اتــفــــــاقـــــٍــــــــح
تـٍـه
انجــمهىرٌـــــح انــتىوــسٍــــح
و
دونــح اإلمــاراخ انعرتٍــح انمتحـــدج

تشأن تجــىـة االزدواج انضرٌثـــــً ومىع انته ّرب انضرٌثً
تانىسثح نهضرائة عهى اندخم
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إن حكومة الجمهورٌة التونسٌة
و
حكومة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة

رغبة منهما فً إبرام اتفاقٌة بٌنهما لتجنب اإلزدواج الضرٌبً ومنع التهرب الجبائً
بالنسبة للضرائب على الدخل ،قد اتفقتا على األحكام التالٌة :
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 1األشخاص المعنٌون "النطاق الشخصً"
تطبّق هذه االتفاقٌة على األشخاص المقٌمٌن فً دولة متعاقدة أو فً كلتا الدولتٌن
المتعاقدتٌن.
 2الضرائب المعنٌة
 -1تطبّق هذه االتفاقٌة على الضرائب على الدخل التً تفرضها كل من الدولتٌن المتعاقدتٌن أو
أقسامها السٌاسٌة أو مجموعاتها المحلٌة أو حكوماتها المحلٌة كٌفما كانت طرٌقة تحصٌلها.
 -2تعتبر كضرائب على الدخل ،الضرائب المفروضة على إجمالً الدخل أو على عناصر الدخل
بما فً ذلك الضرائب على األرباح الناتجة عن بٌع األمالك المنقولة واألمالك العقارٌة
والضرائب على إجمالً األجور والقٌمة الزائدة.
 -3إن الضرائب الحالٌة التً تطبّق علٌها االتفاقٌة هً :
أ) فٌما ٌتعلق بالجمهورٌة التونسٌة :
 الضرٌبة على دخل األشخاص الطبٌعٌٌن، الضرٌبة على الشركات،والمشار إلٌها فٌما بعد "بالضرٌبة التونسٌة".
ب) فٌما ٌتعلق بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة :
 ضرٌبة الدخل، ضرٌبة الشركات.والمشار إلٌها فٌما بعد "بضرٌبة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة"
 -4تسري أحكام االتفاقٌة أٌضا على أٌة ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض من تارٌخ توقٌع
االتفاقٌة إضافة إلى الضرائب الحالٌة أو بدال منها ،وتقوم السلطات المختصة فً الدولتٌن
المتعاقدتٌن بؤخطار كل منهما بؤٌة تغٌٌرات جوهرٌة تطرأ على قوانٌن الضرائب فٌها.
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انفصم  : 3رؼبس٠ف ػبِخ
 -1زغت ِذٌٛي ٘زٖ االرفبل١خ ِب ٌُ ٠مزض ٟع١بق إٌض خالفب ٌزٌه :
أ) رؼٕ ٟػجبسرب "اٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح" "ٚاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش "ٜزغت اٌغ١بق اٌذٌٚخ اٌزٔٛغ١خ
أ ٚدٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح.
ة) رؼٕ ٟػجبسح "رٔٛظ" رشاة اٌدّٛٙس٠خ اٌزٔٛغ١خ ثّب ف ٟرٌه وً إٌّبطك اٌّسبر٠خ ٌٍّ١بٖ
اإللٍ١ّ١خ اٌزٔٛغ١خ ٚاٌزٚ ،ٟفمب ٌٍمبٔ ْٛاٌذّ٠ ،ٌٟٚىٓ ٌٍذٌٚخ اٌزٔٛغ١خ أْ رجبشش داخٍٙب اٌسمٛق
اٌّزؼٍمخ ثظٙش اٌجسش ِٚب رسزٗ ِٛٚاسدٖ اٌطج١ؼ١خ.
