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ورية جمهاتفاقية بين لالتفاقية متعددة األطراف ووثيقة النص المجمع 

نع بشأن تجنب االزدواج الضريبي وماالتحادية  روسياو مصر العربية

الدخل ورأس  علىالتهرب الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة 

 المال

 اخالء المسئولية العام عن وثيقة النص المجمع

 هورية رقمس الجموثيقة"( للنص المجمع لالتفاقية متعددة االطراف الصادرة بقرار رئيإن هذه الوثيقة الشاملة )"ال

ل ورأس واتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخ 2020لسنة  446

 3/7/2003 بتاريخ 72المال بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا االتحادية والمنشورة بالجريدة الرسمية 

ن نجليزية مسخة االة، علما بأن النما هي إال نص استرشادي مترجم عن نص اللغة االنجليزية لالتفاقي)"االتفاقية"(، 

 وذلك دون ذاتها االتفاقية هي األرجح واألولي بالتطبيق من جانب الحجية حال االختالف بين نسخ  اللغات المختلفة

 صدرة لتلك النصوص.ادني مسئولية على الجهه الم

يما يتعلق فادية روسيا االتحو جمهورية مصر العربيةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق االتفاقية المبرمة بين 

موجب االتفاقية )االتفاقية(، بصيغته المعدلة ب 1997سبتمبر  23الموقعة في  وعلى رأس المالبالضرائب على الدخل 

لموقعة ا MLIباح ل األرير المتعلقة باالتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقمتعددة األطراف لتنفيذ التداب

 .2017يونيو  7في  روسياو 2017يونيو  7في  مصرمن قبل 

عند  مودع لديهلى الالمقدمة ا مصر تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص باالتفاقية متعددة األطراف بالنسبة لـ 

لديه  الى المودع المقدمة روسيا والموقف الخاص باالتفاقية متعددة األطراف بالنسبة لـ 2020سبتمبر  30التصديق في 

المنصوص  تاألطراف للتعديال. وتخضع هذه المواقف الخاصة باالتفاقية متعددة 2019يونيو  18عند التصديق في 

ة قية متعدداالتفادخلت على المواقف الخاصة بعليها باالتفاقية متعددة األطراف. ويمكن أن تؤدى التعديالت التي أ  

  االتفاقية.األطراف على هذه  االتفاقية متعددةاألطراف إلى تعديل آثار 

 ابلةانونية القالقوص هي النص وتبقى وتظلي عتد بالنصوص القانونية ذات الحجية لالتفاقية واالتفاقية متعددة األطراف  

 للتطبيق.

 يقةهذه الوث أجزاء نص مربعات بجميعاالتفاقية في  يتعلق بأحكامالتي تنطبق فيما  ة األطرافمتعددترد أحكام االتفاقية 

شكل عام ب األطراف االتفاقية متعددة على أحكام تحتوياالتفاقية ذات الصلة. وأ درجت المربعات التي  سياق أحكامفي 

 .2017لعام  القتصادي والتنميةاالنموذجية لمنظمة التعاون  االتفاقية الضريبية لترتيب أحكاموفقا 

 تعددةتفاقية مااللتتوافق المصطلحات المستخدمة في  االتفاقية متعددة األطراف نص أحكامتم إجراء تغييرات على  

يات الوال"، و"التفاقاألطراف مع المصطلحات المستخدمة في االتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"االتفاقية/ا

أ جريت  يرات التيف التغياألطراف. وتهد االتفاقية متعددةلتسهيل فهم أحكام  (،اقدة " و"الدول المتعاقدة"المتع القضائية

راف. دة األطوال يقصد بها تغيير مضمون أحكام االتفاقية متعد إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقةعلى المصطلحات 

ية: تم لالتفاق حالية تصف أحكامتعددة األطراف التي من أحكام االتفاقية م على أجزاءتغييرات  تم إجراءوبالمثل، 

 لتسهيل القراءة. لألحكام الحاليةالوصفية بإشارات قانونية  استبدال اللغة

سبما حالتفاقية شير إلى ات على أنهاإلى االتفاقية  االتفاقية أو إلى أحكامما يتم من إشارات  يجب فهمفي جميع الحاالت،  

 عول.المف ريةاالتفاقية سامن  هذه األحكاماألطراف، شريطة أن تكون  االتفاقية متعددةتم تعديلها بموجب أحكام 

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]يوجد النص االصلي لالتفاقية متعددة االطراف واالتفاقية على موقع 
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 اخالء المسئولية عن دخول احكام االتفاقية متعددة االطراف حيز التنفيذ 
صلية ألحكام األفيها ا تسرية متعددة األطراف المطبقة على هذه االتفاقية في نفس التواريخ التي أحكام االتفاقي تسريال 

ى أنواع ادا عللالتفاقية. ويمكن لكل حكم من أحكام االتفاقية متعددة األطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتم

ا حددته فروضة " وعلى الخيارات التيالضرائب المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب الم

 طراف. في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة باالتفاقية متعددة األروسيا االتحادية وجمهورية مصر العربية 

 . سيارو لـ 2019يونيو  18و مصرلـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

 :  روسيالـ  2019اكتوبر  1و مصرلـ  2021 يناير 1حيز النفاذ:  دخول االتفاقية متعددة األطراف

ً الى ان يتم استكمال اإلجراءات الالزمة مع منظمة   والتنمية لتعاوناسيظل تطبيق االتفاقية متعددة األطراف معلقا

  طراف.أل( من االتفاقية متعددة ا7( الفقرة )35االقتصادية، وذلك من خالل االخطار وفقا ألحكام المادة )
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 يةتفــــاقإ

 بيـــن

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

  اإلتحادية وحكومة روسيا

 بشأن

 ومنع التهرب زدواج الضريبيإلتجنب ا 

 المفروضة على  من الضرائب 

 الدخل ورأس المال
 

 

 

 الس المورأالدخل  المفروضة علىومنع التهرب من الضرائب  لتجنب االزدواج الضريبيفى عقد إتفاقية رغبة 

 
جة واج الضريبي في الديباالعزم على منع االزد   يشير إلى الذياألطراف محل النص  االتفاقية متعددةمن  6التالية من المادة  1تحل الفقرة 

 الخاصة بهذه االتفاقية:

 الضرائب المشمولة من اتفاقيةاألطراف / الغرض  االتفاقية متعددةمن  6المادة 

خلق فرص لعدم  دون ]هذه االتفاقية[االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها إذ عقدت العزم على منع 

تسوق الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خالل التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خالل ترتيبات ال

تفادة غير ض تحقيق اسألغرا ]االتفاقية[ باالتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 

 مباشرة للمقيمين في واليات قضائية ثالثة(.

 :يليى ما تم اإلتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا اإلتحادية عل –وتدعيما للتعاون اإلقتصادى 
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 (1)المادة  
 

 الشخصيالنطاق 
 

 عاقدتين أو كلتيهما.إحدى الدولتين المتفى  المقيمين األفرادعلى  اإلتفاقية ههذ تطبق 

 
 (2)المادة 
 

 تتناولها اإلتفاقيةالتى  الضرائب

 
ية أو ها السياسأو أحد أقسام الدولة المتعاقدةتفرضها  التى رأس المالو على ضرائب الدخل اإلتفاقية ذهه تطبق -1

 .جبايتهابصرف النظر عن طريقة  ةسلطاتها المحلي

س رأ مجموعو الدخل مجموعع الضرائب المفروضة على جمي ورأس المال على الدخل مفروضة ضرائب تعتبر -2

 رف فىمن التص المحققة المكاسبذلك الضرائب على  فىبما  أو رأس المال الدخلمن أو على عناصر  المال

س أم ردة تقييعلى إعاالثابتة والضرائب على مجموع األجور أو المرتبات وأيضا الضرائب منقولة أو الموال األ

  المال.

 هي: اإلتفاقية اهذعليها  تطبقالتى  لحاليةالضرائب ا -3

 بالنسبة إلى روسيا األتحادية: .أ

 والمنظمات،الضريبة على أرباح دخل المشروعات  (1

  األفراد،الضريبة على دخل  (2

  والمنظمات،الضريبة على ممتلكات المشروعات  (3

  األفراد،الضريبة على ممتلكات  (4

 (الروسية بعد بـالضريبة)يشار إليها فيما 

 -العربية:  مصربة لجمهورية بالنس .ب

 (،العقارية )وتشمل ضريبة األطيان والضريبة على العقارات المبنيةالضريبة ( 1) 

 الطبيعين،األشخاص  دخلعلى الموحدة الضريبة  (2) 

  األموال،على أرباح شركات ( الضريبة 3) 

 للدولة،رسم تنمية الموارد المالية ( 4)

 خرى.أ بطرق أو المفروضة عاليهبنسبة مئوية من الضرائب المبينة الضرائب اإلضافية المفروضة ( 5)

 (. الضريبة المصريةبـ )وي شار إليها فيما بعد      

 

دخل على ال فرضالتى تللضرائب وهرها ــجفى  مشابهة أو ثلةاـرائب ممـض ةعلى أي اإلتفاقيةهذه ام ـــأحك تسري -4

 الضرائب الحالية أو بدال منها.ة إلى باإلضافورأس المال بعد تاريخ توقيع اإلتفاقية 

أ على تطرية جوهر تغيرات ةبأي الدولة األخرىالدولتين المتعاقدتين بإخطار  وتقوم السلطات المختصة فى كل من 

 الضريبية.  قوانينها
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 (3)ادة ـالم
 

 تعاريف عامة 
 

 :خالف ذلكبالنص  ما لم يقض يةتفاقهذه اإلألغراض  -1

 هورية مصرا( وجمعاقدة" أو عبارة "الدولة المتعاقدة األخرى" روسيا اإلتحادية )روسييٌقصد بعبارة "دولة مت (أ)

 العربية )مصر( حسبما يقتضيه مدلول النص.

