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االتفاقیة متعددة األطراف لتنفیذ التدابیر المتعلقة 

الضریبیة لمنع تآكل الوعاء الضریبي  باالتفاقیات

 ونقل األرباح

MULTILATERAL CONVENTION 
TO IMPLEMENT TAX TREATY 

RELATED MEASURES 
TO PREVENT BASE EROSION AND 

PROFIT SHIFTING 
 

 
 

 ؛إن األطراف في ھذه االتفاقیة

 
 
The Parties to this Convention,  
 

ضرائب تفقد قدراً ھائالً من إیرادات الالحكومات أن  تدركإذ 
الذي  الضارالشركات بسبب التخطیط الضریبي الدولي على 

ال تخضع فیھا  مواقعإلى  مصطنعبشكل نقل األرباح یسفر عن 
 ؛مخفضة یبةلضر تخضعأو  للضریبة

 

Recognising that governments lose substantial corporate 
tax revenue because of aggressive international tax 
planning that has the effect of artificially shifting profits 
to locations where they are subject to non-taxation or 
reduced taxation;  

أن تآكل الوعاء الضریبي ونقل األرباح  وإذ تضع في اعتبارھا
  -بي ونقل األرباحباسم "تآكل الوعاء الضری أدناها م(المشار إلیھ

BEPS”الصناعیة بل  للبلدانلحة لیس فقط مسألة مُ  ن") یشكال
 ؛أیًضا لالقتصادات الناشئة والبلدان النامیة

 

Mindful that base erosion and profit shifting (hereinafter 
referred to as “BEPS”) is a pressing issue not only for 
industrialised countries but also for emerging economies 
and developing countries;  

ما ضرائب على األرباح حیثالوإذ تدرك أھمیة ضمان فرض 
 مارباح وحیثتلك األتحقق ة جوھریأنشطة اقتصادیة یتم مزاولة 

 ؛القیمة تنشأ
 

Recognising the importance of ensuring that profits are 
taxed where substantive economic activities generating 
the profits are carried out and where value is created;  

مشروع التدابیر التي وِضعَت في إطار وعة مبمجوإذ ترحب 
تآكل الوعاء الضریبي ونقل األرباح الخاص بمنظمة التعاون 

) G20)/مجموعة العشرین (OECDاالقتصادي والتنمیة (
تآكل الوعاء الضریبي مشروع تدابیر "باسم  أدناه(المشار إلیھا 

بمنظمة التعاون االقتصادي  ةونقل األرباح الخاص
 ؛والتنمیة/مجموعة العشرین")

 

Welcoming the package of measures developed under 
the OECD/G20 BEPS project (hereinafter referred to as 
the “OECD/G20 BEPS package”);  

تآكل الوعاء الضریبي ونقل األرباح مشروع وإذ تالحظ أن 
بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة /مجموعة العشرین  الخاص
لمعالجة الھادفة الضریبیة  باالتفاقیاتعلقة المتر تدابیال تضمن
 االتفاقیات استخدامإساءة  منعو عدم التطابقحاالت بعض 

لوضع المنشأة الدائمة وتحسین الُمصطنع والتصدي للتجنب 
 النزاعات؛تسویة طرق 

 

Noting that the OECD/G20 BEPS package included tax 
treaty-related measures to address certain hybrid 
mismatch arrangements, prevent treaty abuse, address 
artificial avoidance of permanent establishment status, 
and improve dispute resolution;  
 

والمنتظم  التنفیذ السریع والمنسقالتأكد من ورة وإذ تدرك ضر
لتدابیر تآكل الوعاء الضریبي ونقل األرباح ذات الصلة 

 ؛في سیاق متعدد األطراف باالتفاقیات

Conscious of the need to ensure swift, co-ordinated and 
consistent implementation of the treaty-related BEPS 
measures in a multilateral context;  
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بشأن تفسیر االتفاقیات القائمة التأكد من وإذ تالحظ الحاجة إلى 
على نحو یؤدي إلى منع  على الدخل يزدواج الضریباالتجنب 

 تلكالتي تشملھا االزدواج الضریبي فیما یتعلق بالضرائب 
أو تخفیض  لضریبةل الخضوعلعدم فرص  خلقاالتفاقیات دون 

(بما في ذلك أو التجنب الضریبي من خالل التھرب  الضریبة
صول الحإلى  التسوق باالتفاقیات التي تھدفمن خالل ترتیبات 

بتلك االتفاقیات ألغراض تحقیق  ھامنصوص علی إعفاءاتعلى 
 )؛ثالثةاستفادة غیر مباشرة للمقیمین في والیات قضائیة 

 

Noting the need to ensure that existing agreements for 
the avoidance of double taxation on income are 
interpreted to eliminate double taxation with respect to 
the taxes covered by those agreements without creating 
opportunities for non-taxation or reduced taxation 
through tax evasion or avoidance (including through 
treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs 
provided in those agreements for the indirect benefit of 
residents of third jurisdictions);  

یرات المتفق علیھا التغیلتطبیق وإذ تقر بالحاجة إلى آلیة فعَّالة 
بھدف وفعَّال عبر شبكة االتفاقیات القائمة على نحو متزامن 

على الدخل دون الحاجة إلى إعادة  يزدواج الضریباال تجنب
 لكل من ھذه االتفاقیات؛ التفاوض الثنائي

 

Recognising the need for an effective mechanism to 
implement agreed changes in a synchronised and 
efficient manner across the network of existing 
agreements for the avoidance of double taxation on 
income without the need to bilaterally renegotiate each 
such agreement;  

 :اآلتيعلى اتفقت 
 

Have agreed as follows: 

 
 الجزء األول

 المصطلحاتالنطاق وتفسیر 
 

 
PART I 

 
SCOPE AND INTERPRETATION OF TERMS 

 نطاق االتفاقیة – 1المادة 
 

Article 1 – Scope of the Convention  

ل ھذه االتفاقیة  وفقاً اتفاقیات الضرائب المشمولة  كافةتعّدِ
 2من المادة  1الفقرة  أ) من ةالفرعیالفقرة في للتعریف الوارد 

 (تفسیر المصطلحات).
 

This Convention modifies all Covered Tax Agreements 
as defined in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 
2 (Interpretation of Terms). 

 تفسیر المصطلحات – 2المادة 
 

Article 2 – Interpretation of Terms  

 For the purpose of this Convention, the following .1 التعریفات اآلتیة:تُطبق ألغراض ھذه االتفاقیة،  -1
definitions apply: 

المشمولة" اتفاقیة لتجنب  الضرائب"اتفاقیة  یقصد بمصطلح )أ
الضرائب على الدخل (سواء بشأن االزدواج الضریبي 

 ضرائب أخرى أم ال): كذلكتشمل تفاقیة االكانت 
 

a) The term “Covered Tax Agreement” means an 
agreement for the avoidance of double taxation with 
respect to taxes on income (whether or not other taxes 
are also covered):  

 ساریة بین اثنین أو أكثر:ال)  1
 

i) That is in force between two or more: 

 Parties; and/or (A طراف؛ و/أوأ) من األ
 

ً أو الوالیات القضائیة ب)  إحدى في األقالیم التي تعد أطرافا
أحد األطراف أعاله، والتي یكون على النحو الوارد  اتتفاقیاال

 مسئوًال عن عالقاتھا الدولیة؛ و 

B) Jurisdictions or territories which are parties to an 
agreement described above and for whose international 
relations a Party is responsible; and  
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لتسجیل بشأنھا  ع لدیھالُمودِ  بإخطارطرف والتي یقوم كل ) 2

 محددة بعنوانمعدلة أو مصاحبة لھا ( وثائق ةأی اوكذاالتفاقیة 
متاحاً عند وأسماء األطراف وتاریخ التوقیع وإذا كان  االتفاقیة

تفاقیة بوصفھا احیز النفاذ) االتفاقیة  دخولاإلخطار، تاریخ 
 غب أن تشملھا ھذه االتفاقیة.ری
 

ii) with respect to which each such Party has made a 
notification to the Depositary listing the agreement as 
well as any amending or accompanying instruments 
thereto (identified by title, names of the parties, date of 
signature, and, if applicable at the time of the 
notification, date of entry into force) as an agreement 
which it wishes to be covered by this Convention.  

 مصطلح "طرف":ب یقصدب) 
 

b) The term “Party” means: 

ً لھذه االتفاقیة تعد دولة ) 1  34لمادة نافذة بالنسبة لھا وفقا
 حیز النفاذ)؛ أو دخول (
 

i) A State for which this Convention is in force pursuant 
to Article 34 (Entry into Force); or 

لفقرة الفرعیة وفقاً لوالیة قضائیة وقعَّت على ھذه االتفاقیة ) 2
(التوقیع والتصدیق  27من المادة  1لفقرة اب) أو ج) من 

بالنسبة لھا وفقاً نافذة ھذه االتفاقیة وتعد ) الموافقةوالقبول أو 
 حیز النفاذ). (دخول 34لمادة ل
 

ii) A jurisdiction which has signed this Convention 
pursuant to subparagraph b) or c) of paragraph 1 of 
Article 27 (Signature and Ratification, Acceptance or 
Approval) and for which this Convention is in force 
pursuant to Article 34 (Entry into Force).  

في اتفاقیة  اً مصطلح "الوالیة القضائیة المتعاقدة" طرفبیُقَصد ج) 
 المشمولة. ضرائبال
 

c) The term “Contracting Jurisdiction” means a party to 
a Covered Tax Agreement.  

 قضائیة وقعَّت علىوقِّع" دولة أو والیة یُقَصد بمصطلح "المُ د) 
 .لم تدخل حیز النفاذ بالنسبة لھا بعدلكن االتفاقیة واالتفاقیة  ھذه

 

d) The term “Signatory” means a State or jurisdiction 
which has signed this Convention but for which the 
Convention is not yet in force.  

لھذه االتفاقیة في أي وقت،  أحد األطرافتطبیق فیما یتعلق ب -2
االتفاقیة، ما لم یقتض ھذه  تعریف فيلھ فإن أي مصطلح لم یرد 

في المتعارف علیھ سیاق النص خالف ذلك، یكون لھ المعنى 
 ذلك الوقت بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة ذات الصلة.

 

2. As regards the application of this Convention at any 
time by a Party, any term not defined herein shall, unless 
the context otherwise requires, have the meaning that it 
has at that time under the relevant Covered Tax 
Agreement. 

 الجزء الثاني
 عدم التطابق حاالت 

 

PART II 
HYBRID MISMATCHES 

 الكیانات الشفافة – 3المادة 
 

Article 3 - Transparent Entities  

الذى المشمولة، فإن الدخل  الضرائبألغراض اتفاقیة  -1
كلیًا أو یتم معاملتھ كیان أو ترتیب من أو عن طریق حقق تی

 بموجب القانون الضریبي أليعلى أنھ شفاف مالیاً جزئیًا 
مقیم في حققھ  دخًال  یعدمتعاقدة، القضائیة ات الوالیمن ال

فقط بالقدر ذلك و تینمتعاقدال تینالقضائی الوالیتینإحدى 
الضریبة ألغراض فرض  ،الدخلھذا  اعتبار الذي یتم فیھ

في ، دخالً یحققھ مقیم تلك الوالیة القضائیة المتعاقدةبمعرفة 
 تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة.

1. For the purposes of a Covered Tax Agreement, 
income derived by or through an entity or arrangement 
that is treated as wholly or partly fiscally transparent 
under the tax law of either Contracting Jurisdiction shall 
be considered to be income of a resident of a Contracting 
Jurisdiction but only to the extent that the income is 
treated, for purposes of taxation by that Contracting 
Jurisdiction, as the income of a resident of that 
Contracting Jurisdiction.  
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لزم التي تُ مشمولة الضرائب الأحكام اتفاقیة  تنطبقال  - 2
تمنح من ضریبة الدخل أو  بأن تعفيوالیة قضائیة متعاقدة 

 ً الذي  على الدخل ضریبة المدفوعةال ائتماناً یعادلأو  خصما
 یجوزمقیم في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة والذي یحققھ 

ً للضریبة  متعاقدة القضائیة الوالیة الفي أن یكون خاضعا
بالقدر الذي خرى وفقًا ألحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة األ

ً ل والیة ال بمعرفةتلك األحكام فرض ضرائب یجیز وفقا
یعد أن الدخل ال لسبب سوى القضائیة المتعاقدة األخرى 

ً أیًضا دخالً  مقیم في تلك الوالیة القضائیة  بواسطة محققا
 المتعاقدة األخرى.

 

2. Provisions of a Covered Tax Agreement that require 
a Contracting Jurisdiction to exempt from income tax or 
provide a deduction or credit equal to the income tax 
paid with respect to income derived by a resident of that 
Contracting Jurisdiction which may be taxed in the other 
Contracting Jurisdiction according to the provisions of 
the Covered Tax Agreement shall not apply to the extent 
that such provisions allow taxation by that other 
Contracting Jurisdiction solely because the income is 
also income derived by a resident of that other 
Contracting Jurisdiction.  

فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة التي أبدى بشأنھا  -3
طرف أو أكثر التحفظ الوارد في الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة 

 أي (تطبیق االتفاقیات الضریبیة لتقیید حق 11من المادة  3
األطراف في إخضاع المقیمین فیھ للضریبة)، طرف من 
بأي  یجوزال : "1نھایة الفقرة الى الجملة التالیة یتم إضافة 

على أنھا تؤثر ھذه الفقرة أحكام حال من األحوال تفسیر 
متعاقدة في فرض ضریبة على القضائیة الوالیة العلى حق 
 ".في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدةالمقیمین 

 

3. With respect to Covered Tax Agreements for which 
one or more Parties has made the reservation described 
in subparagraph a) of paragraph 3 of Article 11 
(Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s 
Right to Tax its Own Residents), the following sentence 
will be added at the end of paragraph 1: “In no case shall 
the provisions of this paragraph be construed to affect a 
Contracting Jurisdiction’s right to tax the residents of 
that Contracting Jurisdiction.”  

) بدًال 3الفقرة ب بموجھا عدیلیجوز ت كما( 1الفقرة  تنطبق -4
مشمولة الضرائب التفاقیة اأحكام غیاب من أو في حال 

حقق من تیالدخل الذي اعتبار إمكانیة الذي تعالج فیھ قدر الب
التعامل معھا بوصفھا كیانات أو ترتیبات یتم أو عن طریق 

تین الوالیشفافة مالیًا بموجب القانون الضریبي ألي من 
من خالل قاعدة عامة تم ذلك (سواء  القضائیتین المتعاقدتین

 وقائعأنماط محددة من اللمعالجة  مفصلأو من خالل تحدید 
مقیم في یحققھ  لكیانات أو الترتیبات) دخالوأنواع من ا

 متعاقدة.القضائیة الوالیة ال
 

4. Paragraph 1 (as it may be modified by paragraph 3) 
shall apply in place of or in the absence of provisions of 
a Covered Tax Agreement to the extent that they address 
whether income derived by or through entities or 
arrangements that are treated as fiscally transparent 
under the tax law of either Contracting Jurisdiction 
(whether through a general rule or by identifying in 
detail the treatment of specific fact patterns and types of 
entities or arrangements) shall be treated as income of a 
resident of a Contracting Jurisdiction.  

 أن یحتفظ بالحق في: ألي طرفیجوز  -5
 

5. A Party may reserve the right:  

الضرائب  عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیاتأ) 
 ؛المشمولة الخاصة بھ

 

a) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements;  

على اتفاقیات الضرائب المشمولة  1الفقرة عدم تطبیق ) ب
 ؛4الفقرة في  حكًما وردالخاصة بھ التي تتضمن بالفعل 

 

b) For paragraph 1 not to apply to its Covered Tax 
Agreements that already contain a provision described 
in paragraph 4;  

اتفاقیات الضرائب المشمولة على  1الفقرة عدم تطبیق ج) 
الذي و 4الفقرة في ورد  الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل حكًما

c) For paragraph 1 not to apply to its Covered Tax 
Agreements that already contain a provision described 
in paragraph 4 which denies treaty benefits in the case 
of income derived by or through an entity or 
arrangement established in a third jurisdiction;  
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من  تحققیالدخل أن  في حال االتفاقیاتمن مزایا یمنع االنتفاع 
 ؛ثالثةكیان أو ترتیب تم إنشاؤه في والیة قضائیة  أو عن طریق

على اتفاقیات الضرائب المشمولة  1الفقرة عدم تطبیق د) 
الذي و 4الفقرة في ورد الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل حكًما 

وأنواع  وقائعأنماط محددة من ال معالجة بالتفصیل كیفیةیحدد 
 ؛لكیانات أو الترتیباتمن ا

 

d) For paragraph 1 not to apply to its Covered Tax 
Agreements that already contain a provision described 
in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of 
specific fact patterns and types of entities or 
arrangements;  

تفاقیات الضرائب المشمولة على ا 1الفقرة عدم تطبیق ھـ) 
الذي و 4الفقرة في ورد الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل حكًما 

وأنواع  وقائعأنماط محددة من ال كیفیة معالجةیحدد بالتفصیل 
االتفاقیات من مزایا  ، كما یمنع االنتفاعلكیانات أو الترتیباتمن ا

كیان أو ترتیب تم من أو عن طریق  یتحققالدخل أن  في حال
 ؛ثالثةإنشاؤه في والیة قضائیة 

 

e) For paragraph 1 not to apply to its Covered Tax 
Agreements that already contain a provision described 
in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of 
specific fact patterns and types of entities or 
arrangements and denies treaty benefits in the case of 
income derived by or through an entity or arrangement 
established in a third jurisdiction; 
 

على اتفاقیات الضرائب المشمولة  2 الفقرةعدم تطبیق و) 
 ؛الخاصة بھ

 

f) For paragraph 2 not to apply to its Covered Tax 
Agreements;  

على اتفاقیات الضرائب المشمولة  1الفقرة تطبیق اقتصار ز) 
الذي و 4الفقرة في ورد التي تتضمن بالفعل حكًما والخاصة بھ 

وأنواع  وقائعأنماط محددة من ال كیفیة معالجةحدد بالتفصیل ی
 .الترتیباتلكیانات أو امن 

 

g) For paragraph 1 to apply only to its Covered Tax 
Agreements that already contain a provision described 
in paragraph 4 which identifies in detail the treatment of 
specific fact patterns and types of entities or 
arrangements.  

ً تحفظ كل طرف لم یبدِ  على -6 بالفقرة  على النحو الوارد ا
ما إذا ب لدیھع الُمودِ إخطار  5الفقرة أ) أو ب) من  الفرعیة

كانت كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة 
ال یخضع لتحفظ و 4الفقرة في ذكره حكماً ورد بھ تتضمن 

في و ،5الفقرة ج) إلى ھـ) من ات الفرعیة من بموجب الفقر
الفقرة رقم المادة واإلخطار عن یتم األمر كذلك،  حال أن

أبدى أحد . وفي حال من تلك األحكامفیما یرتبط بكل حكم 
ز)  الفرعیةالفقرة الوارد في على النحو  ھتحفظاألطراف 

ً ، یقتصر اإلخطار 5 الفقرةمن  لجملة السابقة على ل وفقا
لتحفظ. وفي التي تخضع لھذا ااتفاقیات الضرائب المشمولة 

بمثل ھذا جمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة حال قیام 
من اتفاقیات اتفاقیة وارد في فیما یتعلق بحكم اإلخطار 

 1الفقرة الحكم بأحكام  ذلكیُستبَدل  ،مشمولةالضرائب ال
) بالقدر المنصوص 3الفقرة بموجب ھا عدیلیجوز ت كما(

 1 الفقرةحل ت. وفي الحاالت األخرى، 4الفقرة علیھ في 
) محل أحكام اتفاقیة 3الفقرة بموجب ھا عدیلیجوز ت كما(
األحكام  تلكفیھ  ال تتفقالذي بالقدر مشمولة فقط الضرائب ال

 ).3الفقرة بموجب ھا عدیلیجوز ت كما( 1 الفقرةمع 

6. Each Party that has not made a reservation described 
in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the 
Depositary of whether each of its Covered Tax 
Agreements contains a provision described in paragraph 
4 that is not subject to a reservation under subparagraphs 
c) through e) of paragraph 5, and if so, the article and 
paragraph number of each such provision. In the case of 
a Party that has made the reservation described in 
subparagraph g) of paragraph 5, the notification 
pursuant to the preceding sentence shall be limited to 
Covered Tax Agreements that are subject to that 
reservation. Where all Contracting Jurisdictions have 
made such a notification with respect to a provision of a 
Covered Tax Agreement, that provision shall be 
replaced by the provisions of paragraph 1 (as it may be 
modified by paragraph 3) to the extent provided in 
paragraph 4. In other cases, paragraph 1 (as it may be 
modified by paragraph 3) shall supersede the provisions 
of the Covered Tax Agreement only to the extent that 
those provisions are incompatible with paragraph 1 (as 
it may be modified by paragraph 3).  
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 اإلقامةمزدوجة الكیانات  – 4المادة 
 

Article 4 – Dual Resident Entities  

 مقیًما الشخص الطبیعيبخالف آخر شخص في حال وجود  -1
مشمولة في أكثر من والیة الضرائب الاتفاقیة بموجب أحكام 

الوالیات تلك قضائیة متعاقدة، فإن السلطات المختصة في 
االتفاق المتبادل إلى من خالل القضائیة المتعاقدة تسعى 

ر ھذا الشخص د الوالیة القضائیة المتعاقدة التي یُعتبَ یتحد
مقیًما فیھا ألغراض اتفاقیة الضرائب المشمولة، مع مراعاة 

 وسیلةتأسیسھ بأي أو  تسجیلھمحل ي وإدارتھ الفعل مقر
غیاب مثل وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفي حال أخرى 

 أوتخفیض أي التمتع ب، ال یحق لھذا الشخص ھذا االتفاق
إعفاء من الضریبة منصوص علیھ في اتفاقیة الضرائب 
المشمولة إال بالقدر وبالطریقة التي تتفق علیھا السلطات 

 المختصة في الوالیات القضائیة المتعاقدة.
 

1. Where by reason of the provisions of a Covered Tax 
Agreement a person other than an individual is a resident 
of more than one Contracting Jurisdiction, the 
competent authorities of the Contracting Jurisdictions 
shall endeavour to determine by mutual agreement the 
Contracting Jurisdiction of which such person shall be 
deemed to be a resident for the purposes of the Covered 
Tax Agreement, having regard to its place of effective 
management, the place where it is incorporated or 
otherwise constituted and any other relevant factors. In 
the absence of such agreement, such person shall not be 
entitled to any relief or exemption from tax provided by 
the Covered Tax Agreement except to the extent and in 
such manner as may be agreed upon by the competent 
authorities of the Contracting Jurisdictions.  

ضرائب الاتفاقیة  أحكامغیاب في بدًال من أو  1الفقرة تنطبق  -2
 یتمتنص على قواعد لتحدید ما إذا كان التي مشمولة ال

 اً مقیمبوصفھ  الشخص الطبیعيما بخالف شخص معاملة 
في إحدى الوالیات القضائیة المتعاقدة في الحاالت التي 

ً لذلك  ھذا الشخص اعتبار مكن فیھای ً مقیمخالفا في أكثر  ا
فإن الفقرة ذلك،  وعلى الرغم من من والیة قضائیة متعاقدة.

التي مشمولة الضرائب العلى أحكام اتفاقیة  تنطبقال  1
إقامة الشركات المشاركة في ترتیبات تحدیداً تتناول 

 .لألوراق المالیة الشركات المدرجة في سوقین
 

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence 
of provisions of a Covered Tax Agreement that provide 
rules for determining whether a person other than an 
individual shall be treated as a resident of one of the 
Contracting Jurisdictions in cases in which that person 
would otherwise be treated as a resident of more than 
one Contracting Jurisdiction. Paragraph 1 shall not 
apply, however, to provisions of a Covered Tax 
Agreement specifically addressing the residence of 
companies participating in dual-listed company 
arrangements.  

 أن یحتفظ بالحق في: ألي طرفیجوز  -3
 

3. A Party may reserve the right:  

عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب أ) 
 ؛المشمولة الخاصة بھ

 

a) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements;  

عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب ) ب
المشمولة الخاصة بھ التي تتناول بالفعل حاالت یكون فیھا 

مقیًما في أكثر من والیة  الشخص الطبیعيبخالف شخص 
قضائیة متعاقدة واحدة من خالل مطالبة السلطات المختصة في 
الوالیات القضائیة المتعاقدة بالسعي إلى التوصل التفاق متبادل 

 ؛محل اإلقامةتكون ھي والیة قضائیة واحدة بشأن تحدید 
 

b) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements that already address cases 
where a person other than an individual is a resident of 
more than one Contracting Jurisdiction by requiring the 
competent authorities of the Contracting Jurisdictions to 
endeavour to reach mutual agreement on a single 
Contracting Jurisdiction of residence;  
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عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب ج) 
المشمولة الخاصة بھ التي تتناول بالفعل حاالت یكون فیھا 

مقیًما في أكثر من والیة  الشخص الطبیعيبخالف شخص 
االستفادة من مزایا منع قضائیة متعاقدة واحدة من خالل 

مطالبة السلطات المختصة في الحاجة الى دون  االتفاقیات
الوالیات القضائیة المتعاقدة بالسعي إلى التوصل التفاق متبادل 

تكون ھي محل والیة قضائیة متعاقدة واحدة بشأن تحدید 
 ؛إلقامةا
 

c) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements that already address cases 
where a person other than an individual is a resident of 
more than one Contracting Jurisdiction by denying 
treaty benefits without requiring the competent 
authorities of the Contracting Jurisdictions to endeavour 
to reach mutual agreement on a single Contracting 
Jurisdiction of residence; 
 

عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب د) 
المشمولة الخاصة بھ التي تتناول بالفعل حاالت یكون فیھا 

مقیًما في أكثر من والیة  الشخص الطبیعيبخالف شخص 
قضائیة متعاقدة واحدة من خالل مطالبة السلطات المختصة في 
الوالیات القضائیة المتعاقدة بالسعي إلى التوصل التفاق متبادل 

تكون ھي محل  واحدةوالیة قضائیة متعاقدة بشأن تحدید 
إلقامة، والتي تحدد معاملة ذلك الشخص بموجب اتفاقیة ا

 ؛التوصل إلى مثل ھذا االتفاقفي حال تعذر  الضرائب المشمولة
 

d) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements that already address cases 
where a person other than an individual is a resident of 
more than one Contracting Jurisdiction by requiring the 
competent authorities of the Contracting Jurisdictions to 
endeavour to reach mutual agreement on a single 
Contracting Jurisdiction of residence, and that set out the 
treatment of that person under the Covered Tax 
Agreement where such an agreement cannot be reached; 

بالنص التالي ألغراض  1 الفقرة استبدال الجملة األخیرة فيھـ) 
مثل غیاب اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ: "في حال 

 تخفیض ھذا االتفاق، ال یحق لھذا الشخص الحصول على أي
یھ في اتفاقیة الضرائب منصوص علالإعفاء من الضریبة  أو

 ؛المشمولة"
 

e) To replace the last sentence of paragraph 1 with the 
following text for the purposes of its Covered Tax 
Agreements: “In the absence of such agreement, such 
person shall not be entitled to any relief or exemption 
from tax provided by the Covered Tax Agreement.”; 

عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب و) 
في الواردة المشمولة الخاصة بھ مع أطراف أبدت التحفظات 

 ھـ).( ةالفرعی الفقرة
 

f) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements with Parties that have made 
the reservation described in subparagraph e).  

الفقرة في  الواردعلى النحو  تحفظاً كل طرف لم یبِد  على -4
إذا كانت ما ب لدیھع الُمودِ إخطار  3الفقرة أ) من الفرعیة 

كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 
ال یخضع لتحفظ و 2الفقرة في ذكره رد وتتضمن حكًما 

في ، و3الفقرة ب) إلى د) من من  الفقرات الفرعیةبموجب 
 الفقرةرقم المادة واإلخطار عن یتم األمر كذلك،  أنحال 

الوالیات  جمیعحال قیام . وفي من تلك األحكاملكل حكم 
وارد بحكم القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا اإلخطار فیما یتعلق 

بأحكام الحكم  ذلك، یُستبَدل مشمولةالضرائب ال في اتفاقیة
محل  1الفقرة حل تال . وفي الحاالت األخرى، )1الفقرة 

الذي ال تتفق فیھ بالقدر إال أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة 
 .1 الفقرةاألحكام مع تلك 

4. Each Party that has not made a reservation described 
in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the 
Depositary of whether each of its Covered Tax 
Agreements contains a provision described in paragraph 
2 that is not subject to a reservation under subparagraphs 
b) through d) of paragraph 3, and if so, the article and 
paragraph number of each such provision. Where all 
Contracting Jurisdictions have made such a notification 
with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, 
that provision shall be replaced by the provisions of 
paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede 
the provisions of the Covered Tax Agreement only to the 
extent that those provisions are incompatible with 
paragraph 1.  
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 Article 5 – Application of Methods for Elimination of االزدواج الضریبيطرق منع  تطبیق – 5المادة 
Double Taxation  
 

 3و 2الفقرتین أن یختار تطبیق إما  ألي طرفجوز ی -1
 7و 6الفقرتین (الخیار ب) أو  5و 4الفقرتین (الخیار أ) أو 

. (الخیار ج)، أو أن یختار عدم تطبیق أّيٍ من الخیارات
كل والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة  اختیارفي حال و
إحدى  اختیار(أو في حال  مشمولة خیاًرا مختلفًاالضرائب ال

أحد تلك الخیارات ق یالوالیات القضائیة المتعاقدة تطب
ق أي یتطبعدم  ىخرالوالیة القضائیة المتعاقدة األ رایواخت

كل والیة  بمعرفةطبق الخیار المعتمد ینمن الخیارات)، 
 المقیمین فیھا.على تعاقدة قضائیة م

 

1. A Party may choose to apply either paragraphs 2 and 
3 (Option A), paragraphs 4 and 5 (Option B), or 
paragraphs 6 and 7 (Option C), or may choose to apply 
none of the Options. Where each Contracting 
Jurisdiction to a Covered Tax Agreement chooses a 
different Option (or where one Contracting Jurisdiction 
chooses to apply an Option and the other chooses to 
apply none of the Options), the Option chosen by each 
Contracting Jurisdiction shall apply with respect to its 
own residents.  

 الخیار أ
 

Option A 

التي یمكن خالفاً مشمولة الضرائب الأحكام اتفاقیة تنطبق ال  -2
یحققھ أو رأس مال یملكھ مقیم في والیة  أن تعفي دخالً  لذلك

قضائیة متعاقدة من الضریبة في تلك الوالیة القضائیة 
 في حال أناالزدواج الضریبي منع  غرضالمتعاقدة ل

طبق أحكام اتفاقیة الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى تُ 
الضرائب المشمولة إلعفاء ھذا الدخل أو رأس المال من 

فرضھ على  الذي یجوزلتخفیض سعر الضریبة أو الضریبة 
تسمح في الحالة األخیرة، و ھذا الدخل أو رأس المال.
 نمبلغ م أوًال بخصم المذكورةالوالیة القضائیة المتعاقدة 

الضریبة المفروضة على دخل أو رأس مال ذلك المقیم 
یعادل الضریبة المدفوعة في الوالیة القضائیة المتعاقدة 

ال یتجاوز ذلك القسم من ھذا الخصم  األخرى. غیر أن
الدخل  ببنودوالمرتبطة  الخصممنح ضریبة المحتسبة قبل ال

ك للضریبة في تل ایجوز إخضاعھالتي أو رأس المال 
 القضائیة المتعاقدة األخرى. الوالیة

 

2. Provisions of a Covered Tax Agreement that would 
otherwise exempt income derived or capital owned by a 
resident of a Contracting Jurisdiction from tax in that 
Contracting Jurisdiction for the purpose of eliminating 
double taxation shall not apply where the other 
Contracting Jurisdiction applies the provisions of the 
Covered Tax Agreement to exempt such income or 
capital from tax or to limit the rate at which such income 
or capital may be taxed. In the latter case, the first-
mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a 
deduction from the tax on the income or capital of that 
resident an amount equal to the tax paid in that other 
Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, 
however, exceed that part of the tax, as computed before 
the deduction is given, which is attributable to such 
items of income or capital which may be taxed in that 
other Contracting Jurisdiction.  
 

التي مشمولة الضرائب العلى اتفاقیة  2 الفقرة تنطبق -3
إعفاء بمتعاقدة القضائیة الوالیة تقوم الأن خالفاً لذلك  تقتضي

 .الفقرة في تلكالدخل أو رأس المال الوارد 
 

3.  Paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement 
that would otherwise require a Contracting Jurisdiction 
to exempt income or capital described in that paragraph. 

 الخیار ب
 

Option B  
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التي یمكن خالفاً مشمولة الضرائب الأحكام اتفاقیة تنطبق ال  -4
یحققھ مقیم في والیة قضائیة متعاقدة  أن تعفي دخالً لذلك 

منع  غرضمن الضریبة في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة ل
االزدواج الضریبي ألن تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة 

في حال ترتب على  سھماألأرباح معاملة ھذا الدخل تعامل 
یبة تحدید األرباح الخاضعة للضر غرضھذا الدخل خصم ل

لمقیم في والیة قضائیة متعاقدة أخرى بموجب قوانین تلك 
 تسمحوفي ھذه الحالة،  الیة القضائیة المتعاقدة األخرى.الو

مبلغ من أوًال بخصم  المذكورةلوالیة القضائیة المتعاقدة ا
ضریبة یعادل المقیم  الضریبة المفروضة على دخل ذلك

المدفوعة في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى. الدخل 
 ضریبةال یتجاوز ذلك القسم من الھذا الخصم  غیر أن

یجوز الذي الدخل ب والمرتبطة الخصممنح المحتسبة قبل 
إخضاعھ للضریبة في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة 

 األخرى.
 

4. Provisions of a Covered Tax Agreement that would 
otherwise exempt income derived by a resident of a 
Contracting Jurisdiction from tax in that Contracting 
Jurisdiction for the purpose of eliminating double 
taxation because such income is treated as a dividend by 
that Contracting Jurisdiction shall not apply where such 
income gives rise to a deduction for the purpose of 
determining the taxable profits of a resident of the other 
Contracting Jurisdiction under the laws of that other 
Contracting Jurisdiction. In such case, the first-
mentioned Contracting Jurisdiction shall allow as a 
deduction from the tax on the income of that resident an 
amount equal to the income tax paid in that other 
Contracting Jurisdiction. Such deduction shall not, 
however, exceed that part of the income tax, as 
computed before the deduction is given, which is 
attributable to such income which may be taxed in that 
other Contracting Jurisdiction.  

التي مشمولة الضرائب العلى اتفاقیة  4 الفقرة تنطبق -5
ً لذلك  تقتضي إعفاء بوالیة قضائیة متعاقدة تقوم أن خالفا

 .تلك الفقرةالدخل الوارد في 
 

5. Paragraph 4 shall apply to a Covered Tax Agreement 
that would otherwise require a Contracting Jurisdiction 
to exempt income described in that paragraph.  

 الخیار ج
 

Option C  

حقق مقیم في والیة قضائیة متعاقدة دخًال أو في حال یأ)  -6
مشمولة الضرائب المال یجوز وفقًا ألحكام اتفاقیة  ملك رأسی

القضائیة المتعاقدة األخرى  ةإخضاعھ للضریبة في الوالی
األحكام بفرض الضرائب تلك  اتسمح فیھالتي  الحاالت(باستثناء 

ذلك تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى لمجرد أن  بمعرفة
ً الدخل ھو  مقیم في تلك الوالیة القضائیة یحققھ دخل أیضا

 المذكورةالوالیة القضائیة المتعاقدة  تقومالمتعاقدة األخرى)، 
 :بالسماح بما یليأوًال 

 

6. a) Where a resident of a Contracting Jurisdiction 
derives income or owns capital which may be taxed in 
the other Contracting Jurisdiction in accordance with the 
provisions of a Covered Tax Agreement (except to the 
extent that these provisions allow taxation by that other 
Contracting Jurisdiction solely because the income is 
also income derived by a resident of that other 
Contracting Jurisdiction), the first-mentioned 
Contracting Jurisdiction shall allow:  
 

الضریبة المفروضة على دخل ذلك المقیم من خصم أن ت) 1
 ً یعادل ضریبة الدخل المدفوعة في تلك الوالیة القضائیة مبلغا

 ؛المتعاقدة األخرى
 

i) As a deduction from the tax on the income of that 
resident, an amount equal to the income tax paid in that 
other Contracting Jurisdiction;  
 

الضریبة المفروضة على رأس مال ذلك المقیم من خصم أن ت) 2
المدفوعة في تلك الوالیة رأس المال على ضریبة الیعادل مبلغاً 

 القضائیة المتعاقدة األخرى.
 

ii) As a deduction from the tax on the capital of that 
resident, an amount equal to the capital tax paid in that 
other Contracting Jurisdiction.  
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الدخل أو ضریبة ال یتجاوز ذلك القسم من ھذا الخصم  غیر أن
الدخل والمرتبطة ب الخصممنح المحتسبة قبل ریبة رأس المال ض

للضریبة في تلك الوالیة  ماإخضاعھ أو رأس المال الذي یجوز
 القضائیة المتعاقدة األخرى.

Such deduction shall not, however, exceed that part of 
the income tax or capital tax, as computed before the 
deduction is given, which is attributable to the income 
or the capital which may be taxed in that other 
Contracting Jurisdiction.  
 

مقیم شخص دخل یحققھ أو رأس مال یملكھ ء في حال إعفاب) 
في والیة قضائیة متعاقدة من الضریبة في تلك الوالیة القضائیة 

، حكم من أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة أليوفقاً  المتعاقدة
 ذلكمن رغم على ال ةیجوز لتلك الوالیة القضائیة المتعاقدفإنھ 

عند احتساب  المعفىالدخل أو رأس المال االعتبار أن تأخذ في 
ما تبقى من دخل ذلك المقیم أو  الضریبة المفروضة علىقیمة 

 .رأس مالھ
 

b) Where in accordance with any provision of the 
Covered Tax Agreement income derived or capital 
owned by a resident of a Contracting Jurisdiction is 
exempt from tax in that Contracting Jurisdiction, such 
Contracting Jurisdiction may nevertheless, in 
calculating the amount of tax on the remaining income 
or capital of such resident, take into account the 
exempted income or capital.  

 مشمولةالضرائب البدًال من أحكام اتفاقیة  6 الفقرةتنطبق  -7
 من والیةاالزدواج الضریبي منع ألغراض  التي تقتضي

في تلك الوالیة القضائیة من الضریبة  تعفيأن قضائیة متعاقدة 
شخص المتعاقدة الدخل الذي یحققھ أو رأس المال الذي یملكھ 

أن یخضع  ذي یجوزوالمقیم في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة 
وفقًا ألحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة في تلك الوالیة  للضریبة

 القضائیة المتعاقدة األخرى.
 

7. Paragraph 6 shall apply in place of provisions of a 
Covered Tax Agreement that, for purposes of 
eliminating double taxation, require a Contracting 
Jurisdiction to exempt from tax in that Contracting 
Jurisdiction income derived or capital owned by a 
resident of that Contracting Jurisdiction which, in 
accordance with the provisions of the Covered Tax 
Agreement, may be taxed in the other Contracting 
Jurisdiction.  

