وثيقة النص المجمع لالتفاقية متعددة األطراف واتفاقية بين جمهورية
مصر العربية وروسيا االتحادية بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل ورأس
المال
اخالء المسئولية العام عن وثيقة النص المجمع
إن هذه الوثيقة الشاملة ("الوثيقة") للنص المجمع لالتفاقية متعددة االطراف الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم
 446لسنة  2020واتفاقية تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس
المال بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا االتحادية والمنشورة بالجريدة الرسمية  27بتاريخ 2003/7/3
("االتفاقية") ،ما هي إال نص استرشادي مترجم عن نص اللغة االنجليزية لالتفاقية ،علما بأن النسخة االنجليزية من
االتفاقية هي األرجح واألولي بالتطبيق من جانب الحجية حال االختالف بين نسخ اللغات المختلفة ذاتها وذلك دون
ادني مسئولية على الجهه المصدرة لتلك النصوص.
تقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق االتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وروسيا االتحادية فيما يتعلق
بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة في  23سبتمبر ( 1997االتفاقية) ،بصيغته المعدلة بموجب االتفاقية
متعددة األطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة باالتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح  MLIالموقعة
من قبل مصر في  7يونيو  2017وروسيا في  7يونيو .2017
تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص باالتفاقية متعددة األطراف بالنسبة لـ مصر المقدمة الى المودع لديه عند
التصديق في  30سبتمبر  2020والموقف الخاص باالتفاقية متعددة األطراف بالنسبة لـ روسيا المقدمة الى المودع لديه
عند التصديق في  18يونيو  .2019وتخضع هذه المواقف الخاصة باالتفاقية متعددة األطراف للتعديالت المنصوص
عليها باالتفاقية متعددة األطراف .ويمكن أن تؤدى التعديالت التي أدخلت على المواقف الخاصة باالتفاقية متعددة
األطراف إلى تعديل آثار االتفاقية متعددة األطراف على هذه االتفاقية.
يعتد بالنصوص القانونية ذات الحجية لالتفاقية واالتفاقية متعددة األطراف وتبقى وتظل هي النصوص القانونية القابلة
للتطبيق.
ترد أحكام االتفاقية متعددة األطراف التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام االتفاقية في مربعات بجميع أجزاء نص هذه الوثيقة
في سياق أحكام االتفاقية ذات الصلة .وأدرجت المربعات التي تحتوي على أحكام االتفاقية متعددة األطراف بشكل عام
وفقا لترتيب أحكام االتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لعام .2017
تم إجراء تغييرات على نص أحكام االتفاقية متعددة األطراف لتتوافق المصطلحات المستخدمة في االتفاقية متعددة
األطراف مع المصطلحات المستخدمة في االتفاقية (مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"االتفاقية/االتفاق" ،و"الواليات
القضائية المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة") ،لتسهيل فهم أحكام االتفاقية متعددة األطراف .وتهدف التغييرات التي أجريت
على المصطلحات إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقة وال يقصد بها تغيير مضمون أحكام االتفاقية متعددة األطراف.
وبالمثل ،تم إجراء تغييرات على أجزاء من أحكام االتفاقية متعددة األطراف التي تصف أحكام حالية لالتفاقية :تم
استبدال اللغة الوصفية بإشارات قانونية لألحكام الحالية لتسهيل القراءة.
في جميع الحاالت ،يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام االتفاقية أو إلى االتفاقية على أنها تشير إلى االتفاقية حسبما
تم تعديلها بموجب أحكام االتفاقية متعددة األطراف ،شريطة أن تكون هذه األحكام من االتفاقية سارية المفعول.
مراجع
يوجد النص االصلي لالتفاقية متعددة االطراف واالتفاقية على موقع ][www.eta.gov.eg
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اخالء المسئولية عن دخول احكام االتفاقية متعددة االطراف حيز التنفيذ
ال تسري أحكام االتفاقي ة متعددة األطراف المطبقة على هذه االتفاقية في نفس التواريخ التي تسري فيها األحكام األصلية
لالتفاقية .ويمكن لكل حكم من أحكام االتفاقية متعددة األطراف أن يسري في تواريخ مختلفة ،اعتمادا على أنواع
الضرائب المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها
جمهورية مصر العربية وروسيا االتحادية في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة باالتفاقية متعددة األطراف.
تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة30 :سبتمبر 2020لـ مصر و 18يونيو  2019لـ روسيا.
دخول االتفاقية متعددة األطراف حيز النفاذ 1 :يناير  2021لـ مصر و 1اكتوبر  2019لـ روسيا:
سيظل تطبيق االتفاقية متعددة األطراف معلقا ً الى ان يتم استكمال اإلجراءات الالزمة مع منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ،وذلك من خالل االخطار وفقا ألحكام المادة ( )35الفقرة ( )7من االتفاقية متعددة األطراف.
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إتفــــاقية
بيـــن
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة روسيا اإلتحادية
بشأن
تجنب اإلزدواج الضريبي ومنع التهرب
من الضرائب المفروضة على
الدخل ورأس المال

رغبة فى عقد إتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
تحل الفقرة  1التالية من المادة  6من االتفاقية متعددة األطراف محل النص الذي يشير إلى العزم على منع االزدواج الضريبي في الديباجة
الخاصة بهذه االتفاقية:

المادة  6من االتفاقية متعددة األطراف  /الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة
إذ عقدت العزم على منع االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها ]هذه االتفاقية[ دون خلق فرص لعدم
الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خالل التهرب أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خالل ترتيبات التسوق
باالتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك ] االتفاقية[ ألغراض تحقيق استفادة غير
مباشرة للمقيمين في واليات قضائية ثالثة).
وتدعيما للتعاون اإلقتصادى – تم اإلتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا اإلتحادية على ما يلي:
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المادة ()1
النطاق الشخصي
تطبق هذه اإلتفاقية على األفراد المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

المادة ()2
الضرائب التى تتناولها اإلتفاقية
 -1تطبق هذه اإلتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التى تفرضها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو
سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
 -2تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل ومجموع رأس
المال أو على عناصر من الدخل أو رأس المال بما فى ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف فى
األموال المنقولة أو الثابتة والضرائب على مجموع األجور أو المرتبات وأيضا الضرائب على إعادة تقييم رأس
المال.
 -3الضرائب الحالية التى تطبق عليها هذا اإلتفاقية هي:
أ .بالنسبة إلى روسيا األتحادية:
)1
)2
)3
)4

الضريبة على أرباح دخل المشروعات والمنظمات،
الضريبة على دخل األفراد،
الضريبة على ممتلكات المشروعات والمنظمات،
الضريبة على ممتلكات األفراد،
(يشار إليها فيما بعد بـالضريبة الروسية)

ب .بالنسبة لجمهورية مصر العربية- :
( )1الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة األطيان والضريبة على العقارات المبنية)،
( )2الضريبة الموحدة على دخل األشخاص الطبيعين،
( )3الضريبة على أرباح شركات األموال،
( )4رسم تنمية الموارد المالية للدولة،
( )5الضرائب اإلضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة عاليه أو المفروضة بطرق أخرى.
(ويشار إليها فيما بعد بـالضريبة المصرية).
 -4تسري أحكـــام هذه اإلتفاقية على أية ضـرائب ممـاثلة أو مشابهة فى جــوهرها للضرائب التى تفرض على الدخل
ورأس المال بعد تاريخ توقيع اإلتفاقية باإلضافة إلى الضرائب الحالية أو بدال منها.
وتقوم السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الدولة األخرى بأية تغيرات جوهرية تطرأ على
قوانينها الضريبية.
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المـادة ()3
تعاريف عامة
 -1ألغراض هذه اإلتفاقية ما لم يقض النص بخالف ذلك:
يٌقصد بعبارة "دولة متعاقدة" أو عبارة "الدولة المتعاقدة األخرى" روسيا اإلتحادية (روسيا) وجمهورية مصر
العربية (مصر) حسبما يقتضيه مدلول النص.

