادة فان الرواتب واألجور وما ىف حكمها عن العمل ) : استثناء من األحكام السابقة 3بند (
الذى يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل ىف النقل الدولة ختضع للضريبة ىف الدولة املتعاقدة الىت يوجد 

 ا مركز االدارة الفعلى للمشروع .
 

 ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت الموظفين من مستوى اإلدارة العليا16المادة (

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وغريها من املكافآت املماثلة الىت حيصل عليها شخص مقيم ىف أحدى 
ارة الدول املتعاقدة بصفته عضوا مبجلس ادارة او عضوا مبجلس آخر مشابه أو موظف من مستوى االد

 العليا ىف شركة مقيمة ىف دولة متعاقدة أخرى ختضع للضريبة ىف تلك الدولة األخرى .
 

 ) دخول الفنانين والرياضيين17المادة (

) خيضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم ىف دولة  15،  14(    ) استثناء من أحكام املادتني1بند (
متعاقدة ىف عمله كفنان مثل فنان املسرح أو السينما أو االذاعة أو التليفزيون أو املوسيقى او الرياضى من 

  ألخرى .أنشطته الشخصية الىت تزال ىف دولة متعاقدة أخرى للضريبة ىف تلك الدولة ا
   

) : اذا كان الدخل اخلاص الذى حيققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية ال يعوند 2بند (
على الفنان أو الرياضى ولكن يعود على شخص اخر فان هذا الدخل جيوز أخضاعه استثناء من أحكام 

 رياضى أنشطته .للضريبة ىف الدولة املتعاقدة الىت يزاول فيها الفنان أو ال 15،  14،  7املواد (
 

 ) المعاشات التقاعدية18(  المادة

ختضع املعاشات التقاعدية ( الرواتب التقاعدية ) العامة واخلاصة والتعويضات املرتتبة على أاء اخلدمة 
للضريبة ىف البلد مصدر االيراد بصرف النظر عن حمل اقامة املستفيد ، ما مل تكن هذه املعاشات 

 والتعويضات معفاة من الضريبة .
 

 ) الوظائف الحكومية19المادة (

الىت تدفعها أحدى الدول املتعاقدة أو  –باستثناء املعاشات التقاعدية  –الرواتب واالجور وما ىف حكمها 
أحد أقسامها السياسية أو سلطة حملية تابعة هلا إىل أى فرد ىف مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو 

 الدولة فقط . ألحد اقسامها السياسية أو الحدى سلطاا احمللية ختضع للضريبة ىف تلك
 

 ) المبالغ التى يتحصل عليها الطلبة والمتدربون20المادة (



 ) : أن الشخص املقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة ىف دول متعاقدة أخرى فقط رد :1بند (
 كونه طالبا جبامعة أو كلية أو مدرسة ىف الدولة املتعاقدة األخرى .. أو  –أ 

 كونه متدربا على األعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا .. أو  –ب 
كونه متلقيا ملنحة أو اجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خريية أو علمية أو   –ج 

 تعليمية .
  ال خيضع للضريبة ىف الدول املتعاقدة األخرى فيما يتعلق مبنحته الدراسية .

   
) : تطبق نفس القاعدة على أى مبلغ يتمثل ىف مكافأة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات 2بند (

مؤداة ىف الدولة املتعاقدة األخرى شريطة أن تكون هذه اخلدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبة وأن تكون 
  ضرورية لتغطية نفقات معيشته .

   
) الشخص املقيم ىف دولة متعاقدة وينتقل مباشرة إىل دولة متعاقدة أخرى لغرض التعليم أو 3بند (

التدريب املهىن أو إجراءا البحوث ، فان املبالغ الىت يتقاضها هلذا الغرض ال ختضع للضريبة ىف هذه احلالة 
 اخلرية مىت كان حيصل عليها من مصادر خارجها .

 

 ) األساتذة والمدرسون والباحثون21المادة (

) اذا دعى شخص قيم باحدى الدول املتعاقدة بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات 1بند (
التعليم العاىل أو البحث العملى ىف دولة متعاقدة أخرى لزيارا فقط بقصد التعليم أو احبث العملى ىف 

خرى بالنسبة لدخله عن مثل هذه املعاهد لفرتة ال تزيد عن سنة فانه ال خيضع للضريبة ىف تلك الدولة اال
  مثل هذه التعليم أو البحث .