ج) رؼٕ ٟػجبسح "دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح" دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح ثّؼٕب٘ب
اٌدغشاف ٟ٘ٚ ٟرؼٕ ٟوً ألبٌ ُ١دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذحٚ ،اٌز ٟرشًّ اٌجسش اإللٍّٟ١
ٚاٌدضس ٚاٌز ٟرطجك ػٍٙ١ب لٛأ ٓ١دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذحٚ ،وزٌه أ٠خ ِٕطمخ رمغ
خبسج ثسش٘ب اإللٍٚ ّٟ١رّبسط ػٍٙ١ب زمٛلب ع١بد٠خ فّ١ب ٠زؼٍك ثبٌزٕم١ت ٚاعزغالي اٌّٛاسد فٟ
لبع اٌجسبس ٚاٌّٛاسد اٌّبئ١خ اٌّدبٚسح ٚرٌه ٚفك اٌمبٔ ْٛاٌذ.ٌٟٚ
د) ٠مظذ ثٍفظخ "شخض" األشخبص اٌطج١ؼٚ ٓ١١اٌششوبد ٚوً ِدّٛػبد األشخبص
األخشٚ ٜرٌه ثّٛخت لٛأ ٓ١اٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر.ٓ١
٘ــ) رؼٌٕ ٟفظخ "ششوخ" وً شخض ِؼٕ ٞٛأ ٚوً و١بْ ٠ؼزجش ثّثبثخ شخض ِؼٕ ٞٛثمظذ
رسظ ً١اٌضش٠جخ.
 )ٚرؼٕ ٟػجبسرب "ِؤعغخ دٌٚخ ِزؼبلذح" ِ"ٚؤعغخ اٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش "ٜػٍ ٝاٌزٛاٌٟ
ِؤعغخ ٠غزغٍٙب ِم ُ١ثذٌٚخ ِزؼبلذح ِٚؤعغخ ِغزغٍخ ِٓ طشف ِم ُ١ف ٟاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح
األخش.ٜ
ص) رؼٕ ٟػجبسح "ِٛاطٕ "ٓ١وً األشخبص اٌطج١ؼ ٓ١١اٌز٠ ٓ٠سٍّ ْٛخٕغ١خ دٌٚخ ِزؼبلذح ٚوً
األشخبص اٌّؼٕٚ ٓ١٠ٛششوبد األشخبص ٚاٌدّؼ١بد اٌّىٔٛخ طجمب ٌٍمٛأٚ ٓ١اٌزشش٠ؼبد
اٌغبس٠خ ف ٟوً ِٓ اٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر.ٓ١
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ذ) رؼٕ ٟػجبسح "إٌمً اٌذ "ٌٟٚوً ٔمً ٠زُ ثٛاعطخ عفٕ١خ أ ٚطبئشح ِغزغٍخ ِٓ طشف
ِؤعغخ ٠مغ ِمش إداسرٙب اٌفؼٍ١خ ثئزذ ٜاٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر ٓ١إال إرا وبٔذ اٌغفٕ١خ أ ٚاٌطبئشح
ِغزغٍخ ثٔ ٓ١مبط رٛخذ داخً اٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش.ٜ
ط) رؼٌٕ ٟفظخ "ضش٠جخ" ضش٠جخ دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح أ ٚضش٠جخ اٌدّٛٙس٠خ
اٌزٔٛغ١خ اٌّشبس إٌٙ١ب ف ٟاٌفظً (٘ ِٓ )2زٖ االرفبل١خ.
ط) رؼٕ ٟػجبسح "اٌغٍطخ اٌّخزظخ" :
 ثبٌٕغجخ ٌٍدّٛٙس٠خ اٌزٔٛغ١خ ٚ :ص٠ش اٌّبٌ١خ أِّ ٚثٍٗ اٌّشخض ٌٗ ف ٟرٌه. ثبٌٕغجخ ٌٍذٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح ٚص٠ش اٌّبٌ١خ ٚاٌظٕبػخ أِّ ٚثٍٗ اٌّخ ّٛي ثزٌه.ٌ -2زطج١ك االرفبل١خ ِٓ طشف دٌٚخ ِزؼبلذح ،وً ػجبسح ٌُ رؼشّف ثظٛسح أخشٌٙ ٜب اٌّؼٕ ٝاٌزٞ
٠خظض ٌٙب زغت رشش٠غ ٘زٖ اٌذٌٚخ اٌّزؼٍك ثبٌضشائت اٌزِٛ ٟ٘ ٟضٛع االرفبل١خ إال إرا
الزض ٝاٌغ١بق رفغ١شا ِخبٌفب ٌزٌه.