بموجب أحد الخیارات تطبیق  ال یختار الذيلطرف لیجوز  -8
المادة بمجملھا  أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق ھذه 1الفقرة 

التي مشمولة الضرائب من اتفاقیات الواحدة أو أكثر بفیما یتعلق 
اتفاقیات الضرائب المشمولة بجمیع (أو فیما یتعلق تم تحدیدھا 

 الخاصة بھ).
 

8. A Party that does not choose to apply an Option under 
paragraph 1 may reserve the right for the entirety of this 
Article not to apply with respect to one or more 
identified Covered Tax Agreements (or with respect to 
all of its Covered Tax Agreements).  

ال یختار تطبیق الخیار ج أن یحتفظ الذي طرف لیجوز ل -9
بالحق في عدم السماح للوالیة (الوالیات) القضائیة المتعاقدة 

من واحدة أو أكثر باألخرى بتطبیق الخیار ج فیما یتعلق 
(أو فیما یتعلق التي تم تحدیدھا مشمولة الضرائب اتفاقیات ال

 الخاصة بھ).اتفاقیات الضرائب المشمولة بجمیع 
 

9. A Party that does not choose to apply Option C may 
reserve the right, with respect to one or more identified 
Covered Tax Agreements (or with respect to all of its 
Covered Tax Agreements), not to permit the other 
Contracting Jurisdiction(s) to apply Option C.  

الفقرة كل طرف یختار تطبیق أحد الخیارات بموجب  على  -10
. ویتضمن ھذا انتقاهالخیار الذي ب لدیھع الُمودِ إخطار  1

 ما یلي:أیضاً اإلخطار 
 

10. Each Party that chooses to apply an Option under 
paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of 
Option. Such notification shall also include: 

تطبیق الخیار أ، قائمة باتفاقیات اختیار طرف في حال أ) 
في حكماً وارداً التي تتضمن والضرائب المشمولة الخاصة بھ 

تلك لكل حكم من  الفقرة، فضًال عن رقم المادة و3 الفقرة
 .األحكام

a) In the case of a Party that chooses to apply Option A, 
the list of its Covered Tax Agreements which contain a 
provision described in paragraph 3, as well as the article 
and paragraph number of each such provision; 
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تطبیق الخیار ب، قائمة باتفاقیات اختیار طرف في حال ) ب
في وارداً  حكماً الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن 

تلك لكل حكم من  الفقرة، فضًال عن رقم المادة و5 الفقرة
 .األحكام

 

b) In the case of a Party that chooses to apply Option B, 
the list of its Covered Tax Agreements which contain a 
provision described in paragraph 5, as well as the article 
and paragraph number of each such provision; 

تطبیق الخیار ج، قائمة باتفاقیات اختیار طرف في حال  )ج
في وارداً  حكماً الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن 

تلك لكل حكم من  والفقرة عن رقم المادة ، فضًال 7 الفقرة
 .األحكام

 

c) In the case of a Party that chooses to apply Option C, 
the list of its Covered Tax Agreements which contain a 
provision described in paragraph 7, as well as the article 
and paragraph number of each such provision.  

اتفاقیة أحكام یتعلق بحكم من من الخیارات فیما طبق خیار نیال 
الطرف الذي اختار تطبیق  إال في حال قیاممشمولة الضرائب ال

 خطار فیما یتعلق بذلك الحكم.باإل ذلك الخیار
 

An Option shall apply with respect to a provision of a 
Covered Tax Agreement only where the Party that has 
chosen to apply that Option has made such a notification 
with respect to that provision. 

 الجزء الثالث
 االتفاقیاتإساءة استعمال 

 

PART III 
TREATY ABUSE 

 الغرض من اتفاقیة الضرائب المشمولة – 6المادة 
 

Article 6 – Purpose of a Covered Tax Agreement  

نص الدیباجة مشمولة بحیث تشمل الضرائب الاتفاقیة تُعدل  -1
 التالي:

 

1. A Covered Tax Agreement shall be modified to 
include the following preamble text:  

االزدواج الضریبي فیما یتعلق إذ عقدت العزم على منع "
لعدم ھذه االتفاقیة دون خلق فرص  التي تشملھابالضرائب 

أو التجنب من خالل التھرب  ھاأو تخفیض ضرائبلل الخضوع
 باالتفاقیاتالتسوق (بما في ذلك من خالل ترتیبات  یبيالضر

بتلك  منصوص علیھا إعفاءاتإلى الحصول على  التي تھدف
االتفاقیات ألغراض تحقیق استفادة غیر مباشرة للمقیمین في 

 .")ثالثةوالیات قضائیة 
 

“Intending to eliminate double taxation with respect to 
the taxes covered by this agreement without creating 
opportunities for non-taxation or reduced taxation 
through tax evasion or avoidance (including through 
treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs 
provided in this agreement for the indirect benefit of 
residents of third jurisdictions),”.  

ضرائب الفي اتفاقیة  1الفقرة درج النص الوارد في ی -2
في  دیباجة صیغةحال عدم وجود مشمولة بدًال من أو في ال

منع شیر إلى العزم على تاتفاقیة الضرائب المشمولة 
شیر إلى تلك الصیغة ت تاالزدواج الضریبي، سواء كان

ضرائب أو لل الخضوعلعدم فرص العزم على عدم خلق 
 .ھاتخفیض

 

2. The text described in paragraph 1 shall be included in 
a Covered Tax Agreement in place of or in the absence 
of preamble language of the Covered Tax Agreement 
referring to an intent to eliminate double taxation, 
whether or not that language also refers to the intent not 
to create opportunities for non-taxation or reduced 
taxation.  

التالي  دیباجةنص الأیًضا أن یختار إدراج  ألي طرفیجوز  -3
التي و فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ

3. A Party may also choose to include the following 
preamble text with respect to its Covered Tax 
Agreements that do not contain preamble language 
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تشیر إلى رغبة في تطویر  دیباجةصیغة على  تشتملال 
تعاون في المسائل العالقة اقتصادیة أو في تعزیز 

 الضریبیة:
 

referring to a desire to develop an economic relationship 
or to enhance co-operation in tax matters:  

"إذ ترغب في مواصلة تطویر عالقتھا االقتصادیة وتعزیز 
 تعاونھا في المسائل الضریبیة".

“Desiring to further develop their economic relationship 
and to enhance their co-operation in tax matters”.  

 1 الفقرةعدم تطبیق في الحق بأن یحتفظ  ألي طرفیجوز  -4
على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن 

تصف عزم الوالیات القضائیة  دیباجةصیغة بالفعل 
دون خلق فرص االزدواج الضریبي منع ة على المتعاقد

ت تلك سواء كان ،للضرائب أو تخفیضھا الخضوعلعدم 
 التھرب أو التجنب الضریبيعلى حاالت الصیغة قاصرة 

التي  التسوق باالتفاقیات(بما في ذلك من خالل ترتیبات 
منصوص علیھا  إعفاءاتالحصول على إلى  تھدف

ألغراض تحقیق استفادة غیر تفاقیات الضرائب المشمولة با
 تمتد لتشمل) أو ثالثةمباشرة للمقیمین في والیات قضائیة 

 اً أوسع.نطاق
 

4. A Party may reserve the right for paragraph 1 not to 
apply to its Covered Tax Agreements that already 
contain preamble language describing the intent of the 
Contracting Jurisdictions to eliminate double taxation 
without creating opportunities for non-taxation or 
reduced taxation, whether that language is limited to 
cases of tax evasion or avoidance (including through 
treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs 
provided in the Covered Tax Agreement for the indirect 
benefit of residents of third jurisdictions) or applies 
more broadly.  

ما إذا كانت كل اتفاقیة ب لدیھع الُمودِ كل طرف إخطار  على -5
تلك بخالف من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ، 

الفقرة تحفظ بموجب الالتي تندرج ضمن نطاق االتفاقیات 
 في حال أن، و2بالفقرة  ةردوا دیباجةصیغة تتضمن ، 4

نص فقرة ، فعلي ذلك الطرف اإلخطار عن األمر كذلك
جمیع الوالیات القضائیة قیام ذات الصلة. وفي حال  دیباجةال

دیباجة، بصیغة الالمتعاقدة بمثل ھذا اإلخطار فیما یتعلق 
في و. 1 بالفقرةالوارد ھذه بالنص  دیباجةصیغة التُستبَدل 

 1 قرةالفإدراج النص الوارد في  یتمالحاالت األخرى، 
 .بالفعل الموجودة دیباجةصیغة الباإلضافة إلى 

 

5. Each Party shall notify the Depositary of whether each 
of its Covered Tax Agreements, other than those that are 
within the scope of a reservation under paragraph 4, 
contains preamble language described in paragraph 2, 
and if so, the text of the relevant preamble paragraph. 
Where all Contracting Jurisdictions have made such a 
notification with respect to that preamble language, such 
preamble language shall be replaced by the text 
described in paragraph 1. In other cases, the text 
described in paragraph 1 shall be included in addition to 
the existing preamble language.  

 لدیھع الُمودِ إخطار  3 الفقرةكل طرف یختار تطبیق  على -6
خیاره. ویتضمن ھذا اإلخطار أیًضا قائمة اتفاقیات ب

الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي ال تتضمن بالفعل 
تشیر إلى رغبة في تطویر عالقة اقتصادیة  دیباجةصیغة 

درج وال یُ . أو في تعزیز التعاون في المسائل الضریبیة
في اتفاقیة الضرائب المشمولة  3 الفقرةالوارد في  النص

الوالیات القضائیة المتعاقدة تطبیق إال في حال اختیار كافة 
اإلخطار فیما یتعلق باتفاقیة قیامھا بذلك وتلك الفقرة 

 الضرائب المشمولة.
 

6. Each Party that chooses to apply paragraph 3 shall 
notify the Depositary of its choice. Such notification 
shall also include the list of its Covered Tax Agreements 
that do not already contain preamble language referring 
to a desire to develop an economic relationship or to 
enhance co-operation in tax matters. The text described 
in paragraph 3 shall be included in a Covered Tax 
Agreement only where all Contracting Jurisdictions 
have chosen to apply that paragraph and have made such 
a notification with respect to the Covered Tax 
Agreement.  

  Article 7 – Prevention of Treaty Abuse االتفاقیاتمنع إساءة استعمال  – 7المادة 
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ضرائب المنصوص علیھا في اتفاقیة الحكام األ مراعاةمع   -1

منصوص علیھا من المزایا ال ال یتم منح میزةمشمولة، ال
 بنودمن  ببندبموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة فیما یتعلق 

في حال یكون من المنطقي الوصول مال الدخل أو رأس ال
كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، مع مراعاة ، الستنتاج

الرئیسیة  األغراض حدأكان  تلك المیزةأن الحصول على ب
ألي ترتیب أو عملیة أّدت بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

في ھذه  المیزةثبت أن منح تلك ی، ما لم المیزةإلى تلك 
األحكام ذات الصلة من رض یتم وفقاً للھدف والغالظروف 

 المشمولة. من اتفاقیة الضرائب
 

1. Notwithstanding any provisions of a Covered Tax 
Agreement, a benefit under the Covered Tax Agreement 
shall not be granted in respect of an item of income or 
capital if it is reasonable to conclude, having regard to 
all relevant facts and circumstances, that obtaining that 
benefit was one of the principal purposes of any 
arrangement or transaction that resulted directly or 
indirectly in that benefit, unless it is established that 
granting that benefit in these circumstances would be in 
accordance with the object and purpose of the relevant 
provisions of the Covered Tax Agreement.  

ضرائب ال تفاقیةابدًال من أو في غیاب أحكام  1 الفقرة تنطبق -2
خالفاً كل أو جزء من المزایا التي یمكن التي تمنع مشمولة ال

 كانفي حال تفاقیة الضرائب المشمولة منحھا بموجب الذلك 
الرئیسیة ألي ترتیب أو  أحد األغراضأو  الرئیسي الغرض

ھو ، معاملةأو ي شخص معني بترتیب ألأو معاملة، 
 الحصول على تلك المزایا.

 

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence 
of provisions of a Covered Tax Agreement that deny all 
or part of the benefits that would otherwise be provided 
under the Covered Tax Agreement where the principal 
purpose or one of the principal purposes of any 
arrangement or transaction, or of any person concerned 
with an arrangement or transaction, was to obtain those 
benefits.  

ً یُ لم  ألي طرفأیًضا  یجوز -3 رد في على النحو الوا بِد تحفظا
 4 الفقرةأن یختار تطبیق  15 الفقرةمن  )أ ةالفرعی الفقرة

 فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ.
 

3. A Party that has not made the reservation described in 
subparagraph a) of paragraph 15 may also choose to 
apply paragraph 4 with respect to its Covered Tax 
Agreements.  

مشمولة الضرائب البموجب اتفاقیة  میزةفي حال عدم منح  -4
 كمالشخص بموجب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة (

كل أو  تمنع منحالتي تعدیلھا بموجب ھذه االتفاقیة)  یجوز
مشمولة الضرائب المنحھا اتفاقیة تجزء من المزایا التي  

الرئیسیة  أحد األغراضالرئیسي أو  الغرضكان في حال 
معاملة أو أي شخص معني بترتیب أو معاملة ألي ترتیب أو 

السلطة المختصة وتقوم الحصول على تلك المزایا، ھو ، 
كان یمكنھا خالفاً لذلك في الوالیة القضائیة المتعاقدة التي 

كونھ لھ خص الشبمعاملة ذلك ذلك، رغم ، المیزةمنح ھذه 
فیما  أخرى مزایاأو  المیزةالحصول على ھذه الحق في 

 في حالالدخل أو رأس المال  بنودمحدد من  ببندیتعلق 
بناًء على طلب من ذلك ، قرر تلك السلطة المختصةت

، الشخص وبعد النظر في الحقائق والظروف ذات الصلة
 معاملةلذلك الشخص في غیاب الأنھ یمكن منح تلك المزایا 

السلطة المختصة في الوالیة القضائیة  وتقوم .أو الترتیب
من  ه الفقرةبطلب بموجب ھذإلیھا المتعاقدة التي تم التقدم 

تشاور مع بالمقیم في الوالیة القضائیة األخرى شخص 

4. Where a benefit under a Covered Tax Agreement is 
denied to a person under provisions of the Covered Tax 
Agreement (as it may be modified by this Convention) 
that deny all or part of the benefits that would otherwise 
be provided under the Covered Tax Agreement where 
the principal purpose or one of the principal purposes of 
any arrangement or transaction, or of any person 
concerned with an arrangement or transaction, was to 
obtain those benefits, the competent authority of the 
Contracting Jurisdiction that would otherwise have 
granted this benefit shall nevertheless treat that person 
as being entitled to this benefit, or to different benefits 
with respect to a specific item of income or capital, if 
such competent authority, upon request from that person 
and after consideration of the relevant facts and 
circumstances, determines that such benefits would have 
been granted to that person in the absence of the 
transaction or arrangement. The competent authority of 
the Contracting Jurisdiction to which a request has been 
made under this paragraph by a resident of the other 
Contracting Jurisdiction shall consult with the 
competent authority of that other Contracting 
Jurisdiction before rejecting the request.  
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السلطة المختصة في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى 
 قبل رفض الطلب.

 
 كمامشمولة (الضرائب العلى أحكام اتفاقیة  4الفقرة  تنطبق  -5

كل أو التي تمنع منح تعدیلھا بموجب ھذه االتفاقیة)  یجوز
بموجب خالفاً لذلك منحھا كان یمكن جزء من المزایا التي 

الرئیسي  الغرضكان في حال اتفاقیة الضرائب المشمولة 
أو أي معاملة الرئیسیة ألي ترتیب أو  أحد األغراضأو 

الحصول على تلك ھو  معاملةشخص معني بترتیب أو 
 المزایا.

 

5. Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered 
Tax Agreement (as it may be modified by this 
Convention) that deny all or part of the benefits that 
would otherwise be provided under the Covered Tax 
Agreement where the principal purpose or one of the 
principal purposes of any arrangement or transaction, or 
of any person concerned with an arrangement or 
transaction, was to obtain those benefits.  
 

أن یختار تطبیق األحكام الواردة في  ألي طرفأیضاً یجوز  -6
قید البحكم "أدناه (والمشار إلیھا  13إلى  8من  الفقرات
لمزایا") على اتفاقیات الضرائب المشمولة على االمبسط 

الفقرة الخاصة بھ من خالل القیام باإلخطار الوارد في 
المبسط ید لقاحكم طبق نیوال . 17الفقرة ج) من  ةالفرعی
إذا إال فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة  لمزایاعلى ا

 المتعاقدة قد اختارت تطبیقھ.كانت كل الوالیات القضائیة 
 

6. A Party may also choose to apply the provisions 
contained in paragraphs 8 through 13 (hereinafter 
referred to as the “Simplified Limitation on Benefits 
Provision”) to its Covered Tax Agreements by making 
the notification described in subparagraph c) of 
paragraph 17. The Simplified Limitation on Benefits 
Provision shall apply with respect to a Covered Tax 
Agreement only where all Contracting Jurisdictions 
have chosen to apply it.  

الوالیات القضائیة في الحاالت التي تختار فیھا بعض  -7
ً المتعاقدة  في اتفاقیة ولیس جمیعھا التي تكون طرفا

لمزایا على االمبسط د قیالحكم مشمولة تطبیق الضرائب ال
األحكام المنصوص علیھا  مراعاةفإنھ مع ، 6للفقرة وفقًا 
لمزایا على االمبسط قید الحكم نص  ینطبق، تلك الفقرةفي 

 بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة: المزایافیما یتعلق بمنح 
 

7. In cases where some but not all of the Contracting 
Jurisdictions to a Covered Tax Agreement choose to 
apply the Simplified Limitation on Benefits Provision 
pursuant to paragraph 6, then, notwithstanding the 
provisions of that paragraph, the Simplified Limitation 
on Benefits Provision shall apply with respect to the 
granting of benefits under the Covered Tax Agreement:  

وافق ت في حالكافة الوالیات القضائیة المتعاقدة،  بمعرفةأ) 
نص التي لم تختر تطبیق  ،الوالیات القضائیة المتعاقدةجمیع 
ً  لمزایاعلى االمبسط د قیالحكم  ، على ھذا التطبیق 6للفقرة  وفقا

 لدیھع الُمودِ وإخطار ه الفقرة الفرعیة من خالل اختیار تطبیق ھذ
 ا لذلك؛ أووفقً 

 

a) by all Contracting Jurisdictions, if all of the 
Contracting Jurisdictions that do not choose pursuant to 
paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on 
Benefits Provision agree to such application by choosing 
to apply this subparagraph and notifying the Depositary 
accordingly; or  

الوالیات القضائیة المتعاقدة التي اختارت تطبیق  بمعرفةفقط ) ب
الوالیات  جمیع توافق في حال ،لمزایاعلى االمبسط القید كم ح

على المبسط القید كم حالتي لم تختر تطبیق  ،القضائیة المتعاقدة
ً  لمزایاا  لمزایاعلى االمبسط القید كم حعلى تطبیق  ،6 للفقرة وفقا

 لدیھع الُمودِ وإخطار الفقرة الفرعیة  همن خالل اختیار تطبیق ھذ
 وفقًا لذلك.

 

b) only by the Contracting Jurisdictions that choose to 
apply the Simplified Limitation on Benefits Provision, if 
all of the Contracting Jurisdictions that do not choose 
pursuant to paragraph 6 to apply the Simplified 
Limitation on Benefits Provision agree to such 
application by choosing to apply this subparagraph and 
notifying the Depositary accordingly. 
 

  Simplified Limitation on Benefits Provision لمزایاعلى ا المبسط القیدكم ح
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ً لمزایا على االمبسط القید كم حما لم ینص  -8 ، ال لذلك خالفا

ضرائب الیحق للمقیم في والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة 
بموجب خالفاً لذلك یمكن منحھا  میزةمشمولة الحصول على ال

منصوص علیھا بخالف المزایا الالمشمولة اتفاقیة الضرائب 
 :التي بموجب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة

8. Except as otherwise provided in the Simplified 
Limitation on Benefits Provision, a resident of a 
Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement 
shall not be entitled to a benefit that would otherwise be 
accorded by the Covered Tax Agreement, other than a 
benefit under provisions of the Covered Tax Agreement:  

المقیم  األشخاص الطبیعیینبخالف إقامة الشخص  محلتحدد أ) 
أحكام اتفاقیة بموجب في أكثر من والیة قضائیة متعاقدة 

في والیة قضائیة  تعِّریفاً للمقیمتضع الضرائب المشمولة التي 
 ؛متعاقدة

 

a) which determine the residence of a person other than 
an individual which is a resident of more than one 
Contracting Jurisdiction by reason of provisions of the 
Covered Tax Agreement that define a resident of a 
Contracting Jurisdiction; 

تمنح وف تَنُص على أن الوالیة القضائیة المتعاقدة سب) 
 مقابالً  تعدیالً في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة  مقام مشروع

الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى، وفقًا  أجرتھأولي یلي تعدیل 
في فروضة الضریبة المقیمة التفاقیة الضرائب المشمولة، على 

مرتبط؛ ال المشروعالوالیة القضائیة المتعاقدة األولى على أرباح 
 أو
 

b) which provide that a Contracting Jurisdiction will 
grant to an enterprise of that Contracting Jurisdiction a 
corresponding adjustment following an initial 
adjustment made by the other Contacting Jurisdiction, in 
accordance with the Covered Tax Agreement, to the 
amount of tax charged in the first-mentioned 
Contracting Jurisdiction on the profits of an associated 
enterprise; or  
 

تسمح للمقیمین في والیة قضائیة متعاقدة بأن یطلبوا من ج) 
السلطة المختصة في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة أن تنظر 

تفاقیة الضرائب التي ال تتفق مع الضرائب ل الخضوعفي حاالت 
 المشمولة،

 

c) which allow residents of a Contracting Jurisdiction to 
request that the competent authority of that Contracting 
Jurisdiction consider cases of taxation not in accordance 
with the Covered Tax Agreement,  

 ً في على النحو الوارد "، مؤھالً  ما لم یكن ھذا المقیم "شخصا
 .تلك المیزةفي وقت منح  9الفقرة 

 

unless such resident is a “qualified person”, as defined 
in paragraph 9 at the time that the benefit would be 
accorded.  

ضرائب الاتفاقیة  یُعد المقیم في والیة قضائیة متعاقدة في -9
ً لذلك  المیزةفي وقت منح  مؤھالً  اً مشمولة شخصال خالفا

 :المقیم یكون بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة، في حال
 

9. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered 
Tax Agreement shall be a qualified person at a time 
when a benefit would otherwise be accorded by the 
Covered Tax Agreement if, at that time, the resident is: 

ً  أ)  ؛شخصاً طبیعیا
 

a) an individual; 

أحد تقسیماتھا السیاسیة  الوالیة القضائیة المتعاقدة أوتلك ) ب
جھة تابعة محلیة، أو وكالة أو اتھا السلطإحدى  أوالفرعیة 

تقسیم سیاسي فرعي أو والیة قضائیة متعاقدة أو لسلطة أي 
  ؛سلطة محلیة

 

b) that Contracting Jurisdiction, or a political 
subdivision or local authority thereof, or an agency or 
instrumentality of any such Contracting Jurisdiction, 
political subdivision or local authority; 

ة الرئیسییجري تداول الفئة  في حالشركة أو كیان آخر، ج) 
واحدة أو أكثر من األسواق المالیة في  بانتظام من أسھمھا

  ف بھا؛المعتر

c) a company or other entity, if the principal class of its 
shares is regularly traded on one or more recognised 
stock exchanges; 
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 :نیكو الشخص الطبیعيبخالف شخًصا ) د
 

d) a person, other than an individual, that: 

الوالیات  بمعرفةعلیھ المتفق ربحیة من النوع  غیرمنظمة ) 1
 الدبلوماسیة؛ أوالمذكرات تبادل من خالل القضائیة المتعاقدة 

 

i) is a non-profit organisation of a type that is agreed to 
by the Contracting Jurisdictions through an exchange of 
diplomatic notes; or 

في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة  یتم أنشاءهترتیبًا  كیانًا أو) 2
معاملتھ باعتباره شخًصا منفصًال بموجب القوانین  ویتم

 :والذيالضریبیة لتلك الوالیة القضائیة المتعاقدة 
 

ii) is an entity or arrangement established in that 
Contracting Jurisdiction that is treated as a separate 
person under the taxation laws of that Contracting 
Jurisdiction and: 

أو شبھ حصري إلدارة أو  يحصربشكل وتشغیلھ یتم إنشاءه أ) 
عرضیة أو تكمیلیة  مزایاأو  استحقاقات تقاعدیةتوفیر 

الوالیة على ھذا النحو تنظیمھ تتولى و لألشخاص الطبیعیین
أو الفرعیة السیاسیة أحد تقسیماتھا  القضائیة المتعاقدة أو

 سلطاتھا المحلیة؛ أو
 

A) that is established and operated exclusively or almost 
exclusively to administer or provide retirement benefits 
and ancillary or incidental benefits to individuals and 
that is regulated as such by that Contracting Jurisdiction 
or one of its political subdivisions or local authorities; or 

حصري أو شبھ حصري الستثمار بشكل وتشغیلھ یتم إنشاءه ) ب
القسم األموال لصالح الكیانات أو الترتیبات المشار إلیھا في 

 )؛الفرعي أ
 

B) that is established and operated exclusively or almost 
exclusively to invest funds for the benefit of entities or 
arrangements referred to in subdivision A); 
 

األشخاص  في حال یملك، الشخص الطبیعيبخالف شخًصا ھـ) 
لحصول على ا والمخول لھمالمقیمون في تلك الوالیة القضائیة 

الفرعیة أ) الفقرات مزایا اتفاقیة الضرائب المشمولة بموجب 
في  50 ال یقل عن ما إلى د) بصورة مباشرة أو غیر مباشرة

نصف أیام خالل مدة ال تقل عن من أسھم ذلك الشخص المائة 
خالفاً الوقت الذي یمكن  یقع فیھاعشر شھًرا التي  االثنيفترة 
 المیزة خاللھ.منح لذلك 

  

e) a person other than an individual, if, on at least half 
the days of a twelve-month period that includes the time 
when the benefit would otherwise be accorded, persons 
who are residents of that Contracting Jurisdiction and 
that are entitled to benefits of the Covered Tax 
Agreement under subparagraphs a) to d) own, directly or 
indirectly, at least 50 per cent of the shares of the person.  

لمقیم في والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة ل یحقأ)  -10
ضرائب المزایا اتفاقیة الحصول على مشمولة الضرائب ال
الدخل الناشئ من الوالیة القضائیة  بنودبشأن أحد مشمولة ال

أم  المقیم شخًصا مؤھًال ن كون األخرى، بصرف النظر ع
بشكٍل  عمالً نشاطاً تجاریاً أو  كون المقیم یمارس في حال، ال

ن و، وكالمذكورة أوالً في الوالیة القضائیة المتعاقدة فعلى 
الدخل الناشئ من الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى ناشئًا 

 وألغراضأو متصًال بھ.  العملالنشاط التجاري أو عن ذلك 
، ال یشمل مصطلح "ممارسة لمزایاعلى االمبسط قید الكم ح

" األنشطة التالیة أو  فعلىبشكل العمل النشاط التجاري أو 
 أي مجموعة منھا:

 

10. a) A resident of a Contracting Jurisdiction to a 
Covered Tax Agreement will be entitled to benefits of 
the Covered Tax Agreement with respect to an item of 
income derived from the other Contracting Jurisdiction, 
regardless of whether the resident is a qualified person, 
if the resident is engaged in the active conduct of a 
business in the first-mentioned Contracting Jurisdiction, 
and the income derived from the other Contracting 
Jurisdiction emanates from, or is incidental to, that 
business. For purposes of the Simplified Limitation on 
Benefits Provision, the term “active conduct of a 
business” shall not include the following activities or 
any combination thereof:  
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 ;Operating as a holding company (i ؛شركة قابضةمزاولة العمل بوصفھ )  1

لمجموعة العامة خدمات اإلشراف أو اإلدارة مزاولة ) 2
 ؛شركات

 

ii) Providing overall supervision or administration of a 
group of companies; 
 

)؛ األموالع یتوفیر التمویل للمجموعات (بما في ذلك تجم) 3
 أو

iii) Providing group financing (including cash pooling); 
or 
 

القیام باالستثمارات أو إدارتھا، ما لم تكن ھذه األنشطة یقوم ) 4
سیاق  فيمسجل أوراق مالیة  سمسارأو شركة تأمین أو بنك بھا 

 .المعتاد عملھنشاطھ التجاري أو 

iv) Making or managing investments, unless these 
activities are carried on by a bank, insurance company 
or registered securities dealer in the ordinary course of 
its business as such. 

المقیم في والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة  تحقیقفي حال  )ب
عمل نشاط تجاري أو من الدخل  بنودحد ألمشمولة الضرائب ال

یمارسھ ذلك المقیم في الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى، أو 
الدخل في الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى  بنودأحد تحقیق 

تُعتبر الشروط المنصوص علیھا فلن شخص مرتبط، خالل من 
 بنودمن  البندبھذا  یرتبطأ) مستوفاة فیما  ةالفرعیالفقرة في 

الذي یمارسھ العمل النشاط التجاري أو في حال كون إال الدخل 
بھ المرتبط و أوالً المذكورة المقیم في الوالیة القضائیة المتعاقدة 

 عملبنشاط تجاري أو بنفس النشاط أو  كبیًرا مقارنةً الدخل  بند
ل یمارسھ المقیم أو  الشخص المرتبط في الوالیة ذلك مكّمِ

النشاط األخرى. ویتم تحدید ما إذا كان المتعاقدة القضائیة 
استناداً  ةالفرعی الفقرة هھذ ألغراضكبیًرا العمل التجاري أو 

 الحقائق والظروف.ى كافة إل
 

b) If a resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered 
Tax Agreement derives an item of income from a 
business activity conducted by that resident in the other 
Contracting Jurisdiction, or derives an item of income 
arising in the other Contracting Jurisdiction from a 
connected person, the conditions described in 
subparagraph a) shall be considered to be satisfied with 
respect to such item only if the business activity carried 
on by the resident in the first-mentioned Contracting 
Jurisdiction to which the item is related is substantial in 
relation to the same activity or a complementary 
business activity carried on by the resident or such 
connected person in the other Contracting Jurisdiction. 
Whether a business activity is substantial for the 
purposes of this subparagraph shall be determined based 
on all the facts and circumstances.  

األنشطة التي  ینظر إلى، الفقرةه ألغراض تطبیق ھذج) 
بالمقیم في والیة قضائیة  یتعلقیمارسھا أشخاص مرتبطون فیما 

ھا مارسأنشطة یمشمولة على أنھا الضرائب المتعاقدة في اتفاقیة 
 المقیم. ذلك

 

c) For purposes of applying this paragraph, activities 
conducted by connected persons with respect to a 
resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax 
Agreement shall be deemed to be conducted by such 
resident.  

ً لیحق  -11 والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة لمقیم في أیضا
 یكون شخص غیر مؤھل والذيمشمولة ال الضرائب

ً لذلك التي یمكن أن تمنحھا  المیزة الحصول على خالفا
 في حال یملكالدخل  بنودألحد المشمولة  الضرائباتفاقیة 

بصورة مباشرة أو غیر  المماثلونن واألشخاص المنتفع
االنتفاعیة الحصص ن مفي المائة  75 ال یقل عن ما مباشرة

 االثنينصف أیام فترة المقیم خالل مدة ال تقل عن  لذلك
منح خالفاً لذلك الوقت الذي یمكن  یقع فیھاعشر شھًرا التي 

 المیزة خاللھ.
 

11. A resident of a Contracting Jurisdiction to a Covered 
Tax Agreement that is not a qualified person shall also 
be entitled to a benefit that would otherwise be accorded 
by the Covered Tax Agreement with respect to an item 
of income if, on at least half of the days of any twelve-
month period that includes the time when the benefit 
would otherwise be accorded, persons that are 
equivalent beneficiaries own, directly or indirectly, at 
least 75 per cent of the beneficial interests of the 
resident.  
 

المقیم في والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة في حال أن  -12
ً لیس مشمولة ال الضرائب الفقرة حكام وفقاً أل مؤھًال  شخصا

12. If a resident of a Contracting Jurisdiction to a 
Covered Tax Agreement is neither a qualified person 
pursuant to the provisions of paragraph 9, nor entitled to 
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، 11الفقرة  أو 10الفقرة بموجب  للمزایا اً وال مستحق) 9
الوالیة القضائیة المتعاقدة ال یجوز للسلطة المختصة في 

 ضرائبالاتفاقیة  القیام رغم ذلك بمنحھ مزایا األخرى
 الدخل مع بنودمحدد من  بندیخص فیما  مزایا مشمولة أوال

إذا  إالالمشمولة  الضرائباتفاقیة  وغرض مراعاة ھدف
السلطة المختصة في الوالیة أثبت ذلك المقیم بما یقنع 

أو  الكیان المقیمھذا تأسیس المتعاقدة األخرى أن  القضائیة
لم یكن من بین ممارستھ لنشاط أو االحتفاظ بھ وملكیتھ 

بموجب اتفاقیة  المزایاعلى  الرئیسیة الحصول أغراضھ
القیام أو الموافقة على المنح المشمولة. وقبل  الضرائب

شخص  بمعرفة ه الفقرةھذ بموجبرفض الطلب المقدم ب
لسلطة المختصة في اتقوم  ،قضائیة متعاقدة مقیم في والیة

الطلب لھا م دالوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى التي قُ 
المختصة في الوالیة القضائیة المتعاقدة  تشاور مع السلطةبال

 .المذكورة أوالً 
 

benefits under paragraph 10 or 11, the competent 
authority of the other Contracting Jurisdiction may, 
nevertheless, grant the benefits of the Covered Tax 
Agreement, or benefits with respect to a specific item of 
income, taking into account the object and purpose of 
the Covered Tax Agreement, but only if such resident 
demonstrates to the satisfaction of such competent 
authority that neither its establishment, acquisition or 
maintenance, nor the conduct of its  operations, had as 
one of its principal purposes the obtaining of benefits 
under the Covered Tax Agreement. Before either 
granting or denying a request made under this paragraph 
by a resident of a Contracting Jurisdiction, the 
competent authority of the other Contracting 
Jurisdiction to which the request has been made shall 
consult with the competent authority of the first-
mentioned Contracting Jurisdiction.  
 

 For the purposes of the Simplified Limitation on .13 :لمزایاعلى االمبسط القید كم حألغراض  -13
Benefits Provision: 
 

 :the term “recognised stock exchange” means (a معترف بھا": سوق أوراق مالیةمصطلح "ب یقصدأ) 
 

ومنظمة باعتبارھا كذلك منشأة  سوق أوراق مالیةأي ) 1
 ؛ وتینالمتعاقد تینالقضائی الوالیتینبموجب قوانین أي من 

 

i) any stock exchange established and regulated as such 
under the laws of either Contracting Jurisdiction; and 

أخرى تتفق السلطات المختصة في  سوق أوراق مالیةأي ) 2
 ؛الوالیات القضائیة المتعاقدة على اعتمادھا

 

ii) any other stock exchange agreed upon by the 
competent authorities of the Contracting Jurisdictions; 

" فئة أو فئات أسھم ةالرئیسیفئة األسھم مصطلح "یقصد بب) 
تمثل أغلبیة إجمالي أصوات وقیمة الشركة أو فئة التي شركة ال

أغلبیة مجملھ  ألي كیان یمثل في الحصص االنتفاعیةأو فئات 
 ؛صوات وقیمة الكیاناألإجمالي 

b) the term “principal class of shares” means the class or 
classes of shares of a company which represents the 
majority of the aggregate vote and value of the company 
or the class or classes of beneficial interests of an entity 
which represents in the aggregate a majority of the 
aggregate vote and value of the entity; 
 

للمزایا  تحقنتفع مماثل" أي شخص مسمصطلح "مُ یقصد بج) 
الدخل التي تمنحھا والیة قضائیة متعاقدة  بنودمن  لبند المستحقة

لتلك القانون المحلي مشمولة بموجب الضرائب الفي اتفاقیة 
الوالیة القضائیة المتعاقدة أو اتفاقیة الضرائب المشمولة أو أي 

یتم من المزایا التي الً أكثر تفضیمماثلة أو  ىخرأ ةدولی یةاتفاق
الدخل بموجب اتفاقیة الضرائب  بنودمن  البندمنحھا لذلك 

 مماثالً  اً ألغراض تحدید ما إذا كان الشخص منتفعوالمشمولة؛ 
الشركة برأس مال مالكاً یُعتبر الشخص رباح األسھم، أل بالنسبة

c) the term “equivalent beneficiary” means any person 
who would be entitled to benefits with respect to an item 
of income accorded by a Contracting Jurisdiction to a 
Covered Tax Agreement under the domestic law of that 
Contracting Jurisdiction, the Covered Tax Agreement or 
any other international instrument which are equivalent 
to, or more favourable than, benefits to be accorded to 
that item of income under the Covered Tax Agreement; 
for the purposes of determining whether a person is an 
equivalent beneficiary with respect to dividends, the 
person shall be deemed to hold the same capital of the 
company paying the dividends as such capital the 
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التي تطالب األسھم مماثالً لرأس مال الشركة التي تدفع أرباح 
 ؛لكھاتبالنسبة ألسھم األرباح التي تمبالمزایا 

company claiming the benefit with respect to the 
dividends holds; 
 

یقصد الشركات، ال تندرج تحت مسمى التي بالنسبة للكیانات د) 
 ؛مصطلح "أسھم" حصص مماثلة لألسھمب

d) with respect to entities that are not companies, the 
term “shares” means interests that are comparable to 
shares; 
 

، بصورة أحدھما في حال یملكن" ان مرتبطا"شخص یعدھـ) 
في المائة من  50مباشرة أو غیر مباشرة، ما ال یقل عن 

اآلخر (و في حالة شركة، ما  الشخص في یةاالنتفاع الحصص
في المائة من إجمالي أصوات وقیمة أسھم  50ال یقل عن 

الشركة) أو كان شخص آخر یملك، بصورة مباشرة أو غیر 
 نتفاعیةاالالحصص في المائة من  50مباشرة، ما ال یقل عن 

في المائة من إجمالي  50في حالة شركة، ما ال یقل عن و(
حال،  ةعلى أیوكل شخص؛  لدىأصوات وقیمة أسھم الشركة) 

، أحدھما كون في حالمرتبًطا بالشخص اآلخر  یكون الشخص
استناًدا إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، یمارس 

ما ھیكلخضوع  في حالالسیطرة على الشخص اآلخر أو 
 لسیطرة نفس الشخص أو األشخاص.

 

e) two persons shall be “connected persons” if one owns, 
directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial 
interest in the other (or, in the case of a company, at least 
50 per cent of the aggregate vote and value of the 
company's shares) or another person owns, directly or 
indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest 
(or, in the case of a company, at least 50 per cent of the 
aggregate vote and value of the company's shares) in 
each person; in any case, a person shall be connected to 
another if, based on all the relevant facts and 
circumstances, one has control of the other or both are 
under the control of the same person or persons. 