   
) على املكافآت الىت يتحصل عليها مقابل البحوث الىت جترى ليس 1) ال تطبق أحكام البند (2بند (

 للمصلحة العامة بل أساسا للفائدة اخلاصة لشخص أو أشخاص معينني .
 

 ) الدخول األخرى22المادة (

فان عناصر دخل املقيم ىف دولة متعاقدة الىت مل تعاجلها املواد  2) مع عدم األخالل بأحكام البند 1بند (
  السابقة هلذه االتفاقية ختضع للضريبة ىف تلك الدولة فقط ايا كان مكان حتقق هذه العناصر .

   



قدة من مصادر ) ومع ذلك اذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم ىف دولة متعا2بند (
موجودة ىف الدول املتعاقدة األخرى فان هذا الدخل جيوز أن خيضع للضريبة ىف الدولة الىت نشأ فيها وطبقا 

 لقانون تلك الدولة .
 

 ) الضريبة على رأس المال23المادة (

) خيضع رأس املال املتمثل ىف األموال العقارية املشار اليها ىف املادة السادسة وميلكها مقيم ىف 1بند (
  احدى الدول املتعاقدة والكائنة ىف دولة متعاقدة أخرى للضريبة ىف تلك الدولة األخرى .

   
) خيضع رأس املال املتمثل ىف األموال املنقولة والذى يكون جزءا من أصول منشأة دائمة ميتلكها 2بند (

مشروع احدى الدول املتعاقدة ىف دولة متعاقدة أخرى وكذلك األموال املنقولة الىت ختص مركز ثابت حتت 
ة خدمات شخصية مستقلة تصرف مقيم ىف احدى الدول املتعاقدة وكائن بدولة متعاقدة أخرى لغرضتأدي

  خيضع للضريبة ىف تلك الدول األخرى .
   

) خيضع رأس املال املتمثل ىف السفن والقوارب والطائرات الىت تعمل ىف النقل الدوىل وأيضا رأس 3بند (
املال املتثمل ىف األموال املنقولة املتعلقة بتشغيل هذه السفن والقوارب والطائرات للضريبة ىف الدولة 

  تعاقدة الكائن ا مركز االدارة الفعلية للمشروع .امل
   

) ختضع مجيع عناصر رأس املال غري الواردة ىف البنود السابقة الىت ميتلكها شخص مقيم ىف احدى 4بند (
 الدول املتعاقدة للضريبة ىف تلك الدولة فقط .

 

 ) طرق تجنب االزدواج الضريبى24المادة (

) اذا كان شخص مقيم ىف دولة متعاقدة حيصل على دخل أو ميتلك رأس مال خاضع للضريبة ىف 1بند (
دولة متعاقدة أخرى طبقا الحكام هذه االتفاقية تقوم الدولة األوىل خبصم مبلغ من ضريبة الدخل أو 

س املال املدفوع ىف ضريبة رأس املال اخلاضع هلا هذا املقيم مسار للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأ
قبل  –الدولة األخرى . على أن هذا اخلصم ال يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس املال 

منح اخلصم املنسوب إىل الدخل أو رأس املال الذى خيضع للضريبة ىف تلك الدولة األخرى على سحب 
  األحوال .

   



ىف دولة متعاقدة أو رأس املال اململوك له معفى من  ) اذا كان الدخل الذى حيصل عليه مقيم2بند (
الضريبة ىف هذه الدولة طبقا ألى من أحكام هذه االتفاقية فان تلك الدولة مع ذلك تأخذ ىف حسباا 

  مبلغ الدخل أو رأس املال املعفى عند حساب الضريبة على باقى دخل أو رأس مال هذا املقيم .
   