 

ددة قارى المحلجرف ال" إقليم روسيا اإلتحادية وأيضا كل المنطقة اإلقتصادية واروسيا اإلتحاديةيٌقصد بعبارة "  (ب)

 وفقا ألحكام القانون الدولى. 

 

قة المنط كلو جمهورية مصر العربيةل والمياه اإلقليمية قليم" اإلجمهورية مصر العربيةصد بعبارة "يٌق (ج)

 .1982ام اإلقتصادية والجرف القارى والمحددة وفقا ألحكام إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لع
 

 .مكون من مجموعة أشخاصكيان أو شركة أو  أي فردتتضمن لفظ " شخص"  (د)
 

ية ات شخصذفظ " شركة " أى شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها يٌقصد بل (ه)

 اعتبارية.
 

ه شخص وع يديرو " مشروع الدولة المتعاقدة األخرى" على التوالى مشر "بعبارة "مشروع دولة متعاقدةيٌقصد  (و)

 األخرى. مقيم فى دولة متعاقدة ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة
 

لة مشروع دو شغيلهايٌقصد بعبارة " النقل الدولى" أى عمليات نقل تقوم بها السفن والقوارب أو طائرات يقوم بت (ز)

 ألخرى.اعاقدة متعاقدة فيما عدا السفن أو القوارب أو الطائرات التى تعمل بين أماكن تقع فى الدولة المت
 

 ":مختصة السلطة اليقصد بعبارة "  (ح)

 أو من يمثلها قانونا. –ا وزارة المالية فى روسيا اإلتحادية بالنسبة لروسي -1

 بالنسبة لمصر وزير المالية أو من يمثله قانونا. -2

 

 “:يقصد بلفظ " مواطن  (ط)

 متعاقدة.أى فرد يتمتع بجنسية دولة  -1

لة انون النافذ فى الدوأى شخص قانونى أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد هذه الصفة من الق -2

 .المتعاقدة

 

لمعنى ا اعريف بهلم يرد له ت لفظي أب يقصد، إحدى الدولتين المتعاقدتينبمعرفة  يةتفاقهذه اإل أحكام تطبيق عند -2

الم مية، وذلك إلتفاقاالمقرر له فى القانون المعمول به فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه 

 ذلك.خالف بض النص يق

 (4)المادة 
 

 الُمقيم
 

ً " أي شخص فى دولة متعاقدة" مقيم  عبارةي قصد ب يةتفاقهذه اإل ألغراض -1  ائبلضرل ك الدولةلقـوانين تل يخضع وفقا

  ل.مماثأي معيار آخـر محل التسجيل أو أو  إقامته أو محل إدارتهبحكم موطنه أو محل  بها المفروضة

ً من هذه الما( 1وفقاً ألحكام الفقرة )حالة ما إذا كان الفرد يعتبر فى  -2 ـقيما هذه ، فإن لتين المتعاقدتينالدو بكلتادة م 

  اآلتية:الحالة تعالج طبقاً للقواعد 

ً  -أ عتبر مقيما  كلتا فىه تصرف حتدائم تفإذا كان له مسكن  كون له فيها مسكن دائم تحت تصرفهي بالدولة التى يـ 

 .ح الحيوية(لمصالق )مركز اأوث اقتصاديةله بها عالقات شخصية و فى الدولة التىالدولتين فإنه يعتبر مقيماً 
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سكن جود والة عدم أو فى ح مركز مصالحه الحيوية بهايوجد  المتعاقدة التىمكان تحديد الدولة إحـالة عدم  فى  -ب

 .محل إقامة معتاد التى فيهافى الدولة ـعتبر مقيماً في أي من الدولتينفى  دائم تحت تصرفه

ً ـعتبر مقيمفي منهما، محل إقامة معتاد فى أىلم يكن له  إذا أو ،تينكلتا الدول فى ه محل إقامة معتادإذا كان ل -ج فى  ا

 جنسيتها.يحمل التى  الدولة

فى  تصةات المخأو ال يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلط، المتعاقدتين إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين -د

 بينهما.بإيجاد حل للمسألة باإلتفاق المشترك الدولتين المتعاقدتين 

فإن إقانتها تتحدد  بكلتا الدولتين المتعاقدتين( مقيمة 1فى حالة ما إذا اعتبرت شركة بمقتضى أحكام الفقرة رقم ) -3

 كاآلتى:

 تعتبر مقيمة بالدولة التى تحمل جنسيتها. .أ

لة ة فى الدور مقيمفإذا كانت تحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لم تكن تحمل جنسية أى منهما فتعتب .ب

 كائن فيها محل اإلدارة الفعلية.ال

و الشركة مقيما ( من هذه المادة شخص آخر بخالف الفرد أ1فى حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة رقم ) -4

اق لة باإلتفالمسأ بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطة المختصة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين سوف تسعى لحل

 قة تطبيق اإلتفاقية بالنسبة لهذا الشخص.المشترك لتحديد طري

 

 (5)ادة ـالم
 

 المنشأة الدائمة
 

قصد بيةتفاقهذه اإلغراض أل -1 روع أو مششاط النكل  فيه" المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول  عبارة، يـ 

 بعضه.

 خاص:نحو " المنشأة الدائمة " على  عبارةشمل ت  -2

 محل اإلدارة -أ

 فرع ال -ب

 خازن المستخدمة كمنافذ للبيعالمبانى والم -ج

 مكتب ال -د

 مصنع ال -ه

  ورشةال -و

 رد الطبيعيةالموا الستخراجمحجر أو أي مكان آخر ال ،غازالأو  ، حقل البترولمنجمال -ز

 غراسالمزرعة أو ال -ح

 :يليما  أيضا تعبير المنشأة الدائمةشمل ي -3

اء ـاإلنشمشروع  اء أوـبنالوقـع ــم[    ]من االتفاقية متعددة االطراف 14من المادة  1تم التعديل بالفقرة [ -أ -أ

 الموقع أو مر هذاولكن فقط إذا است رافية المرتبطة بهـة اإلشـاألنشط التجهيزات أو روعــمش التجميع أو أو

 ]أشهر. ستة فى مجموعها عنتزيد  لمدة النشاطالمشروع أو 
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 اف وتنسخ احكام هذه االتفاقية:من االتفاقية متعددة االطر 14التالية من المادة  1تطبق الفقرة 
 

 تجزئة العقود  -األطراف االتفاقية متعددةمن  14المادة 

 

من المادة  }3{لفقرة االفقرة الفرعية )أ( من [ المشار إليها في ]ستة أشهر[فقط لغرض تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز  
 :]من االتفاقية }5{

أو بناء الوقع األخرى في مقر يشّكل م ]الدولة المتعاقدة [طة في أنش ]دولة متعاقدة[أ( في حال يمارس مشروع من

، وتتم ممارسة }ريمارس أنشطة إشرافية مرتبطة بهذا المق{أو روع التجهيزات ــاء أو التجميع أو مشـمشروع اإلنش

 ؛ و ]ستة أشهر[يوًما من دون تجاوز  30هذه األنشطة خالل فترة أو فترات زمنية تتجاوز، في مجملها، 

، ةنشطة إشرافيأ)أو، في حال تنطبق على {األخرى في  ]الدولة المتعاقدة[ ب( في حال تتم ممارسة أنشطة مرتبطة في

يتجاوز  نية مختلفة،خالل فترات زمروع التجهيزات ــاء أو التجميع أو مشـأو مشروع اإلنشموقع البناء  }مرتبطة بـ(

 ،رتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشروع المذكور أواًل يوًما، بمعرفة مشروع واحد أو أكثر م 30كل منها 
 

نشطة في أواًل األ لمذكورتضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى الفترة الزمنية اإلجمالية التي مارس خاللها المشروع ا

 .روع التجهيزاتــاء أو التجميع أو مشـأو مشروع اإلنشموقع البناء 
 

فقط كن لد آخرين أو أفرا العاملينعن طريق  مشروع يقدمها التىستشارية الخدمات اال هابما في الخدمات تقديم -ب

عن ستة زيد ي مجموعهالمدة الدولة  داخل به(  مشروع مرتبطأو للمشروع بالنسبة ) األنشطةتلك إذا استمرت 

 فترة اثني عشر شهرا. خالل أشهر

 

فإن هذه المادة، للسابقة امن األحكام  استثناء [   ]فمن االتفاقية متعددة االطرا 13من المادة  2تم التعديل بالفقرة [ -4

  :يليال تشمل ما  "المنشاة الدائمة " عبارة

 .فقط لمشروعالمملوكة لالبضائع  وأ السلع تخزين أو عرضالض اغرأب الخاصة بالتسهيالت االنتفاع -أ

 فقط. ضض التخزين أو العرارألغ لمشروعالمملوكة لسلع أو البضائع االحتفاظ بمخزون من ال -ب

 آخر فقط. بغرض تشغيلها بواسطة مشروع  لمشروعالمملوكة لسلع أو البضائع االحتفاظ بمخزون من ال -ج