(أ)

(ب) يٌقصد بعبارة " روسيا اإلتحادية" إقليم روسيا اإلتحادية وأيضا كل المنطقة اإلقتصادية والجرف القارى المحددة
وفقا ألحكام القانون الدولى.
(ج) يٌقصد بعبارة "جمهورية مصر العربية" اإلقليم والمياه اإلقليمية لجمهورية مصر العربية وكل المنطقة
اإلقتصادية والجرف القارى والمحددة وفقا ألحكام إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام .1982
(د) لفظ " شخص" تتضمن أي فرد أو شركة أو كيان مكون من مجموعة أشخاص.
(ه) يٌقصد بل فظ " شركة " أى شخصية اعتبارية أو أى وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية
اعتبارية.
(و) يٌقصد بعبارة "مشروع دولة متعاقدة" و " مشروع الدولة المتعاقدة األخرى" على التوالى مشروع يديره شخص
مقيم فى دولة متعاقدة ومشروع يديره شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة األخرى.
(ز) يٌقصد بعبارة " النقل الدولى" أى عمليات نقل تقوم بها السفن والقوارب أو طائرات يقوم بتشغيلها مشروع دولة
متعاقدة فيما عدا السفن أو القوارب أو الطائرات التى تعمل بين أماكن تقع فى الدولة المتعاقدة األخرى.
(ح)

يقصد بعبارة " السلطة المختصة ":
 -1بالنسبة لروسيا وزارة المالية فى روسيا اإلتحادية – أو من يمثلها قانونا.
 -2بالنسبة لمصر وزير المالية أو من يمثله قانونا.

(ط)

يقصد بلفظ " مواطن “:
 -1أى فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.
 -2أى شخص قانونى أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد هذه الصفة من القانون النافذ فى الدولة
المتعاقدة.

 -2عند تطبيق أحكام هذه اإلتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين ،يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف بها المعنى
المقرر له فى القانون المعمول به فى تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه اإلتفاقية ،وذلك مالم
يقض النص بخالف ذلك.

المادة ()4
ال ُمقيم
 -1ألغراض هذه اإلتفاقية يقصد بعبارة " مقيم فى دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقا ً لقـوانين تلك الدولة للضرائب
المفروضة بها بحكم موطنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو محل التسجيل أو أي معيار آخـر مماثل.
 -2فى حالة ما إذا كان الفرد يعتبر وفقا ً ألحكام الفقرة ( )1من هذه المادة مـقيما ً بكلتا الدولتين المتعاقدتين ،فإن هذه
الحالة تعالج طبقا ً للقواعد اآلتية:
أ -يـعتبر مقيما ً بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا
الدولتين فإنه يعتبر مقيما ً فى الدولة التى له بها عالقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
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ب -فى حـالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الحيوية أو فى حالة عدم وجود سكن
دائم تحت تصرفه فى أي من الدولتين فيـعتبر مقيما ً فى الدولة التى فيها محل إقامة معتاد.
ج -إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين ،أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما ،فيـعتبر مقيما ً فى
الدولة التى يحمل جنسيتها.
د -إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين ،أو ال يحمل جنسية أي منهما ،تقوم السلطات المختصة فى
الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة باإلتفاق المشترك بينهما.
 -3فى حالة ما إذا اعتبرت شركة بمقتضى أحكام الفقرة رقم ( )1مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن إقانتها تتحدد
كاآلتى:
أ.

تعتبر مقيمة بالدولة التى تحمل جنسيتها.

ب .فإذا كانت تحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لم تكن تحمل جنسية أى منهما فتعتبر مقيمة فى الدولة
الكائن فيها محل اإلدارة الفعلية.
 -4فى حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة رقم ( )1من هذه المادة شخص آخر بخالف الفرد أو الشركة مقيما
بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطة المختصة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين سوف تسعى لحل المسألة باإلتفاق
المشترك لتحديد طريقة تطبيق اإلتفاقية بالنسبة لهذا الشخص.

المـادة ()5
المنشأة الدائمة
 -1ألغراض هذه اإلتفاقية ،يـقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول فيه كل نشاط المشروع أو
بعضه.
 -2تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على نحو خاص:
أ -محل اإلدارة
ب -الفرع
ج -المبانى والمخازن المستخدمة كمنافذ للبيع
د -المكتب
ه -المصنع
و -الورشة
ز -المنجم ،حقل البترول أو الغاز ،المحجر أو أي مكان آخر الستخراج الموارد الطبيعية
ح -المزرعة أو الغراس
 -3يشمل تعبير المنشأة الدائمة أيضا ما يلي:
أ-

أ] -تم التعديل بالفقرة  1من المادة  14من االتفاقية متعددة االطراف [ ]مــوقـع البنـاء أو مشروع اإلنشـاء
أو التجميع أو مشــروع التجهيزات أو األنشطـة اإلشـرافية المرتبطة به ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو
المشروع أو النشاط لمدة تزيد فى مجموعها عن ستة أشهر[.
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تطبق الفقرة  1التالية من المادة  14من االتفاقية متعددة االطراف وتنسخ احكام هذه االتفاقية:

المادة  14من االتفاقية متعددة األطراف -تجزئة العقود

فقط لغرض تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز ]ستة أشهر[ المشار إليها في] الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة } {3من المادة
} {5من االتفاقية[:
ّ
أ) في حال يمارس مشروع من]دولة متعاقدة[ أنشطة في ] الدولة المتعاقدة[ األخرى في مقر يشكل موقع البناء أو
مشروع اإلنشـاء أو التجميع أو مشــروع التجهيزات أو }يمارس أنشطة إشرافية مرتبطة بهذا المقر{ ،وتتم ممارسة
هذه األنشطة خالل فترة أو فترات زمنية تتجاوز ،في مجملها 30 ،يو ًما من دون تجاوز ]ستة أشهر[ ؛ و
ب) في حال تتم ممارسة أنشطة مرتبطة في] الدولة المتعاقدة[ األخرى في }(أو ،في حال تنطبق على أنشطة إشرافية،
مرتبطة بـ){ موقع البناء أو مشروع اإلنشـاء أو التجميع أو مشــروع التجهيزات خالل فترات زمنية مختلفة ،يتجاوز
كل منها  30يو ًما ،بمعرفة مشروع واحد أو أكثر مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالمشروع المذكور ً
أوال،
تضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى الفترة الزمنية اإلجمالية التي مارس خاللها المشروع المذكور ً
أوال األنشطة في
موقع البناء أو مشروع اإلنشـاء أو التجميع أو مشــروع التجهيزات.
ب -تقديم الخدمات بما فيها الخدمات االستشارية التى يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو أفراد آخرين لكن فقط
إذا استمرت تلك األنشطة (بالنسبة للمشروع أو مشروع مرتبط به) داخل الدولة لمدة مجموعها يزيد عن ستة
أشهر خالل فترة اثني عشر شهرا.
] -4تم التعديل بالفقرة  2من المادة  13من االتفاقية متعددة االطراف [ ] استثناء من األحكام السابقة لهذه المادة ،فإن
عبارة "المنشاة الدائمة " ال تشمل ما يلي:
أ-
ب-
ج-
د-
ه-
و-