) الغراض اخلصم من ضريبة الدخل أو الضريبة املفروضة على رأس املال ىف دولة متعاقدة فان 3بند (
الضريبة املدفوعة ىف الدولة املتعاقدة االخرى سوف تشمل الضريبة املستحقة الدفع ىف تلك الدولة املتعاقدة 

 .ضمنة حوافز ضريبيةاألخرى ولكنها أعفيت أو خفضت مبقتضى قواين تلك الدولة املتعاقدة املت
 

 ) عدم التمييز فى المعاملة25المادة (

) ال جيوز اخضاع رعايا اى من الدول املتعاقدة ىف الدول املتعاقدة األخرى ألية ضرائب أو ال التزام 1بند (
يتعلق ذه الضرائب غري الضرائب او االلتزمات الضريبية الىت خيضع هلا او جيوز ىف نفس الظروف أن 

  يبية أثقل منها عبئا .خيضع هلا رعايا هذه الدولة االخرى ، وال الية ضرائب او التزامات ضر 
   

 ) يقصد بلفظ رعايا :2بند (
 مجيع األفراد املتمتعني جبنسية احدى الدول املتعاقدة . –أ 

  مجيع األشخاص القانونيني ىف احدى الدول املتعاقدة . - ب
   

) ال ختضع املنشأة الدائمة الىت ميتلكها مشروع تابع الحدى الدوىل املتعاقدة ىف دولة متعاقدة 3بند (
أخرى لضرائب تفرض عليها ىف تلك الدولة األخرى اكثر عبئا من الضرائب الىت تفرض على املشروعات 

 التابعة لتلك الدولة األخرى والىت تزاول نفس النشاط .
ا النص على أنه يلزم احدى الدول املتعاقدة بأن متنح املقيمني ىف الدولة املتعاقدة وال جيوز تفسري هذ

األخرى أية ختفيضات او اعفاءات أو خصما شخصيا فيما يتعلق بالضرائب مما متنحه لرعاياها بسب 
  احلالة املدنية او االلتزامات العائلية .

   
) ال جيوز اخضاع املشروعات التابعة الحدى الدول املتعاقدة والىت ميتلك رأمساهلا كله أو بعضه أو 4بند (

يراقبه بطريق مباشر أو غري مباشر اشخاص مقيمون ىف أحدى الدول املتعاقدة األخرى ، الى ضرائب أو 
ىت ختضع هلا أو جيوز أن ختضع هلا أى التزامات تتعلق ذه الضرائب غري الضرائب او االلتزمات الضريبية ال



  املشروعات املماثلة األخرى ىف تلك الدولة ، وتكون أثقل منها عبئا .
   

) من 5) والبند (11) من املادة (5) والبند (09) من املادة 1) مع عدم اإلخالل بأحكام البند (5بند (
ت األخرى الىت يدفعها مشروع دولة ) من هذه االتفاقية فان الفوائد واالتاوات واملصروفا12املادة (

متعاقدة إىل شخص مقيم ىف الدول املتعاقدة األخرى . ختصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت تدفع 
ملقيم ىف الدولة املذكورة أوال وذلك لغرض حتديد األرباح اخلاضعة للمشروع . وباملثل ختصم أية ديون على 

قيم ىف الدولة املتعاقدة األخرى بغرض حتديد رأس املال اخلاضع املشروع التابع الحدى الدول املتعاقدة مل
للضريبة لذلك املشروع ، وختصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت قد دفعت لشخص مقيم ىف الدولة 

  املتعاقدة املذكورة أوال
 

 ) إجراءات تفسير االتفاقية26المادة (

) حيق لكل دولة من الدول املتعاقدة أن تطلب تفسري أحكام هذه االتفاقية اذا تبني هلا ان احدى 1بند (
الدول املتعاقدة اخلرى طبقت أو طبقت أو تطبق أى حكم من أحكام هذه االتفاقية بصورة غري صحيحة 

  ع التهرب من الضرائب .وخترج ا عن االهداف والغايات املقصودة منها ىف جتنب االزدواج الضريىب ومن
   

) يقدم الطلب إىل األمني العام لس الوحدة االقتصادية العربية وترفق به البيانات واملستندات 2بند (
الالزمة، وعلى األمني دعوة اللجنة املنصوص عليها ىف الفقرة التالية من هذه املادة خالل شهرين من تسلم 

  الطلب .
   