 .فقط معلومات للمشروعالبضائع أو تجميع السلع أو البغرض شراء  نشاطبمكان ثابت لل االحتفاظ -د

 .لمشروعية أو مساعدة لتمهيد طبيعة ذات ىخرأ ةطأنش ةأيفقط ممارسة بغرض  نشاطثابت لل االحتفاظ بمكان  -ه

 السابقة ـرعـيةالف اتالفـقرفى  المشـار إليها نشطةاأل به فقط أى مجموعة منيزاول بمكان ثابت للعمل  االحتفاظ -و

 ذاألنشاطة اهاذه  ةمجموعا عان والنااتجلمكاان الثابات اإلجماالى لهاذا اأن يكون النشاط  ، بشرط()و( إلى أمــن )

 ].قطفللمشروع  صفة تمهيدية أو مساعدة

 
 اقية: ( من هذه االتف5( من المادة )4من االتفاقية متعددة االطراف محل الفقرة ) 13التالية من المادة  2تحل الفقرة   

 

 محددة نشطةأإعفاء األطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشاة الدائمة من خالل  االتفاقية متعددةمن  13المادة 

 أ( )الخيار 

 

 ، ال يشمل مصطلح المنشاة الدائمة ما يلي:]( من االتفاقية5المادة )[مع مراعاة    

 .االنتفاع بالتسهيالت الخاصة بأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط (1-أ( أ( 

 .االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع ألغراض التخزين أو العرض فقط (2-)أ    

  .االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط (3-)أ    

 .االحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط (4-)أ    

                      خرى ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة االحتفاظ  بمكان ثابت للنشاط بغرض فقط ممارسة أية أنشطة أ  (5-)أ    

 .للمشروع

االحتفاظ بمكان ثابت للعمل يزاول به فقط أى مجموعة من األنشطة المشـار إليها فى الفـقرات الفـرعـية  (6-)أ    

ذه ج عن مجموعة هات(،  بشرط أن يكون النشاط اإلجمالى لهذا المكان الثابت والن6-( إلى ) أ1-السابقة مــن )أ

 ؛األنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع فقط
 

 ر وارد فيشاط غيب( االحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي ن

 الفقرة الفرعية أ(؛
 

 ب(،  وعيتين أ( ن الفرة المذكورة في الفقرتيج( االحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط ألي مزيج من األنشط
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ة ل ذا طبيعو العمأيكون النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية ج(، مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجاري  بشرط أن

  تحضيرية أو مساعدة.

 
( 2تعديلها بالفقرة ) حسبما تم {اقية( من هذه االتف5مادة )( من ال4من االتفاقية متعددة االطراف على الفقرة ) 13التالية من المادة  4طبق الفقرة تن

 }من االتفاقية متعددة االطراف: 13من المادة 

فاقية متعددة من االت 13من المادة  }2{حسبما تم تعديلها بموجب الفقرة { من االتفاقية }5{المادة [ ال تنطبق 

م ي حال قيافتخدامه أو االحتفاظ به بمعرفة مشروع على مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل يتم اس ،}]األطراف

خر آو في مقر لمقر أاالمشروع ذاته أو مشروع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بممارسة أنشطة النشاط التجاري أو العمل في نفس 

 و: ]الدولة المتعاقدة[ في نفس 

ل منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر ً بممرتبط ارتباطاً وثي أ( أن ذلك المقر أو المقر اآلخر يشّكِّ المادة  [وجب أحكامقا

ف المنشأة الدائمة؛ أو  ]من االتفاقية }5{  الضرائب المشمولة التي تعّرِّ

جمل النشاط الناتج عن مزيج األنشطة التي تتم ممارستها بمعرفة المشروعين في نفس ا و بمعرفة ألمقر، ب( لم يكن م 

 ثيقاً في المقرين، ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة،نفس المشروع أو مشروعات مرتبطة ارتباطاً و

المشروع  ها نفسبشرط أن تشّكل أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر، أو يمارس

لة تعد جزًءا من العملية المت ً في المقرين، وظائف مكّمِّ ً وثيقا شطة نتسيير األلرابطة أو المشروعات المرتبطة ارتباطا

 التجارية أو األعمال.

من  (2) (،1) البندين من أحكام استثناء[     ]من االتفاقية متعددة االطراف 12من المادة  1تم االحالل بالفقرة  [  -5

فى  يعمل والذية من هذه الماد( 7) أحكام البندعـليه  تسري الذيالشخص بخالف الوكيل المستقل  فإن هذه المادة

 ائمة فىده منشأة مشروع يعتبر أن لأخرى فإن هذا النيابة عن مشروع تابع لدولة متعاقدة إحدى الدول المتعاقدة 

 ا:إذ حساب المشروعيقوم بها هذا الشخص لالتى نشطة لأل بالنسبةدة المذكورة أوال الدولة المتعاق

ألنشطة تكن تلك ا مسلطة إبرام العقود باسم المشروع مال –ويمارس عادة فى هذه الدولة المتعاقدة  –كانت له   (أ)

( من 4فقرة ))أنشطة هذا الشخص( من قبيل األنشطة التى تمارس من خالل مركز ثابت والمشار إليها فى ال

ة طبقا شأة مستقريزاول تلك األنشطة من الذيتلك الفقرة التى ال تجعل المركز الثابت للعمل  –هذه المادة 

 ].ألحكامه
 من هذه االتفاقية: 5ة من الماد 5الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة  االتفاقية متعددة االطراف محلمن  12التالية من المادة  1تحل الفقرة 

  

 بالعمولة ات الوكالءاألطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خالل ترتيب االتفاقية متعددةمن  12المادة 

 واالستراتيجيات المماثلة

 

، ففي حال ]تعددة األطرافمن االتفاقية م 12من المادة  2للفقرة [ ، ولكن إعماالً ]تفاقيةمن اال }5{المادة  [ مع مراعاة 

قوداً، أو يؤدى عبالنيابة عن مشروع، وفي هذا الصدد، يبرم بشكل معتاد ]دولة متعاقدة[قيام شخص بممارسة نشاط في 

ت يه تعديالأإجراء بادةً دون قيام المشروع بشكل معتاد الدور الرئيسي الذي يؤدى إلبرام العقود التي يتم إبرامها ع

 جوهرية، وتكون هذه العقود:

 أ( باسم المشروع؛ أو

 أو ستخدامها؛احق في ب( لنقل ملكية أو لمنح الحق في استخدام ممتلكات يملكها ذلك المشروع أو يتمتع ذلك المشروع بال

 ج( لتقديم الخدمات بمعرفة ذلك المشروع،

لك الشخص لصالح فيما يتعلق بأي أنشطة يمارسها ذ ]الدولة المتعاقدة [نشأة دائمة في تلكيعد ذلك المشروع لديه م

اري أو ط التجالمشروع، ما لم تكن تلك األنشطة، في حال تمت ممارستها بواسطة المشروع من خالل مقر ثابت للنشا

ابت للنشاط التجاري أو بار هذا المقر الث، لن تؤدي إلى اعت]الدولة المتعاقدة [العمل الخاص بذلك المشروع يقع في تلك 

 وأ. ]من االتفاقية }5{مادة ال [العمل منشأة دائمة بموجب تعريف المنشأة الدائمة الوارد في أحكام 

 

ئع أو البضا ن السلعمال بمخزون فى الدولة المتعاقدة المذكورة أوله تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة إذا لم يكن  (ب)

 انتظام نيابة عن المشروع.يقوم بالتسليم منها ب
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لتأمين ق بإعادة اما يتعلا عدا م فيمالدولة متعاقدة ن مشروع التأمين التابع إف من األحكام السابقة لهذه المادة استثناء -6

لة الدو هذهم إقليفى  ينالتأمبتحصيل أقساط المشروع قام ما الدولة المتعاقدة األخرى إذا  يعتبر أن له منشأة دائمة فى

طبق عليه نممن يمستقلة فة صذو  وكيالال يكون من خالل شخص  فيها وذلك واقعةقام بتأمين مخاطر  أو األخرى

 .من هذه المادة (7) أحكام الفقرة

إلحدى الدولتين لتابع ا لمشروعلال يعتبر أن [   ]من االتفاقية متعددة االطراف 12من المادة  2تم االحالل بالفقرة  [ -7

 ى من خاللاقدة األخرالمتعالدولة  هذه لمجرد قيامه بنشاط فى األخرىالدولة المتعاقدة  ة فىالمتعاقدتين منشأة دائم

د حدو مل فىالعهؤالء األشخاص  يزاولصفة مستقلة شريطة أن  لهأو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر سمسار 

كيال  يعتبر واللمشروع ابه نيابة عن هذا يزاول كل هذا النشاط أو أغلة ومع ذلك فإذا كان هذا الوكيل المعتـاد مهنتهم

 ].الفقرةذا صفة مستقلة فى مفهوم هذه 
 ( من هذه االتفاقية:5( من المادة )7من االتفاقية متعددة االطراف محل الفقرة ) 12التالية من المادة  2تحل الفقرة 

  

العمولة بت الوكالء ائمة من خالل ترتيبااألطراف/ التجنب المصطنع لوضع المنشأة الد االتفاقية متعددةمن  12المادة 

 واالستراتيجيات المماثلة

 

دولاة [ ي فافاي حاال أن الشاخص الاذي يماارس العمال  ]من االتفاقية متعاددة األطاراف 12من المادة  1الفقرة [ ال تنطبق
   ]لدولاة المتعاقادةا [فاي األخارى يماارس نشااطاً تجاريااً أو عماالً  ]الدولاة المتعاقادة [بالنياباة عان مشاروع يتباع  ]متعاقدة

ذلاك،  عتااد. ورغامالمذكورة أوالً بوصفه وكيالً مستقالً يعمل بالنيابة عن المشروع في إطار نشاطه التجااري أو عملاه الم

هاا ففي حال أن الشخص يعمل بشكل حصري أو شبه حصري بالنيابة عان واحاد أو أكثار مان المشاروعات التاي يارتبط ب

ع مان ق باأي مشاروذلك الشخص وكيالً مستقالً بالمعنى المنصوص عليه في هاذه الفقارة فيماا يتعلا ارتباطاً وثيقاً، فال يعد

 هذا القبيل.