بدًال من أو في غیاب  لمزایاعلى االمبسط قید الكم ح ینطبق -14
مزایا حد یمكن أن تَ التي مشمولة الضرائب التفاقیة اام أحك

اتفاقیة الضرائب المشمولة (أو یمكن أن تحد من المزایا 
بموجب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  میزة باستثناء

أو عدم التمییز أو  المرتبطة المشروعاتمتعلقة باإلقامة أو 
ال تقتصر فقط على المقیمین في والیة قضائیة  میزة

للحصول على  المؤھلعلى المقیم  لتكون قاصرةمتعاقدة) 
ا أو أكثر من المعاییر استیفاء واحدً من خالل ھذه المزایا 

 ة.یالرئیس
 

14. The Simplified Limitation on Benefits Provision 
shall apply in place of or in the absence of provisions of 
a Covered Tax Agreement that would limit the benefits 
of the Covered Tax Agreement (or that would limit 
benefits other than a benefit under the provisions of the 
Covered Tax Agreement relating to residence, 
associated enterprises or non-discrimination or a benefit 
that is not restricted solely to residents of a Contracting 
Jurisdiction) only to a resident that qualifies for such 
benefits by meeting one or more categorical tests.  

 أن یحتفظ بالحق في: ألي طرفیجوز  -15
 

15. A Party may reserve the right: 

على اتفاقیات الضرائب المشمولة  1عدم تطبیق الفقرة أ) 
ً اعتماد عتزم یالخاصة بھ على أساس أنھ  ید القكم حمن  مزیجا

الوسیطة الترتیبات بالخاصة قواعد المع  لمزایاعلى ا المفصل
، لمزاولة النشاط لرئیسياختبار الغرض اقواعد  وأللتمویل 
منع إساءة استعمال لمعاییر األدنى یتماشى ذلك مع الحد وبالتالي 

مشروع تآكل الوعاء الضریبي ونقل تدابیر  بموجب االتفاقیات
مجموعة /تعاون االقتصادي والتنمیةاألرباح الخاص بمنظمة ال

الوالیات القضائیة المتعاقدة تسعى في ھذه الحاالت، والعشرین؛ 
یفي بالحد للتوصل إلى الحل الُمرضي لجمیع األطراف والذي 

 األدنى من المعاییر؛

a) for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax 
Agreements on the basis that it intends to adopt a 
combination of a detailed limitation on benefits 
provision and either rules to address conduit financing 
structures or a principal purpose test, thereby meeting 
the minimum standard for preventing treaty abuse under 
the OECD/G20 BEPS package; in such cases, the 
Contracting Jurisdictions shall endeavour to reach a 
mutually satisfactory solution which meets the 
minimum standard; 
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الطرف اختیار  ، في حال4الفقرة (و 1 الفقرةعدم تطبیق ب) 

) على اتفاقیة الضرائب المشمولة الخاصة بھ الفقرةتلك تطبیق 
ً الفعل أحكامبالتي تتضمن  تمنع منح كافة المزایا التي یمكن  ا

في حال بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة خالفاً لذلك منحھا 
األغراض الرئیسیة ألي واحداً من كان الغرض الرئیسي أو 

 ؛الحصول على تلك المزایاو معاملة ھترتیب أو 

b) for paragraph 1 (and paragraph 4, in the case of a 
Party that has chosen to apply that paragraph) not to 
apply to its Covered Tax Agreements that already 
contain provisions that deny all of the benefits that 
would otherwise be provided under the Covered Tax 
Agreement where the principal purpose or one of the 
principal purposes of any arrangement or transaction, or 
of any person concerned with an arrangement or 
transaction, was to obtain those benefits;  

على اتفاقیة  لمزایاعلى االمبسط قید الكم حعدم تطبیق ج) 
لتي تتضمن بالفعل األحكام الضرائب المشمولة الخاصة بھ ا

 .14 الفقرةة بالوارد
 

c) for the Simplified Limitation on Benefits Provision 
not to apply to its Covered Tax Agreements that already 
contain the provisions described in paragraph 14.  

فیما یتعلق  مطبقًا لمزایاعلى االمبسط قید الكم حما لم یكن  -16
 بمعرفةمشمولة الضرائب البمنح المزایا بموجب اتفاقیة 

، یجوز لطرف اختار 7للفقرة طرف واحد أو أكثر وفقًا 
أن  لمزایاعلى االمبسط القید كم حتطبیق  6 الفقرة بموجب

یحتفظ بالحق في عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا فیما یتعلق 
واحدة باتفاقیة الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي لم تختر 

كم حتطبیق األخرى متعاقدة القضائیة ال اتوالیأو أكثر من ال
تسعى في ھذه الحاالت، وبشأنھا.  لمزایاعلى االمبسط القید 

صل إلى حل ُمرضي لجمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة للتو
منع إساءة استعمال لمعاییر  بالحد األدنى یفي األطراف
مشروع تآكل الوعاء الضریبي بموجب تدابیر  االتفاقیات

ونقل األرباح الخاص بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 
 مجموعة العشرین./

 

16. Except where the Simplified Limitation on Benefits 
Provision applies with respect to the granting of benefits 
under a Covered Tax Agreement by one or more Parties 
pursuant to paragraph 7, a Party that chooses pursuant to 
paragraph 6 to apply the Simplified Limitation on 
Benefits Provision may reserve the right for the entirety 
of this Article not to apply with respect to its Covered 
Tax Agreements for which one or more of the other 
Contracting Jurisdictions has not chosen to apply the 
Simplified Limitation on Benefits Provision. In such 
cases, the Contracting Jurisdictions shall endeavour to 
reach a mutually satisfactory solution which meets the 
minimum standard for preventing treaty abuse under the 
OECD/G20 BEPS package.  

 ةفي الفقرة الفرعیالوارد تحفًظ الف لم یبِد كل طر علىأ)  -17
ما إذا كانت كل اتفاقیة بلدیھ ع الُمودِ إخطار  15من الفقرة  )أ

ال والتي من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 
 15 الفقرةب) من  ةالفرعی الفقرةفي وارد تخضع لتحفظ 
یتم ، األمر كذلك أن وفي حال، 2 الفقرةبرد وتتضمن حكًما 
 .من تلك األحكامرقم المادة والفقرة لكل حكم االخطار عن 

جمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا حال قیام وفي 
مشمولة، الضرائب لااتفاقیة بوارد اإلخطار فیما یتعلق بحكم 

 ،وحسب االقتضاء( 1الحكم بأحكام الفقرة  ذلكیُستبَدل 
 1حل الفقرة ال تفي الحاالت األخرى، و). 4الفقرة 

) محل أحكام اتفاقیة الضرائب 4، الفقرة ب االقتضاءحس(و
بالقدر الذي ال تتفق فیھ ھذه األحكام مع الفقرة إال المشمولة 

للطرف كذلك یجوز و). 4، الفقرة حسب االقتضاء(و 1
أن یدرج  ةالفرعیه الفقرة ھذ بموجبالذي یقوم باإلخطار 

ا وحدھ 1تطبیق الفقرة رغم قبول ھذا الطرف لبیانًا بأنھ 

17. a) Each Party that has not made the reservation 
described in subparagraph a) of paragraph 15 shall 
notify the Depositary of whether each of its Covered Tax 
Agreements that is not subject to a reservation described 
in subparagraph b) of paragraph 15 contains a provision 
described in paragraph 2, and if so, the article and 
paragraph number of each such provision. Where all 
Contracting Jurisdictions have made such a notification 
with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, 
that provision shall be replaced by the provisions of 
paragraph 1 (and where applicable, paragraph 4). In 
other cases, paragraph 1 (and where applicable, 
paragraph 4) shall supersede the provisions of the 
Covered Tax Agreement only to the extent that those 
provisions are incompatible with paragraph 1 (and 
where applicable, paragraph 4). A Party making a 
notification under this subparagraph may also include a 
statement that while such Party accepts the application 
of paragraph 1 alone as an interim measure, it intends 
where possible to adopt a limitation on benefits 
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 ً كم ححیثما أمكن اعتماد نھ یعتزم فإ، باعتبارھا تدبیراً مؤقتا
، باإلضافة إلى أو بدًال من الفقرة لمزایاعلى االمبسط قید ال
 ثنائیة.عبر مفاوضات ، 1

 

provision, in addition to or in replacement of paragraph 
1, through bilateral negotiation.  

لدیھ ع الُمودِ إخطار  4 الفقرةكل طرف یختار تطبیق  علىب) 
مشمولة الضرائب العلى اتفاقیة  4 الفقرة تنطبقوال عن خیاره. 

الوالیات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا إال في حال قیام جمیع 
 اإلخطار.

 

b) Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall 
notify the Depositary of its choice. Paragraph 4 shall 
apply to a Covered Tax Agreement only where all 
Contracting Jurisdictions have made such a notification.  

 لمزایاعلى االمبسط قید الكم حكل طرف یختار تطبیق على ج) 
ما لم یكن ھذا وعن خیاره.  لدیھع الُمودِ إخطار  6للفقرة وفقا 

من الفقرة  )ج ةالفرعیبالفقرة الطرف قد أبدى التحفظ الوارد 
اتفاقیات الضرائب قائمة با أیضً  ، یتضمن ھذا اإلخطار15

 ،14 الفقرةوارداً بالمشمولة الخاصة بھ التي تتضمن حكًما 
 .من تلك األحكاملكل حكم  الفقرةفضًال عن رقم المادة و

c) Each Party that chooses to apply the Simplified 
Limitation on Benefits Provision pursuant to paragraph 
6 shall notify the Depositary of its choice. Unless such 
Party has made the reservation described in 
subparagraph c) of paragraph 15, such notification shall 
also include the list of its Covered Tax Agreements 
which contain a provision described in paragraph 14, as 
well as the article and paragraph number of each such 
provision. 
 

 لمزایاعلى االمبسط القید كم حكل طرف ال یختار تطبیق  علىد) 
ولكن یختار تطبیق إما الفقرة الفرعیة أ) أو الفقرة  6وفقًا للفقرة 

عن اختیاره للفقرة  لدیھع الُمودِ إخطار  7الفرعیة ب) من الفقرة 
الفقرة الفرعیة بالفرعیة. وما لم یبد ھذا الطرف التحفظ الوارد 

اتفاقیات ب، یتضمن ھذا اإلخطار أیًضا قائمة 15ج) من الفقرة 
الفقرة ب اً رداالضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن حكًما و

 .حكم من تلك األحكام، فضًال عن رقم المادة والفقرة لكل 14
 

d) Each Party that does not choose to apply the 
Simplified Limitation on Benefits Provision pursuant to 
paragraph 6, but chooses to apply either subparagraph a) 
or b) of paragraph 7 shall notify the Depositary of its 
choice of subparagraph. Unless such Party has made the 
reservation described in subparagraph c) of paragraph 
15, such notification shall also include the list of its 
Covered Tax Agreements which contain a provision 
described in paragraph 14, as well as the article and 
paragraph number of each such provision.  

خطار اإلالوالیات القضائیة المتعاقدة بفي حال قیام جمیع ھـ) 
بموجب الفقرة الفرعیة ج) أو الفقرة الفرعیة د) فیما یتعلق بحكم 

القید كم بحالضرائب المشمولة، یُستبدل ھذا الحكم  اتفاقیةوارد ب
القید كم حیحل ال . وفي الحاالت األخرى، لمزایاعلى االمبسط 
 إالمحل أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  لمزایاعلى االمبسط 

على المبسط القید كم حبالقدر الذي ال تتفق فیھ ھذه األحكام مع 
 .لمزایاا
 

e) Where all Contracting Jurisdictions have made a 
notification under subparagraph c) or d) with respect to 
a provision of a Covered Tax Agreement, that provision 
shall be replaced by the Simplified Limitation on 
Benefits Provision. In other cases, the Simplified 
Limitation on Benefits Provision shall supersede the 
provisions of the Covered Tax Agreement only to the 
extent that those provisions are incompatible with the 
Simplified Limitation on Benefits Provision.  

 نقل أرباح األسھم معامالت - 8المادة 
 

Article 8 – Dividend Transfer Transactions  

أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة التي تعفي أرباح ال تنطبق  -1
مقیمة في والیة قضائیة متعاقدة األسھم التي تدفعھا شركة 

من الضریبة أو تخفض من سعر الضریبة على أرباح 
ھو یكون المالك المستفید أو المتلقي بشرط أن  ،األسھم

شركة مقیمة في الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى وتملك 
تسیطر على أكثر من قیمة محددة من رأس تحوز أو أو 

1. Provisions of a Covered Tax Agreement that exempt 
dividends paid by a company which is a resident of a 
Contracting Jurisdiction from tax or that limit the rate at 
which such dividends may be taxed, provided that the 
beneficial owner or the recipient is a company which is 
a resident of the other Contracting Jurisdiction and 
which owns, holds or controls more than a certain 
amount of the capital, shares, stock, voting power, 
voting rights or similar ownership interests of the 
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القوة التصویتیة أو الیة أو األوراق المالمال أو األسھم أو 
الملكیة الخاصة  حصصحقوق التصویت أو ما یماثلھا من 

إال في حال استیفاء أرباح األسھم،  تسددبالشركة التي 
شروط الملكیة المنصوص علیھا في تلك األحكام طوال فترة 

 غرضأرباح األسھم (ل سدادیوًما متضمنة یوم  365
عتبار التغییرات في ؤخذ في االیاحتساب تلك الفترة، ال 

من إعادة ھیكلة الشركة، مثل  الملكیة التي قد تنتج مباشرةً 
األسھم تحوز على الدمج أو إعادة تنظیم اقسام الشركة التي 

 أرباح األسھم). تسددأو التي 

company paying the dividends, shall apply only if the 
ownership conditions described in those provisions are 
met throughout a 365 day period that includes the day of 
the payment of the dividends (for the purpose of 
computing that period, no account shall be taken of 
changes of ownership that would directly result from a 
corporate reorganisation, such as a merger or divisive 
reorganisation, of the company that holds the shares or 
that pays the dividends).  

طبق الحد األدنى لفترة الحیازة المنصوص علیھا في الفقرة نی -2
بدًال من أو في غیاب حد أدنى لفترة الحیازة منصوص  1

الفقرة ب ةرداوالعلیھ في أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة 
1. 

2. The minimum holding period provided in paragraph 1 
shall apply in place of or in the absence of a minimum 
holding period in provisions of a Covered Tax 
Agreement described in paragraph 1.  
 

 أن یحتفظ بالحق في:ألي طرف یجوز  -3
 

3. A Party may reserve the right: 

عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب  أ)
 المشمولة الخاصة بھ؛

 

a) for the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements; 

ب) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب 
 تتضمن 1الفقرة ب ةالمشمولة الخاصة بھ ما دامت األحكام الوارد

 ما یلي:بالفعل 
 

b) for the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements to the extent that the 
provisions described in paragraph 1 already include: 

 ) حد أدنى لفترة الحیازة؛1
 

i) A minimum holding period; 

 A minimum holding period shorter than a 365 day (ii یوًما؛ أو 365فترة الحیازة یقل عن ) حد أدنى ل2
period; or 
 

 A minimum holding period longer than a 365 day (iii یوًما. 365) حد أدنى لفترة الحیازة یزید عن 3
period. 
 

الفقرة على النحو الوارد في  على كل طرف لم یبِد تحفًظاً  -4
ما إذا كانت بع لدیھ إخطار الُمودِ  3الفرعیة أ) من الفقرة 

كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 
ً  1الفقرة ب اً رداتتضمن حكًما و في  واردلتحفظ  لیس رھنا

األمر كذلك، أن  وفي حال، 3الفرعیة ب) من الفقرة  الفقرة
من تلك ل حكم یتم االخطار عن رقم المادة والفقرة لك

فیما یتعلق بحكم وارد في  1الفقرة وال تنطبق . األحكام
إال في حال قیام مشمولة الضرائب من اتفاقیات الاتفاقیة 

جمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا اإلخطار فیما 
 یتعلق بذلك الحكم.

 

4. Each Party that has not made a reservation described 
in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the 
Depositary of whether each of its Covered Tax 
Agreements contains a provision described in paragraph 
1 that is not subject to a reservation described in 
subparagraph b) of paragraph 3, and if so, the article and 
paragraph number of each such provision. Paragraph 1 
shall apply with respect to a provision of a Covered Tax 
Agreement only where all Contracting Jurisdictions 
have made such a notification with respect to that 
provision. 
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 في أسھمة الناتجة عن التصرف األرباح الرأسمالی – 9المادة 
قیمتھا بصورة رئیسیة من  تستمد أو حصص في كیانات

 ممتلكات غیر منقولة
 

Article 9 – Capital Gains from Alienation of Shares 
or Interests of Entities Deriving their Value 
Principally from Immovable Property  

یجوز  ھالمشمولة التي تنص على أنأحكام اتفاقیة الضرائب  -1
األرباح التي یحققھا مقیم في والیة قضائیة أن تخضع 

التصرف في أسھم أو حقوق مساھمة  من جراءمتعاقدة 
في الوالیة القضائیة المتعاقدة كیان للضریبة أخرى في 

الحقوق أكثر من  وأتلك األسھم  تستمدأن بشرط األخرى 
موال أغیر منقولة ( قدر معین من قیمتھا من ممتلكات

عقاریة) تقع في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى (أو 
أكثر من قدر معیّن من ممتلكات الكیان من  یتألفأن  بشرط

 موال عقاریة)):أھذه الممتلكات غیر المنقولة (
 

1. Provisions of a Covered Tax Agreement providing 
that gains derived by a resident of a Contracting 
Jurisdiction from the alienation of shares or other rights 
of participation in an entity may be taxed in the other 
Contracting Jurisdiction provided that these shares or 
rights derived more than a certain part of their value 
from immovable property (real property) situated in that 
other Contracting Jurisdiction (or provided that more 
than a certain part of the property of the entity consists 
of such immovable property (real property)):  

الصلة خالل للقیمة ذات الحد األدنى في حال استیفاء تنطبق أ) 
 یوًما السابقة على التصرف في الملكیة؛ و 365فترة الـ 

a) Shall apply if the relevant value threshold is met at 
any time during the 365 days preceding the alienation; 
and 
 

، مثل الحصص المماثلةعلى األسھم أو الحصص تنطبق ب) 
ئتمان (ما لم تكن تلك األسھم في شركات تضامن أو صنادیق ا

أو الحصص مشمولة بالفعل) باإلضافة إلى أي أسھم أو حقوق 
 تلك األحكام.بالفعل  تسري علیھا

 

b) Shall apply to shares or comparable interests, such as 
interests in a partnership or trust (to the extent that such 
shares or interests are not already covered) in addition to 
any shares or rights already covered by the provisions.  
 

طبق الفترة المنصوص علیھا في الفقرة الفرعیة أ) من نت -2
بدًال من أو في غیاب فترة زمنیة لتحدید ما إذا تم  1الفقرة 

قیة للقیمة ذات الصلة في أحكام اتفاالحد األدنى استیفاء 
 .1في الفقرة  ةرداوالالضرائب المشمولة 

 

2. The period provided in subparagraph a) of paragraph 
1 shall apply in place of or in the absence of a time period 
for determining whether the relevant value threshold in 
provisions of a Covered Tax Agreement described in 
paragraph 1 was met.  

فیما یتعلق  4أن یختار تطبیق الفقرة  أیضاً ألي طرفیجوز  -3
 باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ.

 

3. A Party may also choose to apply paragraph 4 with 
respect to its Covered Tax Agreements.  

ألغراض اتفاقیة الضرائب المشمولة، تخضع األرباح التي  -4
التصرف في  من جراءقضائیة متعاقدة  یحققھا مقیم في والیة

، مثل حصص في شركات مماثلةملكیة أسھم أو حصص 
في تلك الوالیة القضائیة  یبةتضامن أو صنادیق ائتمان، للضر

استمدت تلك األسھم أو الحصص في حال المتعاقدة األخرى 
في المائة من قیمتھا بصورة مباشرة أو  50المماثلة أكثر من 

 تقعتلكات غیر منقولة (أموال عقاریة) غیر مباشرة من مم
الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى وذلك في أي وقت تلك في 

 یوًما السابقة على التصرف. 365خالل فترة الـ 
 

4. For purposes of a Covered Tax Agreement, gains 
derived by a resident of a Contracting Jurisdiction from 
the alienation of shares or comparable interests, such as 
interests in a partnership or trust, may be taxed in the 
other Contracting Jurisdiction if, at any time during the 
365 days preceding the alienation, these shares or 
comparable interests derived more than 50 per cent of 
their value directly or indirectly from immovable 
property (real property) situated in that other 
Contracting Jurisdiction.  
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تفاقیة الضرائب ابدًال من أو في غیاب أحكام  4طبق الفقرة نت -5
أن تخضع األرباح التي یجوز تنص على أنھ التي المشمولة 

التصرف من جراء یحققھا مقیم في والیة قضائیة متعاقدة 
للضریبة في ملكیة أسھم أو حقوق مساھمة أخرى في كیان 

 دستمت بشرط أنفي تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى 
تلك األسھم أو الحقوق أكثر من قدر معین من قیمتھا من 
ممتلكات غیر منقولة (أموال عقاریة) واقعة في تلك الوالیة 

أكثر من بشرط أن یتألف القضائیة المتعاقدة األخرى، أو 
قدر معیّن من ممتلكات الكیان من ھذه الممتلكات غیر 

 المنقولة (أموال عقاریة).

5. Paragraph 4 shall apply in place of or in the absence 
of provisions of a Covered Tax Agreement providing 
that gains derived by a resident of a Contracting 
Jurisdiction from the alienation of shares or other rights 
of participation in an entity may be taxed in the other 
Contracting Jurisdiction provided that these shares or 
rights derived more than a certain part of their value 
from immovable property (real property) situated in that 
other Contracting Jurisdiction, or provided that more 
than a certain part of the property of the entity consists 
of such immovable property (real property).  

 أن یحتفظ بالحق في: ألي طرفیجوز  -6
 

6. A Party may reserve the right: 

قیات الضرائب المشمولة على اتفا 1أ) عدم تطبیق الفقرة 
 ؛الخاصة بھ

 

a) For paragraph 1 not to apply to its Covered Tax 
Agreements; 

على اتفاقیات  1ب) عدم تطبیق الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة 
 ؛الضرائب المشمولة الخاصة بھ

 

b) For subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its 
Covered Tax Agreements; 

على اتفاقیات  1ج) عدم تطبیق الفقرة الفرعیة ب) من الفقرة 
 ؛بھالضرائب المشمولة الخاصة 

 

c) For subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its 
Covered Tax Agreements; 

على اتفاقیات  1د) عدم تطبیق الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة 
الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل حكًما من 

فترة لتحدید ما إذا تم  والذي یتضمن 1النوع الوارد في الفقرة 
 ؛للقیمة ذات الصلةالحد األدنى استیفاء 

 

d) For subparagraph a) of paragraph 1 not to apply to its 
Covered Tax Agreements that already contain a 
provision of the type described in paragraph 1 that 
includes a period for determining whether the relevant 
value threshold was met; 

على اتفاقیات  1ھـ) عدم تطبیق الفقرة الفرعیة ب) من الفقرة 
الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل حكًما من 

ملكیة  فيینطبق على التصرف والذي  1النوع الوارد في الفقرة 
 ؛األسھمبخالف الحصص 

 

e) For subparagraph b) of paragraph 1 not to apply to its 
Covered Tax Agreements that already contain a 
provision of the type described in paragraph 1 that 
applies to the alienation of interests other than shares; 

على اتفاقیات الضرائب الخاصة بھ  4و) عدم تطبیق الفقرة 
 .5في الفقرة  الواردةالفعل األحكام التي تتضمن ب

f) For paragraph 4 not to apply to its Covered Tax 
Agreements that already contain the provisions 
described in paragraph 5. 
 

ي الفقرة الفرعیة أ) فكل طرف لم یبِد التحفظ الوارد على  -7
ما إذا كانت كل اتفاقیة بع لدیھ إخطار الُمودِ  6من الفقرة 

من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكًما 
خطار األمر كذلك، یتم اإل أن في حال، و1الفقرة  وارداً في

طبق ن. وال تمن تلك األحكامعن رقم المادة والفقرة لكل حكم 
ضرائب الفیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة  1الفقرة 

7. Each Party that has not made the reservation described 
in subparagraph a) of paragraph 6 shall notify the 
Depositary of whether each of its Covered Tax 
Agreements contains a provision described in paragraph 
1, and if so, the article and paragraph number of each 
such provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a 
provision of a Covered Tax Agreement only where all 
Contracting Jurisdictions have made a notification with 
respect to that provision.  
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جمیع الوالیات القضائیة مت في حال قاال إمشمولة ال
 المتعاقدة بمثل ھذا اإلخطار فیما یتعلق بذلك الحكم.

 
ع لدیھ إخطار الُمودِ  4كل طرف یختار تطبیق الفقرة  على -8

على اتفاقیة الضرائب  4طبق الفقرة نتوال عن خیاره. 
الوالیات القضائیة المتعاقدة إال في حال قیام جمیع المشمولة 

فیما  1طبق الفقرة نتال في ھذه الحالة، وبمثل ھذا اإلخطار. 
وفي حال لم یبِد طرف  .باتفاقیة الضرائب المشمولةیتعلق 

التحفظ الوارد في الفقرة الفرعیة ز) من الفقرة من األطراف 
، 6وأبدى التحفظ الوارد في الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة  6

اإلخطار أیًضا قائمة باتفاقیات الضرائب ھذا یتضمن 
، 5 المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن حكًما ورد في الفقرة

. من تلك األحكامفضًال عن رقم المادة والفقرة لكل حكم 
جمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا وفي حال قیام 

ضرائب الاإلخطار فیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة 
، یُستبَدل ھذا الحكم 7مشمولة بموجب ھذه الفقرة أو الفقرة ال

 4حل الفقرة ت ال. وفي الحاالت األخرى، 4بأحكام الفقرة 
بالقدر الذي ال إال محل أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة 

 .4تتفق فیھ ھذه األحكام مع الفقرة 
 

8. Each Party that chooses to apply paragraph 4 shall 
notify the Depositary of its choice. Paragraph 4 shall 
apply to a Covered Tax Agreement only where all 
Contracting Jurisdictions have made such a notification. 
In such case, paragraph 1 shall not apply with respect to 
that Covered Tax Agreement. In the case of a Party that 
has not made the reservation described in subparagraph 
f) of paragraph 6 and has made the reservation described 
in subparagraph a) of paragraph 6, such notification shall 
also include the list of its Covered Tax Agreements 
which contain a provision described in paragraph 5, as 
well as the article and paragraph number of each such 
provision. Where all Contracting Jurisdictions have 
made a notification with respect to a provision of a 
Covered Tax Agreement under this paragraph or 
paragraph 7, that provision shall be replaced by the 
provisions of paragraph 4. In other cases, paragraph 4 
shall supersede the provisions of the Covered Tax 
Agreement only to the extent that those provisions are 
incompatible with paragraph 4.  

قاعدة مكافحة إساءة استخدام المنشآت الدائمة  – 10المادة 
 ثالثةالواقعة في والیات قضائیة 

 

Article 10 – Anti-abuse Rule for Permanent 
Establishments Situated in Third Jurisdictions  

 :Where .1 :في حال -1

حقق مشروع في والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب یأ) 
 تعتبرالمشمولة دخالً من الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى و

ھذا الدخل متعلقاً بمنشأة  المذكورة أوالً الوالیة القضائیة المتعاقدة 
 ؛ وثالثةدائمة لمشروع واقع في والیة قضائیة 

 

a) an enterprise of a Contracting Jurisdiction to a 
Covered Tax Agreement derives income from the other 
Contracting Jurisdiction and the first-mentioned 
Contracting Jurisdiction treats such income as 
attributable to a permanent establishment of the 
enterprise situated in a third jurisdiction; and 

األرباح المتعلقة بتلك المنشأة الدائمة معفاة من  تكونب) 
 ،أوالً  المذكورةالضریبة في الوالیة القضائیة المتعاقدة 

b) the profits attributable to that permanent 
establishment are exempt from tax in the first-mentioned 
Contracting Jurisdiction,  
 

بنود من  بندطبق مزایا اتفاقیة الضرائب المشمولة على أي نال ت
الدخل تكون الضریبة المفروضة علیھ في الوالیة القضائیة 

في المائة من الضریبة التي كانت الوالیة  60أقل من  لثةالثا
من البند ستفرضھا على ذلك  المذكورة أوالً القضائیة المتعاقدة 

ً في الوالیة  كانالدخل في حال  مقر تلك المنشأة الدائمة واقعا
. وفي ھذه الحالة، یبقى أي المذكورة أوالً القضائیة المتعاقدة 

طبق علیھ أحكام ھذه الفقرة خاضعًا للضرائب وفقًا ندخل ت
للقانون المحلي للوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى، بغض النظر 

the benefits of the Covered Tax Agreement shall not 
apply to any item of income on which the tax in the third 
jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would 
be imposed in the first-mentioned Contracting 
Jurisdiction on that item of income if that permanent 
establishment were situated in the first-mentioned 
Contracting Jurisdiction. In such a case, any income to 
which the provisions of this paragraph apply shall 
remain taxable according to the domestic law of the 
other Contracting Jurisdiction, notwithstanding any 
other provisions of the Covered Tax Agreement. 
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عن أي أحكام أخرى منصوص علیھا في اتفاقیة الضرائب 
 المشمولة.

 

الدخل الناشئ من الوالیة  أن في حال 1طبق الفقرة نت ال -2
رتبطاً م 1في الفقرة  ةالقضائیة المتعاقدة األخرى الوارد

تجاریاً أو و كان نشاطاً الفعلي أالتجاري أو العمل بالنشاط 
ً لتلك المنشأة الدائمة (بخالف القیام عمالً  عرضیا

باالستثمارات أو إدارتھا أو االحتفاظ باالستثمارات لحساب 
المشروع الخاص، ما لم تكن ھذه األنشطة مصرفیة أو 

یقوم بھا بنك أو شركة وتأمینیة أو تتعلق باألوراق المالیة 
 أوراق مالیة مسجل، على التوالي). سمسارتأمین أو 

2. Paragraph 1 shall not apply if the income derived from 
the other Contracting Jurisdiction described in 
paragraph 1 is derived in connection with or is incidental 
to the active conduct of a business carried on through the 
permanent establishment (other than the business of 
making, managing or simply holding investments for the 
enterprise’s own account, unless these activities are 
banking, insurance or securities activities carried on by 
a bank, insurance enterprise or registered securities 
dealer, respectively). 

في حال عدم منح المزایا بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة  -3
یحققھ الذي الدخل ببند من بنود فیما یتعلق  1وفقًا للفقرة 

ذلك للسلطة رغم مقیم في والیة قضائیة متعاقدة، یجوز 
منح ھذه األخرى المختصة في الوالیة القضائیة المتعاقدة 

في الدخل، وذلك  البند من بنوداالمتیازات فیما یتعلق بذلك 
لھا  مقدمقررت ھذه السلطة المختصة، بناًء على طلب  حال

ھذا المقیم، أن منح ھذه المزایا لھ ما یبرره في ضوء بمعرفة 
ھذا المقیم لمتطلبات أدت إلى عدم استیفاء األسباب التي 

السلطة المختصة في الوالیة وتقوم . 2و 1الفقرتین 
الجملة لیھا الطلب بموجب إدم قُ یالقضائیة المتعاقدة التي 

تشاور مع السلطة المختصة في تلك الوالیة السابقة بال
 القضائیة المتعاقدة األخرى قبل قبول الطلب أو رفضھ.

 

3. If benefits under a Covered Tax Agreement are denied 
pursuant to paragraph 1 with respect to an item of 
income derived by a resident of a Contracting 
Jurisdiction, the competent authority of the other 
Contracting Jurisdiction may, nevertheless, grant these 
benefits with respect to that item of income if, in 
response to a request by such resident, such competent 
authority determines that granting such benefits is 
justified in light of the reasons such resident did not 
satisfy the requirements of paragraphs 1 and 2. The 
competent authority of the Contracting Jurisdiction to 
which a request has been made under the preceding 
sentence by a resident of the other Contracting 
Jurisdiction shall consult with the competent authority 
of that other Contracting Jurisdiction before either 
granting or denying the request.  

بدًال من أو في غیاب أحكام  3إلى  1طبق الفقرات من نت -4
تمنع أو تحد من المزایا التي التي ولة اتفاقیة الضرائب المشم

یمكن منحھا إلى مشروع في والیة قضائیة متعاقدة یحصل 
على دخل من الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى یرتبط 

 .ثالثةبمنشأة دائمة لمشروع واقع في والیة قضائیة 

4. Paragraphs 1 through 3 shall apply in place of or in 
the absence of provisions of a Covered Tax Agreement 
that deny or limit benefits that would otherwise be 
granted to an enterprise of a Contracting Jurisdiction 
which derives income from the other Contracting 
Jurisdiction that is attributable to a permanent 
establishment of the enterprise situated in a third 
jurisdiction.  
 

 أن یحتفظ بالحق في:ألي طرف یجوز  -5
 

5. A Party may reserve the right: 

أ) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب 
 المشمولة الخاصة بھ.

 

a) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements; 

ب) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب 
 .4في الفقرة  ةالمشمولة التي تتضمن بالفعل األحكام الوارد

b) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements that already contain the 
provisions described in paragraph 4; 

على اتفاقیات الضرائب المشمولة إال ھذه المادة عدم تطبیق ج) 
 .4في الفقرة  ةالخاصة بھ التي تتضمن بالفعل األحكام الوارد

 

c) For this Article to apply only to its Covered Tax 
Agreements that already contain the provisions 
described in paragraph 4. 
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أ)  الفقرة الفرعیةكل طرف لم یبِد التحفظ الوارد في  على -6
ما إذا كانت كل بع لدیھ إخطار الُمودِ  5أو ب) من الفقرة 

اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن 
األمر كذلك، یتم  أن في حال، و4في الفقرة  اً رداحكًما و

. من تلك األحكامخطار عن رقم المادة والفقرة لكل حكم اإل
جمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا قیام  حالوفي 

ضرائب الاإلخطار فیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة 
. 3إلى  1مشمولة، یُستبَدل ھذا الحكم بأحكام الفقرات من ال

محل  3إلى  1تحل الفقرات من ال وفي الحاالت األخرى، 
بالقدر الذي ال تتفق فیھ إال أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة 

 ھذه األحكام مع تلك الفقرات.

6. Each Party that has not made the reservation described 
in subparagraph a) or b) of paragraph 5 shall notify the 
Depositary of whether each of its Covered Tax 
Agreements contains a provision described in paragraph 
4, and if so, the article and paragraph number of each 
such provision. Where all Contracting Jurisdictions have 
made such a notification with respect to a provision of a 
Covered Tax Agreement, that provision shall be 
replaced by the provisions of paragraphs 1 through 3. In 
other cases, paragraphs 1 through 3 shall supersede the 
provisions of the Covered Tax Agreement only to the 
extent that those provisions are incompatible with those 
paragraphs.  

تطبیق االتفاقیات الضریبیة بھدف تقیید حق أي  -11المادة 
 طرف في إخضاع المقیمین فیھ للضریبة

 

Article 11 – Application of Tax Agreements to 
Restrict a Party’s Right to Tax its Own Residents  

ال تؤثر اتفاقیة الضرائب المشمولة على إخضاع والیة  -1
فیھا للضریبة إال فیما یتعلق المقیمین  قضائیة متعاقدة

 بالمزایا الممنوحة بموجب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة
 :التي

 

1. A Covered Tax Agreement shall not affect the 
taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents, 
except with respect to the benefits granted under 
provisions of the Covered Tax Agreement: 

لزم الوالیة القضائیة المتعاقدة بمنح مشروع في تلك الوالیة أ) تُ 
أولي أجرتھ یلي تعدیل مقابل مالزم أو  تعدیلالقضائیة المتعاقدة 

الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى، وفقًا التفاقیة الضرائب 
المفروضة في الوالیة القضائیة  الضریبةالمشمولة، على قیمة 

على أرباح منشأة دائمة للمشروع أو  المذكورة أوالً المتعاقدة 
 على أرباح مشروع مرتبط؛

a) which require that Contracting Jurisdiction to grant to 
an enterprise of that Contracting Jurisdiction a 
correlative or corresponding adjustment following an 
initial adjustment made by the other Contracting 
Jurisdiction, in accordance with the Covered Tax 
Agreement, to the amount of tax charged in the first-
mentioned Contracting Jurisdiction on the profits of a 
permanent establishment of the enterprise or the profits 
of an associated enterprise; 
 

تؤثر على طریقة فرض تلك الوالیة القضائیة أن  یجوزب) 
مقیم في تلك الوالیة  شخص طبیعيلضریبة على لالمتعاقدة 

حصل تی الشخص الطبیعيذلك  في حال أنالقضائیة المتعاقدة 
على دخل یتعلق بخدمات مقدَّمة إلى الوالیة القضائیة المتعاقدة 

فرعي أو سلطة محلیة أو جھة أخرى سیاسي  تقسیمأو األخرى 
 مماثلة فیھا؛

 

b) which may affect how that Contracting Jurisdiction 
taxes an individual who is a resident of that Contracting 
Jurisdiction if that individual derives income in respect 
of services rendered to the other Contracting Jurisdiction 
or a political subdivision or local authority or other 
comparable body thereof;  

تؤثر على طریقة فرض تلك الوالیة القضائیة أن  یجوزج) 
مقیم في تلك الوالیة  شخص طبیعيلضریبة على لالمتعاقدة 

أیضا  الشخص الطبیعيذلك في حال یكون القضائیة المتعاقدة 
ً أو  ً طالبا ً  متمرنا ً أو  مھنیا ً أو أستاذاً جامعیا ً أو ُمعلما أو متدربا

 ً كادیمیاً تتوافر فیھ شروط أأو باحثاً أو باحثاً  محاضراً أو مدربا
 اتفاقیة الضرائب المشمولة؛

 

c) which may affect how that Contracting Jurisdiction 
taxes an individual who is a resident of that Contracting 
Jurisdiction if that individual is also a student, business 
apprentice or trainee, or a teacher, professor, lecturer, 
instructor, researcher or research scholar who meets the 
conditions of the Covered Tax Agreement;  
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د) تلزم الوالیة القضائیة المتعاقدة بمنح خصم ضریبي أو إعفاء 
ضریبي للمقیمین في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة فیما یتعلق 

خضعھ تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة تُ أن  یجوزبالدخل الذي 
للضریبة وفقًا التفاقیة الضرائب المشمولة (بما في ذلك  األخرى

األرباح التي ترتبط بمنشأة دائمة واقعة في تلك الوالیة القضائیة 
 المتعاقدة األخرى وفقًا التفاقیة الضرائب المشمولة)؛

 

d) which require that Contracting Jurisdiction to provide 
a tax credit or tax exemption to residents of that 
Contracting Jurisdiction with respect to the income that 
the other Contracting Jurisdiction may tax in accordance 
with the Covered Tax Agreement (including profits that 
are attributable to a permanent establishment situated in 
that other Contracting Jurisdiction in accordance with 
the Covered Tax Agreement);  
 

ھـ) تحمي المقیمین في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة من بعض 
قِبَل تلك الوالیة القضائیة  الممارسات الضریبیة التمییزیة من

 المتعاقدة؛
 
 

e) which protect residents of that Contracting 
Jurisdiction against certain discriminatory taxation 
practices by that Contracting Jurisdiction;  
 

 و) تسمح للمقیمین في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة أن تطلب
ي من أو أل ةمتعاقدیة القضائة الوالیالالمختصة لتلك  من السلطة

ظر في حاالت فرض الن تینمتعاقدیتین القضائتین الوالیال
 تفق مع اتفاقیة الضرائب المشمولة؛تال التي الضرائب 

 

f) which allow residents of that Contracting Jurisdiction 
to request that the competent authority of that or either 
Contracting Jurisdiction consider cases of taxation not in 
accordance with the Covered Tax Agreement;  

تلك بموجبھا ض فرالتي تطریقة العلى  تؤثرأن  یجوزز) 
مقیم  شخص طبیعيلضریبة على االوالیة القضائیة المتعاقدة 

الشخص ذلك  في حال یكونفي تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة 
 مكتبعضًوا في بعثة دبلوماسیة أو بعثة حكومیة أو  الطبیعي

 قنصلي في الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى؛
 

g) which may affect how that Contracting Jurisdiction 
taxes an individual who is a resident of that Contracting 
Jurisdiction when that individual is a member of a 
diplomatic mission, government mission or consular 
post of the other Contracting Jurisdiction; 

غیرھا من المدفوعات  اعدیة أوص على أن المعاشات التقح) تَنُ 
التي تتم بموجب قانون التأمینات االجتماعیة الخاص بالوالیة 

إال في تلك  للضریبةالقضائیة التعاقدیة األخرى ال تخضع 
 الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى؛

 

h) which provide that pensions or other payments made 
under the social security legislation of the other 
Contracting Jurisdiction shall be taxable only in that 
other Contracting Jurisdiction;  

 أو المماثلةط) تَنُص على أن المعاشات التقاعدیة والمدفوعات 
 من مدفوعاتالسنویة أو مدفوعات النفقة، أو غیرھا  تحقاتالمس

تخضع  عالة الناشئة في الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى الاإل
 إال في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى؛ أو للضریبة

 

i) which provide that pensions and similar payments, 
annuities, alimony payments or other maintenance 
payments arising in the other Contracting Jurisdiction 
shall be taxable only in that other Contracting 
Jurisdiction; or  
 

ً لذلك ي) تحد  بشكل صریح من حق الوالیة القضائیة خالفا
المتعاقدة في فرض الضرائب على المقیمین فیھا أو التي تَنُص 

بند صراحةً على أن الوالیة القضائیة المتعاقدة التي ینشأ فیھا 
على  ضریبةالدخل تتمتع بالحق الحصري في فرض  من بنود

 الدخل. البند من بنودذلك 
 

j) which otherwise expressly limit a Contracting 
Jurisdiction’s right to tax its own residents or provide 
expressly that the Contracting Jurisdiction in which an 
item of income arises has the exclusive right to tax that 
item of income.  