انفصم  : 4اٌّمُ١
 - 1زغت ِذٌٛي ٘زٖ االرفبل١خ رؼٕ ٟػجبسح ِم ُ١ثذٌٚخ ِزؼبلذح وً شخض ٠خضغ ٌٍضش٠جخ ثٙزٖ
اٌذٌٚخ ثّمزض ٝاٌمبٔٚ ْٛاٌزشش٠غ اٌّؼّٛي ثٗ فٙ١ب ٚرٌه ثسىُ ِمشٖ أِ ٚسً إلبِزٗ أِ ٚمش إداسرٗ أٚ
ثسىُ وً ِم١بط آخش ِّبثً.
 -2إرا اػزجش شخض طج١ؼٚ ٟفمب ألزىبَ اٌفمشح (أ) ِٓ ٘زا اٌفظً ِمّ١ب ثىٍزب اٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذرٓ١
رمغ رغ٠ٛخ زبٌزٗ ػٍ ٝإٌس ٛاٌزبٌ: ٟ
أ) ٠ؼزجش ٘زا اٌشخض ِمّ١ب ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌز٠ ٟى ٌٗ ْٛفٙ١ب ِغىٓ دائُ رسذ رظشفٗ ،أِب
إرا وبْ ٌٗ ِغىٓ دائُ ف ٟوٍزب اٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر ٓ١ف١ؼزجش ِمّ١ب ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌزٌٗ ٟ
ثٙب ػاللبد شخظ١خ ٚالزظبد٠خ أٚثك (ِشوض اٌّظبٌر اٌس٠ٛ١خ).
ة) إرا رؼزس رسذ٠ذ اٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌزٛ٠ ٟخذ فٙ١ب ِشوض ِظبٌسٗ اٌس٠ٛ١خ أ ٚف ٟزبٌخ ػذَ
ٚخٛد ِغىٓ دائُ رسذ رظشفٗ ف ٟأ ِٓ ٞاٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر٠ ٓ١ؼزجش ِمّ١ب ثبٌذٌٚخ اٌزٟ
٠م ُ١ثٙب ػبدح.
ج) إرا وبٔذ ٌٗ إلبِخ ِؼزبدح ثىٍزب اٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر ٓ١أ ٚإرا ٌُ رىٓ ٌٗ إلبِخ ِؼزبدح ثؤِّٕٙ ٞب
٠ؼزجش ِمّ١ب ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌز٠ ٟسًّ خٕغ١زٙب.
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د) إرا وبْ ٠سًّ خٕغ١خ وٍزب اٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر ٓ١أ٠ ٌُ ٚىٓ ٠سًّ خٕغ١خ إِّٔٙ ٞب ،رجذ
اٌغٍظ اٌّخزظخ ف ٟاٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر ٓ١ف ٟاٌّغؤٌخ ثبرفبق ِشزشن.
 -3إرا اػزجش شخض ِٓ غ١ش األشخبص اٌطج١ؼِ ٓ١١مّ١ب ثىٍزب اٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذرٚ ٓ١فمب ألزىبَ
اٌفمشح األ٘ ِٓ ٌٝٚزا اٌفظً فئٔٗ ٠ؼذ ِمّ١ب ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌزٛ٠ ٟخذ فٙ١ب ِمش إداسرٗ اٌفؼٍ١خ.
انفصم  : 5إٌّشؤح اٌذائّخ
 -1زغت ِذٌٛي ٘زٖ االرفبل١خ ٠مظذ ثؼجبسح "إٌّشؤح اٌذائّخ" اٌّىبْ اٌثبثذ ٌألػّبي اٌز ٞرجبشش
ػٓ طش٠مٗ اٌّؤعغخ وً ٔشبطٙب أ ٚثؼضٗ.
 -2رشًّ ػجبسح "إٌّشؤح اٌذائّخ" ثبألخض.