 دولةال ىفأو تحت سيطرة شركة مقيمة  على مسيطرة إحدى الدولتين المتعاقدتين إن مجرد كون شركة مقيمة فى -8

أى طريقة بمة أو ى )سواء عن طريق منشأة دائاألخر المتعاقدة تلك الدولة فى اهأو تزاول نشاط المتعاقدة األخرى

 األخرى. للشركة من الشركتين منشأة دائمة أخرى( ال يجعل فى حد ذاته أيــا

 من االتفاقية متعددة االطراف على احكام هذه االتفاقية:  15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة   

 

 المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع تعريف الشخص  –األطراف  االتفاقية متعددةمن  15المادة 

 

أحادهما،  ، يكاون شاخص مرتبطااً ارتباطااً وثيقااً بمشاروع فاي حاال ممارساة]مان االتفاقياة }5{المادة  [ألغراض أحكام 

س اسااتنادًا إلااى كافااة الحقااائق والظااروف ذات الصاالة، الساايطرة علااى اآلخاار أو فااي حااال خضااوع كليهمااا لساايطرة نفاا

هما بصاورة لى أية حال، ي عتبر شخص مرتبًطا ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال يمتلك أحاداألشخاص أو المشروعات. وع

 50ثار مان في المائة من الحصص االنتفاعياة فاي اآلخار )أو، فاي حالاة الشاركة، أك 50مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

ك شاخص آخار لشركة( أو في حاال يمتلافي المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية االنتفاعية في ا

فاي  50ن مافي المائة من الحصص االنتفاعية )أو، في حالة الشاركة، أكثار  50بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

 .المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية االنتفاعية في الشركة( في الشخص والمشروع
 

 
 (6)المادة 
 

 عقاريةالموال األمن  الدخل الناتج
 

لناتج من ذلك الدخل ا ىعقارية )بما ف أموالمن إحدى الدولتين فى  مقيمشخص  الدخل الذي يحصل عليهيخضع  (1

 خرى.األالمتعاقدة تلك الدولة  للضريبة فى فى الدولة المتعاقدة األخرى ةكائنالزراعة أو الغابات( 

مل شتو ألموالابها تلك  قاً لقانون الدولة المتعاقدة التى توجدوف االمعنى المحدد لهب (عقاريةال أموال) عبارةتعرف  (2

 تاعة والغاباالزر فى الماشية والمعدات المستعملةك حال األموال الملحقة باألموال العقارية أيعلى  عبارةال ههذ

 ل العقاريةباألموا عاالنتفاوحق  العقاراتبملكية  فيما يتعلقتنطبق عليها أحكام القانون العام  التىالحقوق كذلك 

يرها من غمعدنية وال درواالمو ل المناجمستغالا أو حق استغاللمتغيرة أو ثابتة مقابل  بمبالغوالحقوق المتعلقة 

       .الطائرات من األموال العقارية وأو القوارب أ، وال تعتبر السفن الموارد الطبيعية
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 أو أو تأجيرهاارية المباشر لألموال العق االستعمالناتج من على الدخل المن هذه المادة  (1)أحكام الفقرة  تسري (3

 خر.آعلى نحو  استعمالها

 والدخل الناتج روعمش أليعقارية الموال األعلى الدخل الناتج من  من هذه المادة( 3( و)1أحكام الفقرتين ) تسري  (4

 مستخدمة ألداء الخدمات الشخصية المستقلة.العقارية الموال األمن 

 

 (7)المادة 
 

 التجارية والصناعية األرباح
 

 لم يكـن ماقدة فقط المتعاتلك الدولة  فىللضريبة  إحدى الدولتين المتعاقدتينيحققها مشروع  األربـاح التىتخضع  (1

روع ـان المشـك فإذافيها، ه ـة كائنـريق منشأة دائمـالدولة المتعاقدة األخرى عن ط فى نشاطايزاول  المشروع

ً ـيزاول نش  ىف لكنورى األخالمتعاقدة الدولة  فىفإن أرباح المشروع تخضع للضريبة  النحو السابقعلى  اطا

 فقط من هذه األرباح. المنشاة الدائمة تلك ما يخصحدود 

 فى نشاطايزاول  نإحدى الدولتين المتعاقدتيإذا كان مشروع  من هذه المادة (3الفقرة ) بأحكام اإلخاللمع عدم  (2

 تىألرباح الاقدتين الدولتين المتعكل من ا ، فتحدد فىنشأة دائمة كائنة فيهام عن طريق الدولة المتعاقدة األخرى

يزاول نفس  مستقال ومنفصالكانت مشروعا لو المنشاة  تحققهاالتى على أساس األرباح تخص المنشأة الدائمة 

 مشروع الذيعن ال اماماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تمظروف م فى نفس الظروف أو فى مماثال نشاطاأو  النشاط

 يعتبر منشأة دائمة له.

ذلك  ىبما ف مةالمنشأة الدائ على أغراض نشاط التى أنفقت اريفخصم المصد أرباح المنشأة الدائمة تعند تحدي (3

 مة أو فىأة الدائلكائنة بها المنشالدولة ا سواء أنفقت فى المصاريف اإلدارية العموميةوالتنفيذية  اريفالمص

 غيرها. 

 روع.ئع للمشأن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة اشترت سلعا أو بضاتبر ال تع (4

أساس  ة علىـدائمالمنشأة التى تخص العلى تحديد األرباح  إحدى الدولتين المتعاقدتين يجرى فىالعرف  طالما أن (5

المتعاقدة من  الدولة منع تلكت ال (2)م الفقرة أحكا نفإ المختلفة أجزائهلألرباح الكلية للمشروع على  نسبيتقسيم 

ة أن طريق على رفـالع ـهجرى علي ىذـال م النسبىــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـتخض تحديد األرباح التى

 هذه المادة.  فى المبينةلى نتيجة تتفق مع المبادئ إيجب أن تؤدى  التقسيم النسبى

م يكن أخرى ما ل الطريقة سنة بعدنفس المنشأة الدائمة تحدد ب تخص ىاألرباح التفإن  ألغراض الفقرات السابقة (6

 خالف ذلك.ب وكاف للعملهناك سبب سليم 

مادة حكام هذه الأفإن  يةتفاقهذه اإل فىمواد أخرى على حده  الدخل تتناولهاإذا كانت األرباح تتضمن عناصر من  (7

 المواد.ال تخل بأحكام تلك 

 (8) المادة
 

  الدولى النقل
 

 ىلطائرات فاالقوارب أو سفن أو المن تشغيل ، إحدى الدولتين المتعاقدتين قه مشروعيحق الذيخضع الدخل ي (1

 فقط. المتعاقدة الدولة ، للضريبة فى تلكىالدول النقل
 

 ارى مشترك أو( بالمثل على الدخل الناتج من االشتراك فى اتحاد شركات أو نشاط تج1أحكام الفقرة ) تسري (2

 ة.فى وكالة دولي
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 (9)المادة 
 

 شتركةالمشروعات الم
 

 
 أو رأس رقابةو أفى إدارة  ،بطريق مباشر أو غير مباشر حدى الدولتين المتعاقدتينإلتابع ساهم مشروع  إذا )أ( -1

 أو، األخرىمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة 

حدى مشروع إل مال أو رأس رقابةأو  إدارةفى  ساهم نفس األشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر إذا (ب)         

  للدولة المتعاقدة األخرى.ومشروع  الدولتين المتعاقدتين

المالية القتهما فيما يتعلق بع ،مشروعينالبين  اشروط المذكورتين أي الحالتينفى  وإذا وضعت أو فرضت            

 ن يمكن أنكا ة أرباحفإن أية تقلمسات المشروعاليمكن أن تقوم بين التى  الشروطتختلف عن  ،والتجارية

أن  ، يجوزوطالشر هذهولكنه لم يحققها بسبب قيام  ط قائمةلو لم تكن هذه الشرو أي من المشروعينيحققها 

  .شروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلكأرباح هذا المتتضمنها 

 

بعد انتهاء ذه المادة ه( من 1لفقرة )ال تقوم الدولة المتعاقدة بتغيير أرباح مشروع طبقا للظروف المشار إليها فى ا -2

 المدة المحددة فى قوانينها الداخلية.

عاقدة ة المتتحقق فيه أرباح مشروع تلك الدول الذيوفى جميع األحوال بعد مرور خمس سنوات من نهاية العام 

 التى خضعت للتغيير.