) ختتص اللجنة النقدية واملالية ىف جملس الوحدة االقتصادية العربية بالنظر ىف الطلبات الىت تقدم 3بند (
مبوجب هذه املادة ومتثل فيها كل دولة من الدول املتعاقدة بعضو واحد من خرباء املالية والضرائب فيها وال 

رائب ىف مجيع الدول املصدقة على االتفاقية يعترب اجتماع اللجنة صحيحا اال اذا حضره خرباء املالية والض
ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق جملس الوحدة االقتصادية العربية ويعترب جزءا من هذه 

  االتفاقية .
   

) ال ختل أحكام هذه االتفاقية باملزايا الىت تكون قد وردت ىف اتفاقية ثنائية أو مجاعية أخرى بني 4بند (
 قده لتجنب االزدواج الضريىب .دول متعا

 



 ) تبادل المعلومات27المادة (

) تتبادل السلطات املختصة ىف الدول املتعاقدة املعلومات الىت تلزم لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية 1بند (
والقوانني الداخلية للدول املتعاقدة بشأن الضرائب املنصوص عليها ىف هذه االتفاقية ، وحيث يكون فرض 

خاصة ويتم تبادل املعلومات دون الضرائب مبقتضاها يتفق واحكام هذه االتفاقية وملنع التهرب الضريىب 
) وتعامل أية معلومات حتصل عليها الدولة املتعاقدة على أا سرية وبنفس الطريقة الىت 1التقيد باملادة (

تعامل ا املعلومات الىت مت احلصول عليها وفقا للقوانني الداخلية لتلك الدولة وال جيوز إفشاؤها إال 
ك احملاكم واألجهزة االدارية ) الىت تعمل ىف ربط أو حتصيل أو تنفيذ لألشخاص أو السلطات ( مبا ىف ذل

أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب الىت تشملها االتفاقية وهلؤالء االشخاص أو السلطات استخدام 
  املعلومات هلذه األغراض فقط .

   
 دى الدول املتعاقدة :) مبا يؤدى إىل الزام اح1) ال جيوز بأى حال تفسري أحكام البند (2بند (

 بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانني أو النظم االدارية اخلاصة ا أو بالدولة املتعاقدة األخرى . –أ 
بتقدمي بيانات ال ميكن احلصول عليها طبقا للقوانني أو النظم االدارية املعتادة فيها أو ىف الدول  - ب

 املتعاقدة األخرى .
بتقدمي معلومات من شأا افشاء اسرار أى جتارة أو نشاط او صناعة او سر جتارى او مهىن أو  –ج 

 األساليب التجارية ، أو معلومات يعترب افشاؤها خمالفا للنظام العام .
 

 ) الدبلوماسيون والقنصليون28المادة (

ليس ىف هذه االتفاقية ما خيل باملزايا الضريبية املمنوحة للدبلوماسيني والقنصليني وفقا لألحكام العامة 
 للقانون الدوىل أو الحكام االتفاقيات اخلاصة .

 

 ) إجراءات التصديق29االمادة (

) يقوم كل بلد عضو ىف هذه االتفاقية باصدار التشريعات واختاذ االجراءات الضرورية لتنفيذ 1بند (
  أحكام هذه االتفاقية .

   
) يصدق على هذا االتفاقية كل من الدول األعضاء طبقا لنظمها الدستورية ىف أقرب وقت ممكن 2بند (

حدة االقتصادية العربية الىت تعد حمضرا بايداع وثيقة وتودع وثائق التصديق لدى األمانة العامة لس الو 
 تصديق كل دولة وتبلغه للدول املتعاقدة األخرى .

 



 ) نفاذ االتفاقية30المادة (

تصبح هذه االتفاقية نافذة املفعول اذا صدقت عليها ثالث دول أعضاء على األقل كما يعمل    )1بند (
ا ىف سائر الدول األعضاء فور ايداع وثيقة تصديقها لدى األمانة العامة لس الوحدة االقتصادية العربية 

.  
   