 

29 

 

بدًال من أو في غیاب أحكام اتفاقیة الضرائب  1طبق الفقرة نت -2
تنص على أن اتفاقیة الضرائب المشمولة لن التي المشمولة 

والیة قضائیة متعاقدة بمعرفة تؤثر على فرض الضریبة 
 على المقیمین فیھا.

 

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence 
of provisions of a Covered Tax Agreement stating that 
the Covered Tax Agreement would not affect the 
taxation by a Contracting Jurisdiction of its residents.  

 یحتفظ بالحق في:یجوز ألي طرف أن  -3
 

3. A Party may reserve the right: 

أ) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب 
 المشمولة الخاصة بھ.

 

a) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements; 

ب) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیة الضرائب 
في  الواردةالمشمولة الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل األحكام 

 .2الفقرة 

b) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements that already contain the 
provisions described in paragraph 2. 

أ) ة الفرعیالفقرة في الوارد تحفظ الكل طرف لم یبِد  على -4
ما إذا كانت كل بع لدیھ إخطار الُمودِ  3أو ب) من الفقرة 

اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن 
األمر كذلك، یتم  في حال أن، و2الفقرة  وارداً فيحكًما 

. من تلك األحكامخطار عن رقم المادة والفقرة لكل حكم اإل
جمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا حال قیام وفي 

ضرائب الرد في اتفاقیة اإلخطار فیما یتعلق بحكم وا
. وفي الحاالت 1مشمولة، یُستبَدل ھذا الحكم بأحكام الفقرة ال

محل أحكام اتفاقیة الضرائب  1حل الفقرة ال تاألخرى، 
األحكام مع الفقرة تلك بالقدر الذي ال تتفق فیھ إال المشمولة 

1. 
 

4. Each Party that has not made the reservation described 
in subparagraph a) or b) of paragraph 3 shall notify the 
Depositary of whether each of its Covered Tax 
Agreements contains a provision described in paragraph 
2, and if so, the article and paragraph number of each 
such provision. Where all Contracting Jurisdictions have 
made such a notification with respect to a provision of a 
Covered Tax Agreement, that provision shall be 
replaced by the provisions of paragraph 1. In other cases, 
paragraph 1 shall supersede the provisions of the 
Covered Tax Agreement only to the extent that those 
provisions are incompatible with paragraph 1. 

 الجزء الرابع
 تجنب وضع المنشأة الدائمة

PART IV 
AVOIDANCE OF PERMANENT 

ESTABLISHMENT STATUS 
 

المنشأة الدائمة من  لوضعالمصطنع  التجنب – 12المادة 
 خالل ترتیبات الوكالء بالعمولة واالستراتیجیات المماثلة

Article 12 – Artificial Avoidance of Permanent 
Establishment Status through Commissionaire 
Arrangements and Similar Strategies  
 

التي تضع أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  مراعاةمع  -1
ً فیِ تعر ففي  ،2عماالً للفقرة إمصطلح "منشأة دائمة"، ولكن ل ا

نشاط في والیة قضائیة متعاقدة بممارسة شخص  حال قیام
وفقاً التفاقیة الضرائب المشمولة بالنیابة عن مشروع، وفي 
ھذا الصدد، یبرم بشكل معتاد عقوداً، أو یؤدى بشكل معتاد 

العقود التي یتم إبرامھا  یؤدى إلبرام الذيالدور الرئیسي 
یھ تعدیالت جوھریة، أدون قیام المشروع بإجراء  عادةً 

 ھذه العقود:وتكون 
 

1. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax 
Agreement that define the term “permanent 
establishment”, but subject to paragraph 2, where a 
person is acting in a Contracting Jurisdiction to a 
Covered Tax Agreement on behalf of an enterprise and, 
in doing so, habitually concludes contracts, or habitually 
plays the principal role leading to the conclusion of 
contracts that are routinely concluded without material 
modification by the enterprise, and these contracts are:  
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 أ) باسم المشروع؛ أو
 

a) in the name of the enterprise; or 

ذلك یملكھا متلكات مب) لنقل ملكیة أو لمنح الحق في استخدام 
 و یتمتع ذلك المشروع بالحق في استخدامھا؛ أوأالمشروع 

 

b) for the transfer of the ownership of, or for the granting 
of the right to use, property owned by that enterprise or 
that the enterprise has the right to use; or 

 ,for the provision of services by that enterprise (c ذلك المشروع،بمعرفة تقدیم الخدمات لج) 

منشأة دائمة في تلك الوالیة القضائیة  لدیھلك المشروع ذ یعد
ذلك الشخص لصالح  ایمارسھ ةنشطأالمتعاقدة فیما یتعلق بأي 

تمت ممارستھا في حال تلك األنشطة، ما لم تكن المشروع، 
العمل للنشاط التجاري أو ثابت  مقربواسطة المشروع من خالل 

ذلك المشروع یقع في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة، الخاص ب
العمل للنشاط التجاري أو الثابت  المقرھذا لن تؤدي إلى اعتبار 

تعریف المنشأة الدائمة الوارد في اتفاقیة موجب منشأة دائمة ب
 تعدیلھا بموجب ھذه االتفاقیة). كما یجوزالضرائب المشمولة (

 

that enterprise shall be deemed to have a permanent 
establishment in that Contracting Jurisdiction in respect 
of any activities which that person undertakes for the 
enterprise unless these activities, if they were exercised 
by the enterprise through a fixed place of business of that 
enterprise situated in that Contracting Jurisdiction, 
would not cause that fixed place of business to be 
deemed to constitute a permanent establishment under 
the definition of permanent establishment included in 
the Covered Tax Agreement (as it may be modified by 
this Convention).  

عمل الذي یمارس الالشخص  في حال أن 1طبق الفقرة نال ت -2
في والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة 
بالنیابة عن مشروع یتبع للوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى 

في الوالیة القضائیة المتعاقدة  عمالً نشاطاً تجاریاً أو یمارس 
یعمل بالنیابة عن  مستقالً  وكیالً المذكورة أوالً بوصفھ 

رغم المعتاد. وعملھ نشاطھ التجاري أو طار إالمشروع في 
شبھ حصري أو الشخص یعمل بشكل ففي حال أن  ،ذلك

التي  اتمشروعواحد أو أكثر من الحصري بالنیابة عن 
 فال یعد ذلك الشخص وكیالً مستقالً ارتباطاً وثیقاً،  ایرتبط بھ

الفقرة فیما یتعلق بأي  هھذالمنصوص علیھ في معنى بال
 مشروع من ھذا القبیل.

 

2. Paragraph 1 shall not apply where the person acting 
in a Contracting Jurisdiction to a Covered Tax 
Agreement on behalf of an enterprise of the other 
Contracting Jurisdiction carries on business in the first-
mentioned Contracting Jurisdiction as an independent 
agent and acts for the enterprise in the ordinary course 
of that business. Where, however, a person acts 
exclusively or almost exclusively on behalf of one or 
more enterprises to which it is closely related, that 
person shall not be considered to be an independent 
agent within the meaning of this paragraph with respect 
to any such enterprise.  

بدًال من أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  1طبق الفقرة نأ) ت -3
ما كونھ مشروع تبر بموجبھا یعتحدد الشروط التي التي 
 صشخیعتبر منشأة دائمة في والیة قضائیة متعاقدة (أو  لدیھ

فیما منشأة دائمة في والیة قضائیة متعاقدة) ما كونھ یعد 
نشاط یمارسھ شخص بخالف وكیل مستقل یعمل  بأيیتعلق 
تتناول فیھ ھذه  ذيالمشروع، ولكن فقط بالقدر ال لصالح

ھذا الشخص في تلك الوالیة  افیھ یملكاألحكام الحالة التي 
سلطة إبرام العقود باسم المشروع  ةعاقدمتالقضائیة ال

 ویمارس تلك السلطة على وجھ االعتیاد.

3. a) Paragraph 1 shall apply in place of provisions of a 
Covered Tax Agreement that describe the conditions 
under which an enterprise shall be deemed to have a 
permanent establishment in a Contracting Jurisdiction 
(or a person shall be deemed to be a permanent 
establishment in a Contracting Jurisdiction) in respect of 
an activity which a person other than an agent of an 
independent status undertakes for the enterprise, but 
only to the extent that such provisions address the 
situation in which such person has, and habitually 
exercises, in that Contracting Jurisdiction an authority to 
conclude contracts in the name of the enterprise.  
 

تفاقیة الضرائب المشمولة ابدًال من أحكام  2طبق الفقرة نت ب) 
منشأة دائمة في كونھ لدیھ مشروع  یعدتنص على أنھ ال التي 

والیة قضائیة متعاقدة فیما یتعلق بأي نشاط یمارسھ وكیل مستقل 
 لصالح المشروع.

b) Paragraph 2 shall apply in place of provisions of a 
Covered Tax Agreement that provide that an enterprise 
shall not be deemed to have a permanent establishment 
in a Contracting Jurisdiction in respect of an activity 
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which an agent of an independent status undertakes for 
the enterprise.  
 

أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق ھذه المادة  ألي طرفیجوز  -4
 بمجملھا على اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ.

 

4. A Party may reserve the right for the entirety of this 
Article not to apply to its Covered Tax Agreements.  

 4في الفقرة  على النحو الوارد اً كل طرف لم یبِد تحفظً  على -5
ما إذا كانت كل اتفاقیة من اتفاقیات بع لدیھ إخطار الُمودِ 

في  اً رداالضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكًما و
الفقرة ، فضًال عن رقم المادة و3الفقرة الفرعیة أ) من الفقرة 

فیما یتعلق  1طبق الفقرة نتوال . من تلك األحكاملكل حكم 
إال في حال قیام  مشمولةالائب ضرالبحكم وارد في اتفاقیة 

جمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا اإلخطار فیما 
 یتعلق بذلك الحكم.

 

5. Each Party that has not made a reservation described 
in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether 
each of its Covered Tax Agreements contains a 
provision described in subparagraph a) of paragraph 3, 
as well as the article and paragraph number of each such 
provision. Paragraph 1 shall apply with respect to a 
provision of a Covered Tax Agreement only where all 
Contracting Jurisdictions have made a notification with 
respect to that provision.  

 4رة في الفق على النحو الوارد اً كل طرف لم یبِد تحفظً  على -6
ما إذا كانت كل اتفاقیة من اتفاقیات بع لدیھ إخطار الُمودِ 

في  اً رداالضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكًما و
، فضًال عن رقم المادة 3الفقرة الفرعیة ب) من الفقرة 

فیما  2طبق الفقرة نتوال . من تلك األحكاملكل حكم الفقرة و
إال في شمولة اتفاقیة الضرائب المأحكام  بحكم منیتعلق 

جمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا حال قیام 
 اإلخطار فیما یتعلق بذلك الحكم.

 

6. Each Party that has not made a reservation described 
in paragraph 4 shall notify the Depositary of whether 
each of its Covered Tax Agreements contains a 
provision described in subparagraph b) of paragraph 3, 
as well as the article and paragraph number of each such 
provision. Paragraph 2 shall apply with respect to a 
provision of a Covered Tax Agreement only where all 
Contracting Jurisdictions have made such a notification 
with respect to that provision. 

التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من  – 13المادة 
 خالل إعفاء أنشطة محددة 

Article 13 – Artificial Avoidance of Permanent 
Establishment Status through the Specific Activity 
Exemptions  
 

(الخیار أ) أو  2أن یختار تطبیق الفقرة  ألي طرفیجوز  -1
 (الخیار ب) أو عدم تطبیق أي من الخیارین. 3الفقرة 

 

1. A Party may choose to apply paragraph 2 (Option A) 
or paragraph 3 (Option B) or to apply neither Option.  

 الخیار أ
 

Option A 

التي تضع اتفاقیة الضرائب المشمولة مع مراعاة أحكام  -2
ً تعریف مصطلح شمل یمصطلح "المنشأة الدائمة"، ال ل ا

 "المنشأة الدائمة" ما یلى:

2. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax 
Agreement that define the term “permanent 
establishment”, the term “permanent establishment” 
shall be deemed not to include:  
 

أ) األنشطة المحددة بصورة خاصة في اتفاقیة الضرائب 
المشمولة (قبل تعدیلھا بموجب ھذه االتفاقیة) باعتبارھا أنشطة 
ال تشكل منشأة دائمة، سواء كان ذلك االستثناء من وضع المنشأة 

 عدة.الدائمة متعلقاً بما إذا كان النشاط ذا طبیعة تحضیریة أو مسا
 

a) The activities specifically listed in the Covered Tax 
Agreement (prior to modification by this Convention) as 
activities deemed not to constitute a permanent 
establishment, whether or not that exception from 
permanent establishment status is contingent on the 
activity being of a preparatory or auxiliary character;  
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فقط لغرض العمل للنشاط التجاري أو ثابت مقر ب) االحتفاظ ب
في الفقرة وارد القیام، بالنیابة عن المشروع، بأي نشاط غیر 

 ؛الفرعیة أ)

b) The maintenance of a fixed place of business solely 
for the purpose of carrying on, for the enterprise, any 
activity not described in subparagraph a);  
 

فقط ألي العمل للنشاط التجاري أو ثابت مقر ج) االحتفاظ ب
 الفرعیتین أ) و ب)،مزیج من األنشطة المذكورة في الفقرتین 

c) The maintenance of a fixed place of business solely 
for any combination of activities mentioned in 
subparagraphs a) and b),  

مجمل ، في حالة الفقرة الفرعیة ج)، أو أن یكون النشاطبشرط 
تحضیریة ذا طبیعة العمل للنشاط التجاري أو الثابت  مقرلنشاط ا

 أو مساعدة.
 

Provided that such activity or, in the case of 
subparagraph c), the overall activity of the fixed place of 
business, is of a preparatory or auxiliary character.  
 

 الخیار ب
 

Option B 

التي تضع اتفاقیة الضرائب المشمولة مع مراعاة أحكام  -3
ً تعریف مصطلح شمل یمصطلح "المنشأة الدائمة"، ال ل ا

 "المنشأة الدائمة" ما یلى:

3. Notwithstanding the provisions of a Covered Tax 
Agreement that define the term “permanent 
establishment”, the term “permanent establishment” 
shall be deemed not to include: 
 

أ) األنشطة المحددة بصورة خاصة في اتفاقیة الضرائب 
المشمولة (قبل تعدیلھا بموجب ھذه االتفاقیة) باعتبارھا أنشطة 
ال تشكل منشأة دائمة، سواء كان ذلك االستثناء من وضع المنشأة 
الدائمة متعلقاً بما إذا كان النشاط ذا طبیعة تحضیریة أو مساعدة، 

الحكم ذو الصلة من اتفاقیة  علیة صراحةً  باستثناء ما ینص
الضرائب المشمولة على أنھ ال یعد نشاطاً محدداً یشكل منشأة 

أن یكون ذلك النشاط ذا طبیعة تحضیریة أو  بشرطدائمة 
 مساعدة.

a) The activities specifically listed in the Covered Tax 
Agreement (prior to modification by this Convention) as 
activities deemed not to constitute a permanent 
establishment, whether or not that exception from 
permanent establishment status is contingent on the 
activity being of a preparatory or auxiliary character, 
except to the extent that the relevant provision of the 
Covered Tax Agreement provides explicitly that a 
specific activity shall be deemed not to constitute a 
permanent establishment provided that the activity is of 
a preparatory or auxiliary character; 
 

فقط لغرض العمل  للنشاط التجاري أوثابت مقر ب) االحتفاظ ب
الفقرة وارد في القیام، بالنیابة عن المشروع، بأي نشاط غیر 

أن یكون ھذا النشاط ذا طبیعة تحضیریة أو  بشرطالفرعیة أ)، 
 مساعدة؛

b) The maintenance of a fixed place of business solely 
for the purpose of carrying on, for the enterprise, any 
activity not described in subparagraph a), provided that 
this activity is of a preparatory or auxiliary character;  
 

فقط ألي العمل للنشاط التجاري أو ثابت مقر ج) االحتفاظ ب
مزیج من األنشطة المذكورة في الفقرتین الفرعیتین أ) و ب)، 

للنشاط التجاري أو ثابت مجمل نشاط المقر الأن یكون  بشرط
 الناتج عن ھذا المزیج ذا طبیعة تحضیریة أو مساعدة.العمل 

 

c) The maintenance of a fixed place of business solely 
for any combination of activities mentioned in 
subparagraphs a) and b), provided that the overall 
activity of the fixed place of business resulting from this 
combination is of a preparatory or auxiliary character.  

تعدیلھ  كما یجوزحكم اتفاقیة الضرائب المشمولة ( ینطبقال  -4
تعتبر أنشطة محددة  والذي یُدرج ،)3أو  2بموجب الفقرة 

للنشاط التجاري أو ثابت مقر ال تشكل منشأة دائمة، على 
بمعرفة مشروع في حال یتم استخدامھ أو االحتفاظ بھ العمل 

ً وثیقاً  قیام المشروع ذاتھ أو مشروع مرتبط ارتباطا
 المقرفي نفس العمل النشاط التجاري أو بممارسة أنشطة 

 آخر في نفس الوالیة القضائیة المتعاقدة و: مقرأو في 

4. A provision of a Covered Tax Agreement (as it may 
be modified by paragraph 2 or 3) that lists specific 
activities deemed not to constitute a permanent 
establishment shall not apply to a fixed place of business 
that is used or maintained by an enterprise if the same 
enterprise or a closely related enterprise carries on 
business activities at the same place or at another place 
in the same Contracting Jurisdiction and:  
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ل منشأة دائمة للمشروع أوالمقر أو  المقرذلك  أنأ)   اآلخر یشّكِ
ً مرتبط ارتباطاً  خرآلكیان  بموجب أحكام اتفاقیة الضرائب  وثیقا

ف المنشأة الدائمة؛ أو  المشمولة التي تعّرِ

a) That place or other place constitutes a permanent 
establishment for the enterprise or the closely related 
enterprise under the provisions of a Covered Tax 
Agreement defining a permanent establishment; or  
 

النشاط الناتج عن مزیج األنشطة التي تتم جمل مُ ب) لم یكن 
نفس  بمعرفة، أو المقرمشروعین في نفس بمعرفة الممارستھا 

ً المشروع أو مشروعات  ، ذا المقرین في مرتبطة ارتباطاً وثیقا
 طبیعة تحضیریة أو مساعدة،

 

b) the overall activity resulting from the combination of 
the activities carried on by the two enterprises at the 
same place, or by the same enterprise or closely related 
enterprises at the two places, is not of a preparatory or 
auxiliary character,  

التي یمارسھا العمل النشاط التجاري أو أن تشّكل أنشطة  بشرط
نفس المشروع أو یمارسھا ، أو المقرالمشروعان في نفس 

ً المشروعات  لة المقرینفي  المرتبطة ارتباطاً وثیقا ، وظائف مكّمِ
لتسییر األنشطة التجاریة أو  المترابطةعملیة الجزًءا من  تعد

 .األعمال
 

Provided that the business activities carried on by the 
two enterprises at the same place, or by the same 
enterprise or closely related enterprises at the two places, 
constitute complementary functions that are part of a 
cohesive business operation.  

بدًال من األجزاء ذات الصلة  3أو الفقرة  2الفقرة  ) تنطبقأ -5
أنشطة  تُدرجمن أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة التي 

ممارسة إذا كان یتم منشأة دائمة حتى وال تُعتبر محددة 
(أو العمل للنشاط التجاري أو من خالل مقر ثابت النشاط 

 مشابھ).لھا أثر التي أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة 
 

5. a) Paragraph 2 or 3 shall apply in place of the relevant 
parts of provisions of a Covered Tax Agreement that list 
specific activities that are deemed not to constitute a 
permanent establishment even if the activity is carried 
on through a fixed place of business (or provisions of a 
Covered Tax Agreement that operate in a comparable 
manner).  

كما على أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة ( 4طبق الفقرة نت ب)
أنشطة  تُدرج) التي 3أو الفقرة  2تعدیلھا بموجب الفقرة  یجوز

ممارسة النشاط ن یتم إذا كامنشأة دائمة حتى وال تُعتبر محددة 
(أو أحكام اتفاقیة العمل للنشاط التجاري أو من خالل مقر ثابت 
 لھا أثر مشابھ).التي الضرائب المشمولة 

 

b) Paragraph 4 shall apply to provisions of a Covered 
Tax Agreement (as they may be modified by paragraph 
2 or 3) that list specific activities that are deemed not to 
constitute a permanent establishment even if the activity 
is carried on through a fixed place of business (or 
provisions of a Covered Tax Agreement that operate in 
a comparable manner).  

 أن یحتفظ بالحق في: ألي طرفیجوز  -6
 

6. A Party may reserve the right: 

أ) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب 
 المشمولة الخاصة بھ.

 

a) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements; 

على اتفاقیات الضرائب المشمولة  2ب) عدم تطبیق الفقرة 
األنشطة من الخاصة بھ التي تَنُص صراحةً على أن قائمة 

نشاط من كل  في حال أنمنشأة دائمة فقط  ال تعتبرالمحددة 
 أو مساعدة. ذا طبیعة تحضیریةیعد األنشطة 

 

b) For paragraph 2 not to apply to its Covered Tax 
Agreements that explicitly state that a list of specific 
activities shall be deemed not to constitute a permanent 
establishment only if each of the activities is of a 
preparatory or auxiliary character;  

على اتفاقیات الضرائب المشمولة  4ج) عدم تطبیق الفقرة 
 الخاصة بھ.

 

c) For paragraph 4 not to apply to its Covered Tax 
Agreements. 
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بموجب من الخیارات كل طرف یختار تطبیق خیار  على -7
ع لدیھ عن الخیار الذي اختاره. إخطار الُمودِ  1الفقرة 

قائمة باتفاقیات الضرائب كذلك یتضمن ھذا اإلخطار و
في الفقرة  اً رداالمشمولة الخاصة بھ التي تتضمن حكًما و

، فضًال عن رقم المادة والفقرة لكل 5الفرعیة أ) من الفقرة 
طبق خیار ما فیما یتعلق بحكم نیوال . من تلك األحكامحكٍم 

إال في حال قیام جمیع  مشمولةالضرائب الوارد في اتفاقیة 
ار تطبیق نفس الخیار یاختبالوالیات القضائیة المتعاقدة 

 اإلخطار فیما یتعلق بذلك الحكم.یام بھذا قالو
 

7. Each Party that chooses to apply an Option under 
paragraph 1 shall notify the Depositary of its choice of 
Option. Such notification shall also include the list of its 
Covered Tax Agreements which contain a provision 
described in subparagraph a) of paragraph 5, as well as 
the article and paragraph number of each such provision. 
An Option shall apply with respect to a provision of a 
Covered Tax Agreement only where all Contracting 
Jurisdictions have chosen to apply the same Option and 
have made such a notification with respect to that 
provision. 

ة في الفقرعلى النحو الوارد  كل طرف لم یبِد تحفًظاً  على -8
ر تطبیق خیار وال یختا 6أ) أو ج) من الفقرة  الفرعیة

ما إذا كانت كل بع لدیھ ، إخطار الُمودِ 1بموجب الفقرة 
اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن 

، فضًال عن 5ب) من الفقرة  ةالفرعیة في الفقر اً رداحكًما و
طبق نتوال . من تلك األحكاملكل حكم الفقرة رقم المادة و

ضرائب الفیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة  4الفقرة 
الوالیات القضائیة المتعاقدة إال في حال قیام جمیع مشمولة ال
أو  ھذه الفقرةخطار فیما یتعلق بذلك الحكم بموجب اإلب

 .7الفقرة 
 

8. Each Party that has not made a reservation described 
in subparagraph a) or c) of paragraph 6 and does not 
choose to apply an Option under paragraph 1 shall notify 
the Depositary of whether each of its Covered Tax 
Agreements contains a provision described in 
subparagraph b) of paragraph 5, as well as the article and 
paragraph number of each such provision. Paragraph 4 
shall apply with respect to a provision of a Covered Tax 
Agreement only where all Contracting Jurisdictions 
have made a notification with respect to that provision 
under this paragraph or paragraph 7. 

 العقود تجزئة - 14المادة 
 

Article 14 – Splitting-up of Contracts  

فقط لغرض تحدید ما إذا كان قد تم تجاوز الفترة (أو  -1
اتفاقیة الضرائب من ا في حكم إلیھ مشارالفترات) ال

یحدد فترة (أو فترات) زمنیة یعتبر بعدھا  والذيالمشمولة 
 أن المشروعات أو األنشطة المحددة تشكل منشأة دائمة:

 

1. For the sole purpose of determining whether the 
period (or periods) referred to in a provision of a 
Covered Tax Agreement that stipulates a period (or 
periods) of time after which specific projects or 
activities shall constitute a permanent establishment has 
been exceeded:  

والیة قضائیة متعاقدة أنشطة من مارس مشروع في حال یأ) 
یشّكل موقع بناء  مقرفي الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى في 

في  وردأو مشروع إنشاءات أو تركیب أو مشروع محدد آخر 
الحكم ذي الصلة من اتفاقیة الضرائب المشمولة، أو یمارس 

في حال یشیر ، المقربھذا  مرتبطةاستشاریة أو  إشرافیھأنشطة 
مشمولة إلى مثل ھذه األنشطة، الضرائب الحكم وارد في اتفاقیة 

وتتم ممارسة ھذه األنشطة خالل فترة أو فترات زمنیة تتجاوز، 
یوًما من دون تجاوز الفترة أو الفترات المشار  30، لھافي مجم

 المشمولة؛ وإلیھا في الحكم ذي الصلة من اتفاقیة الضرائب 
 

a) Where an enterprise of a Contracting Jurisdiction 
carries on activities in the other Contracting Jurisdiction 
at a place that constitutes a building site, construction 
project, installation project or other specific project 
identified in the relevant provision of the Covered Tax 
Agreement, or carries on supervisory or consultancy 
activities in connection with such a place, in the case of 
a provision of a Covered Tax Agreement that refers to 
such activities, and these activities are carried on during 
one or more periods of time that, in the aggregate, 
exceed 30 days without exceeding the period or periods 
referred to in the relevant provision of the Covered Tax 
Agreement; and  
 

تم ممارسة أنشطة مرتبطة في الوالیة القضائیة في حال تب) 
الحكم ذي الصلة من في حال ینطبق  المتعاقدة األخرى في (أو،

b) Where connected activities are carried on in that other 
Contracting Jurisdiction at (or, where the relevant 
provision of the Covered Tax Agreement applies to 
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 ،أو استشاریة إشرافیھاتفاقیة الضرائب المشمولة على أنشطة 
بـ) موقع البناء أو مشروع اإلنشاءات أو التركیب ذاتھ،  مرتبطة

آخر محدد في الحكم ذي الصلة من اتفاقیة الضرائب  مقرفي  أو
 30المشمولة خالل فترات زمنیة مختلفة، یتجاوز كل منھا 

ً وثیقاً مشروع واحد أو أكثر مرتبط بمعرفة وًما، ی  ارتباطا
 بالمشروع المذكور أوًال،

 

supervisory or consultancy activities, in connection 
with) the same building site, construction or installation 
project, or other place identified in the relevant provision 
of the Covered Tax Agreement during different periods 
of time, each exceeding 30 days, by one or more 
enterprises closely related to the first-mentioned 
enterprise,  

ھذه الفترات الزمنیة المختلفة إلى الفترة الزمنیة  تضاف
اإلجمالیة التي مارس خاللھا المشروع المذكور أوًال األنشطة 

في في موقع البناء أو مشروع اإلنشاءات أو التركیب ذلك، أو 
ذي الصلة من اتفاقیة الضرائب  مكان آخر محدد في الحكم

 المشمولة.
 

These different periods of time shall be added to the 
aggregate period of time during which the first-
mentioned enterprise has carried on activities at that 
building site, construction or installation project, or 
other place identified in the relevant provision of the 
Covered Tax Agreement.  

بدًال من أو في غیاب أحكام اتفاقیة الضرائب  1طبق الفقرة نت -2
المشمولة بالقدر الذي تتناول فیھ تلك األحكام مسألة تجزئة 

 الفتراتأو  الفترة الزمنیةالعقود إلى أجزاء متعددة لتفادي تطبیق 
الزمنیة المتعلقة بوجود منشأة دائمة لمشروعات أو أنشطة 

 .1في الفقرة واردة محددة 

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence 
of provisions of a Covered Tax Agreement to the extent 
that such provisions address the division of contracts 
into multiple parts to avoid the application of a time 
period or periods in relation to the existence of a 
permanent establishment for specific projects or 
activities described in paragraph 1.  

 أن یحتفظ بالحق في: ألي طرفیجوز  -3
 

3. A Party may reserve the right: 

أ) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب 
 ؛المشمولة الخاصة بھ

 

a) For the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements;  

ب) عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا فیما یتعلق بأحكام اتفاقیات 
الموارد التنقیب عن ب المرتبطةالضرائب المشمولة الخاصة بھ 

 الطبیعیة أو استغاللھا.
 

b) For the entirety of this Article not to apply with 
respect to provisions of its Covered Tax Agreements 
relating to the exploration for or exploitation of natural 
resources. 

الفقرة نحو الوارد في اُ على الكل طرف لم یبِد تحفظً على  -4
ما إذا كانت بع لدیھ إخطار الُمودِ  3الفرعیة أ) من الفقرة 

كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 
لتحفظ بموجب یس رھناً ل 2في الفقرة  اً رداتتضمن حكًما و

األمر كذلك، في حال أن ، و3الفقرة الفرعیة ب) من الفقرة 
من تلك لكل حكم  الفقرةادة ویتم االخطار عن رقم الم

جمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة  حال قیام. وفي األحكام
بمثل ھذا اإلخطار فیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة 

 1مشمولة، یُستبَدل ھذا الحكم بأحكام الفقرة الضرائب ال
الحاالت  . وفي2بالقدر المنصوص علیھ في الفقرة 

أحكام اتفاقیة الضرائب  محل 1حل الفقرة ال تاألخرى، 
بالقدر الذي ال تتفق فیھ ھذه األحكام مع الفقرة إال المشمولة 

1. 
 

4. Each Party that has not made a reservation described 
in subparagraph a) of paragraph 3 shall notify the 
Depositary of whether each of its Covered Tax 
Agreements contains a provision described in paragraph 
2 that is not subject to a reservation under subparagraph 
b) of paragraph 3, and if so, the article and paragraph 
number of each such provision. Where all Contracting 
Jurisdictions have made such a notification with respect 
to a provision of a Covered Tax Agreement, that 
provision shall be replaced by the provisions of 
paragraph 1 to the extent provided in paragraph 2. In 
other cases, paragraph 1 shall supersede the provisions 
of the Covered Tax Agreement only to the extent that 
those provisions are incompatible with paragraph 1.  
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 Article 15 – Definition of a Person Closely Related to تعریف الشخص المرتبط ارتباطاً وثیقاً بمشروع  – 15المادة 
an Enterprise  
 

معدَّلة بموجب الألغراض أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  -1
(التجنب المصطنع لوضع المنشأة  12من المادة  2الفقرة 

الدائمة من خالل ترتیبات الوكالء بالعمولة واالستراتیجیات 
(التجنب المصطنع  13من المادة  4المماثلة) أو الفقرة 

نشطة محددة) أو ألوضع المنشأة الدائمة من خالل إعفاء 
ود)، یكون شخص (تجزئة العق 14من المادة  1الفقرة 

ً بمشروع  ً وثیقا ً ارتباطا أحدھما،  في حال ممارسةمرتبطا
استناًدا إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، السیطرة 

لسیطرة نفس  ھمایكلفي حال خضوع على اآلخر أو 
األشخاص أو المشروعات. وعلى أیة حال، یُعتبر شخص 

ً بمشروع  ً وثیقا دھما متلك أحفي حال یمرتبًطا ارتباطا
المائة من في  50كثر من أبصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

كثر أ ،في حالة الشركة ،اآلخر (أوفي  الحصص االنتفاعیة
المائة من إجمالي أصوات وقیمة أسھم الشركة في  50من 

یمتلك  في حالأو حق الملكیة االنتفاعیة في الشركة) أو 
 50كثر من أشخص آخر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة 

 ،في حالة الشركة ،(أو الحصص االنتفاعیةالمائة من في 
المائة من إجمالي أصوات وقیمة أسھم في  50كثر من أ

الشركة أو حق الملكیة االنتفاعیة في الشركة) في الشخص 
 والمشروع.

 

1. For the purposes of the provisions of a Covered Tax 
Agreement that are modified by paragraph 2 of Article 
12 (Artificial Avoidance of Permanent Establishment 
Status through Commissionaire Arrangements and 
Similar Strategies), paragraph 4 of Article 13 (Artificial 
Avoidance of Permanent Establishment Status through 
the Specific Activity Exemptions), or paragraph 1 of 
Article 14 (Splitting-up of Contracts), a person is closely 
related to an enterprise if, based on all the relevant facts 
and circumstances, one has control of the other or both 
are under the control of the same persons or enterprises. 
In any case, a person shall be considered to be closely 
related to an enterprise if one possesses directly or 
indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest 
in the other (or, in the case of a company, more than 50 
per cent of the aggregate vote and value of the 
company’s shares or of the beneficial equity interest in 
the company) or if another person possesses directly or 
indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest 
(or, in the case of a company, more than 50 per cent of 
the aggregate vote and value of the company’s shares or 
of the beneficial equity interest in the company) in the 
person and the enterprise.  

من المادة  4في الفقرة الواردة طرف أبدى التحفظات لیجوز  -2
(التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خالل  12

بالعمولة واالستراتیجیات المماثلة) والفقرة ترتیبات الوكالء 
(التجنب المصطنع لوضع  13الفرعیة أ) أو ج) من المادة 

الفقرة ونشطة محددة) أالمنشأة الدائمة من خالل إعفاء 
(تجزئة العقود) أن  14من المادة  3الفرعیة أ) من الفقرة 

یحتفظ بالحق في عدم تطبیق ھذه المادة بمجملھا على 
لضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تنطبق علیھا اتفاقیات ا

 ھذه التحفظات.
 

2. A Party that has made the reservations described in 
paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of 
Permanent Establishment Status through 
Commissionaire Arrangements and Similar Strategies), 
subparagraph a) or c) of paragraph 6 of Article 13 
(Artificial Avoidance of Permanent Establishment 
Status through the Specific Activity Exemptions), and 
subparagraph a) of paragraph 3 of Article 14 (Splitting-
up of Contracts) may reserve the right for the entirety of 
this Article not to apply to the Covered Tax Agreements 
to which those reservations apply. 

 الجزء الخامس
 تحسین تسویة النزاعات

 

PART V 
 

IMPROVING DISPUTE RESOLUTION 

 إجراء االتفاق المتبادل  – 16المادة 
 

Article 16 – Mutual Agreement Procedure  

إحدى الوالیتین  إجراءاتشخص أن في حال یرى  -1
القضائیتین المتعاقدتین أو كلتیھما تؤدي أو سوف تؤدي 

1. Where a person considers that the actions of one or 
both of the Contracting Jurisdictions result or will result 
for that person in taxation not in accordance with the 
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بالنسبة لھ إلى ضرائب ال تتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب 
وبصرف النظر عن التدابیر العالجیة  یجوز لھ،المشمولة، 

التي ینص علیھا القانون المحلي لھاتین الوالیتین 
أن یعرض حالتھ على السلطة المختصة في أي  ،القضائیتین

رض الحالة یجب عمن الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین. و
خالل ثالث سنوات من تاریخ أول إخطار باإلجراء المؤدي 

نحو ال یتوافق مع أحكام اتفاقیة إلى فرض الضرائب على 
 الضرائب المشمولة.

 

provisions of the Covered Tax Agreement, that person 
may, irrespective of the remedies provided by the 
domestic law of those Contracting Jurisdictions, present 
the case to the competent authority of either Contracting 
Jurisdiction. The case must be presented within three 
years from the first notification of the action resulting in 
taxation not in accordance with the provisions of the 
Covered Tax Agreement.  

 االعتراضلھا أن  في حال یبدوالسلطة المختصة،  تسعى -2
مبرًرا وأنھا غیر قادرة بنفسھا على التوصل إلى حٍل 

المتبادل مع السلطة االتفاق من خالل مرض، لتسویة الحالة 
 غرضالمختصة في الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى ب

تجنب فرض ضریبة ال تتماشى مع اتفاقیة الضرائب 
المشمولة. ویُنَفَذ أي اتفاق یتم التوصل إلیھ برغم أي حدود 
زمنیة واردة في القانون المحلي للوالیتین القضائیتین 

 المتعاقدتین.

2. The competent authority shall endeavour, if the 
objection appears to it to be justified and if it is not itself 
able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the 
case by mutual agreement with the competent authority 
of the other Contracting Jurisdiction, with a view to the 
avoidance of taxation which is not in accordance with 
the Covered Tax Agreement. Any agreement reached 
shall be implemented notwithstanding any time limits in 
the domestic law of the Contracting Jurisdictions.  