 

 .المتعمد أو اإلهمال حالة التهرب أو التقصيرفى  من هذه المادة( 2أحكام الفقرتين ) ال تطبق -3

 

 (10)المادة 
 

 األسهم أرباح
 

تعاقدة لة الممقيم فى الدولشخص  إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  تدفعها شركة مقيمة تخضع ارباح األسهم التى (1

 األخرى. المتعاقدة الدولةتلك  فىللضريبة  األخرى

ً للضريبة فى الدولة المتعاقدة التىأتخضع  هذهاألسهم  أرباح نـع ذلك فإوم (2 لهذه افعة ـركة الدالشـ بهاتقيم  يضا

ضريبة ن الفإ مأرباح األسهالمالك المستفيد من المستلم هو ولكن إذا كان قا لقوانين تلك الدولة طبو األرباح

لى فرض ع% من إجمالى مبلغ أرباح االسهم، ولن تؤثر أحكام هذه الفقرة 10ال يجوز أن تزيد عنالمفروضة 

 بة لألرباح التى دفعت منها أرباح األسهم.سالضريبة على الشركة بالن

 -ئنين الدا غير حقوق -يقصد بأرباح األسهم فى هذه المادة الدخل المستمد من األسهم أو من الحقوق األخرى  (3

ضريبية ة الملوالمشاركة فى األرباح وكذلك الدخل المستمد من حقوق المشاركة األخرى التى تخضع لنفس المعا

 ألرباح.زعة لكالدخل الناتج من األسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة األخرى التى تقيم بها الشركة المو

ً فى إـسهن أرباح األـد مـالك المستفيـإذا كان الممن هذه المادة ( 2( ، )1كام الفقرتين )ـرى أحـال تس (4 حدى م مقيما

من خالل  حلألرباعة تقيم بها الشركة الدافالتى  الدولة المتعاقدة األخرى فى نشاطا زاولي الدولتين المتعاقدتين

 هاائن بكأو بت تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل مركز ثافى  كائنة بها أو يؤدي مستقرةمنشاة 

المركز  أو مستقرةلاالمنشاة مثل هذه التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا ب بسببهااألسهم المدفوع ملكية وأن تكون 

 األحوال . حسب علىمن هذه األتفاقية ( 14المادة )أو  (7)هذه الحالة تطبق أحكام المادة  فى مثلوالثابت 

ً أو دخالً من الدولة المتفى  كانت شركة مقيمةإذا  (5 ال  ألخرى فإنهعاقدة اإحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحا

ال إذا إشركة أن تفرض أي ضريبة على أرباح األسهم المدفوعة بواسطة ال يجوز لهذه الدولة المتعاقدة األخرى

مدفوع األسهم ال لكيةم كانت مثل هذه األرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى أو إذا كانت

 أن والاألخرى  عاقدةالمتبسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعلياً بمنشأة مستقرة أو مركز ثابت كائن بتلك الدولة 

عة أو المدفو حتى لو كانت أرباح األسهمغير الموزعة تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على األرباح 

 األرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها األرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة األخرى.
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 (11)المادة 
 

 وائدالف
 

ضع تخ األخرى الدولة المتعاقدة فىمقيم شخص تدفع ل والتى الدولتين المتعاقدتينإحدى فى  تنشأ الفوائد التى (1

 األخرى. المتعاقدة تلك الدولةفى  للضريبة

ً لقوالمتعاقدة التى نشأت الدولة  تلك فىللضريبة تخضع هذه الفوائد أيضا  ومع ذلك (2  لدولةاانين تلك فيها وطبقا

 %15عن  زيدتال ن أ فإن الضريبة التى تفرض يجب ك المستفيد من الفوائدالمتعاقدة ولكن إذا كان المستلم هو المال

 .وائدمن إجمالي مبلغ الف

تدفع  ت الفوائدكان ذاإحالة ما فى  الفوائد التى تنشأ فى دولة متعاقدة تعفى من الخضوع للضريبة فى تلك الدولة وذلك (3

 إلى:

 ية فيها.الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محل (أ)

 .% من رأسماله51 تمتلك الدولة المتعاقدة األخرى بنك آخرالبنك المركزى أو أى  (ب)

م لبرهن أم  ضمونةيقصد بلفظ "الفوائد" فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات الدين أيا كان نوعها سواء كانت م (4

كومية أو ت الحل الناتج من السنداتكن أو كانت تمنح أو ال تمنح حق المشاركة فى أرباح المديونية وخاصة الدخ

 دات.السن الدخل من األذونات أو السندات بما فى ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بمثل هذه األذونات أو

ً  فوائدالإذا كان المالك المستفيد من  من هذه المادة (2) (،1) تينأحكام الفقر تسري ال (5  إحدى الدولتين ىفمقيما

و أائنة بها، ك مستقرةة من خالل منشأفيها الفوائد تنشأ التى  الدولة المتعاقدة األخرى طا فىنشا زاولوي المتعاقدتين

نية لمديواسند  يكون نا، وخدمات شخصية مستقلة من خـالل مركز ثابت كائن بها األخرى تلك الدولة فى باشري

كام ة تطبق أحهذه الحال فىو ،المركز الثابتأو  المستقرةنشـأة المتلك بفعليا  ارتباطاوائد مرتبطاً عنه الف يدفع الذي

 حسب األحوال. على من هذه األتفاقية (14) ( أو7)المادة 

و أ السياسية أقسامها أحد تدفعها الدولة نفسها أو تإذا كان إحدى الدولتين المتعاقدتين فىنشأت قد  أنها وائدفالتعتبر  (6

قيماً واء كان مس وائدالذى يدفع الفإذا كان الشخص  ذلك تلك الدولة ومع فى مقيمإحدى سلطاتها المحلية أو شخص 

 -ا ثابت اأو مركز رةمستقمنشأة  إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  يمتلك - إحدى الدولتين المتعاقدتين فىغير مقيم  وأ

د، ك الفوائلتل ابت يتحمأو المركز الث المستقرةوكانت تلك المنشأة  وائد المدفوعة،نه الفعتنشأ  الذى الدينتعلق به ي

 بت.أو المركز الثا المستقرةبها المنشأة كائن ال الدولة فىوائد تعتبر أنها قد نشأت فإن هذه الف

ر أى شخص آخنهما وبين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل مإذا كانت قيمة الفوائد تزيد بسبب وجود عالقة خاصة  (7

و لم لمستفيد لالمالك ان القيمة التى كان يتفق عليها بين الدافع وع –تدفع عنه الفوائد  الذيبالنظر إلى سند الدين 

جزء لة يظل اله الحاإال على هذه القيمة األخيرة فقط وفى مثل هذ تسريتوجد هذه العالقة فإن أحكام هذه المادة ال 

 ماة األحكامراع الزائد من مبلغ الفوائد المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين مع

 المنصوص عليها بهذه اإلتفاقية. االخرى
 

 (12)المادة 
 

 اواتــــاإلت
 

تخضع  األخـرى الدولة المتعاقدةفى  مقيم شخص إلى وتدفع إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  تنشـأالتى  اإلتاوات (1

 األخرى.المتعاقدة  تلك الدولةفى  للضريبة

 كن إذا كانولالدولة،  ها وطبقا لقوانين تلكبنشأ تالتى  الدولة المتعاقدةفى  ةللضريب اإلتاواتتخضع هذه ذلك ومـع   (2

مالي مبلغ من إج %15عن سعرها  زيديال يجب أ الضريبة المفروضة فإنتاوات المالك المستفيد لإلالمستلم هو 

  اإلتاوات.

 استعمالفى  أو الحـق استعمالمقابل يتم تسلمها  نوعالمبالغ من أى  ةهذه المادفى  الوارد تاوات "إ"  لفظيقصـد ب (3

 لإلذاعةالمسجلة  والشرائط واألفالم ذلك األفـالم السينمائيةفى  ماب علمىأو  فني أو أدبيبعمل  ةخاصالنشر الحقوق 

أساليب سرية  كمبيوتر أوالبرامج  خطة أو عالمة تجارية أو تصميم أو نموذج أو اختراعبراءة  أى والتليفزيون أو
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 تتعلق، معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات استعمالفى  أو الحق استعمالمقابل  تركيب أوأو 

 علمية. أوتجارية وبخبرة صناعية 

ً مقيم تاواتإلاهذه لإذا كان المالك المستفيد من هذه المادة  (2) (،1ال تطبق أحكام الفقرتين ) (4 ين إحدى الدولتفى  ا

ً  إما تاواتتنشأ فيها اإلالتى  خرىة المتعاقدة األالدولفى  ويمارس المتعاقدتين ل من خـال او تجاريأصناعيا  نشاطا

ابت ثمركز  تقلة من خاللخرى خدمات شخصية مساأل المتعاقدة أو يؤدى فى تلك الدولة بهاكائنة  مستقرةمنشأة 

 ستقرةالملمنشأة اتلك  عفعلياً م طاارتباتاوات المدفوعة مرتبطة إلالحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه ا وأن كائن بها

 األحوال.حسب  قية( من هذه اإلتفا14)المادة  أو (7)هذه الحالة تطبق أحكام المادة  وفى مثل .أو المركز الثابت

ا حد أقسامهها أو أالدافع لإلتاوات هو تلك الدولة نفسإذا كان  دولة متعاقدةفى  نشأت ، قدتاوات أنهاإلتعتبر ا  (5

اً ء كان مقيمسواات الدافع لإلتاوومع ذلك إذا كان الشخص  و شخصا مقيما فى تلك الدولة،لطة محلية أالسياسية أو س

 ماهيرتبط ب اركز ثابتأو م مستقرةمنشأة  تلك الدولة المتعاقدةفى  يمتلك إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  غير مقيم وأ

أو  قرةالمستنشأة بها المن كائال المتعاقدة الدولةفى  قد نشأت تعتبر أنهاويتحمالن به فإن اإلتاوات  اإلتاوة دفع لتزاما

 المركز الثابت.