) ينهى العمل باتفاقية جتنب االزدواج الضريىب ومنع التهرب من الضرائب املوافق عليها بقرار جملس 2بند (
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية  3/12/1973بتاريخ  22/ د  649الوحدة االقتصادية العربية رقم 

.  
   

الدول العربية االنضمام إىل هذه  ) جيوز ىل دولة عربية أخرى من الدول األعضاء ىف جامعة3بند (
االتفاقية بعد تاريخ نفاذها عن طريق التصديق عليها وايداع وثيقة التصديق لدى املانة العامة لس 

  الوحدة االقتصادية العربية وتعترب االتفاقية نافذة بالنسبة هلا من تاريخ ايداع وثيقة التصديق .
   

 ألول مرة :) تسرى أحكام هذه االتفاقية 4بند (
بالنسبة للضرائب الىت حتجز من املنبع : تسرى على املبالغ الىت تدفع أو تقيد ىف احلساب ىف أو بعد  –أ 

 1أول كانون ثاىن ( يناير ) من السنة امليالدية التالية للسنة الىت مت فيها نفاذ االتفاقية قانونا طبقا للبندين (
 ) من هذه املادة .34) و (

بة للضرائب األخرى املفروضة على الدخل أو رأس املال : تسرى على السنوات الضريبية الىت بالنس - ب
تبدأ ىف أو بعد أول كانون ثاىن ( يناير ) من السنة امليالدية التالية للسنة الىت مت فيها نفاذ االتفاقية قانونا 

 ) من هذه املادة .3) و ( 1طبقا للبندين (
 

 ) إنهاء االتفاقية31المادة (

العمل ذه االتفاقية بالنسبة لكل دولة من الدول املتعاقدة إىل حني الغائها أو انسحاب   يستمر  )1بند (
 الدولة منها .

) جيوز ألى من الدول املتعاقدة أن تنسحب من هذه االتفاقية شريطة ان ال يتم االنسحاب اال 2بند (
بعد ان ختطر الدولة املنسحبة جملس الوحدة االقتصادية العربية بصورة كتابية برغبتها باالنسحاب قبل اية 

 السنة امليالدية مبدة ستة أشهر على االقل .



 اء هذه االتفاقية أو االنسحاب منها فانه يوقف العمل ا على النحو التاىل :) وىف حالة الغ3بند (
بالنسبة للضرائب الىت حتجز من املنبع : توقف أحكامها بالنسبة للمبالغ الىت تدفع أو تقيد ىف  - 1

لغاء االتفاقية أو احلساب ىف أو بعد أول كانون ثاىن ( يناير ) من السنة امليالدية التالية للسنة الىت مت فيها ا
 االنسحاب منها ( وذلك بالنسبة للدولة املسنحبة )

بالنسبة للضرائب األخرى املفروضة على الدخل ورأس املال : توقف أحكامها بالنسبة للدخل أو  - 2
راس املال الذى يتحقق خالل السنوات الضريبية الىت تبدأ ىف أو بعد أول كانون ثاىن ( يناير ) من السنة 

 يالدية التالية للسنة الىت مت فيها الغاء االتفاقية أو االنسحاب منها ( وذلك بالنسبة للدولة املنسحبة ) .امل
من  3هـ املوافق 1418من شهر شعبان سنة  30حررت هذه االتفاقية باللغة العربية ىف القاهرة ىف يوم 

س الوحدة االقتصادية العربية م من أصل واحد حيفظ باالمانة العامة ل 1997شهر ديسمرب سنة 
 ةويسلم صورة طبق األصل لكل دولة من الدول األعضاء .

 اململكة االردنية اهلامشية .                    -
 دولة االمارات العربية املتحدة .                    -
 مجهورية السودان .                    -
 اجلمهورية العربية السورية .                    -
 مجهورية الصومال الدميقراطية .                    -
 اجلمهورية العراقية .                    -
 دولة فلسطني .                    -
 اجلماهريين العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى .                    -
 مجهورية مصر العربية .                    -
 . اجلمهورية االسالمية املوريتانية                    -
 اجلمهورية اليمنية .                    -

 

 