االنتفاع بالتسهيالت الخاصة بأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط.
االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع ألغراض التخزين أو العرض فقط.
االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط.
االحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.
االحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض فقط ممارسة أية أنشطة أخرى ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
االحتفاظ بمكان ثابت للعمل يزاول به فقط أى مجموعة من األنشطة المشـار إليها فى الفـقرات الفـرعـية السابقة
مــن (أ) إلى (و) ،بشرط أن يكون النشاط اإلجماالى لهاذا المكاان الثابات والنااتج عان مجموعاة هاذه األنشاطة ذا
صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع فقط[.

تحل الفقرة  2التالية من المادة  13من االتفاقية متعددة االطراف محل الفقرة ( )4من المادة ( )5من هذه االتفاقية:

المادة  13من االتفاقية متعددة األطراف  /التجنب المصطنع لوضع المنشاة الدائمة من خالل إعفاء أنشطة محددة
(الخيار أ)
مع مراعاة ]المادة ( )5من االتفاقية[ ،ال يشمل مصطلح المنشاة الدائمة ما يلي:
أ) ) أ )1-االنتفاع بالتسهيالت الخاصة بأغراض التخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط.
(أ )2-االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع ألغراض التخزين أو العرض فقط.
(أ )3-االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر فقط .
(أ )4-االحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.
(أ )5-االحتفاظ بمكان ثابت للنشاط بغرض فقط ممارسة أية أنشطة أخرى ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة
للمشروع.
(أ )6-االحتفاظ بمكان ثابت للعمل يزاول به فقط أى مجموعة من األنشطة المشـار إليها فى الفـقرات الفـرعـية
السابقة مــن (أ )1-إلى ( أ ،)6-بشرط أن يكون النشاط اإلجمالى لهذا المكان الثابت والناتج عن مجموعة هذه
األنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع فقط؛
ب) االحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام ،بالنيابة عن المشروع ،بأي نشاط غير وارد في
الفقرة الفرعية أ)؛
ج) االحتفاظ بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط ألي مزيج من األنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ) و ب)،
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بشرط أن يكون النشاط أو ،في حالة الفقرة الفرعية ج) ،مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل ذا طبيعة
تحضيرية أو مساعدة.
تنطبق الفقرة  4التالية من المادة  13من االتفاقية متعددة االطراف على الفقرة ( )4من المادة ( )5من هذه االتفاقية} حسبما تم تعديلها بالفقرة ()2
من المادة  13من االتفاقية متعددة االطراف{:

ال تنطبق] المادة } {5من االتفاقية }حسبما تم تعديلها بموجب الفقرة } {2من المادة  13من االتفاقية متعددة
األطراف{[ ،على مقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل يتم استخدامه أو االحتفاظ به بمعرفة مشروع في حال قيام
المشروع ذاته أو مشروع مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بممارسة أنشطة النشاط التجاري أو العمل في نفس المقر أو في مقر آخر
في نفس ] الدولة المتعاقدة[ و:

أ) أن ذلك المقر أو المقر اآلخر يش ِّ ّكل منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بموجب أحكام] المادة
تعرف المنشأة الدائمة؛ أو
} {5من االتفاقية[ الضرائب المشمولة التي ِّ ّ
ب) لم يكن مجمل النشاط الناتج عن مزيج األنشطة التي تتم ممارستها بمعرفة المشروعين في نفس المقر ،أو بمعرفة
نفس المشروع أو مشروعات مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً في المقرين ،ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة،
بشرط أن تش ّكل أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر ،أو يمارسها نفس المشروع
أو المشروعات المرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً في المقرين ،وظائف مك ِّ ّملة تعد جز ًءا من العملية المترابطة لتسيير األنشطة
التجارية أو األعمال.
 ] -5تم االحالل بالفقرة  1من المادة  12من االتفاقية متعددة االطراف [ ]استثناء من أحكام البندين ( )2( ،)1من
هذه المادة فإن الشخص بخالف الوكيل المستقل الذي تسري عـليه أحكام البند ( )7من هذه المادة والذي يعمل فى
إحدى الدول المتعاقدة نيابة عن مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى
الدولة المتعاقدة المذكورة أوال بالنسبة لألنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع إذا:
(أ) كانت له – ويمارس عادة فى هذه الدولة المتعاقدة – سلطة إبرام العقود باسم المشروع مالم تكن تلك األنشطة
(أنشطة هذا الشخص) من قبيل األنشطة التى تمارس من خالل مركز ثابت والمشار إليها فى الفقرة ( )4من
هذه المادة – تلك الفقرة التى ال تجعل المركز الثابت للعمل الذي يزاول تلك األنشطة منشأة مستقرة طبقا
ألحكامه[.
تحل الفقرة  1التالية من المادة  12من االتفاقية متعددة االطراف محل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  5من المادة  5من هذه االتفاقية:

المادة  12من االتفاقية متعددة األطراف  /التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خالل ترتيبات الوكالء بالعمولة
واالستراتيجيات المماثلة
مع مراعاة ] المادة } {5من االتفاقية[ ،ولكن إعماالً ] للفقرة  2من المادة  12من االتفاقية متعددة األطراف[ ،ففي حال
قيام شخص بممارسة نشاط في ]دولة متعاقدة[بالنيابة عن مشروع ،وفي هذا الصدد ،يبرم بشكل معتاد عقوداً ،أو يؤدى
بشكل معتاد الدور الرئيسي الذي يؤدى إلبرام العقود التي يتم إبرامها عادةً دون قيام المشروع بإجراء أيه تعديالت
جوهرية ،وتكون هذه العقود:
أ) باسم المشروع؛ أو
ب) لنقل ملكية أو لمنح الحق في استخدام ممتلكات يملكها ذلك المشروع أو يتمتع ذلك المشروع بالحق في استخدامها؛ أو
ج) لتقديم الخدمات بمعرفة ذلك المشروع،
يعد ذلك المشروع لديه منشأة دائمة في تلك] الدولة المتعاقدة[ فيما يتعلق بأي أنشطة يمارسها ذلك الشخص لصالح
المشروع ،ما لم تكن تلك األنشطة ،في حال تمت ممارستها بواسطة المشروع من خالل مقر ثابت للنشاط التجاري أو
العمل الخاص بذلك المشروع يقع في تلك ] الدولة المتعاقدة[ ،لن تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت للنشاط التجاري أو
العمل منشأة دائمة بموجب تعريف المنشأة الدائمة الوارد في أحكام ] المادة } {5من االتفاقية[ .أو
(ب) إذا لم يكن له تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أوال بمخزون من السلع أو البضائع
يقوم بالتسليم منها بانتظام نيابة عن المشروع.
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 -6استثناء من األحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة فيما عدا ما ما يتعلق بإعادة التأمين
يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة األخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين فى إقليم هذه الدولة
األخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خالل شخص ال يكون وكيال ذو صفة مستقلة ممن ينطبق عليه
أحكام الفقرة ( )7من هذه المادة.
 ] -7تم االحالل بالفقرة  2من المادة  12من االتفاقية متعددة االطراف [ ]ال يعتبر أن للمشروع التابع إلحدى الدولتين
المتعاقدتين منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة األخرى لمجرد قيامه بنشاط فى هذه الدولة المتعاقدة األخرى من خالل
سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هؤالء األشخاص العمل فى حدود
مهنتهم المعتـادة ومع ذلك فإذا كان هذا الوكيل يزاول كل هذا النشاط أو أغلبه نيابة عن هذا المشروع ال يعتبر وكيال
ذا صفة مستقلة فى مفهوم هذه الفقرة[.
تحل الفقرة  2التالية من المادة  12من االتفاقية متعددة االطراف محل الفقرة ( )7من المادة ( )5من هذه االتفاقية:

المادة  12من االتفاقية متعددة األطراف /التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خالل ترتيبات الوكالء بالعمولة
واالستراتيجيات المماثلة

ال تنطبق] الفقرة  1من المادة  12من االتفاقية متعاددة األطاراف[ فاي حاال أن الشاخص الاذي يماارس العمال فاي ] دولاة
متعاقدة[ بالنياباة عان مشاروع يتباع ] الدولاة المتعاقادة[ األخارى يماارس نشااطا ً تجارياا ً أو عماالً فاي ] الدولاة المتعاقادة[
المذكورة أوالً بوصفه وكيالً مستقالً يعمل بالنيابة عن المشروع في إطار نشاطه التجااري أو عملاه المعتااد .ورغام ذلاك،
ففي حال أن الشخص يعمل بشكل حصري أو شبه حصري بالنيابة عان واحاد أو أكثار مان المشاروعات التاي يارتبط بهاا
ارتباطا ً وثيقاً ،فال يعد ذلك الشخص وكيالً مستقالً بالمعنى المنصوص عليه في هاذه الفقارة فيماا يتعلاق باأي مشاروع مان
هذا القبيل.
 -8إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة
المتعاقدة األخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأى طريقة
أخرى) ال يجعل فى حد ذاته أيــا من الشركتين منشأة دائمة للشركة األخرى.
تنطبق الفقرة  1التالية من المادة  15من االتفاقية متعددة االطراف على احكام هذه االتفاقية:

المادة  15من االتفاقية متعددة األطراف – تعريف الشخص المرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بمشروع
ألغراض أحكام] المادة } {5مان االتفاقياة[ ،يكاون شاخص مرتبطاا ً ارتباطاا ً وثيقاا ً بمشاروع فاي حاال ممارساة أحادهما،
اسااتنادًا إلااى كافااة الحقااائق والظااروف ذات الصاالة ،الساايطرة علااى اآلخاار أو فااي حااال خضااوع كليهمااا لساايطرة نف اس
األشخاص أو المشروعات .وعلى أية حال ،يعتبر شخص مرتب ً
طا ارتباطا ً وثيقا ً بمشروع في حال يمتلك أحادهما بصاورة
مباشرة أو غير مباشرة أكثر من  50في المائة من الحصص االنتفاعياة فاي اآلخار (أو ،فاي حالاة الشاركة ،أكثار مان 50
في المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية االنتفاعية في الشركة) أو في حاال يمتلاك شاخص آخار
بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من  50في المائة من الحصص االنتفاعية (أو ،في حالة الشاركة ،أكثار مان  50فاي
المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية االنتفاعية في الشركة) في الشخص والمشروع.

المادة ()6
الدخل الناتج من األموال العقارية
 )1يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين من أموال عقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من
الزراعة أو الغابات) كائنة فى الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
 )2تعرف عبارة (أموال العقارية) بالمعنى المحدد لها وفقا ً لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك األموال وتشمل
هذه العبارة على أي حال األموال الملحقة باألموال العقارية كالماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات
كذلك الحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية العقارات وحق االنتفاع باألموال العقارية
والحقوق المتعلقة بمبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغالل أو حق استغالل المناجم والموارد المعدنية وغيرها من
الموارد الطبيعية ،وال تعتبر السفن أو القوارب أو الطائرات من األموال العقارية.
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 )3تسري أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة على الدخل الناتج من االستعمال المباشر لألموال العقارية أو تأجيرها أو
استعمالها على نحو آخر.
 )4تسري أحكام الفقرتين ( )1و( )3من هذه المادة على الدخل الناتج من األموال العقارية ألي مشروع والدخل الناتج
من األموال العقارية المستخدمة ألداء الخدمات الشخصية المستقلة.

المادة ()7
األرباح التجارية والصناعية
)1

تخضع األربـاح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكـن
المشروع يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة األخرى عن طـريق منشأة دائمـة كائنـه فيها ،فإذا كـان المشـروع
يزاول نشـاطا ً على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة األخرى ولكن فى
حدود ما يخص تلك المنشاة الدائمة فقط من هذه األرباح.

)2

مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة ( )3من هذه المادة إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى
الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها ،فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين األرباح التى
تخص المنشأة الدائمة على أساس األرباح التى تحققها المنشاة لو كانت مشروعا مستقال ومنفصال يزاول نفس
النشاط أو نشاطا مماثال فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي
يعتبر منشأة دائمة له.

)3

عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف التى أنفقت على أغراض نشاط المنشأة الدائمة بما فى ذلك
المصاريف التنفيذية والمصاريف اإلدارية العمومية سواء أنفقت فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو فى
غيرها.

)4

ال تعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة اشترت سلعا أو بضائع للمشروع.

)5

طالما أن العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد األرباح التى تخص المنشأة الدائمـة على أساس
تقسيم نسبي لألرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة ( )2ال تمنع تلك الدولة المتعاقدة من
تحديد األرباح التى تخضـع للضرائب على أسـاس التقسيــم النسبى الـذى جرى عليـه العـرف على أن طريقة
التقسيم النسبى يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة فى هذه المادة.

)6

ألغراض الفقرات السابقة فإن األرباح التى تخص المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن
هناك سبب سليم وكاف للعمل بخالف ذلك.

)7

إذا كانت األرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على حده مواد أخرى فى هذه اإلتفاقية فإن أحكام هذه المادة
ال تخل بأحكام تلك المواد.