 ص آخروشخ يهمادافع والمالك المستفيد أو بين كلالمدفوعة بسبب عالقة خاصة بين ال اإلتاواتكانت قيمة  ،إذا  (6

ع يها الدافن يتفق علالتى كا تزيد عن القيمة اإلتاواتتدفع عنها التى  أو المعلومات أو الحق االستعمالإلى  نظربال

هذه ثل موفى  قط.خيرة فإال على القيمة األ تسريوالمالك المستفيد لو لم توجد هذه العالقة فإن أحكام هذه المادة ال 

راعاة مقدتين مع لمتعاالحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين ا

 خرى المنصوص عليها فى هذه اإلتفاقية.األحكام األ

 

 (13)المادة 
 

 األرباح الرأسمالية
 

ار قارية المشاألموال الع فىمن التصرف  الدولتين المتعاقدتين فى إحدىمقيم  يحصل عليها شخصالتى  األرباح (1

 ألخرى.المتعاقدة ا الدولةتلك  فى للضرائب تخضع خرىألاالدولة المتعاقدة  فى كائنةالو السادسةإليها فى المادة 

 ةمستقرة نشـاط منشأفى  جزءاً من األموال المستخدمةل كشمنقولة ت أموالفى  ن التصرفاألرباح الناتجة ع (2

 موالأفى  فالتصر من الناتجة أو ،الدولة المتعاقدة األخرىفى  حدى الدولتين المتعاقدتينيمتلكها مشروع تابع إل

 خرىاأل اقدةالمتعوكائن بالدولة  الدولتين المتعاقدتين حدىبإ يمتحت تصرف شخص مق ز ثابتخاصة بمركمنقولة 

ع محدها أو )و المستقرةتلك المنشأة فى  رباح من التصرفذلك األفى  بما بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة

 .ىاألخرة المتعاقد تلك الدولةفى  للضريبة تخضع المركز الثابت من التصرف فى مثل هذا أو ،المشروع كله(

لتين يقوم بتشغيلها مشروع إحدى الدوو طائرات أأو قوارب سفن فى  ن التصرفعالناتجة  األرباحتخضع  (3

 اتالطائررب أو القواتلك السفن أو  منقولة خاصة بتشغيل أموالمن التصرف فى  وأالدولى فى النقل المتعاقدتين 

  .الدولة المتعاقدة تلك فى للضريبة

فى  ن التصرفمالناتجة  األرباحتخضع [   ]من االتفاقية متعددة االطراف 9ادة من الم 4تم االحالل بالفقرة  [ (4

دولة ى ف كائنةمن ممتلكات عقارية  أساسا بطريق مباشر أو غير مباشر ممتلكاتها شركة تكون مالأسهم رأس 

   ].تلك الدولة المتعاقدةفى  متعاقدة للضريبة

 ية:( من هذه االتفاق13( من المادة )4ة متعددة االطراف محل الفقرة )من االتفاقي 9التالية من المادة  4تحل الفقرة 
 

 ص في كياناتالرأسمالية الناتجة عن التصرف في أسهم أو حص األرباح /األطراف  االتفاقية متعددةمن  9المادة 

 تستمد قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة

ساهم أو أمان جاراء التصارف فاي ملكياة  ]دولاة متعاقادة[ ققهاا مقايم فاي ، تخضاع األربااح التاي يح]االتفاقياة [ألغاراض 

ي فااألخارى  ]الدولاة المتعاقادة[ حصص مماثلة، مثل حصص في شركات تضامن أو صناديق ائتمان، للضريبة في تلك 

مان  شارةفاي المائاة مان قيمتهاا بصاورة مباشارة أو غيار مبا 50حال استمدت تلك األسهم أو الحصص المماثلة أكثار مان 

يوًما  365رة الـ األخرى وذلك في أي وقت خالل فت ]الدولة المتعاقدة[ ممتلكات غير منقولة )أموال عقارية( تقع في تلك 

 السابقة على التصرف.
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 يبةللضرتخضع  من هذه المادةالفقرات السابقة  فى المذكورةتلك  غيرأموال  أيفى  األرباح الناتجة من التصرف (5

 . ينشأ فيها الدخلالتى  قدةالدولة المتعافى فقط 

 (14)المادة 
 

 الخدمات الشخصية المستقلة
 

خرى ذات أ من خدمات مهنية أو أنشطة إحدى الدولتين المتعاقدتينفى  مقيم شخص يحصل عليه الذيالدخل يخضع  (1

لمتعاقدة الدولة افى  للضريبة أيضا يخضع هذا الدخلمثل أن ، إال المتعاقدة فقط تلك الدولةفى  للضريبة طبيعة مستقلة

 اآلتية:فى الحاالت  خرىاأل

ض ألغرا األخرى المتعاقدة تلك الدولةفى  كائن مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة لدى الشخصإذا كان  (أ)

لمركز اقط هذا يخص ف الذيفى الدولة المتعاقدة األخرى الدخل هذه الحالة يخضع للضريبة  بنشاطه ففىالقيام 

 الثابت.

 وعها عنمجمفى  تزيدتساوى أو األخرى لمدة أو لمدد المتعاقدة الدولة  تلك فى موجوداالشخص كان إذا  (ب)

 مد من النشاطفإنه يخضع للضريبة بها بالنسبة فقط لمثل هذا الدخل المستشهرا  12فترة خالل يوماً  (183)

 يه فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى.ديؤ الذي
 

 التعليمي أو بويالتر أو الفني أواالدبى  أو العلمينشاط المستقل لاخاص  بوجهتشمل عبارة " الخدمات المهنية "  (2

 حاسبين.والم األسنان وأطباء والمعماريين والمهندسين باألطباء والمحامينلخاص النشاط المستقل اوكذلك 

 

 (15)المادة 
 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة
 

يستمدها التى  ةت المماثلرتبات واألجور وغيرها من المكافآالم تخضع 19 ،18 ،16 وادمأحكام الب اإلخاللمع عدم  (1

دولة ى فى العمل يؤدفقط ما لم يكن ال تلك الدولةفى  من وظيفة للضريبة إحدى الدولتين المتعاقدتينمقيم فى 

 ولةك الدتلفى  بةللضري خضعت المستمدة منه ةالمكافآن فإنحو إذا كان العمل يؤدى على هذا الخرى. فالمتعاقدة األ

 األخرى. المتعاقدة
 

من  لدولتين المتعاقدتينإحدى افى  مقيميحصل عليها التى  فإن المكافأة من هذه المادة (1من أحكام الفقرة ) اً استثناء  (2

 فقط إذا: الدولة المذكورة أوالً فى  الدولة المتعاقدة األخرى تخضع للضريبةفى  ؤدىعمل ي  

ً يوم (183)مجموعها عـن فى  خرى لمدة أو لمدد ال تزيداأل المتعاقدةالدولة فى  المكافأة مستلم وجد (أ)   خاللـا

 و شهراً. 12مدة 

  و األخرى، لةالدوفى  يقيمال صاحب عمل  كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن (ب)

 .األخرى قدةالمتعا الدولةفى  أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل مستقرةمنشأة  المكافأة ال تتحملكانت  (ج)

 

قارب أو  ظهر سفينة يؤدى على الذيالعمل عن  المستمدةالمكافأة  تخضع مـن األحكام السابقة لهذه المادة اً ءستثناا  (3

 تعاقدة.لدولة الممشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فى تلك ا الدوليالنقل فى  يقوم يتشغيلهاطائرة أو 
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 (16)المادة 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة تآمكاف
 

تعاقدة مدولة مقيم فى شخص يحصل عليها  التى المماثلة المكافآتوغيرها من  أعضاء مجلس اإلدارة تآمكاف

لة لدوافى  قيمةشركة مل أو بصفته من موظفى اإلدارة العليا مشابهأخر مجلس  ىأ أو -مجلس إدارة ببصفته عضواً 

 .ىخراألالمتعاقدة  تلك الدولةفى  للضريبة خضعي خرىالمتعاقدة األ

 

  
 (17)المادة 

 
 الفنانون والرياضيون

 

إحدى الدولتين ى فمقيم شخص يستمده  الذيالدخل  يخضع يةتفاقاإل من هذه (15) (،14)من أحكام المادتين  اً استثناء (1

ن م رياضيال يقى أوالمسرح أو السينما أو اإلذاعة أو التليفزيون أو الموس فنانيمن عمله كفنان مثل  المتعاقدتين

 رى.األخالمتعاقدة تلك الدولة فى  للضريبة خرىفى الدولة المتعاقدة األ يزاوله الذي الشخصى نشاطه

 فسهن الرياضيو أال يعود على الفنـان  نشاطه الشخصى مزاولةمن  الرياضييحققه الفنان أو  الذيإذا كـان الدخل  (2
اإلتفاقية  ( من هذه15) (،14) (،7) استثناء من أحكام المواد يخضعفإن هذا الدخل  ولكن يعود على شخص آخر

  نشاطه. الرياضي فيها الفنان أو يزاولفي الدولة المتعاقدة التى للضريبة 

 

 (18)المادة 
 

  المرتبة لمدى الحياةاإليرادات و المعاشات
 

 رىألخامتعاقادة االتاى تنشاأ فاى دولاة متعاقادة وتادفع لمقايم فاى الدولاة ال المعاشات واإليرادات المرتبة لمادى الحيااة (1