ین القضائیتین ن في الوالیتان المختصتاالسلطتتسعى  -3
االتفاق المتبادل فیما بینھما إلى تذلیل من خالل المتعاقدتین 

تفسیر اتفاقیة  بشأنأي صعوبات أو معالجة أي شكوك تنشأ 
الضرائب المشمولة أو تطبیقھا. كما یجوز لھما أن تتشاورا 

تنص  االزدواج الضریبي في الحاالت التي ال منعمعًا ل
 ولة.اتفاقیة الضرائب المشمعلیھا 

 

3. The competent authorities of the Contracting 
Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual 
agreement any difficulties or doubts arising as to the 
interpretation or application of the Covered Tax 
Agreement. They may also consult together for the 
elimination of double taxation in cases not provided for 
in the Covered Tax Agreement.  

بدًال من أو في  1الفقرة طبق الجملة األولى من ن) ت1أ)  -4
ء منھا) اجزأغیاب أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة (أو 

 إجراءاتشخص ما أن  في حال یرىتنص على أنھ التي 
لقضائیتین المتعاقدتین أو كلتیھما تؤدي أو إحدى الوالیتین ا

سوف تؤدي بالنسبة لھ إلى ضرائب ال تتوافق مع أحكام 
بصرف النظر عن  یجوز لھ،اتفاقیة الضرائب المشمولة، 

التدابیر العالجیة التي ینص علیھا القانون المحلي لھاتین 
أن یعرض حالتھ على السلطة  ،الوالیتین القضائیتین

یة القضائیة المتعاقدة التي یقیم فیھا ذلك المختصة في الوال
في حال الشخص بما في ذلك األحكام التي تَنُص على أنھ 

ذلك الشخص تندرج ضمن بمعرفة الحالة المعروضة كون 
متعلقة بعدم التمییز القائم الأحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة 

على الجنسیة، یجوز عرض الحالة على السلطة المختصة 
یة القضائیة المتعاقدة التي یكون ذلك الشخص في الوال
 .لدیھامواطنًا 

 

4. a) i) The first sentence of paragraph 1 shall apply in 
place of or in the absence of provisions of a Covered Tax 
Agreement (or parts thereof) that provide that where a 
person considers that the actions of one or both of the 
Contracting Jurisdiction result or will result for that 
person in taxation not in accordance with the provisions 
of the Covered Tax Agreement, that person may, 
irrespective of the remedies provided by the domestic 
law of those Contracting Jurisdictions, present the case 
to the competent authority of the Contracting 
Jurisdiction of which that person is a resident including 
provisions under which, if the case presented by that 
person comes under the provisions of a Covered Tax 
Agreement relating to non-discrimination based on 
nationality, the case may be presented to the competent 
authority of the Contracting Jurisdiction of which that 
person is a national.  
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بدًال من أحكام اتفاقیة  1الفقرة طبق الجملة الثانیة من ن) ت2
عرض الحالة  یجبتنص على أنھ  لة التيالمشموالضرائب 

خالل فترة زمنیة  1 الفقرةالمشار إلیھا في الجملة األولى من 
محددة تكون أقل من ثالث سنوات من تاریخ أول إخطار 
باإلجراء المؤدي إلى فرض الضرائب على نحٍو ال یتوافق مع 
أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة، أو في غیاب حكم وارد في 

عرض  یجبمشمولة ینص على فترة زمنیة الضرائب الاتفاقیة 
 الحالة خاللھا.

 

ii) The second sentence of paragraph 1 shall apply in 
place of provisions of a Covered Tax Agreement that 
provide that a case referred to in the first sentence of 
paragraph 1 must be presented within a specific time 
period that is shorter than three years from the first 
notification of the action resulting in taxation not in 
accordance with the provisions of the Covered Tax 
Agreement, or in the absence of a provision of a Covered 
Tax Agreement describing the time period within which 
such a case must be presented.  

في غیاب أحكام  2 الفقرةطبق الجملة األولى من ن) ت1ب) 
السلطة المختصة أن تنص على التي اتفاقیة الضرائب المشمولة 

الفقرة التي ُعرضت علیھا الحالة من الشخص المشار إلیھ في 
مبرًرا وأنھا غیر قادرة  االعتراضأن  في حال یبدو لھا، 1

الحالة عن  لتسویةتسعى بنفسھا على التوصل إلى حٍل مرض، 
طریق االتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الوالیة 

تجنب فرض ضریبة ال  غرضالقضائیة المتعاقدة األخرى ب
 مع اتفاقیة الضرائب المشمولة. تتوافق

b) i) The first sentence of paragraph 2 shall apply in the 
absence of provisions of a Covered Tax Agreement that 
provide that the competent authority that is presented 
with the case by the person referred to in paragraph 1 
shall endeavour, if the objection appears to it to be 
justified and if it is not itself able to arrive at a 
satisfactory solution, to resolve the case by mutual 
agreement with the competent authority of the other 
Contracting Jurisdiction, with a view to the avoidance of 
taxation which is not in accordance with the Covered 
Tax Agreement. 

في غیاب أحكام اتفاقیة  2الفقرة طبق الجملة الثانیة من ن) ت2
أي اتفاق یتم التوصل تنفیذ تنص على التي الضرائب المشمولة 

إلیھ برغم أي حدود زمنیة واردة في القانون المحلي للوالیتین 
 القضائیتین المتعاقدتین.

 

ii) The second sentence of paragraph 2 shall apply in the 
absence of provisions of a Covered Tax Agreement 
providing that any agreement reached shall be 
implemented notwithstanding any time limits in the 
domestic law of the Contracting Jurisdictions.  

في غیاب أحكام  3الفقرة طبق الجملة األولى من ن) ت1ج) 
لسلطات على قیام اتنص التي اتفاقیة الضرائب المشمولة 

 بالسعي من خاللفي الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین ة المختص
االتفاق المتبادل إلى تذلیل أي صعوبات أو معالجة أي شكوك 

 تفسیر اتفاقیة الضرائب المشمولة أو تطبیقھا.بشأن تنشأ 
 

c) i) The first sentence of paragraph 3 shall apply in the 
absence of provisions of a Covered Tax Agreement that 
provide that the competent authorities of the Contracting 
Jurisdictions shall endeavour to resolve by mutual 
agreement any difficulties or doubts arising as to the 
interpretation or application of the Covered Tax 
Agreement.  

في غیاب أحكام اتفاقیة  3الفقرة طبق الجملة الثانیة من ن) ت2
 أیضاً للسلطتینتنص على أنھ یجوز التي الضرائب المشمولة 

في الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین أن تتشاورا معًا  ینالمختص
اتفاقیة تنص علیھا االزدواج الضریبي في الحاالت التي لم منع ل

 الضرائب المشمولة.
 

ii) The second sentence of paragraph 3 shall apply in the 
absence of provisions of a Covered Tax Agreement that 
provide that the competent authorities of the Contracting 
Jurisdictions may also consult together for the 
elimination of double taxation in cases not provided for 
in the Covered Tax Agreement.  

 أن یحتفظ بالحق في: ألي طرفیجوز  -5
 

5. A Party may reserve the right:  

على اتفاقیات  1 الفقرةأ) عدم تطبیق الجملة األولى من 
 الوفاء الضرائب المشمولة الخاصة بھ على أساس أنھ ینوي 

مشروع بموجب تدابیر تحسین تسویة النزاعات بالمعیار األدنى ل
تآكل الوعاء الضریبي ونقل األرباح الخاص بمنظمة التعاون 

a) For the first sentence of paragraph 1 not to apply to its 
Covered Tax Agreements on the basis that it intends to 
meet the minimum standard for improving dispute 
resolution under the OECD/G20 BEPS Package by 
ensuring that under each of its Covered Tax Agreements 
(other than a Covered Tax Agreement that permits a 
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أنھ من  التأكداالقتصادي والتنمیة /مجموعة العشرین من خالل 
بموجب كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 

رض اتفاقیة الضرائب المشمولة التي تسمح لشخص بع(بخالف 
الحالة على السلطة المختصة ألي من الوالیتین القضائیتین 

إحدى إجراءات شخص أن وفي حال یرى المتعاقدتین)، 
الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین أو كلتیھما تؤدي أو سوف 
تؤدي بالنسبة لھ إلى ضرائب ال تتوافق مع أحكام اتفاقیة 

دابیر بصرف النظر عن الت، لھیجوز الضرائب المشمولة، 
العالجیة التي ینص علیھا القانون المحلي لھاتین الوالیتین 

أن یعرض حالتھ على السلطة المختصة في الوالیة  ،القضائیتین
، في حال كون القضائیة المتعاقدة التي یقیم فیھا ذلك الشخص أو

ذلك الشخص تندرج ضمن أحكام بمعرفة الحالة المعروضة 
لقة بعدم التمییز القائم على متعالاتفاقیة الضرائب المشمولة 

على السلطة المختصة في الوالیة  الحالةالجنسیة، یجوز عرض 
؛ وتنفذ لدیھاالقضائیة المتعاقدة التي یكون ذلك الشخص مواطنًا 

السلطة المختصة في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة عملیة 
إخطار أو تشاور ثنائي مع السلطة المختصة في الوالیة 

المتعاقدة األخرى بالنسبة للحاالت التي ال تعتبر فیھا  القضائیة
السلطة المختصة التي ُعرضت علیھا حالة إجراء االتفاق 

 .اً مبرراعتراض الممول المتبادل أن 
 

person to present a case to the competent authority of 
either Contracting Jurisdiction), where a person 
considers that the actions of one or both of the 
Contracting Jurisdictions result or will result for that 
person in taxation not in accordance with the provisions 
of the Covered Tax Agreement, irrespective of the 
remedies provided by the domestic law of those 
Contracting Jurisdictions, that person may present the 
case to the competent authority of the Contracting 
Jurisdiction of which the person is a resident or, if the 
case presented by that person comes under a provision 
of a Covered Tax Agreement relating to non-
discrimination based on nationality, to that of the 
Contracting Jurisdiction of which that person is a 
national; and the competent authority of that Contracting 
Jurisdiction will implement a bilateral notification or 
consultation process with the competent authority of the 
other Contracting Jurisdiction for cases in which the 
competent authority to which the mutual agreement 
procedure case was presented does not consider the 
taxpayer’s objection to be justified;  
 

على اتفاقیات  1الفقرة الثانیة من الجملة ب) عدم تطبیق 
 یجبالضرائب المشمولة الخاصة بھ التي ال تنص على أنھ 

خالل  1 الفقرةھا في الجملة األولى من عرض الحالة المشار إلی
الوفاء بالمعیار األدنى فترة زمنیة محددة على أساس أنھ ینوي 

مشروع تآكل الوعاء  بموجب تدابیرتحسین تسویة النزاعات ل
الضریبي ونقل األرباح الخاص بمنظمة التعاون االقتصادي 

أنھ ألغراض التأكد من والتنمیة /مجموعة العشرین، من خالل 
 للممول یُسمحافة اتفاقیات الضرائب المشمولة من ھذا القبیل، ك

فترة ال تقل خالل أن یعرض الحالة ب 1 الفقرةالمشار إلیھ في 
عن ثالث سنوات من تاریخ أول إخطار باإلجراء المؤدي إلى 
فرض الضرائب على نحٍو ال یتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب 

 المشمولة.
 

b) For the second sentence of paragraph 1 not to apply 
to its Covered Tax Agreements that do not provide that 
the case referred to in the first sentence of paragraph 1 
must be presented within a specific time period on the 
basis that it intends to meet the minimum standard for 
improving dispute resolution under the OECD/G20 
BEPS package by ensuring that for the purposes of all 
such Covered Tax Agreements the taxpayer referred to 
in paragraph 1 is allowed to present the case within a 
period of at least three years from the first notification 
of the action resulting in taxation not in accordance with 
the provisions of the Covered Tax Agreement;  

على اتفاقیات  2 الفقرةج) عدم تطبیق الجملة الثانیة من 
ألغراض كافة اتفاقیات  ھالضرائب المشمولة على أساس أن

 الضرائب المشمولة الخاصة بھ:
 

c) For the second sentence of paragraph 2 not to apply 
to its Covered Tax Agreements on the basis that for the 
purposes of all of its Covered Tax Agreements:  
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تنفیذ أي اتفاق یتم التوصل إلیھ بواسطة إجراء االتفاق یتم ) 1
 ةالمحلی القوانینالمتبادل برغم أي حدود زمنیة واردة في 

 للوالیتین القضائیتین المتعاقدتین؛ أو
 

i) Any agreement reached via the mutual agreement 
procedure shall be implemented notwithstanding any 
time limits in the domestic laws of the Contracting 
Jurisdictions; or  

تحسین تسویة النزاعات نى لبالمعیار األد الوفاء) ینوي 2
مشروع تآكل الوعاء الضریبي ونقل األرباح بموجب تدابیر 

الخاص بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة /مجموعة 
العشرین، من خالل الموافقة، في المفاوضات بشأن االتفاقیات 

رد في االتفاقیة ینص على ما واالثنائیة الخاصة بھ، على حكم 
 یلي:

 

ii) It intends to meet the minimum standard for 
improving dispute resolution under the OECD/G20 
BEPS package by accepting, in its bilateral treaty 
negotiations, a treaty provision providing that: 

 تعدیلأ) ال یجوز للوالیتین القضائیتین المتعاقدتین إجراء 
إحدى الوالیتین بألرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة لمشروع ل

القضائیتین بعد فترة متفق علیھا بالتبادل بین كلتا الوالیتین 
القضائیتین ابتداًء من نھایة السنة الضریبیة التي یمكن خاللھا 

ھذا الحكم في حال  ینطبقال ونسبة األرباح إلى المنشأة الدائمة (
 یم أو التقصیر المتعمد)؛ وأو اإلھمال الجس الغش

 
 

A) The Contracting Jurisdictions shall make no 
adjustment to the profits that are attributable to a 
permanent establishment of an enterprise of one of the 
Contracting Jurisdictions after a period that is mutually 
agreed between both Contracting Jurisdictions from the 
end of the taxable year in which the profits would have 
been attributable to the permanent establishment (this 
provision shall not apply in the case of fraud, gross 
negligence or wilful default); and 
 

ضمن أن تدرج  ینن المتعاقدتین القضائیتیلوالیتال یجوز لب) 
األرباح التي  -للضریبة وفقًا لذلك أن تُخضع و –أرباح مشروع 

كانت ستتحقق للمشروع ولكنھا لم تتحقق بسبب الشروط المشار 
إلیھا في حكم في اتفاقیة الضرائب المشمولة فیما یتعلق 

بالتبادل بین  بالمشروعات المرتبطة، بعد فترة یتم االتفاق علیھا
كلتا الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین ابتداًء من نھایة السنة 

ھذا  ینطبقال والضریبیة التي قد تتحقق فیھا األرباح للمشروع (
 الحكم في حال الغش أو اإلھمال الجسیم أو التقصیر المتعمد).

 

B) The Contracting Jurisdictions shall not include in the 
profits of an enterprise, and tax accordingly, profits that 
would have accrued to the enterprise but that by reason 
of the conditions referred to in a provision in the 
Covered Tax Agreement relating to associated 
enterprises have not so accrued, after a period that is 
mutually agreed between both Contracting Jurisdictions 
from the end of the taxable year in which the profits 
would have accrued to the enterprise (this provision 
shall not apply in the case of fraud, gross negligence or 
wilful default). 

الفقرة في على النحو الوارد كل طرف لم یبِد تحفًظا  علىأ)  -6
إذا كانت كل لدیھ بما ع إخطار الُمودِ  5 الفقرةأ) من  ةالفرعی

اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن 
، 4الفقرة أ) من رة الفرعیة الفق) من 1في البند وارداً حكًما 

من تلك لكل حكم الفقرة األمر كذلك، رقم المادة وفي حال أن و
جمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة بمثل حال قیام . وفي األحكام

ضرائب الھذا اإلخطار فیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة 
. وفي 1 الفقرةمشمولة، یُستَبَدل ھذا الحكم بالجملة األولى من ال

محل  1الفقرة تحل الجملة األولى من ال الحاالت األخرى، 
بالقدر الذي ال تتفق فیھ ھذه إال أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة 

 األحكام مع تلك الجملة.
 

6. a) Each Party that has not made a reservation 
described in subparagraph a) of paragraph 5 shall notify 
the Depositary of whether each of its Covered Tax 
Agreements contains a provision described in clause i) 
of subparagraph a) of paragraph 4, and if so, the article 
and paragraph number of each such provision. Where all 
Contracting Jurisdictions have made a notification with 
respect to a provision of a Covered Tax Agreement, that 
provision shall be replaced by the first sentence of 
paragraph 1. In other cases, the first sentence of 
paragraph 1 shall supersede the provisions of the 
Covered Tax Agreement only to the extent that those 
provisions are incompatible with that sentence. 
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ب) الفقرة الفرعیة في الوارد كل طرف لم یبد التحفظ  علىب) 
 ع لدیھ عن:إخطار الُمودِ  5الفقرة من 

b) Each Party that has not made the reservation 
described in subparagraph b) of paragraph 5 shall notify 
the Depositary of: 
 

) قائمة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن 1
عرض حالة مشار إلیھا في الجملة  یجبحكًما ینص على أنھ 

زمنیة محددة تكون أقل من ثالث خالل فترة  1الفقرة األولى من 
سنوات من تاریخ أول إخطار باإلجراء المؤدي إلى فرض 

على نحٍو ال یتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب الضرائب 
من تلك لكل حكم الفقرة المشمولة، فضًال عن رقم المادة و

مشمولة الضرائب الیُستَبَدل حكم وارد في اتفاقیة و؛ األحكام
الوالیات حال قیام جمیع في  1 الفقرةبالجملة الثانیة من 

ذلك الحكم. القضائیة المتعاقدة بمثل ھذا اإلخطار فیما یتعلق ب
تحل الجملة ال )، 2وفي الحاالت األخرى، مع مراعاة البند 

إال محل أحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة  1الفقرة الثانیة من 
الفقرة بالقدر الذي ال تتفق فیھ ھذه األحكام مع الجملة الثانیة من 

 ؛1
 

i) The list of its Covered Tax Agreements which contain 
a provision that provides that a case referred to in the 
first sentence of paragraph 1 must be presented within a 
specific time period that is shorter than three years from 
the first notification of the action resulting in taxation 
not in accordance with the provisions of the Covered 
Tax Agreement, as well as the article and paragraph 
number of each such provision; a provision of a Covered 
Tax Agreement shall be replaced by the second sentence 
of paragraph 1 where all Contracting Jurisdictions have 
made such a notification with respect to that provision; 
in other cases, subject to clause ii), the second sentence 
of paragraph 1 shall supersede the provisions of the 
Covered Tax Agreement only to the extent that those 
provisions are incompatible with the second sentence of 
paragraph 1; 

) قائمة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن 2
عرض حالة مشار إلیھا في الجملة  یجبحكًما ینص على أنھ 

خالل فترة زمنیة محددة ال تقل عن ثالث  1الفقرة األولى من 
سنوات من تاریخ أول إخطار باإلجراء المؤدي إلى فرض 

یتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب الضرائب على نحٍو ال 
تلك لكل حكم من الفقرة المشمولة، فضًال عن رقم المادة و

على اتفاقیة  1الفقرة طبق الجملة الثانیة من نتوال ؛ األحكام
أي والیة قضائیة متعاقدة بمثل في حال قیام الضرائب المشمولة 

 ھذا اإلخطار فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة تلك.
 

ii) The list of its Covered Tax Agreements which contain 
a provision that provides that a case referred to in the 
first sentence of paragraph 1 must be presented within a 
specific time period that is at least three years from the 
first notification of the action resulting in taxation not in 
accordance with the provisions of the Covered Tax 
Agreement, as well as the article and paragraph number 
of each such provision; the second sentence of paragraph 
1 shall not apply to a Covered Tax Agreement where any 
Contracting Jurisdiction has made such a notification 
with respect to that Covered Tax Agreement. 

 ع لدیھ عن:كل طرف إخطار الُمودِ على ج) 
 

c) Each Party shall notify the Depositary of: 

) قائمة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي ال 1
ب) من الفقرة الفرعیة ) من 1البند  في وارداً تتضمن حكًما 

على اتفاقیة  2 الفقرةطبق الجملة األولى من نتوال ؛ 4الفقرة 
جمیع الوالیات القضائیة إال في حال قیام الضرائب المشمولة 

المتعاقدة بمثل ھذا اإلخطار فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب 
 المشمولة تلك؛

 

i) The list of its Covered Tax Agreements which do not 
contain a provision described in clause i) of 
subparagraph b) of paragraph 4; the first sentence of 
paragraph 2 shall apply to a Covered Tax Agreement 
only where all Contracting Jurisdictions have made such 
a notification with respect to that Covered Tax 
Agreement;  

 ةالفرعیالفقرة في  الواردالتحفظ لم یبد طرف وجود ) في حال 2
، قائمة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 5 الفقرةج) من 

ب) الفقرة الفرعیة ) من 2في البند  وارداً التي ال تتضمن حكًما 
على اتفاقیة  2الفقرة طبق الجملة الثانیة من نتوال ؛ 4الفقرة من 

ii) In the case of a Party that has not made the reservation 
described in subparagraph c) of paragraph 5, the list of 
its Covered Tax Agreements which do not contain a 
provision described in clause ii) of subparagraph b) of 
paragraph 4; the second sentence of paragraph 2 shall 
apply to a Covered Tax Agreement only where all 
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جمیع الوالیات القضائیة إال في حال قیام الضرائب المشمولة 
المتعاقدة بمثل ھذا اإلخطار فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب 

 المشمولة تلك.
 

Contracting Jurisdictions have made such a notification 
with respect to that Covered Tax Agreement. 

 ع لدیھ عن:كل طرف إخطار الُمودِ على د) 
 

d) Each Party shall notify the Depositary of: 

) قائمة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي ال 1
ج) من الفقرة الفرعیة ) من 1البند في  وارداً تتضمن حكًما 

على اتفاقیة  3الفقرة طبق الجملة األولى من نتوال ؛ 4الفقرة 
جمیع الوالیات القضائیة إال في حال قیام الضرائب المشمولة 

ق باتفاقیة الضرائب المتعاقدة بمثل ھذا اإلخطار فیما یتعل
 ؛المشمولة تلك

 

i) The list of its Covered Tax Agreements which do not 
contain a provision described in clause i) of 
subparagraph c) of paragraph 4; the first sentence of 
paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement 
only where all Contracting Jurisdictions have made such 
a notification with respect to that Covered Tax 
Agreement;  

اقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي ال ) قائمة اتف2
ج) من الفقرة الفرعیة ) من 2في البند وارداً تتضمن حكًما 

على اتفاقیة  3الفقرة طبق الجملة الثانیة من نتوال ؛ 4الفقرة 
جمیع الوالیات القضائیة إال في حال قیام الضرائب المشمولة 

ة الضرائب المتعاقدة بمثل ھذا اإلخطار فیما یتعلق باتفاقی
 المشمولة تلك.

ii) The list of its Covered Tax Agreements which do not 
contain a provision described in clause ii) of 
subparagraph c) of paragraph 4; the second sentence of 
paragraph 3 shall apply to a Covered Tax Agreement 
only where all Contracting Jurisdictions have made such 
a notification with respect to that Covered Tax 
Agreement. 

 التعدیالت المقابلة – 17المادة 
 

Article 17 – Corresponding Adjustments  

والیة قضائیة متعاقدة ضمن أرباح مشروع  في حال تدرج -1
للضریبة وفقًا تُخضع و –تابع لتلك الوالیة القضائیة المتعاقدة 

لوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى تابع لأرباح مشروع  -لذلك 
تم إخضاعھا للضریبة في تلك الوالیة القضائیة المتعاقدة 

التابع األخرى، وكانت ھذه األرباح المدرجة ستتحقق للمشروع 
كانت الشروط في حال مذكورة أوًال لوالیة القضائیة المتعاقدة الل

بین المشروعین ھي الشروط ذاتھا التي تكون بین مشاریع 
الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى عندئٍذ إجراء فعلى مستقلة، 

على تلك األرباح  ةالضریبة المفروض قیمةمناسب على تعدیل 
مراعاة التعدیل، یتم  التحدید مثل ھذوفي تلك الوالیة القضائیة. 

تتشاور كما األحكام األخرى التفاقیة الضرائب المشمولة، 
السلطتان المختصتان في الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین فیما 

 بینھما متى دعت الضرورة لذلك.
 

1. Where a Contracting Jurisdiction includes in the 
profits of an enterprise of that Contracting Jurisdiction 
— and taxes accordingly — profits on which an 
enterprise of the other Contracting Jurisdiction has been 
charged to tax in that other Contracting Jurisdiction and 
the profits so included are profits which would have 
accrued to the enterprise of the first-mentioned 
Contracting Jurisdiction if the conditions made between 
the two enterprises had been those which would have 
been made between independent enterprises, then that 
other Contracting Jurisdiction shall make an appropriate 
adjustment to the amount of the tax charged therein on 
those profits. In determining such adjustment, due 
regard shall be had to the other provisions of the Covered 
Tax Agreement and the competent authorities of the 
Contracting Jurisdictions shall if necessary consult each 
other. 

لزم والیة قضائیة بدًال من أو في غیاب حكم یُ  1الفقرة طبق نت -2
في  ةالضریبة المفروضقیمة مناسب على تعدیل إجراء بمتعاقدة 

تلك الوالیة تابع لتلك الوالیة القضائیة على أرباح مشروع 
الوالیة القضائیة المتعاقدة في حال قیام القضائیة المتعاقدة 

تلك الوالیة تابع لتلك األرباح في أرباح مشروع بإدراج األخرى 

2. Paragraph 1 shall apply in place of or in the absence 
of a provision that requires a Contracting Jurisdiction to 
make an appropriate adjustment to the amount of the tax 
charged therein on the profits of an enterprise of that 
Contracting Jurisdiction where the other Contracting 
Jurisdiction includes those profits in the profits of an 
enterprise of that other Contracting Jurisdiction and 
taxes those profits accordingly, and the profits so 
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تلك األرباح للضریبة وفقًا إخضاع القضائیة المتعاقدة األخرى و
التابع لذلك، وكانت ھذه األرباح المدرجة ستتحقق للمشروع 

كانت الشروط بین في حال لوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى ل
 شاریع مستقلة.المشروعین ھي الشروط ذاتھا التي تكون بین م

 

included are profits which would have accrued to the 
enterprise of that other Contracting Jurisdiction if the 
conditions made between the two enterprises had been 
those which would have been made between 
independent enterprises.  

 أن یحتفظ بالحق في: ألي طرفیجوز  -3
 

3. A Party may reserve the right: 

تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب أ) عدم 
ً المشمولة الخاصة بھ التي تتضمن بالفعل حكم الفقرة في وارداً  ا

2. 
 

a) for the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements that already contain a 
provision described in paragraph 2; 

تطبیق ھذه المادة بمجملھا على اتفاقیات الضرائب ب) عدم 
المشمولة الخاصة بھ على أساس أنھ في غیاب حكم مشار إلیھ 

 في اتفاقیة الضرائب المشمولة الخاصة بھ: 2الفقرة في 
 

b) for the entirety of this Article not to apply to its 
Covered Tax Agreements on the basis that in the absence 
of a provision referred to in paragraph 2 in its Covered 
Tax Agreement: 

 it shall make the appropriate adjustment referred to in (i ؛ أو1الفقرة المناسب المشار إلیھ في  التعدیلإجراء ب یقوم) 1
paragraph 1; or  
 

قیة اتفاسلطتھ المختصة لتسویة الحالة بموجب أحكام تسعى ) 2
 ؛تتعلق بإجراء االتفاق المتبادلالتي الضرائب المشمولة 

ii) its competent authority shall endeavour to resolve the 
case under the provisions of a Covered Tax Agreement 
relating to mutual agreement procedure; 

ً قد أبدى طرف في حال وجود  ج) ) من 2بموجب البند  تحفًظا
(إجراء االتفاق  16من المادة  5الفقرة ج) من الفقرة الفرعیة 

على اتفاقیات  بمجملھاالمتبادل)، عدم تطبیق ھذه المادة 
الضرائب المشمولة الخاصة بھ على أساس أنھ یوافق في 
المفاوضات بشأن االتفاقیات الثنائیة الخاصة بھ على حكم یرد 

أن تكون بشرط ، 1 الفقرةفي االتفاقیة من النوع الوارد في 
الوالیتان القضائیتان المتعاقدتان قادرتین على التوصل التفاق 

الفقرة ) من 2في البند الواردة ألحكام بشأن ذلك الحكم وبشأن ا
(إجراء االتفاق  16من المادة  5الفقرة ج) من الفرعیة 
 المتبادل).

 

c) in the case of a Party that has made a reservation under 
clause ii) of subparagraph c) of paragraph 5 of Article 
16 (Mutual Agreement Procedure), for the entirety of 
this Article not to apply to its Covered Tax Agreements 
on the basis that in its bilateral treaty negotiations it shall 
accept a treaty provision of the type contained in 
paragraph 1, provided that the Contracting Jurisdictions 
were able to reach agreement on that provision and on 
the provisions described in clause ii) of subparagraph c) 
of paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement 
Procedure).  

 3الفقرة في على النحو الوارد  كل طرف لم یبِد تحفظاً على  -4
قیة من اتفاقیات ما إذا كانت كل اتفابع لدیھ إخطار الُمودِ 

الفقرة في وارداً الضرائب المشمولة الخاصة بھ تتضمن حكًما 
لكل حكم من الفقرة األمر كذلك، رقم المادة وفي حال أن ، و2

جمیع الوالیات القضائیة المتعاقدة قیام . وفي حال تلك األحكام
ضرائب البمثل ھذا اإلخطار فیما یتعلق بحكم وارد في اتفاقیة 

. وفي الحاالت 1 الفقرةمشمولة، یُستبدل ھذا الحكم بأحكام ال
محل أحكام اتفاقیة الضرائب  1الفقرة حل ال تاألخرى، 
 .1الفقرة بالقدر الذي ال تتفق فیھ ھذه األحكام مع إال المشمولة 

 

4. Each Party that has not made a reservation described 
in paragraph 3 shall notify the Depositary of whether 
each of its Covered Tax Agreements contains a 
provision described in paragraph 2, and if so, the article 
and paragraph number of each such provision. Where all 
Contracting Jurisdictions have made such a notification 
with respect to a provision of a Covered Tax Agreement, 
that provision shall be replaced by the provisions of 
paragraph 1. In other cases, paragraph 1 shall supersede 
the provisions of the Covered Tax Agreement only to the 
extent that those provisions are incompatible with 
paragraph 1. 
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 الجزء السادس
 التحكیم

 

PART VI 
ARBITRATION 

 خیار تطبیق الجزء السادس – 18المادة 
 

Article 18 – Choice to Apply Part VI  

طرف أن یختار تطبیق ھذا الجزء على اتفاقیات ألي یجوز 
ع لدیھ وفقًا الضرائب المشمولة الخاصة بھ وعلیھ إخطار الُمودِ 

لوالیتین قضائیتین  بالنسبةھذا الجزء  ینطبقوال لذلك. 
إال في حال اقیة الضرائب المشمولة متعاقدتین فیما یتعلق باتف

 كلتا الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین بمثل ھذا اإلخطار.قیام 
 

A Party may choose to apply this Part with respect to its 
Covered Tax Agreements and shall notify the 
Depositary accordingly. This Part shall apply in relation 
to two Contracting Jurisdictions with respect to a 
Covered Tax Agreement only where both Contracting 
Jurisdictions have made such a notification.  

 الملزم اإلجباريالتحكیم  – 19المادة 
 

Article 19 – Mandatory Binding Arbitration  

 :Where .1 :في حال -1

الضرائب المشمولة وارد باتفاقیة شخص، بموجب حكم قیام أ) 
إجراء ( 16من المادة  1موجب الفقرة تعدیلھ بكما یجوز (

االتفاق المتبادل)) ینص على أنھ یجوز لشخص أن یعرض حالة 
أن في حال اعتبر على سلطة مختصة في والیة قضائیة متعاقدة 

إحدى الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین أو كلتیھما إجراءات 
تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة لھ إلى ضرائب ال تتوافق مع 

تعدیلھا بموجب ما یجوز كأحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة (
عرض حالة على السلطة المختصة في والیة قضائیة باالتفاقیة)، 

إحدى الوالیتین القضائیتین إجراءات متعاقدة، على أساس أن 
المتعاقدتین أو كلتیھما قد أدَّت إلى خضوع ذلك الشخص 

على نحٍو ال یتوافق مع أحكام اتفاقیة الضرائب یبة للضر
 تعدیلھا بموجب االتفاقیة)؛ وكما یجوز المشمولة (

 

a) Under a provision of a Covered Tax Agreement (as it 
may be modified by paragraph 1 of Article 16 (Mutual 
Agreement Procedure)) that provides that a person may 
present a case to a competent authority of a Contracting 
Jurisdiction where that person considers that the actions 
of one or both of the Contracting Jurisdictions result or 
will result for that person in taxation not in accordance 
with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it 
may be modified by the Convention), a person has 
presented a case to the competent authority of a 
Contracting Jurisdiction on the basis that the actions of 
one or both of the Contracting Jurisdictions have 
resulted for that person in taxation not in accordance 
with the provisions of the Covered Tax Agreement (as it 
may be modified by the Convention); and  

ب) لم تتمكن السلطات المختصة من التوصل إلى اتفاق لتسویة 
كما الضرائب المشمولة (وارد باتفاقیة تلك الحالة بموجب حكم 

(إجراء االتفاق  16من المادة  2الفقرة تعدیلھ بموجب یجوز 
السلطة المختصة لتسویة الحالة من  عيسالمتبادل)) ینص على 

خالل االتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الوالیة القضائیة 
سنتین من تاریخ البدء فترة مدتھا المتعاقدة األخرى، خالل 

السلطتان ، تبعًا للحالة (ما لم تتفق 9أو  8الفقرة المشار إلیھ في 
تین، قبل انتھاء تلك في الوالیتین القضائیتین المتعاقد المختصتان

زمنیة أخرى فیما یتعلق بتلك الحالة وقامتا فترة ، على الفترة
 ،ة بمثل ھذا االتفاق)بإخطار الشخص الذي عرض الحال

 

b) the competent authorities are unable to reach an 
agreement to resolve that case pursuant to a provision of 
a Covered Tax Agreement (as it may be modified by 
paragraph 2 of Article 16 (Mutual Agreement 
Procedure)) that provides that the competent authority 
shall endeavour to resolve the case by mutual agreement 
with the competent authority of the other Contracting 
Jurisdiction, within a period of two years beginning on 
the start date referred to in paragraph 8 or 9, as the case 
may be (unless, prior to the expiration of that period the 
competent authorities of the Contracting Jurisdictions 
have agreed to a different time period with respect to that 
case and have notified the person who presented the case 
of such agreement),  

طلب في حال  ،ة عن الحالةإحالة أیة قضایا عالقة ناشئیتم 
في ھذا على النحو الوارد إلى التحكیم  ،الشخص ذلك كتابةً 

Any unresolved issues arising from the case shall, if the 
person so requests in writing, be submitted to arbitration 
in the manner described in this Part, according to any 
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السلطات وفقًا ألي قواعد أو إجراءات متفق علیھا بین والجزء 
ً في الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین  المختصة حكام أل وفقا

 .10الفقرة 
 

rules or procedures agreed upon by the competent 
authorities of the Contracting Jurisdictions pursuant to 
the provisions of paragraph 10.  

علّقت سلطة مختصة إجراء االتفاق المتبادل المشار  في حال -2
بواحدة أو حالة فیما یتعلق نظراً لوجود  1 الفقرةإلیھ في 

عالقة أمام محكمة قضائیة أو إداریة، أكثر من نفس القضایا 
ب) من الفقرة الفرعیة المنصوص علیھا في  الفترةتتوقف 

إلى حین صدور قرار نھائي عن عن السریان  1 الفقرة
المحكمة القضائیة أو اإلداریة أو تعلیق الحالة أو سحبھا. 

قدَّم شخص حالة ووافقت ففي حال باإلضافة إلى ذلك، 
السلطة المختصة على تعلیق إجراء االتفاق المتبادل، تتوقف 

الفقرة ب) من الفقرة الفرعیة المنصوص علیھا في  الفترة
 ن وقف التعلیق.عن السریان إلى حی 1

2. Where a competent authority has suspended the 
mutual agreement procedure referred to in paragraph 1 
because a case with respect to one or more of the same 
issues is pending before court or administrative tribunal, 
the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 
will stop running until either a final decision has been 
rendered by the court or administrative tribunal or the 
case has been suspended or withdrawn. In addition, 
where a person who presented a case and a competent 
authority have agreed to suspend the mutual agreement 
procedure, the period provided in subparagraph b) of 
paragraph 1 will stop running until the suspension has 
been lifted.  
 

وافقت كلتا السلطتین المختصتین على أن الشخص  في حال -3
وفر في الوقت المتضرر من الحالة بصورة مباشرة لم ی

المناسب أي معلومات جوھریة إضافیة طلبتھا أي من 
المنصوص علیھا في  الفترةالسلطتین المختصتین بعد بدء 

 الفترةتمدید یتم ، 1الفقرة ب) من  الفقرة الفرعیة
لمدة  1الفقرة ب) من  الفقرة الفرعیةالمنصوص علیھا في 

توفیر زمنیة معادلة لفترة تبدأ في التاریخ الذي ُطِلب 
المعلومات بحلولھ وتنتھي في التاریخ الذي تم فیھ توفیر 

 المعلومات.
 

3. Where both competent authorities agree that a person 
directly affected by the case has failed to provide in a 
timely manner any additional material information 
requested by either competent authority after the start of 
the period provided in subparagraph b) of paragraph 1, 
the period provided in subparagraph b) of paragraph 1 
shall be extended for an amount of time equal to the 
period beginning on the date by which the information 
was requested and ending on the date on which that 
information was provided.  

للتحكیم من  المحالة أ) یُنفَذ قرار التحكیم فیما یتعلق بالقضایا -4
 الفقرةخالل االتفاق المتبادل المتعلق بالحالة المشار إلیھا في 

 . ویكون قرار التحكیم نھائیاً.1
 

4. A) The arbitration decision with respect to the issues 
submitted to arbitration shall be implemented through 
the mutual agreement concerning the case referred to in 
paragraph 1. The arbitration decision shall be final.  

ب) یكون قرار التحكیم ُملزما لكلتا الوالیتین القضائیتین 
 المتعاقدتین، باستثناء الحاالت اآلتیة:

 

b) The arbitration decision shall be binding on both 
Contracting Jurisdictions except in the following cases:  

رفض الشخص المتضرر من الحالة بصورة في حال ) 1
مباشرة االتفاق المتبادل الذي ینفذ قرار التحكیم. وفي ھذه 

السلطات  بمعرفةالحالة، ال یمكن مواصلة النظر في الحالة 
فاق المتبادل الذي ینفذ قرار التحكیم على یُعتبر االتوالمختصة. 