المادة ()8
النقل الدولى
 )1يخضع الدخل الذي يحققه مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين ،من تشغيل السفن أو القوارب أو الطائرات فى
النقل الدولى ،للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط.
 )2تسري أحكام الفقرة ( )1بالمثل على الدخل الناتج من االشتراك فى اتحاد شركات أو نشاط تجارى مشترك أو
فى وكالة دولية.
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المادة ()9
المشروعات المشتركة
( -1أ) إذا ساهم مشروع تابع إلحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر ،فى إدارة أو رقابة أو رأس
مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى ،أو
(ب) إذا ساهم نفس األشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع إلحدى
الدولتين المتعاقدتين ومشروع للدولة المتعاقدة األخرى.
وإذا وضعت أو فرضت فى أي الحالتين المذكورتين شروطا بين المشروعين ،فيما يتعلق بعالقتهما المالية
والتجارية ،تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين المشروعات المستقلة فإن أية أرباح كان يمكن أن
يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط ،يجوز أن
تتضمنها أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
 -2ال تقوم الدولة المتعاقدة بتغيير أرباح مشروع طبقا للظروف المشار إليها فى الفقرة ( )1من هذه المادة بعد انتهاء
المدة المحددة فى قوانينها الداخلية.
وفى جميع األحوال بعد مرور خمس سنوات من نهاية العام الذي تحقق فيه أرباح مشروع تلك الدولة المتعاقدة
التى خضعت للتغيير.
 -3ال تطبق أحكام الفقرتين ( )2من هذه المادة فى حالة التهرب أو التقصير المتعمد أو اإلهمال.

المادة ()10
أرباح األسهم
 )1تخضع ارباح األسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة
األخرى للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
 )2ومـع ذلك فإن أرباح األسهم هذه تخضع أيضا ً للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تقيم بها الشــركة الدافعة لهذه
األرباح وطبقا لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح األسهم فإن الضريبة
المفروضة ال يجوز أن تزيد عن %10من إجمالى مبلغ أرباح االسهم ،ولن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض
الضريبة على الشركة بالنسبة لألرباح التى دفعت منها أرباح األسهم.
 )3يقصد بأرباح األسهم فى هذه المادة الدخل المستمد من األسهم أو من الحقوق األخرى  -غير حقوق الدائنين -
والمشاركة فى األرباح وكذلك الدخل المستمد من حقوق المشاركة األخرى التى تخضع لنفس المعاملة الضريبية
كالدخل الناتج من األسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة األخرى التى تقيم بها الشركة الموزعة لألرباح.
 )4ال تسـرى أحـكام الفقرتين ( )2( ، )1من هذه المادة إذا كان المـالك المستفيـد مـن أرباح األسهـم مقيما ً فى إحدى
الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة األخرى التى تقيم بها الشركة الدافعة لألرباح من خالل
منشاة مستقرة كائنة بها أو يؤدي فى تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل مركز ثابت أو كائن بها
وأن تكون ملكية األسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشاة المستقرة أو المركز
الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( )7أو المادة ( )14من هذه األتفاقية على حسب األحوال .
 )5إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحا ً أو دخالً من الدولة المتعاقدة األخرى فإنه ال
يجوز لهذه الدولة المتعاقدة األخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح األسهم المدفوعة بواسطة الشركة إال إذا
كانت مثل هذه األرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى أو إذا كانت ملكية األسهم المدفوع
بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا ً بمنشأة مستقرة أو مركز ثابت كائن بتلك الدولة المتعاقدة األخرى وال أن
تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على األرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح األسهم المدفوعة أو
األرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها األرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة األخرى.
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المادة ()11
الفوائد
 )1الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة األخرى تخضع
للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
 )2ومع ذلك تخضع هذه الفوائد أيضا للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة التى نشأت فيها وطبقا ً لقوانين تلك الدولة
المتعاقدة ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من الفوائد فإن الضريبة التى تفرض يجب أن ال تزيد عن %15
من إجمالي مبلغ الفوائد.
 )3الفوائد التى تنشأ فى دولة متعاقدة تعفى من الخضوع للضريبة فى تلك الدولة وذلك فى حالة ما إذا كانت الفوائد تدفع
إلى:
(أ) الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها.
(ب) البنك المركزى أو أى بنك آخر تمتلك الدولة المتعاقدة األخرى  %51من رأسماله.
 )4يقصد بلفظ "الفوائد" فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات الدين أيا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن أم لم
تكن أو كانت تمنح أو ال تمنح حق المشاركة فى أرباح المديونية وخاصة الدخل الناتج من السندات الحكومية أو
الدخل من األذونات أو السندات بما فى ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بمثل هذه األذونات أو السندات.
 )5ال تسري أحكام الفقرتين ( )2( ،)1من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيما ً فى إحدى الدولتين
المتعاقدتين ويزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة األخرى التى تنشأ فيها الفوائد من خالل منشأة مستقرة كائنة بها ،أو
يباشر فى تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من خـالل مركز ثابت كائن بها ،وان يكون سند المديونية
الذي يدفع عنه الفوائد مرتبطا ً ارتباطا فعليا بتلك المنشـأة المستقرة أو المركز الثابت ،وفى هذه الحالة تطبق أحكام
المادة ( )7أو ( )14من هذه األتفاقية على حسب األحوال.
 )6تعتبر الفوائد أنها قد نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كانت تدفعها الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو
إحدى سلطاتها المحلية أو شخص مقيم فى تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء كان مقيما ً
أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين  -يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة مستقرة أو مركزا ثابتا -
يتعلق به الدين الذى تنشأ عنه الفوائد المدفوعة ،وكانت تلك المنشأة المستقرة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد،
فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة الكائن بها المنشأة المستقرة أو المركز الثابت.
 )7إذا كانت قيمة الفوائد تزيد بسبب وجود عالقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر
بالنظر إلى سند الدين الذي تدفع عنه الفوائد – عن القيمة التى كان يتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد لو لم
توجد هذه العالقة فإن أحكام هذه المادة ال تسري إال على هذه القيمة األخيرة فقط وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء
الزائد من مبلغ الفوائد المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة األحكام
االخرى المنصوص عليها بهذه اإلتفاقية.

المادة ()12
اإلتــــاوات
 )1اإلتاوات التى تنشـأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة األخـرى تخضع
للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
 )2ومـع ذلك تخضع هذه اإلتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ بها وطبقا لقوانين تلك الدولة ،ولكن إذا كان
المستلم هو المالك المستفيد لإلتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب أال يزيد سعرها عن  %15من إجمالي مبلغ
اإلتاوات.
 )3يقصـد بلفظ " إتاوات " الوارد فى هذه المادة المبالغ من أى نوع يتم تسلمها مقابل استعمال أو الحـق فى استعمال
حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمى بما فى ذلك األفـالم السينمائية واألفالم والشرائط المسجلة لإلذاعة
والتليفزيون أو أى براءة اختراع أو عالمة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة برامج الكمبيوتر أو أساليب سرية
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أو تركيب أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات ،تتعلق
بخبرة صناعية وتجارية أو علمية.
 )4ال تطبق أحكام الفقرتين ( )2( ،)1من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد لهذه اإلتاوات مقيما ً فى إحدى الدولتين
المتعاقدتين ويمارس فى الدولة المتعاقدة األخرى التى تنشأ فيها اإلتاوات إما نشاطا ً صناعيا أو تجاريا من خـالل
منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدى فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل مركز ثابت
كائن بها وأن الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه اإلتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطا فعليا ً مع تلك المنشأة المستقرة
أو المركز الثابت .وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( )7أو المادة ( )14من هذه اإلتفاقية حسب األحوال.
 )5تعتبر اإلتاوات أنها ،قد نشأت فى دولة متعاقدة إذا كان الدافع لإلتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها
السياسية أو سلطة محلية أو شخصا مقيما فى تلك الدولة ،ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع لإلتاوات سواء كان مقيما ً
أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك فى تلك الدولة المتعاقدة منشأة مستقرة أو مركز ثابتا يرتبط بهما
التزام دفع اإلتاوة ويتحمالن به فإن اإلتاوات تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة المتعاقدة الكائن بها المنشأة المستقرة أو
المركز الثابت.
 )6إذا ،كانت قيمة اإلتاوات المدفوعة بسبب عالقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر
بالنظر إلى االستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها اإلتاوات تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع
والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العالقة فإن أحكام هذه المادة ال تسري إال على القيمة األخيرة فقط .وفى مثل هذه
الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع مراعاة
األحكام األخرى المنصوص عليها فى هذه اإلتفاقية.