 .المذكورة أوال الدولةفى  للضريبة تخضع
 

حياتاه  خاالل ةمواعيد محاددفى  بصفة دورية فردل دفعي معينغ لمب" اإليرادات المرتبة لمدى الحياة "  بتعبيريقصد  (2

و قابال أ نقاديشاكل فاى  وفاء لعوض مناسب وكامل بأداء هذه المدفوعاتتزام معينة محددة بموجب إل ةمد خاللأو 

  بالنقود.للتقييم 

 

 (19)لمادة ا
 

 ةالحكوميوظائف ال
 

 سلطة أو يةا السياسأحد أقسامه أو دولة متعاقدة هاتبخالف المعاشات التى تدفع بواسطة أو من أموال أنشأ المكافآت (1

خضع تالمحلية  اأو سلطاتهالسياسية أحد أقسامها أو  لتلك الدولة ةمقابل خدمات مؤدا إلى فرد تابعة لهامحلية 

 .فقط تلك الدولةفى  ةللضريب
 

 ألخرىا الدولة هذهفى الخدمات  تم أداء خرى فقط إذاالدولة المتعاقدة األفى  للضريبة المكافآتومع ذلك تخضع  (2

ً  لفردوكان ا  :وكان بها مقيما

  الدولة المتعاقدة.من مواطني 

  و ً  الخدمات.تأدية هذه  بهذه الدولة المتعاقدة فقط بغرض لم يصبح مقيما
 

بل خدمات مؤداة المدفوعة مقاالمعاشات و المكافآت على ( من هذه اإلتفاقية18) (،16) (،15) ام الموادأحك تسري (3

 أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها. ىحدإ مرتبطة بأنشطة زاولتها دولة متعاقدة أو
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 (20)المادة 

 
  والمتدربون ةبالطل

 

 ره: قط باعتبافوذلك خرى المتعاقدة األالدولة فى  عاقدتينإحدى الدولتين المتب وجد بصفة مؤقتة شخص مقيمإذا 

 .طالبا فى جامعة أو كلية أو مدرسة فى هذه الدولة المتعاقدة األخرى (أ)

 متدربا يتدرب على األعمال التجارية أو الفنية، أو ..... (ب)

ض األول غرال مستفيدا بمنحه أو بمرتب أو جائزة من منظمة دينية أو خيرية أو علمية أو تربوية ويكون (ج)

 من ذلك القيام بدراسة أو بحوث.

يسرى لجائزة، وب أو افإنه ال يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة األخرى فيما يتعلق بالمنحة الدراسية أو المرت

ذه الخدمات هكون نفس الحكم على أى مبلغ يمثل مكافأة عن خدمات مؤداه فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى بشرط أن ت

 بدراساته أو تدريبه أو ضرورية لغرض مقابلة نفقات معيشته.مرتبطة 

 
 (21)المادة 

 
 والمدرسون والباحثون األساتذة

 

ية أو امعة أو كلمن ج إذا قام مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بزيارة للدولة المتعاقدة األخرى بناء على دعوة (1

 لمى فى هذهث العنت زيارته فقط من أجل التدريس أو البحمؤسسة أخرى للتعليم العالى أو البحث العلمى فيها وكا

ريبة فى ع للضالتى يحصل عليها من التدريس أو البحث ال تخض ةالمؤسسات لمدة ال تزيد عن سنتين فإن المكافآ

 تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

 

غرض المنفعة ببصفة أساسية تتم التى  األبحاثالمستمدة من  المكافآت علىمن هذه المادة ( 1الفقرة ) تسريال  (2

  الخاصة ولصالح شخص أو أشخاص معينة وليس بغرض المنفعة العامة.

 

 (22)المادة 
 

 الدخول األخرى
 

 
ة اإلتفاقي ن هذهتخضع عناصر دخل المقيم فى دولة متعاقدة أيا كان مصدرها والتى لم تتناولها المواد السابقة م (1

 للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة.

 

 الفقرةفى  دو محدالعقارية كما ه األموالالدخل من  خالفبالدخل  ( من هذه المادة على1كام الفقرة )طبق أحنال ت (2

ى من تعاقدة األخريحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة إذا كان يزاول نشاطه فى الدولة الم الذي( 6)( من المادة 2)

ت كائن ز ثابخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل مركخالل منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدى فى تلك الدولة األ

ز الثابت، أو المرك مستقرةدفع الدخل بسببها مرتبطا ارتباطا وثيقا بمثل هذه المنشأة ال الذيبها وكان الحق أو الملكية 

 .األحوالحسب على  (14المادة )أو  (7)أحكام المادة وتطبق فى هذه الحالة 
 

ها أحكام المواد لالمقيم فى دولة متعاقدة والتى لم تتعرض دخل عناصر  فإن( 2) (،1استثناء من أحكام الفقرتين ) (3

 .ألخرىادولة الالسابقة لهذه اإلتفاقية والتى تنشأ فى الدولة المتعاقدة األخرى تخضع أيضا للضريبة فى تلك 
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 (23)المادة 
 

 رأس المال 
 

ولتين إحدى الدى ف مقيم الكهويمالمادة السادسة فى  اار إليهعقارية المشالموال األفى  رأس المال المتمثليخضع  (1

 األخرى. المتعاقدة تلك الدولةفى  الدولة المتعاقدة األخرى للضريبةفى  والكائنةالمتعاقدتين 

دى إحا مشروع يمتلكه مستقرةجزءاً من أصول منشأة  كونالذي يومنقولة الموال األفى  رأس المال المتمثليخضع  (2

قيم مبت تحت تصرف مركز ثاتخص  التىمنقولة الموال األفى أو  الدولة المتعاقدة األخرىفى متعاقدتين الدولتين ال

فى  بةقلة للضريخدمات شخصية مست تأديةلغرض  وكائن بالدولة المتعاقدة األخرى إحدى الدولتين المتعاقدتينفى 

 األخرى.المتعاقدة تلك الدولة 

لدولتين يقوم بتشغيلها مشروع إحدى ا و القوارب أو الطائرات التىأ السفنفى  مال المتمثلالرأس يخضع  (3

وارب أو الق فنل هذه الساألموال المنقولة المتعلقة بتشغيرأس المال المتمثل فى  النقل الدولى وأيضافى  المتعاقدتين

 المتعاقدة. الدولةتلك فى  للضريبة أو الطائرات

ى ف للضريبة األخرى فى دولة متعاقدة والكائنة فى الدولة المتعاقدة التى يمتلكها مقيم رأس المال تخضع كل عناصر (4

 .  المتعاقدة األخرىتلك الدولة 

 

 (24)المادة 
 

 تجنب االزدواج الضريبيطرق 
 

دة المتعاق خاضع للضريبة فى الدولة كان شخص مقيم فى دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مالإذا  (1

ريبة رأس ل أو ضإلتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة األولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخاألخرى طبقا ألحكام هذه ا

لة ى الدوفالمال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل او الضريبة على رأس المال المدفوعة 

 المتعاقدة األخرى.

خصم منح ال قبل -يحسب  الذيمال على أن هذا الخصم ال يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس ال

 وال.حسب األح فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى علىيخضع للضريبة  الذيالمنسوب إلى الدخل أو رأس المال  –

تلك  ريبة فىيحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفى من الض الذيإذا كان الدخل  (2

و رأس غ الدخل أنها مبلحكام هذه اإلتفاقية فإن تلك الدولة عليها أن تأخذ فى حسبامن أ أليالدولة المتعاقدة طبقا 

 المال المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخل أو رأس مال هذا المقيم.

 

 
 (25)المادة 

 
 عدم التمييز

 

ت ية التزاماب أو أائالدولة المتعاقدة األخرى ألية ضـرفى  ى من الدولتين المتعاقدتينأن يخضع مواطنو أ ال يجوز (1

ً من الضرائب  نفس  فى لها يخضع والتىااللتزامات المتعلقة بها  وأتتعلق بهذه الضرائب بخالف أو أثقل عبئا

 هذه الدولة األخرى.الظروف مواطنو 

 

 بخرى لضرائاقدة األالدولة المتعفى  يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين التى المستقرةال تخضع المنشأة   (2

ألخرى اعلى مشروعات تلك الدولة تفرض  من الضرائب التى أكثر عبئاتلك الدولة األخرى فى  تفرض عليها

 النشاط.تزاول نفس  والتى

عاقدة لدولة المتفى ا ليس فى هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أى من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح للمقيمين (3

 ءات أو تخفيضات ألغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية أواألخرى أى منح شخصية أو أى إعفا

 المسئوليات العائلية التى تمنحها للمقيمين بها.
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ق بطري اقبهيرأو  بعضه أو هكل اهمال يمتلك رأس والتى إحدى الدولتين المتعاقدتين اتمشروع إخضاعيجوز  ال (4

علق بهذه تت التزاماتو أألية ضرائب  األخرىالدولة المتعاقدة فى  ونمقيمأو أشخاص  مباشر أو غير مباشر

ً  ثقلالمذكورة أوالً تختلف أو أ المتعاقدة الدولةفى  الضرائب ى التة بها وعلقالمت و االلتزاماتأالضرائب  نمعبئا

متلك ي، والتى أوال المشار إليهاالمماثلة التابعة للدولة  األخرىن تخضع لها المشروعات يجوز أ أوخضع لها ي