الحالة مرفوض من قبل الشخص المتضرر من الحالة بصورة 
لم یقم أي شخص متضرر من الحالة بصورة في حال مباشرة 

یوًما من تاریخ إرسال إخطار االتفاق  60مباشرة، خالل 
المتبادل إلى الشخص، بسحب كافة القضایا التي تمت تسویتھا 

المتبادل الذي ینفذ قرار التحكیم من أي محكمة  في االتفاق
أي إجراءات قضائیة أو خالفاً لذلك إنھاء قضائیة أو إداریة أو 

i) If a person directly affected by the case does not accept 
the mutual agreement that implements the arbitration 
decision. In such a case, the case shall not be eligible for 
any further consideration by the competent authorities. 
The mutual agreement that implements the arbitration 
decision on the case shall be considered not to be 
accepted by a person directly affected by the case if any 
person directly affected by the case does not, within 60 
days after the date on which notification of the mutual 
agreement is sent to the person, withdraw all issues 
resolved in the mutual agreement implementing the 
arbitration decision from consideration by any court or 
administrative tribunal or otherwise terminate any 
pending court or administrative proceedings with 
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تسق مع على نحو یإداریة عالقة فیما یتعلق بمثل ھذه القضایا 
 ذلك االتفاق المتبادل.

 

respect to such issues in a manner consistent with that 
mutual agreement.  

قرار نھائي صادر عن محاكم إحدى  یقضي في حال) 2
في و. أن قرار التحكیم باطالً بالوالیتین القضائیتین المتعاقدتین 

كأن لم یُقدَّم،  1 الفقرةھذه الحالة، یُعتبر طلب التحكیم بموجب 
 21(إال ألغراض المادتین  تتمالتحكیم كأن لم عملیة عتبر تُ و

(تكالیف إجراءات التحكیم)).  25(سریة إجراءات التحكیم) و
وفي ھذه الحالة، یجوز تقدیم طلب جدید للتحكیم ما لم توافق 
السلطات المختصة على أنھ ال یتعین السماح بتقدیم مثل ھذا 

 الطلب الجدید.
 

ii) if a final decision of the courts of one of the 
Contracting Jurisdictions holds that the arbitration 
decision is invalid. In such a case, the request for 
arbitration under paragraph 1 shall be considered not to 
have been made, and the arbitration process shall be 
considered not to have taken place (except for the 
purposes of Articles 21 (Confidentiality of Arbitration 
Proceedings) and 25 (Costs of Arbitration 
Proceedings)). In such a case, a new request for 
arbitration may be made unless the competent 
authorities agree that such a new request should not be 
permitted.  

شخص متضرر من الحالة بصورة مباشرة  لجوء في حال) 3
التقاضي بشأن القضایا التي تمت تسویتھا في االتفاق إلى 

 أو إداریة.قضائیة قرار التحكیم أمام أي محكمة المنفذ لالمتبادل 
 

iii) If a person directly affected by the case pursues 
litigation on the issues which were resolved in the 
mutual agreement implementing the arbitration decision 
in any court or administrative tribunal.  

السلطة المختصة التي استلمت طلب أولي إلجراء اتفاق  على-5
 1الفقرةأ) من الفقرة الفرعیة في  الواردمتبادل على النحو 

 خالل شھرین میالدیین من استالم الطلب:بما یلي القیام 

5. The competent authority that received the initial 
request for a mutual agreement procedure as described 
in subparagraph a) of paragraph 1 shall, within two 
calendar months of receiving the request:  

إلى الشخص الذي عرض الحالة یفید أنھا أ) إرسال إخطار 
 استلمت الطلب؛ و

 

a) Send a notification to the person who presented the 
case that it has received the request; and  

ب) إرسال إخطار بذلك الطلب، مع نسخة من الطلب، إلى 
 السلطة المختصة في الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى.

 

b) Send a notification of that request, along with a copy 
of the request, to the competent authority of the other 
Contracting Jurisdiction.  

السلطة المختصة، خالل ثالثة أشھر میالدیة من  تقوم -6
استالمھا طلب إجراء اتفاق متبادل (أو نسخة منھ من السلطة 

 :إمافي الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى) المختصة 
 

6. Within three calendar months after a competent 
authority receives the request for a mutual agreement 
procedure (or a copy thereof from the competent 
authority of the other Contracting Jurisdiction) it shall 
either:  

إخطار الشخص الذي عرض الحالة والسلطة المختصة بأ) 
أنھا استلمت المعلومات الضروریة للنظر في الحالة باألخرى 

 ؛ أوبموضوعیة
 

a) Notify the person who has presented the case and the 
other competent authority that it has received the 
information necessary to undertake substantive 
consideration of the case; or  

 Request additional information from that person for (b طلب معلومات إضافیة من ذلك الشخص لذلك الغرض.بب) 
that purpose.  
 

، طلبت إحدى 6 الفقرةب) من للفقرة الفرعیة وفقًا  في حال، -7
السلطتین المختصتین أو كلتیھما من الشخص الذي عرض 
الحالة معلومات إضافیة ضروریة للنظر في الحالة 

السلطة المختصة التي طلبت المعلومات فعلى ، بموضوعیة
اإلضافیة، خالل ثالثة أشھر میالدیة من تاریخ استالم 

7. Where pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, 
one or both of the competent authorities have requested 
from the person who presented the case additional 
information necessary to undertake substantive 
consideration of the case, the competent authority that 
requested the additional information shall, within three 
calendar months of receiving the additional information 
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ذلك  المعلومات اإلضافیة من ذلك الشخص، إخطار
 الشخص والسلطة المختصة األخرى إما:

 

from that person, notify that person and the other 
competent authority either:  

 أو المطلوبة؛أنھا استلمت المعلومات ب )أ
 

a) That it has received the requested information;  

 That some of the requested information is still (b أن بعض المعلومات المطلوبة ال تزال ناقصة.بب) 
missing. 
 

لم تطلب أي من السلطتین المختصتین معلومات  في حال -8
، یكون تاریخ 6الفقرة ب) من وفقاً للفقرة الفرعیة إضافیة 

 ما یلي (أیھما أسبق): 1الفقرة البدء المشار إلیھ في 
 

8. Where neither competent authority has requested 
additional information pursuant to subparagraph b) of 
paragraph 6, the start date referred to in paragraph 1 shall 
be the earlier of:  

أ) التاریخ الذي أبلغت فیھ كلتا السلطتین المختصتین الشخص 
 ؛ و6 الفقرةأ) من للفقرة الفرعیة لة وفقًا الذي عرض الحا

a) The date on which both competent authorities have 
notified the person who presented the case pursuant to 
subparagraph a) of paragraph 6; and  

ب) التاریخ الذي یقع بعد ثالثة أشھر میالدیة من إخطار السلطة 
للفقرة ي الوالیة القضائیة المتعاقدة األخرى وفقًا المختصة ف

 .5 الفقرةب) من  الفرعیة
 
 

b) The date that is three calendar months after the 
notification to the competent authority of the other 
Contracting Jurisdiction pursuant to subparagraph b) of 
paragraph 5.  

ب) من  للفقرة الفرعیةمعلومات إضافیة وفقًا  طلب حال في -9
ما یلي  1 الفقرة، یكون تاریخ البدء المشار إلیھ في 6 الفقرة

 (أیھما أسبق):
 

9. Where additional information has been requested 
pursuant to subparagraph b) of paragraph 6, the start date 
referred to in paragraph 1 shall be the earlier of:  

أ) آخر تاریخ أبلغت فیھ السلطات المختصة التي طلبت 
معلومات إضافیة الشخص الذي عرض الحالة والسلطة 

 ؛ و7 الفقرةأ) من  للفقرة الفرعیةالمختصة األخرى وفقًا 

a) The latest date on which the competent authorities that 
requested additional information have notified the 
person who presented the case and the other competent 
authority pursuant to subparagraph a) of paragraph 7; 
and  
 

شھر میالدیة من استالم كلتا ب) التاریخ الذي یقع بعد ثالثة أ
أي من  بمعرفةالسلطتین المختصتین لكافة المعلومات المطلوبة 

 السلطتین المختصتین من الشخص الذي عرض الحالة.

b) The date that is three calendar months after both 
competent authorities have received all information 
requested by either competent authority from the person 
who presented the case.  
 

 ، رغمإحدى السلطتین المختصتین أو كلتیھما في حال إرسال
، 7الفقرة ب) من الفقرة الفرعیة اإلخطار المشار إلیھ في  ،ذلك

طلب لمعلومات إضافیة بموجب بمثابة ھذا اإلخطار یُعتبر 
 .6الفقرة ب) من الفقرة الفرعیة 

 

If, however, one or both of the competent authorities 
send the notification referred to in subparagraph b) of 
paragraph 7, such notification shall be treated as a 
request for additional information under subparagraph 
b) of paragraph 6.  

 تینالقضائی تینفي الوالی المختصةتسوي السلطات  -10
اتفاقیة الواردة بباالتفاق المتبادل (وفقًا للمادة  تینالمتعاقد

بإجراءات فیما یتعلق الضرائب المشمولة ذات الصلة 
االتفاق المتبادل) طریقة تطبیق األحكام الواردة في ھذا 

 الضروریةالجزء، بما في ذلك الحد األدنى من المعلومات 

10. The competent authorities of the Contracting 
Jurisdictions shall by mutual agreement (pursuant to the 
article of the relevant Covered Tax Agreement regarding 
procedures for mutual agreement) settle the mode of 
application of the provisions contained in this Part, 
including the minimum information necessary for each 
competent authority to undertake substantive 
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في الحالة.  بموضوعیةتصة كي تنظر لكل سلطة مخ
إبرام مثل ھذا االتفاق قبل التاریخ الذي تكون فیھ یجرى و

إلى  لإلحالة أوالً مؤھلة من الحاالت قضایا عالقة في حالة 
 لتحكیم ویجوز تعدیلھ من وقٍت آلخر بعد ذلك.ا

 

consideration of the case. Such an agreement shall be 
concluded before the date on which unresolved issues in 
a case are first eligible to be submitted to arbitration and 
may be modified from time to time thereafter.  
 

ألغراض تطبیق ھذه المادة على اتفاقیات الضرائب  -11
أن یحتفظ بالحق  ألي طرفالمشمولة الخاصة بھ، یجوز 

الفقرة السنتین المنصوص علیھا في  فترةفي استبدال 
 ثالث سنوات.فترة ب 1الفقرة ب) من  الفرعیة

 

11. For purposes of applying this Article to its Covered 
Tax Agreements, a Party may reserve the right to replace 
the two-year period set forth in subparagraph b) of 
paragraph 1 with a three-year period. 

أن یحتفظ بالحق في تطبیق القواعد  ألي طرفیجوز  -12
التالیة فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 
على الرغم من األحكام األخرى المنصوص علیھا في ھذه 

 المادة:
 

12. A Party may reserve the right for the following rules 
to apply with respect to its Covered Tax Agreements 
notwithstanding the other provisions of this Article:  
 

أي قضیة عالقة ناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل تُحال أ) ال 
 االتحكیم المنصوص علیھ عملیةضمن نطاق ما یكون بخالف 

صدر بالفعل قرار في حال بموجب ھذه االتفاقیة إلى التحكیم 
و إداریة في أي من بشأن ھذه القضیة عن محكمة قضائیة أ

 الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین.

a) any unresolved issue arising from a mutual agreement 
procedure case otherwise within the scope of the 
arbitration process provided for by this Convention shall 
not be submitted to arbitration, if a decision on this issue 
has already been rendered by a court or administrative 
tribunal of either Contracting Jurisdiction;  

، في أي وقت بعد تقدیم طلب تحكیم في حال صدور قرارب) 
للسلطات وقبل أن تكون ھیئة التحكیم قد أصدرت قرارھا 

في الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین، فیما یتعلق المختصة 
أو إداریة في إحدى الوالیتین قضائیة بالقضیة عن محكمة 

 التحكیم.عملیة نتھي تالقضائیتین المتعاقدتین، 
 

b) If, at any time after a request for arbitration has been 
made and before the arbitration panel has delivered its 
decision to the competent authorities of the Contracting 
Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered 
by a court or administrative tribunal of one of the 
Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall 
terminate.  

مین – 20المادة   تعیین ُمحّكِ
 

Article 20 – Appointment of Arbitrators  

ما لم تتفق ألغراض ھذا الجزء  4إلى  2طبق الفقرات من نت -1
تین المتعاقدتین القضائیتین ي الوالیالسلطات المختصة ف

 قواعد مختلفة. بشأن بالتبادل
 

1. Except to the extent that the competent authorities of 
the Contracting Jurisdictions mutually agree on different 
rules, paragraphs 2 through 4 shall apply for the 
purposes of this Part.  

 The following rules shall govern the appointment of .2 القواعد التالیة تعیین أعضاء ھیئة التحكیم:تحكم  -2
the members of an arbitration panel:  
 

 األشخاص الطبیعیینمن أ) تتألف ھیئة التحكیم من ثالثة أعضاء 
 خبرة في المسائل الضریبیة الدولیة.المھارة أو الیتمتعون ب

a) The arbitration panel shall consist of three individual 
members with expertise or experience in international 
tax matters.  
 

 60عیِّن كل سلطة مختصة عضو واحد من الھیئة خالل ب) تُ 
 19من المادة  1 بموجب الفقرةیوًما من تاریخ طلب التحكیم 

یعّیِن عضوا الھیئة المعیَّنان على وملزم). ال اإلجباري(التحكیم 
یوًما من تعیین العضو الثاني، عضًوا ثالثًا  60ھذا النحو، خالل 

b) Each competent authority shall appoint one panel 
member within 60 days of the date of the request for 
arbitration under paragraph 1 of Article 19 (Mandatory 
Binding Arbitration). The two panel members so 
appointed shall, within 60 days of the latter of their 
appointments, appoint a third member who shall serve 
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یكون الرئیس مواطنًا أو مقیًما  ال. والتحكیم یتولى رئاسة ھیئة
 أي من الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین.ب
 

as Chair of the arbitration panel. The Chair shall not be 
a national or resident of either Contracting Jurisdiction.  

أن یكون كل عضو معیَّن في ھیئة التحكیم محایًدا  یجبج) 
صة واإلدارات الضریبیة ووزارات ومستقًال عن السلطات المخت

المالیة في الوالیات القضائیة المتعاقدة وعن جمیع األشخاص 
المتضررین من الحالة بصورة مباشرة (فضًال عن مستشاریھم) 
في وقت قبول التعیین، وعلیھ/علیھا الحفاظ على حیاده/حیادھا 

اإلجراءات وتجنب أي تصرف لفترة  خاللواستقاللھ/استقاللھا 
یضر بصورة والذي من الجائز أن ة معقولة بعد اإلجراءات زمنی

 حیاد واستقاللیة المحكمین فیما یتعلق باإلجراءات.
 

c) Each member appointed to the arbitration panel must 
be impartial and independent of the competent 
authorities, tax administrations, and ministries of 
finance of the Contracting Jurisdictions and of all 
persons directly affected by the case (as well as their 
advisors) at the time of accepting an appointment, 
maintain his or her impartiality and independence 
throughout the proceedings, and avoid any conduct for a 
reasonable period of time thereafter which may damage 
the appearance of impartiality and independence of the 
arbitrators with respect to the proceedings.  

السلطة المختصة في والیة قضائیة تعذر على  في حال -3
وخالل المدة عضو في ھیئة التحكیم بالطریقة تعیین متعاقدة 

ا مأو المتفق علیھ 2الفقرة ا في مالزمنیة المنصوص علیھ
في الوالیتین القضائیتین  السلطات المختصةبین 

تعیین عضو بالنیابة عن تلك السلطة یتم المتعاقدتین، 
أعلى مسئول في مركز السیاسة واإلدارة بمعرفة المختصة 

لى أال ع ،الضریبیة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة
ي من الوالیتین القضائیتین أل یكون ھذا العضو مواطنًا

 المتعاقدتین.

3. In the event that the competent authority of a 
Contracting Jurisdiction fails to appoint a member of the 
arbitration panel in the manner and within the time 
periods specified in paragraph 2 or agreed to by the 
competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a 
member shall be appointed on behalf of that competent 
authority by the highest ranking official of the Centre for 
Tax Policy and Administration of the Organisation for 
Economic Co-operation and Development that is not a 
national of either Contracting Jurisdiction.  

ن في ھیئة التحكیم ین األولیوییالعضفي حال تعذر على  -4
تعیین الرئیس بالطریقة وخالل المدة الزمنیة المنصوص 

السلطات ا بین مأو المتفق علیھ 2 الفقرةا في معلیھ
تم تعیین في الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین، ی المختصة

أعلى مسئول في مركز السیاسة واإلدارة الرئیس بمعرفة 
على أال  ،الضریبیة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة

 ي من الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین.ألیكون مواطنًا 
 

4. If the two initial members of the arbitration panel fail 
to appoint the Chair in the manner and within the time 
periods specified in paragraph 2 or agreed to by the 
competent authorities of the Contracting Jurisdictions, 
the Chair shall be appointed by the highest ranking 
official of the Centre for Tax Policy and Administration 
of the Organisation for Economic Co-operation and 
Development that is not a national of either Contracting 
Jurisdiction.  

 التحكیم سریة إجراءات – 21المادة 
 

Article 21 – Confidentiality of Arbitration 
Proceedings  

فقط ألغراض تطبیق أحكام ھذا الجزء وأحكام اتفاقیة  -1
الضرائب المشمولة ذات الصلة والقوانین المحلیة للوالیات 
القضائیة المتعاقدة ذات الصلة بتبادل المعلومات والسریة 

أعضاء ھیئة التحكیم وثالثة یتم اعتبار والمساعدة اإلداریة، 
ملین فقط موظفین كحد أقصى لكل عضو (والمحكمین المحت

بالقدر الضروري للتحقق من قدرتھم على الوفاء بمتطلبات 
المحكمین) على أنھم أشخاص أو سلطات یجوز اإلفصاح 
لھم عن المعلومات. وتُعتبر المعلومات التي تحصل علیھا 
ھیئة التحكیم أو المحكمین المحتملین والمعلومات التي 

ثابة تحصل علیھا السلطات المختصة من ھیئة التحكیم بم

1. Solely for the purposes of the application of the 
provisions of this Part and of the provisions of the 
relevant Covered Tax Agreement and of the domestic 
laws of the Contracting Jurisdictions related to the 
exchange of information, confidentiality, and 
administrative assistance, members of the arbitration 
panel and a maximum of three staff per member (and 
prospective arbitrators solely to the extent necessary to 
verify their ability to fulfil the requirements of 
arbitrators) shall be considered to be persons or 
authorities to whom information may be disclosed. 
Information received by the arbitration panel or 
prospective arbitrators and information that the 
competent authorities receive from the arbitration panel 
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معلومات یتم تبادلھا بموجب أحكام اتفاقیة الضرائب 
 المشمولة ذات الصلة بتبادل المعلومات والمساعدة اإلداریة.

shall be considered information that is exchanged under 
the provisions of the Covered Tax Agreement related to 
the exchange of information and administrative 
assistance.  
 

المتعاقدتین في الوالیتین القضائیتین  صةالمختات السلط على -2
موافقة أعضاء ھیئة التحكیم وموظفیھم كتابیًا، قبل التأكد من 

أي  التعامل معالتصرف في أي إجراءات تحكیم، على 
معلومات متعلقة بإجراءات التحكیم بما یتفق مع موجبات 
السریة وعدم اإلفصاح المنصوص علیھا في أحكام اتفاقیة 

ب المشمولة ذات الصلة بتبادل المعلومات الضرائ
بالوالیتین  الساریةوالمساعدة اإلداریة وبموجب القوانین 

 القضائیتین المتعاقدتین.
 

2. The competent authorities of the Contracting 
Jurisdictions shall ensure that members of the arbitration 
panel and their staff agree in writing, prior to their acting 
in an arbitration proceeding, to treat any information 
relating to the arbitration proceeding consistently with 
the confidentiality and nondisclosure obligations 
described in the provisions of the Covered Tax 
Agreement related to exchange of information and 
administrative assistance and under the applicable laws 
of the Contracting Jurisdictions. 

 Article 22 – Resolution of a Case Prior to the تسویة حالة قبل صدور قرار التحكیم – 22المادة 
Conclusion of the Arbitration  
 

ألغراض ھذا الجزء وأحكام اتفاقیة الضرائب المشمولة ذات 
االتفاق من خالل الصلة التي تَنُص على تسویة الحاالت 

المتبادل، ینتھي إجراء االتفاق المتبادل، فضًال عن إجراء 
، في أي وقت بعد تقدیم في حال یتم ما،التحكیم فیما یتعلق بحالة 

للسلطات ارھا ھیئة التحكیم قر إصدارطلب تحكیم وقبل 
 في الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین: المختصة

For the purposes of this Part and the provisions of the 
relevant Covered Tax Agreement that provide for 
resolution of cases through mutual agreement, the 
mutual agreement procedure, as well as the arbitration 
proceeding, with respect to a case shall terminate if, at 
any time after a request for arbitration has been made 
and before the arbitration panel has delivered its 
decision to the competent authorities of the Contracting 
Jurisdictions:  
 

في الوالیتین القضائیتین  السلطات المختصةأ) توصل 
 المتعاقدتین إلى اتفاق متبادل لتسویة الحالة؛ أو

a) The competent authorities of the Contracting 
Jurisdictions reach a mutual agreement to resolve the 
case; or  
 

أو طلب التحكیم بسحب الشخص الذي عرض الحالة  قیامب) 
 .متبادلطلب إجراء اتفاق 

b) The person who presented the case withdraws the 
request for arbitration or the request for a mutual 
agreement procedure.  
 

 التحكیم عملیةنوع  – 23المادة 
 

Article 23 – Type of Arbitration Process  

في الوالیتین  السلطات المختصةبالتبادل ما لم تتفق  -1
طبق القواعد ، تُ القضائیتین المتعاقدتین على قواعد مختلفة

 :التالیة فیما یتعلق بإجراء تحكیم وفقًا لھذا الجزء
 

1. Except to the extent that the competent authorities of 
the Contracting Jurisdictions mutually agree on different 
rules, the following rules shall apply with respect to an 
arbitration proceeding pursuant to this Part:  

السلطة المختصة في كل  تتقدملتحكیم، على احالة عرض أ) بعد 
والیة قضائیة متعاقدة إلى ھیئة التحكیم، بحلول تاریخ محدد 

حالة التسویة مقترحة تعالج كافة القضایا العالقة في بباالتفاق، 
(مع مراعاة كافة االتفاقیات التي تم التوصل إلیھا سابقًا في تلك 

للوالیتین القضائیتین  السلطات المختصةالحالة بین 
في تقتصر التسویة المقترحة على التصرف ودتین). المتعاق

a) After a case is submitted to arbitration, the competent 
authority of each Contracting Jurisdiction shall submit 
to the arbitration panel, by a date set by agreement, a 
proposed resolution which addresses all unresolved 
issue(s) in the case (taking into account all agreements 
previously reached in that case between the competent 
authorities of the Contracting Jurisdictions). The 
proposed resolution shall be limited to a disposition of 
specific monetary amounts (for example, of income or 
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لنفقات) أو، لمبالغ نقدیة محددة (على سبیل المثال، للدخل أو 
الضریبة  سعر، الحد األقصى لعلى نحو ما ھو منصوص علیھ

ً المفروضة  أو  تعدیلتفاقیة الضرائب المشمولة، لكل ال وفقا
 المختصة السلطاتقضیة مماثلة في الحالة. وفي حال عدم تمكن 

في الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین من التوصل إلى اتفاق بشأن 
قضیة تتعلق بشروط تطبیق حكم من اتفاقیة الضرائب المشمولة 

باسم "مسألة الحد األدنى للقیمة")، مثل  یلي(المشار إلیھا فیما 
 منشأةمقیًما أو ما إذا كان ھناك  الشخص الطبیعيما إذا كان 

تسویات بدیلة مقترحة التقدم بلسلطات المختصة لویجوز ، ةدائم
فیما یتعلق بالقضایا التي یعتمد تحدیدھا على تسویة مسائل الحد 

 األدنى للقیمة المماثلة.
 

expense) or, where specified, the maximum rate of tax 
charged pursuant to the Covered Tax Agreement, for 
each adjustment or similar issue in the case. In a case in 
which the competent authorities of the Contracting 
Jurisdictions have been unable to reach agreement on an 
issue regarding the conditions for application of a 
provision of the relevant Covered Tax Agreement 
(hereinafter referred to as a “threshold question”), such 
as whether an individual is a resident or whether a 
permanent establishment exists, the competent 
authorities may submit alternative proposed resolutions 
with respect to issues the determination of which is 
contingent on resolution of such threshold questions.  

في كل والیة قضائیة متعاقدة  صةالمختطة ب) یجوز أیًضا للسل
 وعلى كللتنظر فیھا ھیئة التحكیم. داعمة موقف  مذكرة متقدِ أن 

موقف  مذكرةتسویة مقترحة أو  تقوم بتقدیمسلطة مختصة 
تاریخ نسخة إلى السلطة المختصة األخرى بحلول التقدیم  داعمة

. الداعمةموقف ال ومذكرةالذي تُستَحق فیھ التسویة المقترحة 
م إلى ھیئة التحكیم،  ویجوز أیًضا لكل سلطة مختصة أن تقّدِ

فیما یتعلق بالتسویة المقترحة  اً بحلول تاریخ محدد باالتفاق، رد
السلطة المختصة بمعرفة المقدَّمتین  الداعمةموقف ال ومذكرة

من الرّد المقدَّم إلى السلطة المختصة نسخة تُقدم األخرى. و
 األخرى بحلول التاریخ الذي یُستَحق فیھ تقدیم الرّد.

b) The competent authority of each Contracting 
Jurisdiction may also submit a supporting position paper 
for consideration by the arbitration panel. Each 
competent authority that submits a proposed resolution 
or supporting position paper shall provide a copy to the 
other competent authority by the date on which the 
proposed resolution and supporting position paper were 
due. Each competent authority may also submit to the 
arbitration panel, by a date set by agreement, a reply 
submission with respect to the proposed resolution and 
supporting position paper submitted by the other 
competent authority. A copy of any reply submission 
shall be provided to the other competent authority by the 
date on which the reply submission was due.  
 

لھا إحدى  اً قرارأن تختار بوصفھ  ھیئة التحكیمعلى ج) 
السلطات المختصة بمعرفة التسویات المقترحة للحالة المقدَّمة 

المتعلقة بالحد األدنى مسائل الفیما یتعلق بكل قضیة وأي من 
 لقرار أو أي شرح آخرأسباب ا تقوم الھیئة بإدراج، وال للقیمة

یتم اعتماد قرار التحكیم باألغلبیة البسیطة ألعضاء و. خاص بھ
 للسلطات المختصةالھیئة. وتصدر ھیئة التحكیم قرارھا كتابیًا 

. وقرار التحكیم لیست لھ المتعاقدتینفي الوالیتین القضائیتین 
 .قیمة السابقة القضائیة

 

c) The arbitration panel shall select as its decision one of 
the proposed resolutions for the case submitted by the 
competent authorities with respect to each issue and any 
threshold questions, and shall not include a rationale or 
any other explanation of the decision. The arbitration 
decision will be adopted by a simple majority of the 
panel members. The arbitration panel shall deliver its 
decision in writing to the competent authorities of the 
Contracting Jurisdictions. The arbitration decision shall 
have no precedential value.  
 

، ألغراض تطبیق ھذه المادة فیما یتعلق ألي طرفیجوز  -2
باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ، أن یحتفظ بالحق 

على اتفاقیات الضرائب المشمولة  1 الفقرةفي عدم تطبیق 
بالتبادل السلطات الخاصة بھ. وفي ھذه الحالة، ما لم تتفق 

تین القضائیتین المتعاقدتین معاً على في الوالی المختصة
طبق القواعد التالیة فیما یتعلق بإجراء تُ  ،قواعد مختلفة

  :تحكیم
 

2. For the purpose of applying this Article with respect 
to its Covered Tax Agreements, a Party may reserve the 
right for paragraph 1 not to apply to its Covered Tax 
Agreements. In such a case, except to the extent that the 
competent authorities of the Contracting Jurisdictions 
mutually agree on different rules, the following rules 
shall apply with respect to an arbitration proceeding:  
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السلطة المختصة في كل تقدم التحكیم،  علىحالة  عرضأ) بعد 
تكون أن  من الجائزوالیة قضائیة متعاقدة أیة معلومات 

ضروریة لقرار التحكیم إلى جمیع أعضاء الھیئة من دون أي 
في الوالیتین  السلطات المختصةما لم تتفق وتأخیر ال داعي لھ. 

القضائیتین المتعاقدتین على خالف ذلك، ال تؤخذ أي معلومات 
م تتوفر لكلتا السلطتین المختصتین قبل استالم طلب التحكیم ل

 ھما في االعتبار ألغراض القرار.یكلت بمعرفة

a) After a case is submitted to arbitration, the competent 
authority of each Contracting Jurisdiction shall provide 
any information that may be necessary for the arbitration 
decision to all panel members without undue delay. 
Unless the competent authorities of the Contracting 
Jurisdictions agree otherwise, any information that was 
not available to both competent authorities before the 
request for arbitration was received by both of them shall 
not be taken into account for purposes of the decision.  
 

الُمحالة إلى التحكیم وفقًا  المسائلب) تفصل ھیئة التحكیم في 
لألحكام الساریة التفاقیة الضرائب المشمولة، مع مراعاة ھذه 

یتین األحكام وأحكام القوانین المحلیة للوالیتین القضائ
المتعاقدتین. كما ینظر أعضاء الھیئة في أیة مصادر أخرى 

في الوالیتین القضائیتین  السلطات المختصة تحددھاأن  یجوز
 باالتفاق المتبادل. المتعاقدتین صراحةً 

 

b) The arbitration panel shall decide the issues submitted 
to arbitration in accordance with the applicable 
provisions of the Covered Tax Agreement and, subject 
to these provisions, of those of the domestic laws of the 
Contracting Jurisdictions. The panel members shall also 
consider any other sources which the competent 
authorities of the Contracting Jurisdictions may by 
mutual agreement expressly identify.  

في  السلطات المختصةج) یقدم قرار ھیئة التحكیم كتابًیا إلى 
ھیئة التحكیم  الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین وتذكر فیھ

المصادر القانونیة التي تم االعتماد علیھا واألسباب التي أدت 
إلى نتیجتھ. ویتم اعتماد قرار التحكیم باألغلبیة البسیطة ألعضاء 

 .قیمة السابقة القضائیةوقرار التحكیم لیست لھ ة. الھیئ

c) The arbitration decision shall be delivered to the 
competent authorities of the Contracting Jurisdictions in 
writing and shall indicate the sources of law relied upon 
and the reasoning which led to its result. The arbitration 
decision shall be adopted by a simple majority of the 
panel members. The arbitration decision shall have no 
precedential value.  

أن یحتفظ  2الفقرة في الوارد طرف لم یبِد التحفظ  يیجوز أل -3
بالحق في عدم تطبیق الفقرات السابقة من ھذه المادة فیما 
یتعلق باتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ مع أطراف 

السلطات تسعى أبدت مثل ھذا التحفظ. وفي ھذه الحالة، 
من المختصة في الوالیات القضائیة المتعاقدة في كل اتفاقیة 

الضرائب المشمولة للتوصل إلى اتفاق بشأن نوع اتفاقیات 
عملیة التحكیم الذي ینطبق فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب 

حین التوصل إلى مثل ھذا االتفاق، ال لالمشمولة تلك. و
ملزم) فیما یتعلق ال اإلجباري(التحكیم  19طبق المادة نت

 باتفاقیة الضرائب المشمولة من ھذا القبیل.
 

3. A Party that has not made the reservation described in 
paragraph 2 may reserve the right for the preceding 
paragraphs of this Article not to apply with respect to its 
Covered Tax Agreements with Parties that have made 
such a reservation. In such a case, the competent 
authorities of the Contracting Jurisdictions of each such 
Covered Tax Agreement shall endeavour to reach 
agreement on the type of arbitration process that shall 
apply with respect to that Covered Tax Agreement. Until 
such an agreement is reached, Article 19 (Mandatory 
Binding Arbitration) shall not apply with respect to such 
a Covered Tax Agreement. 
 

فیما یتعلق  5 الفقرةأن یختار تطبیق  ألي طرفیجوز أیًضا  -4
ع إخطار الُمودِ  معباتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ 

بوالیتین فیما یتعلق  5 وتنطبق الفقرةلدیھ وفقًا لذلك. 
في متعاقدتین بالنسبة التفاقیة الضرائب المشمولة قضائیتین 
مثل ھذا بأي من الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین حال قیام 
 اإلخطار.

 

4. A Party may also choose to apply paragraph 5 with 
respect to its Covered Tax Agreements and shall notify 
the Depositary accordingly. Paragraph 5 shall apply in 
relation to two Contracting Jurisdictions with respect to 
a Covered Tax Agreement where either of the 
Contracting Jurisdictions has made such a notification.  

على السلطات المختصة قبل البدء بإجراءات التحكیم،  -5
في اتفاقیة الضرائب  تینالمتعاقد تینالقضائی تینالوالی

موافقة كل شخص قّدم الحالة  التأكد منالمشمولة 

5. Prior to the beginning of arbitration proceedings, the 
competent authorities of the Contracting Jurisdictions to 
a Covered Tax Agreement shall ensure that each person 
that presented the case and their advisors agree in 
writing not to disclose to any other person any 
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ومستشاریھم كتابیًا على عدم اإلفصاح إلى أي شخص آخر 
في سیاق إجراءات التحكیم من أي  متلقاهأیة معلومات  عن

ینتھي إجراء وأو ھیئة التحكیم.  السلطة المختصةمن 
االتفاق المتبادل بموجب اتفاقیة الضرائب المشمولة، فضًال 
عن إجراء التحكیم بموجب ھذا الجزء، فیما یتعلق بحالة، 

 ، في أي وقت بعد تقدیم طلب التحكیم وقبل أنفي حال یتم
في  للسلطات المختصةتصدر ھیئة التحكیم قرارھا 
الشخص الذي قدَّم ارتكاب الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین، 

 .لذلك االتفاق الحالة أو أحد مستشاریھ انتھاًكا جوھریًا
 

information received during the course of the arbitration 
proceedings from either competent authority or the 
arbitration panel. The mutual agreement procedure 
under the Covered Tax Agreement, as well as the 
arbitration proceeding under this Part, with respect to the 
case shall terminate if, at any time after a request for 
arbitration has been made and before the arbitration 
panel has delivered its decision to the competent 
authorities of the Contracting Jurisdictions, a person that 
presented the case or one of that person’s advisors 
materially breaches that agreement.  

طرف ال یختار تطبیق ألي ، یجوز 4 مع مراعاة الفقرة -6
فیما  5الفقرة أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق  5الفقرة 
الضرائب المشمولة  اتاتفاقیبواحدة أو أكثر من یتعلق 

بكافة اتفاقیات الضرائب المشمولة محددة أو فیما یتعلق ال
 الخاصة بھ.

 

6. Notwithstanding paragraph 4, a Party that does not 
choose to apply paragraph 5 may reserve the right for 
paragraph 5 not to apply with respect to one or more 
identified Covered Tax Agreements or with respect to all 
of its Covered Tax Agreements.  

أن یحتفظ بالحق  5الفقرة طرف یختار تطبیق ألي یجوز  -7
في عدم تطبیق ھذا الجزء فیما یتعلق بكافة اتفاقیات 
الضرائب المشمولة الخاصة بھ التي أبدت بشأنھا الوالیة 

 .6للفقرة القضائیة المتعاقدة األخرى تحفًظا وفقًا 

7. A Party that chooses to apply paragraph 5 may reserve 
the right for this Part not to apply with respect to all 
Covered Tax Agreements for which the other 
Contracting Jurisdiction makes a reservation pursuant to 
paragraph 6.  

 تسویة مختلفة االتفاق على – 24المادة 
 

Article 24 – Agreement on a Different Resolution  

اتفاقیات ھذا الجزء على ، ألغراض تطبیق ألي طرفیجوز  -1
 2الفقرة الضرائب المشمولة الخاصة بھ، أن یختار تطبیق 

 2 وال تنطبق الفقرةع لدیھ وفقًا لذلك. إخطار الُمودِ علیھ و
والیتین قضائیتین متعاقدتین بالنسبة التفاقیة بفیما یتعلق 

كلتا الوالیتین إال في حال قیام الضرائب المشمولة 
 القضائیتین المتعاقدتین بمثل ھذا اإلخطار.

1. For purposes of applying this Part with respect to its 
Covered Tax Agreements, a Party may choose to apply 
paragraph 2 and shall notify the Depositary accordingly. 
Paragraph 2 shall apply in relation to two Contracting 
Jurisdictions with respect to a Covered Tax Agreement 
only where both Contracting Jurisdictions have made 
such a notification.  
 

اإلجباري (التحكیم  19من المادة  4مع مراعاة الفقرة  -2
الملزم)، ال یكون قرار تحكیم وفقًا لھذا الجزء ُملزًما 
للوالیتین القضائیتین المتعاقدتین في اتفاقیة الضرائب 

في  السلطات المختصةاتفقت  في حالالمشمولة وال یُنَفَذ 
الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین على تسویة مختلفة لكافة 

 تسلمھالعالقة خالل ثالثة أشھر میالدیة من تاریخ القضایا ا
 قرار التحكیم.

2. Notwithstanding paragraph 4 of Article 19 
(Mandatory Binding Arbitration), an arbitration decision 
pursuant to this Part shall not be binding on the 
Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement 
and shall not be implemented if the competent 
authorities of the Contracting Jurisdictions agree on a 
different resolution of all unresolved issues within three 
calendar months after the arbitration decision has been 
delivered to them. 
 

أن یحتفظ بالحق  2 الفقرةیختار تطبیق  ألي طرفوز یجال  -3
فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب إال  2الفقرة في تطبیق 

من المادة  2 الفقرةعلیھا تنطبق المشمولة الخاصة بھ التي 
 (نوع عملیة التحكیم). 23

 

3. A Party that chooses to apply paragraph  2 may 
reserve the right for paragraph 2 to apply only with 
respect to its Covered Tax Agreements for which 
paragraph 2 of Article 23 (Type of Arbitration Process) 
applies.  
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 التحكیم تكالیف إجراءات – 25المادة 
 

Article 25 – Costs of Arbitration Proceedings  

ھذا الجزء، تتحمل الوالیتان  بموجبفي إجراء تحكیم 
القضائیتان المتعاقدتان أتعاب ونفقات أعضاء ھیئة التحكیم، 
فضًال عن أیة تكالیف متكبدة فیما یتعلق بإجراءات التحكیم 

الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین، بطریقة تتم تسویتھا  بمعرفة
في الوالیتین  ةالسلطات المختصباالتفاق المتبادل بین 

في غیاب مثل ھذا االتفاق، تتحمل كل والقضائیتین المتعاقدتین. 
والیة قضائیة متعاقدة نفقاتھا الخاصة ونفقات عضو الھیئة الذي 

مناصفةً قامت بتعیینھ. وتتحمل الوالیتان القضائیتان المتعاقدتان 
تكالیف رئاسة ھیئة التحكیم وغیرھا من النفقات المرتبطة 

 التحكیم. بإجراءات
 
 

In an arbitration proceeding under this Part, the fees and 
expenses of the members of the arbitration panel, as well 
as any costs incurred in connection with the arbitration 
proceedings by the Contracting Jurisdictions, shall be 
borne by the Contracting Jurisdictions in a manner to be 
settled by mutual agreement between the competent 
authorities of the Contracting Jurisdictions. In the 
absence of such agreement, each Contracting 
Jurisdiction shall bear its own expenses and those of its 
appointed panel member. The cost of the chair of the 
arbitration panel and other expenses associated with the 
conduct of the arbitration proceedings shall be borne by 
the Contracting Jurisdictions in equal shares.  