المادة ()13
األرباح الرأسمالية
 )1األرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى األموال العقارية المشار
إليها فى المادة السادسة والكائنة فى الدولة المتعاقدة األخرى تخضع للضرائب فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
 )2األرباح الناتجة عن التصرف فى أموال منقولة تشكل جزءا ً من األموال المستخدمة فى نشـاط منشأة مستقرة
يمتلكها مشروع تابع إلحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة األخرى ،أو الناتجة من التصرف فى أموال
منقولة خاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة األخرى
بغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة بما فى ذلك األرباح من التصرف فى تلك المنشأة المستقرة (وحدها أو مع
المشروع كله) ،أو من التصرف فى مثل هذا المركز الثابت تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
)3

تخضع األرباح الناتجة عن التصرف فى سفن أو قوارب أو طائرات يقوم بتشغيلها مشروع إحدى الدولتين
المتعاقدتين فى النقل الدولى أو من التصرف فى أموال منقولة خاصة بتشغيل تلك السفن أو القوارب أو الطائرات
للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة.

 ] )4تم االحالل بالفقرة  4من المادة  9من االتفاقية متعددة االطراف [ ]تخضع األرباح الناتجة من التصرف فى
أسهم رأس مال شركة تكون ممتلكاتها أساسا بطريق مباشر أو غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة فى دولة
متعاقدة للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة[.
تحل الفقرة  4التالية من المادة  9من االتفاقية متعددة االطراف محل الفقرة ( )4من المادة ( )13من هذه االتفاقية:

المادة  9من االتفاقية متعددة األطراف  /األرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في أسهم أو حصص في كيانات
تستمد قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة
ألغاراض ] االتفاقياة[ ،تخضاع األربااح التاي يحققهاا مقايم فاي ] دولاة متعاقادة[ مان جاراء التصارف فاي ملكياة أساهم أو
حصص مماثلة ،مثل حصص في شركات تضامن أو صناديق ائتمان ،للضريبة في تلك ] الدولاة المتعاقادة[ األخارى فاي
حال استمدت تلك األسهم أو الحصص المماثلة أكثار مان  50فاي المائاة مان قيمتهاا بصاورة مباشارة أو غيار مباشارة مان
ممتلكات غير منقولة (أموال عقارية) تقع في تلك ] الدولة المتعاقدة[ األخرى وذلك في أي وقت خالل فترة الـ  365يو ًما
السابقة على التصرف.
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 )5األرباح الناتجة من التصرف فى أي أموال غير تلك المذكورة فى الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة
فقط فى الدولة المتعاقدة التى ينشأ فيها الدخل.

المادة ()14
الخدمات الشخصية المستقلة
 )1يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات
طبيعة مستقلة للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ،إال أن مثل هذا الدخل يخضع أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة
األخرى فى الحاالت اآلتية:
(أ) إذا كان لدى الشخص مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة كائن فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى ألغراض
القيام بنشاطه ففى هذه الحالة يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة األخرى الدخل الذي يخص فقط هذا المركز
الثابت.
(ب) إذا كان الشخص موجودا فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو لمدد تساوى أو تزيد فى مجموعها عن
( )183يوما ً خالل فترة  12شهرا فإنه يخضع للضريبة بها بالنسبة فقط لمثل هذا الدخل المستمد من النشاط
الذي يؤديه فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
 )2تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو االدبى أو الفني أو التربوي أو التعليمي
وكذلك النشاط المستقل الخاص باألطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء األسنان والمحاسبين.

المادة ()15
الخدمات الشخصية غير المستقلة
 )1مع عدم اإلخالل بأحكام المواد  19 ،18 ،16تخضع المرتبات واألجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها
مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة للضريبة فى تلك الدولة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة
المتعاقدة األخرى .فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن المكافآة المستمدة منه تخضع للضريبة فى تلك الدولة
المتعاقدة األخرى.
 )2استثناءا ً من أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة فإن المكافأة التى يحصل عليها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من
عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة األخرى تخضع للضريبة فى الدولة المذكورة أوالً فقط إذا:
ً
(أ) وجد مستلم المكافأة فى الدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو لمدد ال تزيد فى مجموعها عـن ( )183يومـا خالل
مدة  12شهراً .و
(ب) كانت المكافأة تدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل ال يقيم فى الدولة األخرى ،و
(ج) كانت ال تتحمل المكافأة منشأة مستقرة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة األخرى.
 )3استثناءا ً مـن األحكام السابقة لهذه المادة تخضع المكافأة المستمدة عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو قارب
أو طائرة يقوم يتشغيلها فى النقل الدولي مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة.
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المادة ()16
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى دولة متعاقدة
بصفته عضوا ً بمجلس إدارة  -أو أى مجلس أخر مشابه أو بصفته من موظفى اإلدارة العليا لشركة مقيمة فى الدولة
المتعاقدة األخرى يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

المادة ()17
الفنانون والرياضيون
)1

استثناءا ً من أحكام المادتين ( )15( ،)14من هذه اإلتفاقية يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم فى إحدى الدولتين
المتعاقدتين من عمله كفنان مثل فناني المسرح أو السينما أو اإلذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو الرياضي من
نشاطه الشخصى الذي يزاوله فى الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

 )2إذا كـان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة نشاطه الشخصى ال يعود على الفنـان أو الرياضي نفسه
ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يخضع استثناء من أحكام المواد ( )15( ،)14( ،)7من هذه اإلتفاقية
للضريبة في الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه.

المادة ()18
المعاشات واإليرادات المرتبة لمدى الحياة
)1

المعاشات واإليرادات المرتبة لمادى الحيااة التاى تنشاأ فاى دولاة متعاقادة وتادفع لمقايم فاى الدولاة المتعاقادة األخارى
تخضع للضريبة فى الدولة المذكورة أوال.

)2

يقصد بتعبير " اإليرادات المرتبة لمدى الحياة " مبلغ معين يدفع لفرد بصفة دورية فى مواعيد محاددة خاالل حياتاه
أو خالل مدة معينة محددة بموجب إلتزام بأداء هذه المدفوعات وفاء لعوض مناسب وكامل فاى شاكل نقادي أو قابال
للتقييم بالنقود.