 ة.ها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أكثر مقيم فى دولة ثالثرأس مال

 

 (26)المادة 
 

 المشترك االتفاقإجراءات 
 

من االتفاقية متعددة  16من المادة  1من االتفاقية بالفقرة  26من المادة  1تم احالل الجملة االولي من الفقرة  [ (1

و سـوف تؤدى تؤدى أ هماتيلكالمتعاقدين أو دولتين ال إحدىفى  اإلجـراءات إذا رأى شخـص أن[     ]االطراف

 نصتالتى  ةبصرف النظر عن وسـائـل التسويية يجوز له تفاقهذه اإلخالف أحكام ي بما لضرائبلضوعـه إلى خ

، هاب قيمي ىتال دةالمتعاق علـى السلطة المختصة فى الدولة ةموضوعأن يعرض  الدولتينبعليها القوانين الداخلية 

لمختصة فى السلطة ا على ةموضوعفإنه يعرض  (24)( من المادة 1لفقرة )ا تنطبق عليهاإذا كانت حالته  أما

 ]ا.يعتبر مواطنا تابعا له التى المتعاقدة الدولة

 
( من 26( من المادة )1قرة )من الف }الجملة األولى{األطراف محل   االتفاقية متعددة من 16من المادة  1األولى التالية من الفقرة  تحل الجملة
 هذه االتفاقية:

 

 االتفاق المتبادل إجراء /األطراف االتفاقية متعددةمن  16المادة 

 

له إلى ضرائب  أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة ]الدولتين المتعاقدتين[ في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى

يها القانون المحلي له، وبصرف النظر عن التدابير العالجية التي ينص عل، يجوز ]هذه االتفاقية[ال تتوافق مع أحكام 

 . ]عاقدتينالدولتين المت[ ، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]الدولتين المتعاقدتين[ لهاتين 
 

 مأحكايخالف  االمنشئة للضريبة بم عن الواقعة تبليغأول  تاريخ خالل ثالث سنوات من الحالةرض تع أنيتعين و 

 .يةتفاقهذه اإل

 

نها إف سبمناصل إلى حل ت أنلم تستطع بنفسها وله ما يبرره  االعتراضأن  إذا تبين المختصةسلطة لا تحاول (2

 ئبجنب الضرات قصدب الدولة المتعاقدة األخرىفى مع السلطة المختصة  شتركالم تفاقإلبا الموضوع تسوية تحاول

 .يةتفاقاإل حكامأتخالف التى 

 
 األطراف على هذه االتفاقية: االتفاقية متعددةمن  16من المادة  2الفقرة  التالية منالثانية  نطبق الجملةت

 
 إجراء االتفاق المتبادل  –األطراف  االتفاقية متعددةمن  – 16المادة 

 

 .]تعاقدتينلمللدولتين ا[ ي نَفَذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي 

 

تفسير أو  عن ناشئة مشكالتأو  صعوبات أية المشترك تفاقاإلب ن تسوىولتين أدالفى  السلطات المختصة حاولت (3

م لالتى  التلحال بالنسبة الضريبى زدواجاإلتجنب ية وسوف تستشير إحداهما األخرى من أجل تفاقهذه اإلتطبيق 

 .يةتفاقهذه اإل تتناولها
 

ة نقضاء فترإال بعد حتين المتعاقدتين بعد إنقضاء المدد المحددة فى قوانينها الوطنية وفى أى إلحدى الدوليجوز ال  (4

ن ن الدولتيمى أى خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التى تحقق فيها الدخل أن تزيد من وعاء الضريبة لمقيم ف

 تسري ، والخرىالدولة المتعاقدة األ المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل إليه والتى خضعت للضريبة فى

  أحكام هذه الفقرة فى حالة التهرب أو التقصير المتعمد أو اإلهمال.
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 (27)المادة 
 

 تبادل المعلومات
 

ن و القوانيأ يةتفاقتلزم لتنفيذ أحكام هذه اإلالتى الدولتين المتعاقدتين المعلومات فى  تتبادل السلطات المختصة (1

يتفق  قتضاهاالمنصوص عليها فى هذه اإلتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بم بالضرائب بشأنالداخلية للدولتين 

تعامل و( 1مادة )ات بالالضريبى وال يتقيد تبادل المعلومالتهرب تفاقية وخاصة فيما يتعلق بمنع االحتيال ومع هذه اإل

ها لحصول عليايتم  مل بها المعلومات التىأية معلومات تحصل عليها الدولة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعا

ة التى فى الدول سرية طبقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة المتعاقدة ومع ذلك إذا كانت هذه المعلومات تعتبر أصالً 

بط رتعمل فى  التى قدمتها فإنه ال يجوز إفشاؤها إال لألشخاص والسلطات )بما فى ذلك المحاكم واألجهزة اإلدارية(

 فاقية والاإلت حصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعاوى الضريبية أو رفع الطعون المتعلقة بالضرائب التى تشملهاأو ت

مات أمام لمعلويستخدم هؤالء األشخاص أو السلطات هذه المعلومات إال لتلك األغراض فقط، ويمكنهم إفشاء هذه ا

 القضاء أو فيما يتعلق باألحكام القضائية.

 

إحدى الدولتين  ىفالسلطة المختصة  بما يؤدى إلى إلزاممن هذه المادة  (1تفسير أحكام الفقرة )ال يجوز بأي حال  (2

 المتعاقدتين:

لمتعاقدة لدولة االمعمول به فيها أو فى ابتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام اإلداري  (أ)

 األخرى.

اقدة ولة المتعفى الد ا أوأو للنظم اإلدارية المعتادة فيهاليمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين  بياناتبتقديم  (ب)

 األخرى.

ة هنيأو م ةجاريت ارسرأصناعة أو ال وأ األعمالتجارة أو بال متعلقة بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار (ج)

 للنظام العام.مخالفاً  اإلفشاء بهايعتبر أو أساليب تجارية أو معلومات 

 

 (28) المادة
 

 لوماسية والقنصلية وموظفيهاالبعثات الدب
 

بعثات فى هذه الة وموظوالقنصليليس فى هذه اإلتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة ألعضاء البعثات الدبلوماسية 

 ً   .خاصةال اتيتفاقاإلألحكام  أولألحكام العامة للقانون الدولى  وفقا

 

  المادة
 

 منع إساءة استعمال االتفاقيات

  ا:وتنسخهاألطراف على األحكام الواردة في هذه االتفاقية  االتفاقية متعددةمن  7التالية من المادة  1 تنطبق الفقرة

 

 منع إساءة استعمال االتفاقيات  –األطراف  االتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 

 ]االتفاقية[ بموجب  ميزة من المزايا المنصوص عليها، ال يتم منح ]االتفاقية [مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في 

ق فة الحقائعاة كافيما يتعلق ببند من بنود الدخل أو رأس المال في حال يكون من المنطقي الوصول الستنتاج، مع مرا

ورة دّت بصأوالظروف ذات الصلة، بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد األغراض الرئيسية ألي ترتيب أو عملية 

ً م ن والغرض م للهدف باشرة أو غير مباشرة إلى تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقا

 .]االتفاقية [األحكام ذات الصلة من 
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 (29)المـادة 

 يةتفاقنفاذ اإل
 

 يتم التصديق على هذه اإلتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق على وجه السرعة. (1

  ل مرة:تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها ألومن تاريخ  سارية المفعولتفاقية هذه اال تصبح (2

ناير من عد أول يبالمبالغ التى تدفع أو تقيد فى الحساب فى أو على  المحجوزة عند المنبع: بالنسبة للضرائب (أ)

 .تم فيها تبادل وثائق التصديقالتى  لسنة الميالدية التالية للسنةا

لتالية لميالدية االسنة من ا يناير أولبعد  أوفى  تبدأ السنوات الضريبية التىعلى  :األخرىضرائب بالنسبة لل (ب)

 تم فيها تبادل وثائق التصديق.التى  لتلك

 

 (30) المادة

 يةتفاقنهاء اإلإ
 

سنة  ألينيو يو 30فى أو قبل  المتعاقدتين من الدولتين يأليجوز  يستمر العمل بهذه اإلتفاقية لمدة غير محددة ولكن

خرى بالطرق تعاقدة األلة المكتابة إلى الدو نهاءميالدية بعد السنة التى تم فيها تبادل وثائق التصديق أن تقدم إخطارا باإل

 :التاليعلى النحو سريان اإلتفاقية يتوقف حالة هذه ال مثل الدبلوماسية، فى

يناير من  أولعد فى أو ب ع أو تقيد فى الحسابالمبالغ التى تدفعلى  المحجوزة عند المنبع: بالنسبة للضرائب (أ)

 .اإلنهاء إخطارقدم فيها التى  لتلك السنة الميالدية التالية

لتالية االميالدية  يناير من السنة أولبعد  أوفى  السنوات الضريبية التى تبدأعلى األخرى: بالنسبة للضرائب  (ب)

 .إخطار اإلنهاءقدم قيها التى  لتلك

 

 كل منها لهووالروسية واإلنجليزية، العربية بكل من اللغات  1997سبتمبر سنة  23سكو مو فى حرر من أصلين

  نفس الحجية وفى حالة اإلختالف فى التفسير يعتد بالنص اإلنجليزى.

 

 عن                                                                              عن

 ة                        حكوم                                                  حكومة                         

                                                              روسيا اإلتحادية              جمهورية مصر العربية                                          

 