 التوافق   – 26المادة 
 

Article 26 – Compatibility  

تنطبق (خیار تطبیق الجزء السادس)،  18مع مراعاة المادة  -1
أحكام ھذا الجزء بدًال من أو في غیاب أحكام اتفاقیة 

العالقة  المسائلتنص على إحالة التي الضرائب المشمولة 
كل وعلى الناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل إلى التحكیم. 

ما إذا بع لدیھ تطبیق ھذا الجزء إخطار الُمودِ طرف یختار 
كانت كل اتفاقیة من اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة 

 الفقرةالتي تندرج ضمن نطاق تحفظ بموجب  بخالفبھ، 
األمر كذلك، رقم  وفي حال أن، تتضمن مثل ھذا الحكم، 4

وفي حال قیام لكل حكم من ھذا القبیل.  والفقرةالمادة 
خطار فیما یتعلق بحكم اإلن بین متعاقدتیقضائیتن یوالیت

مشمولة، یُستبَدل ذلك الحكم الضرائب الوارد في اتفاقیة 
بأحكام ھذا الجزء بین ھاتین الوالیتین القضائیتین 

 المتعاقدتین.
 

1. Subject to Article 18 (Choice to Apply Part VI), the 
provisions of this Part shall apply in place of or in the 
absence of provisions of a Covered Tax Agreement that 
provide for arbitration of unresolved issues arising from 
a mutual agreement procedure case. Each Party that 
chooses to apply this Part shall notify the Depositary of 
whether each of its Covered Tax Agreements, other than 
those that are within the scope of a reservation under 
paragraph 4, contains such a provision, and if so, the 
article and paragraph number of each such provision. 
Where two Contracting Jurisdictions have made a 
notification with respect to a provision of a Covered Tax 
Agreement, that provision shall be replaced by the 
provisions of this Part as between those Contracting 
Jurisdictions.  

عالقة ناشئة عن حالة إجراء اتفاق  مسألةأي إحالة  یجوزال  -2
اق عملیة التحكیم ضمن نط بخالف ما یكونمتبادل 

 في حال أنالمنصوص علیھا في ھذا الجزء إلى التحكیم 
تشكیل ھیئة تحكیم أو سبق القضیة تندرج ضمن نطاق حالة 

ھیئة مماثلة بشأنھا وفقًا التفاقیة ثنائیة أو متعددة األطراف 
العالقة  في شأن المسائلالُملزم  اإلجباريتنص على التحكیم 

 فاق متبادل.الناشئة عن حالة إجراء ات
 

2. Any unresolved issue arising from a mutual 
agreement procedure case otherwise within the scope of 
the arbitration process provided for in this Part shall not 
be submitted to arbitration if the issue falls within the 
scope of a case with respect to which an arbitration panel 
or similar body has previously been set up in accordance 
with a bilateral or multilateral convention that provides 
for mandatory binding arbitration of unresolved issues 
arising from a mutual agreement procedure case.  

، لیس في ھذا الجزء ما یؤثر على 1 الفقرةمع مراعاة  -3
العالقة  المسائلالوفاء بالتزامات أوسع فیما یتعلق بتحكیم 

3. Subject to paragraph 1, nothing in this Part shall affect 
the fulfilment of wider obligations with respect to the 
arbitration of unresolved issues arising in the context of 
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الناشئة في سیاق إجراء اتفاق متبادل ناجم عن اتفاقیات 
 الوالیات القضائیة المتعاقدة أطراف ستكونأخرى تكون أو 

 فیھا.

a mutual agreement procedure resulting from other 
conventions to which the Contracting Jurisdictions are 
or will become parties.  
 

یجوز ألي طرف أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق ھذا الجزء  -4
الضرائب المشمولة واحدة أو أكثر من اتفاقیات على 

المحددة (أو على كافة اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة 
في شأن م الُملز اإلجباريبھ) التي تَنُص بالفعل على التحكیم 

 العالقة الناشئة عن حالة إجراء اتفاق متبادل. المسائل
 

4. A Party may reserve the right for this Part not to apply 
with respect to one or more identified Covered Tax 
Agreements (or to all of its Covered Tax Agreements) 
that already provide for mandatory binding arbitration of 
unresolved issues arising from a mutual agreement 
procedure case. 

 الجزء السابع
 أحكام نھائیة

 

PART VII 
 

FINAL PROVISIONS 

 Article 27 – Signature and Ratification, Acceptance أو القبول أو الموافقةلتصدیق التوقیع  وا – 27المادة 
or Approval  
 

، تصبح ھذه االتفاقیة 2016دیسمبر  31اعتباًرا من  -1
 :بمعرفةمفتوحة للتوقیع علیھا 

 

1. As of 31 December 2016, this Convention shall be 
open for signature by:  

  ;all States (a أ) كافة الدول.

ب) جیرنسي (المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا 
الشمالیة)؛ وجزیرة مان (المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى 
وأیرلندا الشمالیة)؛ وجیرسي (المملكة المتحدة لبریطانیا 

 العظمى وأیرلندا الشمالیة)؛ و

b) Guernsey (the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland); Isle of Man (the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland); Jersey (the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); and  

ج) أي والیة قضائیة أخرى مخولة ألن تصبح طرفًا بموجب 
 قرار متخذ بتوافق آراء األطراف والموقعین.

c) Any other jurisdiction authorised to become a Party 
by means of a decision by consensus of the Parties and 
Signatories.  
 

 This Convention is subject to ratification, acceptance .2 أو القبول أو الموافقة. للتصدیقھذه االتفاقیة  تخضع -2
or approval.  
 

 التحفظات   – 28المادة 
 

Article 28 – Reservations  

، ال یجوز إبداء تحفظات على ھذه 2 الفقرةمع مراعاة  -1
 االتفاقیة باستثناء تلك المسموح بھا صراحةً بموجب:

 

1. Subject to paragraph 2, no reservations may be made 
to this Convention except those expressly permitted by:  

 ؛(الكیانات الشفافة) 3من المادة  5الفقرة أ) 
 

a) Paragraph 5 of Article 3 (Transparent Entities);  

 ؛اإلقامة) مزدوجة(الكیانات  4من المادة  3الفقرة ب) 
 

b) Paragraph 3 of Article 4 (Dual Resident Entities);  

االزدواج  طرق منع(تطبیق  5من المادة  9و 8 الفقرتینج) 
 ؛الضریبي)

 

c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of 
Methods for Elimination of Double Taxation);  

لغرض من اتفاقیة الضرائب (ا 6من المادة  4الفقرة د) 
 ؛المشمولة)

d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax 
Agreement);  
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(منع إساءة استعمال  7من المادة  16و 15 الفقرتینھـ) 

 ؛االتفاقیات)
 

e) Paragraphs 15 and 16 of Article 7 (Prevention of 
Treaty Abuse);  

 Paragraph 3 of Article 8 (Dividend Transfer (f ؛نقل أرباح األسھم) معامالت( 8المادة من  3الفقرة و) 
Transactions);  
 

لرأسمالیة الناتجة عن (األرباح ا 9من المادة  6الفقرة ز) 
قیمتھا بصورة  تستمد أسھم أو حصص في كیاناتالتصرف في 

 ؛رئیسیة من ممتلكات غیر منقولة)

g) Paragraph 6 of Article 9 (Capital Gains from 
Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving 
their Value Principally from Immovable Property);  

(قاعدة مكافحة إساءة استخدام  10من المادة  5الفقرة ح) 
 ؛)ثالثةلمنشآت الدائمة الواقعة في والیات قضائیة ا

h) Paragraph 5 of Article 10 (Anti-abuse Rule for 
Permanent Establishments Situated in Third 
Jurisdictions);  
 

 بھدف(تطبیق االتفاقیات الضریبیة  11من المادة  3الفقرة ط) 
 ؛طرف في إخضاع المقیمین فیھ للضریبة)أي تقیید حق 

i) Paragraph 3 of Article 11 (Application of Tax 
Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own 
Residents);  
 

(التجنب المصطنع لوضع المنشأة  12من المادة  4 الفقرةي) 
واالستراتیجیات بالعمولة الدائمة من خالل ترتیبات الوكالء 

 ؛المماثلة)
 

j) Paragraph 4 of Article 12 (Artificial Avoidance of 
Permanent Establishment Status through 
Commissionaire Arrangements and Similar Strategies);  

(التجنب المصطنع لوضع المنشأة  13من المادة  6 الفقرةك) 
 ؛الدائمة من خالل إعفاء أنشطة محددة)

k) Paragraph 6 of Article 13 (Artificial Avoidance of 
Permanent Establishment Status through the Specific 
Activity Exemptions); 

 ;Paragraph 3 of Article 14 (Splitting-up of Contracts) (l ؛(تجزئة العقود) 14من المادة  3 الفقرةل) 
 

 ارتباطاً ط (تعریف الشخص المرتب 15من المادة  2 الفقرةم) 
 ً  ؛بمشروع) وثیقا

 

m) Paragraph 2 of Article 15 (Definition of a Person 
Closely Related to an Enterprise); 

 Paragraph 5 of Article 16 (Mutual Agreement (n ؛(إجراء االتفاق المتبادل) 16من المادة  5 الفقرةن) 
Procedure); 
 

 Paragraph 3 of Article 17 (Corresponding (o ؛(التعدیالت المقابلة) 17من المادة  3 الفقرةس) 
Adjustments); 
 

 اإلجباري(التحكیم  19من المادة  12و 11 الفقرتینع) 
 ؛الملزم)

p) Paragraphs 11 and 12 of Article 19 (Mandatory 
Binding Arbitration); 
 

 Paragraphs 2, 3, 6, and 7 of Article 23 (Type of (q ؛(نوع عملیة التحكیم) 23المادة من  7و 6و 3و 2ف) الفقرات 
Arbitration Process); 
 

 Paragraph 3 of Article 24 (Agreement on a Different (r ؛(االتفاق على تسویة مختلفة) 24من المادة  3 الفقرةص) 
Resolution); 
 

 ;Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility) (s ؛(التوافق) 26من المادة  4 الفقرةق) 
 

 ;Paragraphs 6 and 7 of Article 35 (Entry into Effect) (t )؛ والسریان( 35من المادة  7و 6 الفقرتینر) 
and 
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 Paragraph 2 of Article 36 (Entry into Effect of Part (u الجزء السادس). سریان( 36من المادة  2 الفقرةش) 
VI). 
 

بموجب طرف یختار ي ، یجوز أل1مع مراعاة الفقرة أ)  -2
(خیار تطبیق الجزء السادس) تطبیق الجزء  18المادة 

السادس (التحكیم)، أن یبدي تحفًظا واحًدا أو أكثر فیما یتعلق 
بنطاق الحاالت المؤھلة للتحكیم بموجب أحكام الجزء 

بموجب بالنسبة للطرف الذي یختار والسادس (التحكیم). 
(خیار تطبیق الجزء السادس) تطبیق الجزء  18المادة 

ادس (التحكیم) بعد أن یصبح طرفًا في ھذه االتفاقیة، یتم الس
ً إبداء التحفظات  في نفس وقت الفقرة الفرعیة ھذ ل وفقا

(خیار  18ع لدیھ وفقًا للمادة لُمودِ لإخطار ذلك الطرف 
 تطبیق الجزء السادس).

 

2. a) Notwithstanding paragraph 1, a Party that chooses 
under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part 
VI (Arbitration) may formulate one or more reservations 
with respect to the scope of cases that shall be eligible 
for arbitration under the provisions of Part VI 
(Arbitration). For a Party which chooses under Article 
18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part VI 
(Arbitration) after it has become a Party to this 
Convention, reservations pursuant to this subparagraph 
shall be made at the same time as that Party’s 
notification to the Depositary pursuant to Article 18 
(Choice to Apply Part VI).  

 الفقرة الفرعیةالتحفظات التي یتم إبداؤھا بموجب ضع تخب) 
أ)  ةالفرعیالفقرة تحفظ یتم إبداؤه بموجب  لقبول. ویُعتبرلأ) 

لدیھ ع بإخطار الُمودِ  الطرفلم یقم ھذا ما من قبل طرف  مقبوالً 
عشر شھًرا  اثنيیعترض على التحفظ بحلول نھایة فترة  بأنھ

ع لدیھ أو الُمودِ  بمعرفةالتحفظ بخطار اإلمیالدیًا تبدأ من تاریخ 
قبول أو الأو وثیقة التصدیق ودع فیھ یبحلول التاریخ الذي 

یختار الذي طرف للبالنسبة و. أیھما أبعد، ة الخاصة بھموافقال
(خیار تطبیق الجزء السادس) تطبیق الجزء  18المادة موجب ب

) بعد أن یصبح طرفًا في ھذه االتفاقیة، یمكن السادس (التحكیم
تقدیم االعتراضات على التحفظات السابقة التي أبدتھا أطراف 

 المذكورأ) في وقت إخطار الطرف  للفقرة الفرعیةأخرى وفقًا 
(خیار تطبیق الجزء السادس).  18ع لدیھ وفقًا للمادة لُمودِ لأوًال 

إبداؤه بموجب  اعتراض على تحفظ تمبقدَّم طرف وفي حال ت
أ)، ال ینطبق الجزء السادس (التحكیم) بمجملھ  الفقرة الفرعیة

 بدى التحفظ.یاالعتراض والطرف الذي بقدَّم تبین الطرف الذي 
 

b) Reservations made under subparagraph a) are subject 
to acceptance. A reservation made under subparagraph 
a) shall be considered to have been accepted by a Party 
if it has not notified the Depositary that it objects to the 
reservation by the end of a period of twelve calendar 
months beginning on the date of notification of the 
reservation by the Depositary or by the date on which it 
deposits its instrument of ratification, acceptance, or 
approval, whichever is later. For a Party which chooses 
under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to apply Part 
VI (Arbitration) after it has become a Party to this 
Convention, objections to prior reservations made by 
other Parties pursuant to subparagraph a) can be made at 
the time of the first-mentioned Party’s notification to the 
Depositary pursuant to Article 18 (Choice to Apply Part 
VI). Where a Party raises an objection to a reservation 
made under subparagraph a), the entirety of Part VI 
(Arbitration) shall not apply as between the objecting 
Party and the reserving Party. 

ما لم تنص األحكام ذات الصلة من ھذه االتفاقیة صراحةً  -3
 1 للفقرةعلى خالف ذلك، فإن التحفظ الذي یتم إبداؤه وفقًا 

 :2 أو

3. Unless explicitly provided otherwise in the relevant 
provisions of this Convention, a reservation made in 
accordance with paragraph 1 or 2 shall: 
 

ل بالنسبة للطرف الذي  تحفظھ في عالقاتھ مع طرف  يبدیأ) یعّدِ
الخاص  بالقدرآخر أحكام ھذه االتفاقیة التي یتعلق بھا التحفظ 

 التحفظ؛ وب

a) Modify for the reserving Party in its relations with 
another Party the provisions of this Convention to which 
the reservation relates to the extent of the reservation; 
and 
 

ل تلك األحكام بنفس  بالنسبة للطرف اآلخر في  القدرب) یعّدِ
 التحفظ. يبدیعالقاتھ مع الطرف الذي 

 

b) Modify those provisions to the same extent for the 
other Party in its relations with the reserving Party. 
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یتم إبداء التحفظات المطبقة على اتفاقیات الضرائب  -4
أو نیابة عن والیة قضائیة أو إقلیم  بمعرفةمبرمة الالمشمولة 

 في حالعن عالقاتھا الدولیة،  مسئوالً  أحد األطرافیكون 
لم تكن تلك الوالیة القضائیة أو اإلقلیم طرفًا في االتفاقیة 

 27من المادة  1 قرةالفب) أو ج) من  للفقرة الفرعیةوفقًا 
الطرف  بمعرفةأو القبول أو الموافقة)،  تصدیق(التوقیع وال
تكون مختلفة عن التحفظات التي أبداھا أن  یمكنالمسئول و

 ذلك الطرف بشأن اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ.
 

4. Reservations applicable to Covered Tax Agreements 
entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory 
for whose international relations a Party is responsible, 
where that jurisdiction or territory is not a Party to the 
Convention pursuant to subparagraph b) or c) of 
paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, 
Acceptance or Approval), shall be made by the 
responsible Party and can be different from the 
reservations made by that Party for its own Covered Tax 
Agreements. 

 وثیقةیتم إبداء التحفظات في وقت التوقیع أو عند إیداع  -5
أو القبول أو الموافقة، مع مراعاة أحكام الفقرات  تصدیقال
 29من المادة  5 والفقرةمن ھذه المادة  9و 6و 2

ذلك، بالنسبة للطرف الذي یختار  رغم(اإلخطارات). و
(خیار تطبیق الجزء السادس) تطبیق  18المادة  بموجب

الجزء السادس (التحكیم) بعد أن یصبح طرفًا في ھذه 
الفقرات الفرعیة  الواردة فيء التحفظات االتفاقیة، یتم إبدا

من ھذه المادة في  1 الفقرةع) و ف) و ص) و ق) من 
 18ع لدیھ وفقًا للمادة نفس وقت إخطار ذلك الطرف الُمودِ 

 (خیار تطبیق الجزء السادس).
 
 

5. Reservations shall be made at the time of signature or 
when depositing the instrument of ratification, 
acceptance or approval, subject to the provisions of 
paragraphs 2, 6 and 9 of this Article, and paragraph 5 of 
Article 29 (Notifications). However, for a Party which 
chooses under Article 18 (Choice to Apply Part VI) to 
apply Part VI (Arbitration) after it has become a Party to 
this Convention, reservations described in 
subparagraphs p), q), r) and s) of paragraph 1 of this 
Article shall be made at the same time as that Party’s 
notification to the Depositary pursuant to Article 18 
(Choice to Apply Part VI). 

التأكید علیھا  یتمأُبدیت تحفظات في وقت التوقیع،  في حال -6
أو القبول أو الموافقة، ما لم تحدد  تصدیقال وثیقةعند إیداع 

الوثیقة التي تحتوي على التحفظات صراحةً أنھا تُعد نھائیة، مع 
من  5 الفقرةمن ھذه المادة و 9و 5و 2مراعاة أحكام الفقرات 

 (اإلخطارات). 29دة الما

6. If reservations are made at the time of signature, they 
shall be confirmed upon deposit of the instrument of 
ratification, acceptance or approval, unless the 
document containing the reservations explicitly 
specifies that it is to be considered definitive, subject to 
the provisions of paragraphs 2, 5 and 9 of this Article, 
and paragraph 5 of Article 29 (Notifications). 
 

قائمة  تُقدمیتم إبداء تحفظات في وقت التوقیع، لم  في حال -7
 ع لدیھ في ذلك الوقت.مؤقتة بالتحفظات المتوقعة إلى الُمودِ 

7. If reservations are not made at the time of signature, a 
provisional list of expected reservations shall be 
provided to the Depositary at that time. 
 

بالنسبة للتحفظات التي أُبدیت وفقًا لكل من األحكام التالیة،  -8
 للفقرةر عنھا وفقًا توفیر قائمة باالتفاقیات التي تم اإلخطا یجب

(تفسیر  2من المادة  1 الفقرةأ) من  الفقرة الفرعیة) من 2
المصطلحات) والتي تندرج ضمن نطاق التحفظ كما تم تعریفھ 
في الحكم ذي الصلة (وفي حالة تحفظ بموجب أي من األحكام 

المدرجة في الفقرات الفرعیة ج) و د) و ن)،  بخالفالتالیة 
لكل حكم ذي صلة) عند إبداء  والفقرةادة المرقم باإلضافة إلى 

 مثل ھذه التحفظات:
 

8. For reservations made pursuant to each of the 
following provisions, a list of agreements notified 
pursuant to clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 
of Article 2 (Interpretation of Terms) that are within the 
scope of the reservation as defined in the relevant 
provision (and, in the case of a reservation under any of 
the following provisions other than those listed in 
subparagraphs c), d) and n), the article and paragraph 
number of each relevant provision) must be provided 
when such reservations are made: 
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من  5 الفقرةأ) الفقرات الفرعیة ب) و ج) و د) و ھـ) و ز) من 
 ؛(الكیانات الشفافة) 3المادة 

 

a) Subparagraphs b), c), d), e) and g) of paragraph 5 of 
Article 3 (Transparent Entities); 

 4من المادة  3 الفقرةب) الفقرات الفرعیة ب) و ج) و د) من 
 ؛اإلقامة)مزدوجة (الكیانات 

 

b) Subparagraphs b), c) and d) of paragraph 3 of Article 
4 (Dual Resident Entities); 

االزدواج  طرق منع(تطبیق  5من المادة  9و 8 الفقرتانج) 
 ؛الضریبي)

 

c) Paragraphs 8 and 9 of Article 5 (Application of 
Methods for Elimination of Double Taxation); 

(الغرض من اتفاقیة الضرائب  6من المادة  4 الفقرةد) 
 ؛المشمولة)

 

d) Paragraph 4 of Article 6 (Purpose of a Covered Tax 
Agreement); 

 7من المادة  15 الفقرةان ب) و ج) من تالفرعی الفقرتانھـ) 
 ؛(منع إساءة استعمال االتفاقیات)

 

e) Subparagraphs b) and c) of paragraph 15 of Article 7 
(Prevention of Treaty Abuse); 

من  3 الفقرةب) من  الفقرة الفرعیة) من 3) و2) و1 البنودو) 
 ؛نقل أرباح األسھم) معامالت( 8المادة 

 

f) Clauses i), ii), and iii) of subparagraph b) of paragraph 
3 of Article 8 (Dividend Transfer Transactions); 

 9من المادة  6 الفقرةز) الفقرات الفرعیة د) و ھـ) و و) من 
أسھم أو حصص عن التصرف في  الناتجة(األرباح الرأسمالیة 

كیانات تستمد قیمتھا بصورة رئیسیة من ممتلكات غیر في 
 ؛منقولة)

g) Subparagraphs d), e) and f) of paragraph 6 of Article 
9 (Capital Gains from Alienation of Shares or Interests 
of Entities Deriving their Value Principally from 
Immovable Property); 

 10من المادة  5 الفقرةان ب) و ج) من تالفرعی الفقرتانح) 
لمنشآت الدائمة الواقعة في ااءة استخدام (قاعدة مكافحة إس

 ؛)ثالثةوالیات قضائیة 

h) Subparagraphs b) and c) of paragraph 5 of Article 10 
(Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated 
in Third Jurisdictions); 

(تطبیق  11من المادة  3 الفقرةب) من  الفقرة الفرعیةط) 
تقیید حق أي طرف في إخضاع  بھدفاقیات الضریبیة االتف

 ؛المقیمین فیھ للضریبة)
 

i) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 11 
(Application of Tax Agreements to Restrict a Party’s 
Right to Tax its Own Residents); 

ب (التجن 13من المادة  6 الفقرةب) من  الفقرة الفرعیةي) 
المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خالل إعفاء أنشطة 

 ؛محددة)
 

j) Subparagraph b) of paragraph 6 of Article 13 
(Artificial Avoidance of Permanent Establishment 
Status through the Specific Activity Exemptions); 

(تجزئة  14من المادة  3 الفقرةب) من  الفقرة الفرعیةك) 
 ؛العقود)

k) Subparagraph b) of paragraph 3 of Article 14 
(Splitting-up of Contracts); 
 

(إجراء  16من المادة  5الفقرة ب) من  الفقرة الفرعیةل) 
 ؛االتفاق المتبادل)

 

l) Subparagraph b) of paragraph 5 of Article 16 (Mutual 
Agreement Procedure); 

(التعدیالت  17من المادة  3الفقرة أ) من  الفقرة الفرعیةم) 
 ؛المقابلة)

 

m) Subparagraph a) of paragraph 3 of Article 17 
(Corresponding Adjustments); 
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 Paragraph 6 of Article 23 (Type of Arbitration (n (نوع عملیة التحكیم)؛ و 23من المادة  6الفقرة ن) 
Process); and 
 

 (التوافق). 26من المادة  4الفقرة س) 
 

o) Paragraph 4 of Article 26 (Compatibility). 

في الفقرات الفرعیة من  تنطبق التحفظات المنصوص علیھا ال
الضرائب من اتفاقیات أ) إلى س) أعاله على أي اتفاقیة 

 .الفقرة هفي ھذالواردة المشمولة غیر مدرجة في القائمة 
 

The reservations described in subparagraphs a) through 
o) above shall not apply to any Covered Tax Agreement 
that is not included on the list described in this 
paragraph. 

أن یسحبھ  2أو  1 للفقرةیجوز ألي طرف أبدى تحفًظا وفقًا  -9
من خالل إخطار أكثر محدودیة في أي وقت أو یستبدلھ بتحفظ 

ھذا الطرف بأیة إخطارات ویقوم ع لدیھ. موجھ إلى الُمودِ 
والتي من (اإلخطارات)  29من المادة  6للفقرة إضافیة وفقًا 

تكون مطلوبة نتیجة لسحب التحفظ أو استبدالھ. ومع الجائز أن 
)، یسري ھذا السحب السریان( 35المادة من  7الفقرة مراعاة 

 أو االستبدال:

9. Any Party which has made a reservation in accordance 
with paragraph 1 or 2 may at any time withdraw it or 
replace it with a more limited reservation by means of a 
notification addressed to the Depositary. Such Party 
shall make any additional notifications pursuant to 
paragraph 6 of Article 29 (Notifications) which may be 
required as a result of the withdrawal or replacement of 
the reservation. Subject to paragraph 7 of Article 35 
(Entry into Effect), the withdrawal or replacement shall 
take effect: 
 

اتفاقیة الضرائب المشمولة فقط مع الدول أو ب فیما یتعلقأ) 
ع الوالیات القضائیة األطراف في االتفاقیة عندما یستلم الُمودِ 

 لدیھ اإلخطار بسحب التحفظ أو استبدالھ:
 

a) with respect to a Covered Tax Agreement solely with 
States or jurisdictions that are Parties to the Convention 
when the notification of withdrawal or replacement of 
the reservation is received by the Depositary: 

الخصم من  ائبللتحفظات بشأن أحكام متعلقة بضربالنسبة ) 1
في أو  الضرائب ھذهفي حال حدوث الواقعة المنشئة ل، المنبع
ستة أشھر  فترةینایر من السنة الالحقة التي تلي انتھاء  1بعد 

ع لدیھ لإلخطار بسحب الُمودِ  إرسالمیالدیة تبدأ من تاریخ 
 التحفظ أو استبدالھ؛ و

i) for reservations in respect of provisions relating to 
taxes withheld at source, where the event giving rise to 
such taxes occurs on or after 1 January of the year next 
following the expiration of a period of six calendar 
months beginning on the date of the communication by 
the Depositary of the notification of withdrawal or 
replacement of the reservation; and 

للتحفظات بشأن كافة األحكام األخرى، بالنسبة بالنسبة ) 2
للضرائب المفروضة فیما یتعلق بالفترات الضریبیة التي تبدأ 

ستة  فترةینایر من السنة الالحقة التي تلي انتھاء  1في أو بعد 
ع لدیھ لإلخطار الُمودِ  إرسالأشھر میالدیة تبدأ من تاریخ 

 بسحب التحفظ أو استبدالھ؛ و

ii) for reservations in respect of all other provisions, for 
taxes levied with respect to taxable periods beginning on 
or after 1 January of the year next following the 
expiration of a period of six calendar months beginning 
on the date of the communication by the Depositary of 
the notification of withdrawal or replacement of the 
reservation; and 
 

تصبح بشأنھا التي اتفاقیة الضرائب المشمولة ب فیما یتعلقب) 
والیة قضائیة متعاقدة واحدة أو أكثر طرفًا في ھذه االتفاقیة بعد 

أو االستبدال: في  ع لدیھ لإلخطار بالسحبتاریخ استالم الُمودِ 
آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا االتفاقیة حیز النفاذ 

 بالنسبة لتلك الوالیات القضائیة المتعاقدة.

b) with respect to a Covered Tax Agreement for which 
one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party 
to this Convention after the date of receipt by the 
Depositary of the notification of withdrawal or 
replacement: on the latest of the dates on which the 
Convention enters into force for those Contracting 
Jurisdictions. 
 

 اإلخطارات – 29المادة 
 

Article 29 – Notifications 
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من  7 والفقرةمن ھذه المادة،  6و 5 الفقرتینمع مراعاة  -1
ً )، تتم اإلخطارات السریان( 35المادة  ألحكام التالیة في ل وفقا

 التصدیق أو القبول أو الموافقة: وثیقةوقت التوقیع أو عند إیداع 

1. Subject to paragraphs 5 and 6 of this Article, and 
paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect), 
notifications pursuant to the following provisions shall 
be made at the time of signature or when depositing the 
instrument of ratification, acceptance or approval: 
 

(تفسیر  2من المادة  1 الفقرةأ) من  الفرعیة الفقرةمن  2 البندأ) 
 ؛المصطلحات)

 

a) Clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 
2 (Interpretation of Terms); 

 ؛(الكیانات الشفافة) 3من المادة  6 الفقرةب) 
 

b) Paragraph 6 of Article 3 (Transparent Entities); 

 ؛(الكیانات مزدوجة اإلقامة) 4من المادة  4 الفقرةج) 
 

c) Paragraph 4 of Article 4 (Dual Resident Entities); 

االزدواج  طرق منع(تطبیق  5من المادة  10 الفقرةد) 
 ؛الضریبي)

 

d) Paragraph 10 of Article 5 (Application of Methods for 
Elimination of Double Taxation); 

(الغرض من اتفاقیة الضرائب  6من المادة  6و 5 الفقرتانھـ) 
 ؛المشمولة)

 

e) Paragraphs 5 and 6 of Article 6 (Purpose of a Covered 
Tax Agreement); 

 Paragraph 17 of Article 7 (Prevention of Treaty (f ؛(منع إساءة استعمال االتفاقیات) 7من المادة  17 الفقرةو) 
Abuse); 
 

 Paragraph 4 of Article 8 (Dividend Transfer (g ؛نقل أرباح األسھم) معامالت( 8من المادة  4 الفقرةز) 
Transactions); 
 

ن ع الناتجة(األرباح الرأسمالیة 9من المادة  8و 7 الفقرتانح) 
كیانات تستمد قیمتھا بصورة في أسھم أو حصص في  التصرف

 ؛رئیسیة من ممتلكات غیر منقولة)
 

h) Paragraphs 7 and 8 of Article 9 (Capital Gains from 
Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving 
their Value Principally from Immovable Property); 

(قاعدة مكافحة إساءة استخدام  10من المادة  6 الفقرةط) 
 ؛)ثالثةلمنشآت الدائمة الواقعة في والیات قضائیة ا

i) Paragraph 6 of Article 10 (Anti-abuse Rule for 
Permanent Establishments Situated in Third 
Jurisdictions); 

 بھدف(تطبیق االتفاقیات الضریبیة  11من المادة  4 الفقرةي) 
 ؛تقیید حق أي طرف في إخضاع المقیمین فیھ للضریبة)

j) Paragraph 4 of Article 11 (Application of Tax 
Agreements to Restrict a Party’s Right to Tax its Own 
Residents); 
 

(التجنب المصطنع لوضع  12من المادة  6و 5 الفقرتانك) 
بالعمولة المنشأة الدائمة من خالل ترتیبات الوكالء 

 ؛واالستراتیجیات المماثلة)
 

k) Paragraphs 5 and 6 of Article 12 (Artificial Avoidance 
of Permanent Establishment Status through 
Commissionaire Arrangements and Similar Strategies); 

(التجنب المصطنع لوضع  13من المادة  8و 7 الفقرتانل) 
 ؛المنشأة الدائمة من خالل إعفاء أنشطة محددة)

l) Paragraphs 7 and 8 of Article 13 (Artificial Avoidance 
of Permanent Establishment Status through the Specific 
Activity Exemptions); 
 

 ;Paragraph 4 of Article 14 (Splitting-up of Contracts) (m ؛(تجزئة العقود) 14من المادة  4 الفقرةم) 
 

 Paragraph 6 of Article 16 (Mutual Agreement (n ؛(إجراء االتفاق المتبادل) 16من المادة  6 الفقرةن) 
Procedure); 
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 Paragraph 4 of Article 17 (Corresponding (o ؛(التعدیالت المقابلة) 17من المادة  4 الفقرةس) 
Adjustments); 
 

 ;Article 18 (Choice to Apply Part VI) (p ؛(خیار تطبیق الجزء السادس) 18ع) المادة 
 

 Paragraph 4 of Article 23 (Type of Arbitration (q ؛(نوع عملیة التحكیم) 23من المادة  4 الفقرةف) 
Process); 
 

 Paragraph 1 of Article 24 (Agreement on a Different (r ؛(االتفاق على تسویة مختلفة) 24من المادة  1 الفقرةص) 
Resolution); 
 

 Paragraph 1 of Article 26 (Compatibility); and (s ؛(التوافق) 26من المادة  1 الفقرةق) 
 

 Paragraphs 1, 2, 3, 5 and 7 of Article 35 (Entry into (t ).السریان( 35من المادة  7و 5و 3و 2و 1ر) الفقرات 
Effect). 
 

یتم القیام باإلخطارات فیما یتعلق باتفاقیات الضرائب  -2
أو نیابة عن والیة قضائیة أو إقلیم  بمعرفةمبرمة الالمشمولة 

لم  في حالعن عالقاتھا الدولیة،  مسئوالً  أحد األطرافیكون 
 للفقرةتكن تلك الوالیة القضائیة أو اإلقلیم طرفًا في االتفاقیة وفقًا 

التوقیع ( 27من المادة  1 الفقرةب) أو ج) من  ةالفرعی
الطرف المسئول  بمعرفةأو القبول أو الموافقة)،  والتصدیق

 ذلكتكون مختلفة عن اإلخطارات التي یقوم بھا  یمكن أنو
 الطرف بشأن اتفاقیات الضرائب المشمولة الخاصة بھ.

 

2. Notifications in respect of Covered Tax Agreements 
entered into by or on behalf of a jurisdiction or territory 
for whose international relations a Party is responsible, 
where that jurisdiction or territory is not a Party to the 
Convention pursuant to subparagraph b) or c) of 
paragraph 1 of Article 27 (Signature and Ratification, 
Acceptance or Approval), shall be made by the 
responsible Party and can be different from the 
notifications made by that Party for its own Covered Tax 
Agreements. 

التأكید  یتماإلخطارات في وقت التوقیع،  في حال إجراء -3
أو القبول أو الموافقة، ما لم  التصدیق وثیقةعلیھا عند إیداع 

تحدد الوثیقة التي تحتوي على اإلخطارات صراحةً أنھا ستُعتبر 
 الفقرةذه المادة، ومن ھ 6و 5 الفقرتیننھائیة، مع مراعاة أحكام 

 ).السریان( 35من المادة  7
 

3. If notifications are made at the time of signature, they 
shall be confirmed upon deposit of the instrument of 
ratification, acceptance or approval, unless the 
document containing the notifications explicitly 
specifies that it is to be considered definitive, subject to 
the provisions of paragraphs 5 and 6 of this Article, and 
paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect). 

توفیر قائمة  یتملم تتم اإلخطارات في وقت التوقیع،  في حال -4
 ذلك الوقت.مؤقتة باإلخطارات المتوقعة في 

4. If notifications are not made at the time of signature, 
a provisional list of expected notifications shall be 
provided at that time. 
 

طرف أن یمدد في أي وقت قائمة االتفاقیات ي یجوز أل -5
 1الفقرة أ) من  الفقرة الفرعیة) من 2الُمخطر بھا بموجب البند 

(تفسیر المصطلحات) بموجب إخطار موجھ إلى  2من المادة 
الطرف في إخطاره ما إذا كانت االتفاقیة  ویحدد. لدیھع الُمودِ 

تندرج ضمن نطاق أي من التحفظات التي أبداھا الطرف 
(التحفظات). ویجوز  28من المادة  8 الفقرةوالمدرجة في 

على النحو الوارد في الفقرة أیًضا للطرف أن یبدي تحفًظا جدیًدا 
االتفاقیة اإلضافیة ھي في حال أن (التحفظات)  28من المادة  8

ویحدد االتفاقیة األولى التي تندرج ضمن نطاق مثل ھذا التحفظ. 
بموجب من الجائز طلبھا أي إخطارات إضافیة أیضاً الطرف 

إلظھار إدراج  1الفقرة الفقرات الفرعیة ب) إلى ق) من 

5. A Party may extend at any time the list of agreements 
notified under clause ii) of subparagraph a) of paragraph 
1 of Article 2 (Interpretation of Terms) by means of a 
notification addressed to the Depositary. The Party shall 
specify in this notification whether the agreement falls 
within the scope of any of the reservations made by the 
Party which are listed in paragraph 8 of Article 28 
(Reservations). The Party may also make a new 
reservation described in paragraph 8 of Article 28 
(Reservations) if the additional agreement would be the 
first to fall within the scope of such a reservation. The 
Party shall also specify any additional notifications that 
may be required under subparagraphs b) through s) of 
paragraph 1 to reflect the inclusion of the additional 
agreements. In addition, if the extension results for the 
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التمدید في حال یسفر باإلضافة إلى ذلك، و. اإلضافیةت االتفاقیا
أو نیابة بمعرفة إدراج اتفاقیة ضریبیة مبرمة عن للمرة األولى 

عن  مسئوالً  أحد األطرافعن والیة قضائیة أو إقلیم یكون 
للفقرة تحدید أي تحفظات (وفقًا بالطرف یقوم عالقاتھا الدولیة، 

من  2للفقرة وفقًا (ارات (التحفظات)) أو إخط 28من المادة  4
مطبقة على اتفاقیات الضرائب المشمولة المبرمة  )ھذه المادة

أو نیابة عن تلك الوالیة القضائیة أو اإلقلیم. في التاریخ  بمعرفة
الذي تصبح فیھ االتفاقیة (االتفاقیات) المضافة الُمخطر بھا 

ة من الماد 1 الفقرةأ) من  الفقرة الفرعیة) من 2بموجب البند 
(تفسیر المصطلحات) اتفاقیات ضرائب مشمولة، تحكم أحكام  2

(السریان) التاریخ الذي تسري فیھ التعدیالت على  35المادة 
 اتفاقیة الضرائب المشمولة.

 

first time in the inclusion of a tax agreement entered into 
by or on behalf of a jurisdiction or territory for whose 
international relations a Party is responsible, the Party 
shall specify any reservations (pursuant to paragraph 4 
of Article 28 (Reservations)) or notifications (pursuant 
to paragraph 2 of this Article) applicable to Covered Tax 
Agreements entered into by or on behalf of that 
jurisdiction or territory. On the date on which the added 
agreement(s) notified under clause ii) of subparagraph a) 
of paragraph 1 of Article 2 (Interpretation of Terms) 
become Covered Tax Agreements, the provisions of 
Article 35 (Entry into Effect) shall govern the date on 
which the modifications to the Covered Tax Agreement 
shall have effect. 