المادة ()19
الوظائف الحكومية
 )1المكافآت بخالف المعاشات التى تدفع بواسطة أو من أموال أنشأتها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة
محلية تابعة لها إلى فرد مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية تخضع
للضريبة فى تلك الدولة فقط.
 )2ومع ذلك تخضع المكافآت للضريبة فى الدولة المتعاقدة األخرى فقط إذا تم أداء الخدمات فى هذه الدولة األخرى
وكان الفرد مقيما ً بها وكان:
 من مواطني الدولة المتعاقدة.
 ولم يصبح مقيما ً بهذه الدولة المتعاقدة فقط بغرض تأدية هذه الخدمات.
 )3تسري أحكام المواد ( )18( ،)16( ،)15من هذه اإلتفاقية على المكافآت والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مؤداة
مرتبطة بأنشطة زاولتها دولة متعاقدة أو إحدى أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها.
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المادة ()20
الطلبة والمتدربون
إذا وجد بصفة مؤقتة شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة األخرى وذلك فقط باعتباره:
(أ) طالبا فى جامعة أو كلية أو مدرسة فى هذه الدولة المتعاقدة األخرى.
(ب) متدربا يتدرب على األعمال التجارية أو الفنية ،أو .....
(ج) مستفيدا بمنحه أو بمرتب أو جائزة من منظمة دينية أو خيرية أو علمية أو تربوية ويكون الغرض األول
من ذلك القيام بدراسة أو بحوث.
فإنه ال يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة األخرى فيما يتعلق بالمنحة الدراسية أو المرتب أو الجائزة ،ويسرى
نفس الحكم على أى مبلغ يمثل مكافأة عن خدمات مؤداه فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى بشرط أن تكون هذه الخدمات
مرتبطة بدراساته أو تدريبه أو ضرورية لغرض مقابلة نفقات معيشته.

المادة ()21
األساتذة والمدرسون والباحثون
 )1إذا قام مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بزيارة للدولة المتعاقدة األخرى بناء على دعوة من جامعة أو كلية أو
مؤسسة أخرى للتعليم العالى أو البحث العلمى فيها وكانت زيارته فقط من أجل التدريس أو البحث العلمى فى هذه
المؤسسات لمدة ال تزيد عن سنتين فإن المكافآة التى يحصل عليها من التدريس أو البحث ال تخضع للضريبة فى
تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
 )2ال تسري الفقرة ( )1من هذه المادة على المكافآت المستمدة من األبحاث التى تتم بصفة أساسية بغرض المنفعة
الخاصة ولصالح شخص أو أشخاص معينة وليس بغرض المنفعة العامة.

المادة ()22
الدخول األخرى
 )1تخضع عناصر دخل المقيم فى دولة متعاقدة أيا كان مصدرها والتى لم تتناولها المواد السابقة من هذه اإلتفاقية
للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة.
 )2ال تنطبق أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة على الدخل بخالف الدخل من األموال العقارية كما هو محدد فى الفقرة
( )2من المادة ( )6الذي يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة إذا كان يزاول نشاطه فى الدولة المتعاقدة األخرى من
خالل منشأة مستقرة كائنة بها أو يؤدى فى تلك الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من خالل مركز ثابت كائن
بها وكان الحق أو الملكية الذي دفع الدخل بسببها مرتبطا ارتباطا وثيقا بمثل هذه المنشأة المستقرة أو المركز الثابت،
وتطبق فى هذه الحالة أحكام المادة ( )7أو المادة ( )14على حسب األحوال.
 )3استثناء من أحكام الفقرتين ( )2( ،)1فإن عناصر دخل المقيم فى دولة متعاقدة والتى لم تتعرض لها أحكام المواد
السابقة لهذه اإلتفاقية والتى تنشأ فى الدولة المتعاقدة األخرى تخضع أيضا للضريبة فى تلك الدولة األخرى.
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المادة ()23
رأس المال
 )1يخضع رأس المال المتمثل فى األموال العقارية المشار إليها فى المادة السادسة ويملكها مقيم فى إحدى الدولتين
المتعاقدتين والكائنة فى الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
 )2يخضع رأس المال المتمثل فى األموال المنقولة والذي يكون جزءا ً من أصول منشأة مستقرة يمتلكها مشروع إحدى
الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة األخرى أو فى األموال المنقولة التى تخص مركز ثابت تحت تصرف مقيم
فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة األخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة للضريبة فى
تلك الدولة المتعاقدة األخرى.
 )3يخضع رأس المال المتمثل فى السفن أو القوارب أو الطائرات التى يقوم بتشغيلها مشروع إحدى الدولتين
المتعاقدتين فى النقل الدولى وأيضا رأس المال المتمثل فى األموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو القوارب
أو الطائرات للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة.
 )4تخضع كل عناصر رأس المال التى يمتلكها مقيم فى دولة متعاقدة والكائنة فى الدولة المتعاقدة األخرى للضريبة فى
تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

المادة ()24
طرق تجنب االزدواج الضريبي
)1

إذا كان شخص مقيم فى دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة
األخرى طبقا ألحكام هذه ا إلتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة األولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس
المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل او الضريبة على رأس المال المدفوعة فى الدولة
المتعاقدة األخرى.
على أن هذا الخصم ال يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال الذي يحسب  -قبل منح الخصم
– المنسوب إلى الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة األخرى على حسب األحوال.

 )2إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفى من الضريبة فى تلك
الدولة المتعاقدة طبقا ألي من أ حكام هذه اإلتفاقية فإن تلك الدولة عليها أن تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل أو رأس
المال المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخل أو رأس مال هذا المقيم.

المادة ()25
عدم التمييز
 )1ال يجوز أن يخضع مواطنو أى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة األخرى ألية ضـرائب أو أية التزامات
تتعلق بهذه الضرائب بخالف أو أثقل عبئا ً من الضرائب أو االلتزامات المتعلقة بها والتى يخضع لها فى نفس
الظروف مواطنو هذه الدولة األخرى.
 )2ال تخضع المنشأة المستقرة التى يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة األخرى لضرائب
تفرض عليها فى تلك الدولة األخرى أكثر عبئا من الضرائب التى تفرض على مشروعات تلك الدولة األخرى
والتى تزاول نفس النشاط.
 )3ليس فى هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أى من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح للمقيمين فى الدولة المتعاقدة
األخرى أى منح شخصية أو أى إعفاءات أو تخفيضات ألغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية أو
المسئوليات العائلية التى تمنحها للمقيمين بها.
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 )4ال يجوز إخضاع مشروعات إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق
مباشر أو غير مباشر أو أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة األخرى ألية ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه
الضرائب فى الدولة المتعاقدة المذكورة أوالً تختلف أو أثقل عبئا ً من الضرائب أو االلتزامات المتعلقة بها والتى
يخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات األخرى المماثلة التابعة للدولة المشار إليها أوال ،والتى يمتلك
رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أكثر مقيم فى دولة ثالثة.

المادة ()26
إجراءات االتفاق المشترك
 ] )1تم احالل الجملة االولي من الفقرة  1من المادة  26من االتفاقية بالفقرة  1من المادة  16من االتفاقية متعددة
االطراف [ ]إذا رأى شخـص أن اإلجـراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما تؤدى أو سـوف تؤدى
إلى خضوعـه للضرائب بما يخالف أحكام هذه اإلتفاقية يجوز له بصرف النظر عن وسـائـل التسوية التى نصت
عليها القوانين الداخلية بالدولتين أن يعرض موضوعة علـى السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة التى يقيم بها،
أما إذا كانت حالته تنطبق عليها الفقرة ( )1من المادة ( )24فإنه يعرض موضوعة على السلطة المختصة فى
الدولة المتعاقدة التى يعتبر مواطنا تابعا لها[.
تحل الجملة األولى التالية من الفقرة  1من المادة  16من االتفاقية متعددة األطراف محل }الجملة األولى{ من الفقرة ( )1من المادة ( )26من
هذه االتفاقية:

المادة  16من االتفاقية متعددة األطراف /إجراء االتفاق المتبادل
في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى] الدولتين المتعاقدتين[ أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى ضرائب
ال تتوافق مع أحكام ]هذه االتفاقية[ ،يجوز له ،وبصرف النظر عن التدابير العالجية التي ينص عليها القانون المحلي
لهاتين ] الدولتين المتعاقدتين[ ،أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ] الدولتين المتعاقدتين[.
ويتعين أن تعرض الحالة خالل ثالث سنوات من تاريخ أول تبليغ عن الواقعة المنشئة للضريبة بما يخالف أحكام
هذه اإلتفاقية.
 )2تحاول السلطة المختصة إذا تبين أن االعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها
تحاول تسوية الموضوع باإلتفاق المشترك مع السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة األخرى بقصد تجنب الضرائب
التى تخالف أحكام اإلتفاقية.
تنطبق الجملة الثانية التالية من الفقرة  2من المادة  16من االتفاقية متعددة األطراف على هذه االتفاقية:

المادة  – 16من االتفاقية متعددة األطراف – إجراء االتفاق المتبادل
ينَفَذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي ] للدولتين المتعاقدتين[.
 )3تحاول السلطات المختصة فى الدولتين أن تسوى باإلتفاق المشترك أية صعوبات أو مشكالت ناشئة عن تفسير أو
تطبيق هذه اإلتفاقية وسوف تستشير إحداهما األخرى من أجل تجنب اإلزدواج الضريبى بالنسبة للحاالت التى لم
تتناولها هذه اإلتفاقية.
 )4ال يجوز إلحدى الدولتين المتعاقدتين بعد إنقضاء المدد المحددة فى قوانينها الوطنية وفى أى حال بعد إنقضاء فترة
خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التى تحقق فيها الدخل أن تزيد من وعاء الضريبة لمقيم فى أى من الدولتين
المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل إليه والتى خضعت للضريبة فى الدولة المتعاقدة األخرى ،وال تسري
أحكام هذه الفقرة فى حالة التهرب أو التقصير المتعمد أو اإلهمال.
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المادة ()27
تبادل المعلومات
 )1تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه اإلتفاقية أو القوانين
الداخلية للدولتين بشأن بالضرائب المنصوص عليها فى هذه اإلتفاقية وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق
مع هذه اإلتفاقية وخاصة فيما يتعلق بمنع االحتيال والتهرب الضريبى وال يتقيد تبادل المعلومات بالمادة ( )1وتعامل
أية معلومات تحصل عليها الدولة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى يتم الحصول عليها
طبقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة المتعاقدة ومع ذلك إذا كانت هذه المعلومات تعتبر أصالً سرية فى الدولة التى
قدمتها فإنه ال يجوز إفشاؤها إال لألشخاص والسلطات (بما فى ذلك المحاكم واألجهزة اإلدارية) التى تعمل فى ربط
أو ت حصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعاوى الضريبية أو رفع الطعون المتعلقة بالضرائب التى تشملها اإلتفاقية وال
يستخدم هؤالء األشخاص أو السلطات هذه المعلومات إال لتلك األغراض فقط ،ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات أمام
القضاء أو فيما يتعلق باألحكام القضائية.
 )2ال يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ( )1من هذه المادة بما يؤدى إلى إلزام السلطة المختصة فى إحدى الدولتين
المتعاقدتين:
(أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام اإلداري المعمول به فيها أو فى الدولة المتعاقدة
األخرى.
(ب) بتقديم بيانات اليمكن الحصول عليها طبقا ً للقوانين أو للنظم اإلدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة
األخرى.
(ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار متعلقة بالتجارة أو األعمال أو الصناعة أو أسرار تجارية أو مهنية
أو أساليب تجارية أو معلومات يعتبر اإلفشاء بها مخالفا ً للنظام العام.

المادة ()28
البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها
ليس فى هذه اإلتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة ألعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفى هذه البعثات
وفقا ً لألحكام العامة للقانون الدولى أو ألحكام اإلتفاقيات الخاصة.

المادة
منع إساءة استعمال االتفاقيات
تنطبق الفقرة  1التالية من المادة  7من االتفاقية متعددة األطراف على األحكام الواردة في هذه االتفاقية وتنسخها:

المادة  7من االتفاقية متعددة األطراف – منع إساءة استعمال االتفاقيات
(حكم اختبار الغرض الرئيسي)
مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في ] االتفاقية[ ،ال يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ] االتفاقية[
فيما يتعلق ببند من بنود الدخل أو رأس المال في حال يكون من المنطقي الوصول الستنتاج ،مع مراعاة كافة الحقائق
والظروف ذات الصلة ،بأن الحصول على تلك الميزة كان أحد األغراض الرئيسية ألي ترتيب أو عملية أدّت بصورة
مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الميزة ،ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقا ً للهدف والغرض من
األحكام ذات الصلة من ] االتفاقية[.
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المـادة ()29
نفاذ اإلتفاقية
)1

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

 )2تصبح هذه االتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها ألول مرة:
(أ) بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع :على المبالغ التى تدفع أو تقيد فى الحساب فى أو بعد أول يناير من
السنة الميالدية التالية للسنة التى تم فيها تبادل وثائق التصديق.
(ب) بالنسبة للضرائب األخرى :على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة الميالدية التالية
لتلك التى تم فيها تبادل وثائق التصديق.

المادة ()30
إنهاء اإلتفاقية
يستمر العمل بهذه اإلتفاقية لمدة غير محددة ولكن يجوز ألي من الدولتين المتعاقدتين فى أو قبل  30يونيو ألي سنة
ميالدية بعد السنة التى تم فيها تبادل وثائق التصديق أن تقدم إخطارا باإلنهاء كتابة إلى الدولة المتعاقدة األخرى بالطرق
الدبلوماسية ،فى مثل هذه الحالة يتوقف سريان اإلتفاقية على النحو التالي:
(أ)

بالنسبة للضرائب المحجوزة عند المنبع :على المبالغ التى تدفع أو تقيد فى الحساب فى أو بعد أول يناير من
السنة الميالدية التالية لتلك التى قدم فيها إخطار اإلنهاء.

(ب) بالنسبة للضرائب األخرى :على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول يناير من السنة الميالدية التالية
لتلك التى قدم قيها إخطار اإلنهاء.
حرر من أصلين فى موسكو  23سبتمبر سنة  1997بكل من اللغات العربية والروسية واإلنجليزية ،وكل منها له
نفس الحجية وفى حالة اإلختالف فى التفسير يعتد بالنص اإلنجليزى.
عن

عن

حكومة

حكومة
روسيا اإلتحادية

جمهورية مصر العربية
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