 للفقراتطرف القیام بإخطارات إضافیة وفقًا ي یجوز أل -6
بموجب إخطار مّوَجھ إلى  1 الفقرةالفرعیة ب) إلى ق) من 

 ع لدیھ. وتسري ھذه اإلخطارات:الُمودِ 

6. A Party may make additional notifications pursuant to 
subparagraphs b) through s) of paragraph 1 by means of 
a notification addressed to the Depositary. These 
notifications shall take effect: 
 

اتفاقیات الضرائب المشمولة فقط مع الدول أو ب فیما یتعلقأ) 
ع الوالیات القضائیة األطراف في االتفاقیة عندما یستلم الُمودِ 

 لدیھ اإلخطار اإلضافي:

a) with respect to Covered Tax Agreements solely with 
States or jurisdictions that are Parties to the Convention 
when the additional notification is received by the 
Depositary: 
 

الخصم من لإلخطارات بشأن أحكام متعلقة بضرائب بالنسبة ) 1
في أو في حال حدوث الواقعة المنشئة لھذه الضرائب ، المنبع
ستة أشھر  فترةینایر من السنة الالحقة التي تلي انتھاء  1بعد 

؛ ع لدیھ لإلخطار اإلضافيالُمودِ إرسال میالدیة تبدأ من تاریخ 
 و

i) for notifications in respect of provisions relating to 
taxes withheld at source, where the event giving rise to 
such taxes occurs on or after 1 January of the year next 
following the expiration of a period of six calendar 
months beginning on the date of the communication by 
the Depositary of the additional notification; and 

لإلخطارات بشأن كافة األحكام األخرى، بالنسبة بالنسبة ) 2
للضرائب المفروضة فیما یتعلق بالفترات الضریبیة التي تبدأ 

ینایر من السنة الالحقة التي تلي انتھاء مدة ستة  1في أو بعد 
ع لدیھ لإلخطار الُمودِ  إرسالأشھر میالدیة تبدأ من تاریخ 

 اإلضافي؛ و

ii) for notifications in respect of all other provisions, for 
taxes levied with respect to taxable periods beginning on 
or after 1 January of the year next following the 
expiration of a period of six calendar months beginning 
on the date of the communication by the Depositary of 
the additional notification; and 
 

تصبح بشأنھا التي اتفاقیة الضرائب المشمولة ب فیما یتعلقب) 
والیة قضائیة متعاقدة واحدة أو أكثر طرفًا في ھذه االتفاقیة بعد 

ع لدیھ لإلخطار اإلضافي: في آخر تاریخ تاریخ استالم الُمودِ 
سبة لتلك من التواریخ التي تدخل فیھا االتفاقیة حیز النفاذ بالن

 الوالیات القضائیة المتعاقدة.
 

b) with respect to a Covered Tax Agreement for which 
one or more Contracting Jurisdictions becomes a Party 
to this Convention after the date of receipt by the 
Depositary of the additional notification: on the latest of 
the dates on which the Convention enters into force for 
those Contracting Jurisdictions. 

التعدیالت الالحقة على اتفاقیات الضرائب  – 30المادة 
 المشمولة

 

Article 30 – Subsequent Modifications of Covered 
Tax Agreements  
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التعدیالت الالحقة على اتفاقیة باألحكام في ھذه االتفاقیة  تخلال 
االتفاق علیھا بین الوالیتین  یجوزالضرائب المشمولة التي 

 القضائیتین المتعاقدتین في اتفاقیة الضرائب المشمولة.

The provisions in this Convention are without prejudice 
to subsequent modifications to a Covered Tax 
Agreement which may be agreed between the 
Contracting Jurisdictions of the Covered Tax 
Agreement. 
 

 مؤتمر األطراف – 31المادة 
 

Article 31 – Conference of the Parties  

یجوز لألطراف أن تدعو إلى عقد مؤتمر لألطراف  -1
ألغراض اتخاذ أي قرارات أو ممارسة أي مھام قد تكون 

 مناسبة وفقًا ألحكام ھذه االتفاقیة.مطلوبة أو 
 

1. The Parties may convene a Conference of the Parties 
for the purposes of taking any decisions or exercising 
any functions as may be required or appropriate under 
the provisions of this Convention. 

 The Conference of the Parties shall be served by the .2 لدیھ  باإلعالن عن مؤتمر األطراف.ع یقوم الُمودِ  -2
Depositary. 
 

یجوز ألي طرف أن یطلب عقد مؤتمر لألطراف عن طریق  -3
إعالم بع لدیھ الُمودِ  ویقومع لدیھ. إرسال طلب إلى الُمودِ 

ع لدیھ كافة األطراف عن أي طلب. بعد ذلك، یدعو الُمودِ 
أن یؤید الطلب ثلث األطراف بشرط لعقد مؤتمر لألطراف، 

 لدیھ بإرسالع خالل ستة أشھر میالدیة من قیام الُمودِ 
 الطلب.

 

3. Any Party may request a Conference of the Parties by 
communicating a request to the Depositary. The 
Depositary shall inform all Parties of any request. 
Thereafter, the Depositary shall convene a Conference 
of the Parties, provided that the request is supported by 
one-third of the Parties within six calendar months of the 
communication by the Depositary of the request. 
 

 والتنفیذ التفسیر – 32المادة 
 

Article 32 – Interpretation and Implementation  

یتم البت في أیة مسألة تنشأ فیما یتعلق بتفسیر أو تنفیذ أحكام  -1
یتم تعدیلھا بموجب ھذه حسبما اتفاقیة الضرائب المشمولة 

االتفاقیة، وفقًا لحكم (أحكام) اتفاقیة الضرائب المشمولة 
االتفاق المتبادل للمسائل المتصلة المرتبطة بالتسویة بموجب 

تعدیل كما یجوز بتفسیر أو تطبیق اتفاقیة الضرائب المشمولة (
 األحكام بموجب ھذه االتفاقیة). تلك

1. Any question arising as to the interpretation or 
implementation of provisions of a Covered Tax 
Agreement as they are modified by this Convention shall 
be determined in accordance with the provision(s) of the 
Covered Tax Agreement relating to the resolution by 
mutual agreement of questions of interpretation or 
application of the Covered Tax Agreement (as those 
provisions may be modified by this Convention). 

أي مسألة تنشأ فیما یتعلق بتفسیر أو تنفیذ ھذه  تناول یجوز -2
 3للفقرة االتفاقیة من خالل مؤتمر لألطراف یتم عقده وفقًا 

 (مؤتمر األطراف). 31من المادة 
 

2. Any question arising as to the interpretation or 
implementation of this Convention may be addressed by 
a Conference of the Parties convened in accordance with 
paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties). 

 التعدیل – 33المادة 
 

Article 33 – Amendment  

یجوز ألي طرف أن یقترح تعدیل على ھذه االتفاقیة من  -1
 ع لدیھ.المقترح إلى الُمودِ خالل تقدیم التعدیل 

 

1. Any Party may propose an amendment to this 
Convention by submitting the proposed amendment to 
the Depositary. 

یجوز عقد مؤتمر لألطراف للنظر في التعدیل المقترح وفقًا  -2
 (مؤتمر األطراف). 31من المادة  3 للفقرة

2. A Conference of the Parties may be convened to 
consider the proposed amendment in accordance with 
paragraph 3 of Article 31 (Conference of the Parties). 
 

 حیز النفاذدخول  – 34المادة 
 

Article 34 – Entry into Force  
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تدخل ھذه االتفاقیة حیز النفاذ في الیوم األول من الشھر  -1
الذي یلي انتھاء فترة ثالثة أشھر میالدیة تبدأ من تاریخ إیداع 

 للتصدیق أو القبول أو الموافقة. ةالخامس الوثیقة

1. This Convention shall enter into force on the first day 
of the month following the expiration of a period of three 
calendar months beginning on the date of deposit of the 
fifth instrument of ratification, acceptance or approval. 
 

بالنسبة لكل موقّع یقوم بالتصدیق على ھذه االتفاقیة أو قبولھا  -2
أو  للتصدیق ةالخامس الوثیقةیداع إأو الموافقة علیھا بعد 

القبول أو الموافقة، تدخل االتفاقیة حیز النفاذ في الیوم األول 
من الشھر الذي یلي انتھاء فترة ثالثة أشھر میالدیة تبدأ في 

أو القبول أو الموافقة  تصدیقال وثیقةتاریخ إیداع ھذا الموقِّع ل
 بھ. ةالخاص

2. For each Signatory ratifying, accepting, or approving 
this Convention after the deposit of the fifth instrument 
of ratification, acceptance or approval, the Convention 
shall enter into force on the first day of the month 
following the expiration of a period of three calendar 
months beginning on the date of the deposit by such 
Signatory of its instrument of ratification, acceptance or 
approval. 
 

 السریان – 35المادة 
 

Article 35 – Entry into Effect  

تسري أحكام ھذه االتفاقیة في كل والیة قضائیة متعاقدة  -1
 مشمولة:الضرائب البالنسبة التفاقیة 

1. The provisions of this Convention shall have effect 
in each Contracting Jurisdiction with respect to a 
Covered Tax Agreement: 

 
على المبالغ التي تُخصم من المنبع لضرائب با فیما یتعلقأ) 

في حال حدوث الواقعة المدفوعة أو المقیدة لغیر المقیمین، 
في أو بعد الیوم األول من السنة المیالدیة  المنشئة للضرائب

التالیة التي تبدأ في أو بعد آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل 
فیھا ھذه االتفاقیة حیز النفاذ لكل والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة 

 مشمولة؛ والضرائب ال
 

a) With respect to taxes withheld at source on amounts 
paid or credited to non-residents, where the event giving 
rise to such taxes occurs on or after the first day of the 
next calendar year that begins on or after the latest of the 
dates on which this Convention enters into force for each 
of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax 
Agreement; and 

تلك  بمعرفةكافة الضرائب األخرى المفروضة ب فیما یتعلقب) 
للضرائب المفروضة فیما بالنسبة الوالیة القضائیة المتعاقدة، 

یتعلق بالفترات الضریبیة التي تبدأ في أو بعد انتھاء فترة ستة 
ع الوالیات جمیفي حال قیام )، أقلأشھر میالدیة (أو فترة 

تطبیق مثل  تعتزمأنھا لدیھ بع القضائیة المتعاقدة بإخطار الُمودِ 
) من آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا األقلھذه الفترة 

ھذه االتفاقیة حیز النفاذ لكل والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة 
 مشمولة.الضرائب ال
 

b) With respect to all other taxes levied by that 
Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to 
taxable periods beginning on or after the expiration of a 
period of six calendar months (or a shorter period, if all 
Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they 
intend to apply such shorter period) from the latest of the 
dates on which this Convention enters into force for each 
of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax 
Agreement. 

للفقرة طرف، فقط لغرض تطبیقھ الخاص ي یجوز أل -2
، 5الفقرة أ) من الفقرة الفرعیة و 1 الفقرةأ) من  الفرعیة

أن یختار استبدال "الفترة الضریبیة" بـ "السنة المیالدیة"، 
 ع لدیھ وفقًا لذلك.إخطار الُمودِ وعلیھ 

 

2. Solely for the purpose of its own application of 
subparagraph a) of paragraph 1 and subparagraph a) of 
paragraph 5, a Party may choose to substitute “taxable 
period” for “calendar year”, and shall notify the 
Depositary accordingly. 

للفقرة طرف، فقط لغرض تطبیقھ الخاص ي یجوز أل -3
، 5الفقرة ب) من الفقرة الفرعیة و 1 الفقرةب) من الفرعیة 

أن یختار استبدال اإلحالة إلى "الفترات الضریبیة التي تبدأ 
تھاء فترة" بـ "الفترات الضریبیة التي تبدأ في في أو بعد ان

3. Solely for the purpose of its own application of 
subparagraph b) of paragraph 1 and subparagraph b) of 
paragraph 5, a Party may choose to replace the reference 
to “taxable periods beginning on or after the expiration 
of a period” with a reference to “taxable periods 
beginning on or after 1 January of the next year 



 

66 

 

ینایر من السنة التالیة التي تبدأ في أو بعد انتھاء  1أو بعد 
 وفقًا لذلك.ع لدیھ إخطار الُمودِ وعلیھ فترة"، 

 

beginning on or after the expiration of a period”, and 
shall notify the Depositary accordingly. 

 16األحكام السابقة لھذه المادة، تسري المادة  مع مراعاة -4
ضرائب ال(إجراء االتفاق المتبادل) فیما یتعلق باتفاقیة 

مشمولة لحالة تُعرض على السلطة المختصة في والیة ال
قضائیة متعاقدة في أو بعد آخر تاریخ من التواریخ التي 
تدخل فیھا ھذه االتفاقیة حیز النفاذ لكل والیة قضائیة متعاقدة 

مشمولة، باستثناء الحاالت التي لم الضرائب الفي اتفاقیة 
جب اتفاقیة تكن مؤھلة لعرضھا ابتداًء من ذلك التاریخ بمو

الضرائب المشمولة قبل تعدیلھا بموجب االتفاقیة، بغض 
 بھا الحالة. ترتبطالنظر عن الفترة الضریبیة التي 

 

4. Notwithstanding the preceding provisions of this 
Article, Article 16 (Mutual Agreement Procedure) shall 
have effect with respect to a Covered Tax Agreement for 
a case presented to the competent authority of a 
Contracting Jurisdiction on or after the latest of the dates 
on which this Convention enters into force for each of 
the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax 
Agreement, except for cases that were not eligible to be 
presented as of that date under the Covered Tax 
Agreement prior to its modification by the Convention, 
without regard to the taxable period to which the case 
relates. 

ناتجة عن الجدیدة البالنسبة التفاقیة الضرائب المشمولة  -5
قائمة ل(اإلخطارات)  29من المادة  5 للفقرةتمدید وفقًا 
 الفقرة الفرعیة) من 2بموجب البند  المخطر بھااالتفاقیات 

(تفسیر المصطلحات)، تسري  2من المادة  1 الفقرةأ) من 
 أحكام ھذه االتفاقیة في كل والیة قضائیة متعاقدة:

 

5. For a new Covered Tax Agreement resulting from an 
extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 
(Notifications) of the list of agreements notified under 
clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 
(Interpretation of Terms), the provisions of this 
Convention shall have effect in each Contracting 
Jurisdiction: 

على المبالغ  التي تُخصم من المنبعلضرائب با فیما یتعلقأ) 
في حال حدوث الواقعة المدفوعة أو المقیدة لغیر المقیمین، 

في أو بعد الیوم األول من السنة المیالدیة المنشئة للضرائب 
ع یوًما من تاریخ إرسال الُمودِ  30التالیة التي تبدأ في أو بعد 

 لإلخطار بتمدید قائمة االتفاقیات؛ و لدیھ
 

a) with respect to taxes withheld at source on amounts 
paid or credited to non-residents, where the event giving 
rise to such taxes occurs on or after the first day of the 
next calendar year that begins on or after 30 days after 
the date of the communication by the Depositary of the 
notification of the extension of the list of agreements; 
and 

تلك  بمعرفةكافة الضرائب األخرى المفروضة ب فیما یتعلقب) 
لضرائب المفروضة فیما بالنسبة ل ،الوالیة القضائیة المتعاقدة

ات الضریبیة التي تبدأ في أو بعد انتھاء فترة تسعة یتعلق بالفتر
جمیع الوالیات في حال قیام ، أقلأشھر میالدیة (أو فترة 

تطبیق مثل تعتزم أنھا بع لدیھ القضائیة المتعاقدة بإخطار الُمودِ 
ع لدیھ لإلخطار بتمدید ) من تاریخ إرسال الُمودِ األقلھذه الفترة 

 قائمة االتفاقیات.
 

b) with respect to all other taxes levied by that 
Contracting Jurisdiction, for taxes levied with respect to 
taxable periods beginning on or after the expiration of a 
period of nine calendar months (or a shorter period, if all 
Contracting Jurisdictions notify the Depositary that they 
intend to apply such shorter period) from the date of the 
communication by the Depositary of the notification of 
the extension of the list of agreements. 

 4 الفقرةیجوز ألي طرف أن یحتفظ بالحق في عدم تطبیق  -6
 لمشمولة الخاصة بھ.تفاقیات الضرائب افیما یتعلق با

 

6. A Party may reserve the right for paragraph 4 not to 
apply with respect to its Covered Tax Agreements. 

 أ) یجوز ألي طرف أن یحتفظ بالحق في استبدال: -7
 

7. a) A Party may reserve the right to replace: 
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إلى "آخر تاریخ من التواریخ  4و 1 الفقراتفي  اإلشارات) 1
التي تدخل فیھا ھذه االتفاقیة حیز النفاذ لكل والیة قضائیة 

 مشمولة"؛ والضرائب المتعاقدة في اتفاقیة 
 

i) the references in paragraphs 1 and 4 to “the latest of 
the dates on which this Convention enters into force for 
each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax 
Agreement”; and 

ع لدیھ إلى "تاریخ إرسال الُمودِ  5 الفقرةفي  اإلشارات) 2
 ؛لإلخطار بتمدید قائمة االتفاقیات"

ii) the references in paragraph 5 to “the date of the 
communication by the Depositary of the notification of 
the extension of the list of agreements”; 
 

ع لدیھ آلخر یوًما بعد تاریخ استالم الُمودِ  30إلى " باإلشارات
الوارد كل والیة قضائیة متعاقدة تبدي التحفظ بمعرفة إخطار 

إجراءاتھا  أتمت(السریان) بأنھا  35من المادة  7الفقرة في 
الداخلیة لسریان أحكام ھذه االتفاقیة فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب 

 ؛المشمولة المحددة تلك"

with references to “30 days after the date of receipt by 
the Depositary of the latest notification by each 
Contracting Jurisdiction making the reservation 
described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) 
that it has completed its internal procedures for the entry 
into effect of the provisions of this Convention with 
respect to that specific Covered Tax Agreement”; 
 

 28من المادة  9الفقرة  أ) من الفقرة الفرعیة في اإلشارات) 3
ع لدیھ لإلخطار بسحب (التحفظات) إلى "في تاریخ إرسال الُمودِ 

 التحفظ أو استبدالھ"؛ و

iii) the references in subparagraph a) of paragraph 9 of 
Article 28 (Reservations) to “on the date of the 
communication by the Depositary of the notification of 
withdrawal or replacement of the reservation”; and 
 

 28من المادة  9الفقرة ب) من  الفقرة الفرعیةفي  اإلشارة) 4
(التحفظات) إلى "في آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا 

 االتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لتلك الوالیات القضائیة المتعاقدة"؛
 

iv) the reference in subparagraph b) of paragraph 9 of 
Article 28 (Reservations) to “on the latest of the dates on 
which the Convention enters into force for those 
Contracting Jurisdictions”; 

ع لدیھ آلخر یوًما من تاریخ استالم الُمودِ  30إلى " باإلشارات
 الواردكل والیة قضائیة متعاقدة تبدي التحفظ  بمعرفةإخطار 

إجراءاتھا  أتمت(السریان) بأنھا  35من المادة  7 الفقرةفي 
الداخلیة لسریان سحب التحفظ أو استبدالھ فیما یتعلق باتفاقیة 

 ؛الضرائب المشمولة المحددة تلك"

with references to “30 days after the date of receipt by 
the Depositary of the latest notification by each 
Contracting Jurisdiction making the reservation 
described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) 
that it has completed its internal procedures for the entry 
into effect of the withdrawal or replacement of the 
reservation with respect to that specific Covered Tax 
Agreement”; 
 

 29من المادة  6 الفقرةأ) من  الفقرة الفرعیةفي  اإلشارات) 5
لإلخطار  لدیھع تاریخ إرسال الُمودِ في (اإلخطارات) إلى "

 اإلضافي"؛ و

v) the references in subparagraph a) of paragraph 6 of 
Article 29 (Notifications) to “on the date of the 
communication by the Depositary of the additional 
notification”; and 
 

 29من المادة  6 الفقرةب) من  الفقرة الفرعیةفي  اإلشارة) 6
آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا في (اإلخطارات) إلى "

 بة لتلك الوالیات القضائیة المتعاقدة"؛االتفاقیة حیز النفاذ بالنس

vi) the reference in subparagraph b) of paragraph 6 of 
Article 29 (Notifications) to “on the latest of the dates 
on which the Convention enters into force for those 
Contracting Jurisdictions”; 
 

ع لدیھ آلخر یوًما من تاریخ استالم الُمودِ  30إلى " باإلشارات
 الواردكل والیة قضائیة متعاقدة تبدي التحفظ  بمعرفةإخطار 

إجراءاتھا  أتمت(السریان) بأنھا  35من المادة  7 الفقرةفي 
الداخلیة لسریان اإلخطار اإلضافي فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب 

 ؛المشمولة المحددة تلك"

with references to “30 days after the date of receipt by 
the Depositary of the latest notification by each 
Contracting Jurisdiction making the reservation 
described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) 
that it has completed its internal procedures for the entry 
into effect of the additional notification with respect to 
that specific Covered Tax Agreement”; 
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(سریان الجزء  36من المادة  2و 1 الفقرتینفي  اإلشارات) 7
السادس) إلى "آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا االتفاقیة 

متعاقدة في اتفاقیة  حیز النفاذ بالنسبة لكل والیة قضائیة
 الضرائب المشمولة"؛

 

vii) the references in paragraphs 1 and 2 of Article 36 
(Entry into Effect of Part VI) to “the later of the dates on 
which this Convention enters into force for each of the 
Contracting Jurisdictions to the Covered Tax 
Agreement”; 

ع لدیھ آلخر یوًما من تاریخ استالم الُمودِ  30إلى " باإلشارات
 الواردكل والیة قضائیة متعاقدة تبدي التحفظ  بمعرفةإخطار 

إجراءاتھا  أتمت(السریان) بأنھا  35من المادة  7 الفقرةفي 
الداخلیة لسریان أحكام ھذه االتفاقیة فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب 

 المشمولة المحددة تلك"؛ و

with references to “30 days after the date of receipt by 
the Depositary of the latest notification by each 
Contracting Jurisdiction making the reservation 
described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) 
that it has completed its internal procedures for the entry 
into effect of the provisions of this Convention with 
respect to that specific Covered Tax Agreement”; and 
 

(سریان الجزء السادس)  36ادة من الم 3 الفقرةفي  اإلشارة) 8
بتمدید قائمة لدیھ لإلخطار الخاص ع إلى "تاریخ إرسال الُمودِ 

 االتفاقیات"؛

viii) the reference in paragraph 3 of Article 36 (Entry 
into Effect of Part VI) to “the date of the communication 
by the Depositary of the notification of the extension of 
the list of agreements”; 
 

(سریان الجزء  36من المادة  4 الفقرةفي  اإلشارات) 9
لدیھ لإلخطار الخاص ع السادس) إلى "تاریخ إرسال الُمودِ 

ع لدیھ لإلخطار باستبدال بسحب التحفظ" و"تاریخ إرسال الُمودِ 
ع لدیھ لإلخطار بسحب التحفظ" و"تاریخ إرسال الُمودِ 

 ؛ و"عتراض على التحفظاال

ix) the references in paragraph 4 of Article 36 (Entry into 
Effect of Part VI) to “the date of the communication by 
the Depositary of the notification of withdrawal of the 
reservation”, “the date of the communication by the 
Depositary of the notification of replacement of the 
reservation” and “the date of the communication by the 
Depositary of the notification of withdrawal of the 
objection to the reservation”; and 
 

(سریان الجزء  36من المادة  5 الفقرةفي  اإلشارة) 10
 ع لدیھ  لإلخطار اإلضافي"؛السادس) إلى "تاریخ إرسال الُمودِ 

x) the reference in paragraph 5 of Article 36 (Entry into 
Effect of Part VI) to “the date of the communication by 
the Depositary of the additional notification”; 
 

ع لدیھ آلخر یوًما من تاریخ استالم الُمودِ  30إلى " اراتباإلش
 الواردكل والیة قضائیة متعاقدة تبدي التحفظ بمعرفة إخطار 

إجراءاتھا  أتمت(السریان) بأنھا  35من المادة  7 الفقرةفي 
الداخلیة لسریان أحكام الجزء السادس (التحكیم) فیما یتعلق 

 تلك".باتفاقیة الضرائب المشمولة المحددة 

with references to “30 days after the date of receipt by 
the Depositary of the latest notification by each 
Contracting Jurisdiction making the reservation 
described in paragraph 7 of Article 35 (Entry into Effect) 
that it has completed its internal procedures for the entry 
into effect of the provisions of  Part VI (Arbitration) 
with respect to that specific Covered Tax Agreement”. 
 

خطار اإلأ)  للفقرة الفرعیةطرف یبدي تحفًظا وفقا على أي ب) 
ع لدیھ إجراءاتھ الداخلیة إلى الُمودِ  إتمام لىالتأكید ععن 

 والوالیة (الوالیات) القضائیة المتعاقدة األخرى في نفس الوقت.
 

b) A Party making a reservation in accordance with 
subparagraph a) shall notify the confirmation of the 
completion of its internal procedures simultaneously to 
the Depositary and the other Contracting Jurisdiction(s). 

متعاقدة في حال إبداء واحدة أو أكثر من الوالیات القضائیة الج) 
، الفقرة هفي اتفاقیة الضرائب المشمولة تحفًظا بموجب ھذ

یخضع تاریخ سریان أحكام االتفاقیة وسحب التحفظ أو استبدالھ 
لك واإلخطار اإلضافي فیما یتعلق باتفاقیة الضرائب المشمولة ت

بالنسبة لجمیع الوالیات الفقرة  هأو الجزء السادس (التحكیم) لھذ
 القضائیة المتعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة.

c) If one or more Contracting Jurisdictions to a Covered 
Tax Agreement makes a reservation under this 
paragraph, the date of entry into effect of the provisions 
of the Convention, of the withdrawal or replacement of 
a reservation, of an additional notification with respect 
to that Covered Tax Agreement, or of Part VI 
(Arbitration) shall be governed by this paragraph for all 
Contracting Jurisdictions to the Covered Tax 
Agreement. 
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 سریان الجزء السادس – 36المادة 

 
Article 36 – Entry into Effect of Part VI  

 6 والفقرة(التحفظات)  28من المادة  9مع مراعاة الفقرة  -1
من المادة  6إلى  1من  والفقرات(اإلخطارات)  29من المادة 

متعاقدتین ، فإنھ فیما یتعلق بوالیتین قضائیتین (السریان) 35
مشمولة، تسري أحكام الجزء السادس الضرائب الفي اتفاقیة 
 (التحكیم):

1. Notwithstanding paragraph 9 of Article 28 
(Reservations), paragraph 6 of Article 29 
(Notifications), and paragraphs 1 through 6 of Article 35 
(Entry into Effect), with respect to two Contracting 
Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, the 
provisions of Part VI (Arbitration) shall have effect: 
 

لحاالت المعروضة على السلطة المختصة في با فیما یتعلقأ) 
أ)  الفقرة الفرعیةفي  الواردوالیة قضائیة متعاقدة (على النحو 

(التحكیم اإلجباري الملزم))، في أو  19من المادة  1 الفقرةمن 
بعد آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا االتفاقیة حیز النفاذ 
بالنسبة لكل والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب 

 المشمولة؛ و
 

a) With respect to cases presented to the competent 
authority of a Contracting Jurisdiction (as described in 
subparagraph a) of paragraph 1 of Article 19 (Mandatory 
Binding Arbitration)), on or after the later of the dates 
on which this Convention enters into force for each of 
the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax 
Agreement; and 

المعروضة على السلطة المختصة في  لحاالتبا فیما یتعلقب) 
والیة قضائیة متعاقدة قبل آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل 
فیھا االتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لكل والیة قضائیة متعاقدة في 

یھ كلتا اتفاقیة الضرائب المشمولة، في التاریخ الذي تكون ف
ع لدیھ أنھما الوالیتین القضائیتین المتعاقدتین قد أخطرتا الُمودِ 

(التحكیم  19من المادة  10 للفقرةوفقًا  متبادلتوصلتا التفاق 
الملزم)، باإلضافة إلى المعلومات المرتبطة بالتاریخ  اإلجباري

أو التواریخ التي تُعتبر فیھا ھذه الحاالت على أنھا ُعرضت على 
 الواردالسلطة المختصة في والیة قضائیة متعاقدة (على النحو 

(التحكیم  19من المادة  1 الفقرةأ) من  الفقرة الفرعیةفي 
 ك االتفاق المتبادل.الملزم)) وفقًا ألحكام ذل اإلجباري

 
 

b) With respect to cases presented to the competent 
authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later 
of the dates on which this Convention enters into force 
for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered 
Tax Agreement, on the date when both Contracting 
Jurisdictions have notified the Depositary that they have 
reached mutual agreement pursuant to paragraph 10 of 
Article 19 (Mandatory Binding Arbitration), along with 
information regarding the date or dates on which such 
cases shall be considered to have been presented to the 
competent authority of a Contracting Jurisdiction (as 
described in subparagraph a) of paragraph 1 of Article 
19 (Mandatory Binding Arbitration)) according to the 
terms of that mutual agreement. 

یجوز ألي طرف أن یحتفظ بالحق في تطبیق الجزء ال  -2
السادس (التحكیم) على حالة معروضة على السلطة 
المختصة في والیة قضائیة متعاقدة قبل آخر تاریخ من 
التواریخ التي تدخل فیھا االتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لكل 

 الإفي اتفاقیة الضرائب المشمولة  متعاقدةوالیة قضائیة من 
بالقدر الذي توافق فیھ السلطات المختصة في كلتا الوالیتین 
القضائیتین المتعاقدتین على تطبیقھ على تلك الحالة 

 المحددة.
 

2. A Party may reserve the right for Part VI (Arbitration) 
to apply to a case presented to the competent authority 
of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates 
on which this Convention enters into force for each of 
the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax 
Agreement only to the extent that the competent 
authorities of  both Contracting Jurisdictions agree that 
it will apply to that specific case. 

في حالة اتفاقیة ضرائب مشمولة جدیدة ناتجة عن تمدید وفقًا  -3
(اإلخطارات) لقائمة االتفاقیات  29من المادة  5 للفقرة

أ) من  الفقرة الفرعیة) من 2الُمخطر بھا بموجب البند 
(تفسیر المصطلحات)، تُستبدل  2من المادة  1 الفقرة

3. In the case of a new Covered Tax Agreement resulting 
from an extension pursuant to paragraph 5 of Article 29 
(Notifications) of the list of agreements notified under 
clause ii) of subparagraph a) of paragraph 1 of Article 2 
(Interpretation of Terms), the references in paragraphs 1 
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من ھذه المادة إلى "آخر تاریخ  2و 1 الفقرتینفي  اإلشارات
من التواریخ التي تدخل فیھا االتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لكل 
والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة" 

بتمدید  لإلخطارع لدیھ إلى "تاریخ إرسال الُمودِ  باإلشارات
 الئحة االتفاقیات".

 

and 2 of this Article to “the later of the dates on which 
this Convention enters into force for each of the 
Contracting Jurisdictions to the Covered Tax 
Agreement” shall be replaced with references to “the 
date of the communication by the Depositary of the 
notification of the extension of the list of agreements”. 

 4 الفقرةیسري سحب أو استبدال تحفظ تم إبداؤه بموجب  -4
 28من المادة  9 للفقرة(التوافق) وفقًا  26من المادة 

(التحفظات)، أو سحب اعتراض على تحفظ تم إبداؤه 
(التحفظات) یؤدي إلى  28من المادة  2 الفقرةبموجب 

في  والیتین قضائیتینتطبیق الجزء السادس (التحكیم) بین 
أ) و  نالفرعیتی للفقرتینمشمولة، وفقًا الضرائب الاتفاقیة 

إلى  اإلشاراتمن ھذه المادة، باستثناء أن  1 الفقرةب) من 
اذ "آخر تاریخ من التواریخ التي تدخل فیھا االتفاقیة حیز النف

بالنسبة لكل والیة قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب 
ع إلى "تاریخ إرسال الُمودِ  اإلشاراتالمشمولة" تُستبدل ب

ع لدیھ إلخطار بسحب التحفظ" أو "تاریخ إرسال الُمودِ للدیھ 
ع لدیھ  لإلخطار باستبدال التحفظ" أو "تاریخ إرسال الُمودِ 

 على التوالي.لإلخطار بسحب االعتراض على التحفظ"، 

4. A withdrawal or replacement of a reservation made 
under paragraph 4 of Article 26 (Compatibility) pursuant 
to paragraph 9 of Article 28 (Reservations), or the 
withdrawal of an objection to a reservation made under 
paragraph 2 of Article 28 (Reservations) which results 
in the application of Part VI (Arbitration) between two 
Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement, 
shall have effect according to subparagraphs a) and b) of 
paragraph 1 of this Article, except that the references to 
“the later of the dates on which this Convention enters 
into force for each of the Contracting Jurisdictions to the 
Covered Tax Agreement” shall be replaced with 
references to “the date of the communication by the 
Depositary of the notification of withdrawal of the 
reservation”, “the date of the communication by the 
Depositary of the notification of replacement of the 
reservation” or “the date of the communication by the 
Depositary of the notification of withdrawal of the 
objection to the reservation”, respectively. 
 

ع)  للفقرة الفرعیةیسري إخطار إضافي یتم إجراؤه وفقًا  -5
للفقرتین (اإلخطارات) وفقًا  29من المادة  1 الفقرةمن 

في  اإلشارات، باستثناء أن 1الفقرة أ) و ب) من  الفرعیتین
من ھذه المادة إلى "آخر تاریخ من التواریخ  2و 1الفقرتین 

حیز النفاذ بالنسبة لكل والیة التي تدخل فیھا االتفاقیة 
قضائیة متعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة" تُستبدل 

لإلخطار ع لدیھ إلى "تاریخ إرسال الُمودِ  اإلشاراتب
 اإلضافي".

5. An additional notification made pursuant to 
subparagraph p) of paragraph 1 of Article 29 
(Notifications) shall have effect according to 
subparagraphs a) and b) of paragraph 1, except that the 
references in paragraphs 1 and 2 of this Article to “the 
later of the dates on which this Convention enters into 
force for each of the Contracting Jurisdictions to the 
Covered Tax Agreement” shall be replaced with 
references to “the date of the communication by the 
Depositary of the additional notification”. 
 

 االنسحاب – 37المادة 
 

Article 37 - Withdrawal  

یجوز ألي طرف أن ینسحب، في أي وقت، من ھذه االتفاقیة  -1
 ع لدیھ.إلى الُمودِ بموجب إخطار موجھ 

1. Any Party may, at any time, withdraw from this 
Convention by means of a notification addressed to the 
Depositary. 
 

ع في تاریخ استالم الُمودِ  1 للفقرةیسري االنسحاب وفقًا  -2
في الحاالت التي تكون فیھا ھذه االتفاقیة ولإلخطار.  لدیھ
دخلت حیز النفاذ بالنسبة لكافة الوالیات القضائیة قد 

المتعاقدة في اتفاقیة الضرائب المشمولة قبل التاریخ الذي 
اتفاقیة  تظل، من األطراف یسري فیھ انسحاب طرف

 تم تعدیلھا بموجب ھذه االتفاقیة. حسبماالضرائب المشمولة 
 

2. Withdrawal pursuant to paragraph 1 shall become 
effective on the date of receipt of the notification by the 
Depositary. In cases where this Convention has entered 
into force with respect to all Contracting Jurisdictions to 
a Covered Tax Agreement before the date on which a 
Party’s withdrawal becomes effective, that Covered Tax 
Agreement shall remain as modified by this Convention. 
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 العالقة بالبروتوكوالت – 38المادة 
 

Article 38 – Relation with Protocols  

 This Convention may be supplemented by one or .1 یجوز أن تتم تكملة ھذه االتفاقیات ببروتوكول واحد أو أكثر.-1
more protocols. 
 

الدولة أو الوالیة على  یجبلكي تصبح طرفًا في بروتوكول،  -2
 القضائیة أن تكون أیًضا طرفًا في ھذه االتفاقیة.

 

2. In order to become a party to a protocol, a State or 
jurisdiction must also be a Party to this Convention. 

الطرف في ھذه االتفاقیة ملزًما ببروتوكول ما لم ال یكون  -3
 یصبح طرفًا في البروتوكول وفقًا ألحكامھ.

3. A Party to this Convention is not bound by a protocol 
unless it becomes a party to the protocol in accordance 
with its provisions. 
 

 ع لدیھالُمودِ  – 39المادة 
 

Article 39 – Depositary  

یكون األمین العام لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ھو  -1
 38ع لدیھ ھذه االتفاقیة وأیة بروتوكوالت وفقًا للمادة الُمودِ 

 (العالقة بالبروتوكوالت).
 

1. The Secretary-General of the Organisation for 
Economic Co-operation and Development shall be the 
Depositary of this Convention and any protocols 
pursuant to Article 38 (Relation with Protocols). 

ع لدیھ األطراف والموقعین خالل شھر میالدي الُمودِ یخطر  -2
 عن: واحد

 

2. The Depositary shall notify the Parties and Signatories 
within one calendar month of: 

(التوقیع والتصدیق أو القبول أو  27أ) أي توقیع وفقًا للمادة 
 ؛الموافقة)

 

a) Any signature pursuant to Article 27 (Signature and 
Ratification, Acceptance or Approval); 

 27أو قبول أو موافقة وفقًا للمادة  تصدیق وثیقةب) إیداع أي 
 ؛(التوقیع والتصدیق  أو القبول أو الموافقة)

b) The deposit of any instrument of ratification, 
acceptance or approval pursuant to Article 27 (Signature 
and Ratification, Acceptance or Approval); 
 

 28ال لتحفظ وفقًا للمادة ج) أي تحفظ أو سحب أو استبد
 ؛(التحفظات)

 

c) Any reservation or withdrawal or replacement of a 
reservation pursuant to Article 28 (Reservations); 

 Any notification or additional notification pursuant to (d ؛(اإلخطارات) 29د) أي إخطار أو إخطار إضافي وفقًا للمادة 
Article 29 (Notifications); 
 

 33ھـ) أي تعدیل مقترح على ھذه االتفاقیة وفقًا للمادة 
 ؛(التعدیل)

e) Any proposed amendment to this Convention 
pursuant to Article 33 (Amendment); 

(االنسحاب)؛  37و) أي انسحاب من ھذه االتفاقیة وفقًا للمادة 
 و

f) Any withdrawal from this Convention pursuant to 
Article 37 (Withdrawal); and 
 

 ز) أي إخطار آخر متعلق بھذه االتفاقیة.
 

g) Any other communication related to this Convention. 

 The Depositary shall maintain publicly available lists .3 :تخص للعمومع لدیھ بقوائم متاحة الُمودِ  یحتفظ -3
of: 
 

 ؛أ) اتفاقیات الضرائب المشمولة
 

a) Covered Tax Agreements; 
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 األطراف؛ و بمعرفةب) التحفظات التي یتم إبداؤھا 
 

b) Reservations made by the Parties; and 

 األطراف.المقدمة بمعرفة ج) اإلخطارات 
 

c) Notifications made by the Parties. 

، حسب االصولوإثباتًا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون 
 بالتوقیع على ھذه االتفاقیة.

 

In witness whereof the undersigned, being duly 
authorised thereto, have signed this Convention. 

ُحِرَرت في باریس، في الیوم الرابع والعشرین من شھر نوفمبر 
نجلیزیة والفرنسیة، وكال النصین للغتین اإل، با2016لعام 

متساویین في الحجیة، في نسخة واحدة تودع في محفوظات 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة.

Done at Paris, the 24th day of November 2016, in 
English and French, both texts being equally authentic, 
in a single copy which shall be deposited in the archives 
of the Organisation for Economic Co-operation and 
Development. 

 