أ) ِمش اإلداسح،
ة) اٌفشع،
ج) اٌّىزت،
د) اٌّظٕغ،
٘ـ) اٌٛسشخ،
 )ٚإٌّدُ أِ ٚمطغ ٌٍسدبسح أ ٚوً ِىبْ آخش العزخشاج ِٛاسد طج١ؼ١خ،
ص) زظ١شح اٌجٕبء أ ٚػٍّ١بد اٌزشو١ت اٌّؤلزخ أ ٚأٔشطخ اٌّشالجخ اٌّزؼٍمخ ثٙب ،إرا فبلذ ِذح
اٌجٕبء أ ٚاٌزشو١ت أ ٚأٔشطخ اٌّشالجخ عزخ أشٙش (.)6
 -3اعزثٕبءا ِٓ األزىبَ اٌغبثمخ ٌٙزا اٌفظً فئْ ػجبسح إٌّشؤح اٌذائّخ ال رشًّ ِب : ٍٟ٠
أ) اعزؼّبي اٌزد١ٙضاد فمظ ٌغشع رخض ٓ٠أ ٚرغٍ ُ١ثضبئغ رٍّىٙب اٌّؤعغخ.
ة) االززفبظ ثبٌجضبئغ اٌز ٟرٍّىٙب اٌّؤعغخ ٌغشع رخضٕٙ٠ب أ ٚػشضٙب أ ٚرغٍّٙ١ب فمظ.
ج) االززفبظ ثبٌجضبئغ اٌز ٟرٍّىٙب اٌّؤعغخ ٌغشع رسٍٙ٠ٛب ِٓ طشف ِؤعغخ أخش.ٜ
د) اعزؼّبي ِشوض ثبثذ ٌألػّبي ٌغشع اإلشٙبس فمظ.
٘ــ) اعزؼّبي ِشوض ثبثذ ٌألػّبي فمظ ٌغشع ِّبسعخ وً ٔشبط آخش ٌٍّؤعغخ را طجغخ
رّ١ٙذ٠خ أ ٚإضبف١خ.
 )ٚاعزؼّبي ِشوض ثبثذ ٌألػّبي فمظ ٌّّبسعخ األٔشطخ اٌّشبس إٌٙ١ب ثبٌفمشاد اٌفشػ١خ ِٓ
(أ إٌ٘ ٝــ) شش٠طخ أْ ٠ىٌٍٕ ْٛشبط اٌدٌٍٍّّ ٟشوض اٌثبثذ ٌألػّبي إٌبردخ ػٓ خّغ ٘زٖ
األٔشطخ طجغخ رّ١ٙذ٠خ أ ٚإضبف١خ.
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ِ -4غ ػذَ اإلخالي ثؤزىبَ اٌفمشح ٘ ِٓ 3زا اٌفظً فئْ اٌشخض اٌز٠ ٞؼًّ ثذٌٚخ ِزؼبلذح
ٌسغبة ِؤعغخ ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش٠ ٜؼزجش وّٕشؤح دائّخ ٌٍّؤعغخ ثبٌذٌٚخ األ: ٌٝٚ
أ) إرا وبْ ٠زّزغ ثٙزٖ اٌذٌٚخ ثغٍطخ ػبِخ ٠جبشش٘ب ػبدح ٚرغّر ٌٗ ثبٌزفبٚع ٚإثشاَ اٌؼمٛد
ثبعُ اٌّؤعغخ أٌ ٚسغبة اٌّؤعغخ.
ة) إرا وبْ ٠سزفع ػبدح ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األ ٌٝٚثّخض ْٚثضبئغ ٠ؤخز ِٕٙب اٌغٍغ ثبٔزظبَ
ٌغشع رغٍّٙ١ب ٌٍّؤعغخ أٌ ٚسغبة اٌّؤعغخ.
ج) إرا وبْ ٠م َٛػبدح ثمجٛي طٍجبد اٌششاء ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األ ٌٟٚثظفخ لطؼ١خ أ ٚرىبد
رى ْٛلطؼ١خ ٌسغبة اٌّؤعغخ ٔفغٙب ٌّٚؤعغخ أخش ٜرى ْٛرسذ ِشالجزٙب أ ٚرٍّه فٙ١ب
اٌمغظ األٚفش ِٓ اٌّغبّ٘بد أ ٚرى ْٛرسذ ِشالجخ ِشزشوخ.
 -5اعزثٕبءا ِٓ األزىبَ اٌغبثمخ ٌٙزا اٌفظً فئْ ِؤعغخ اٌزؤِ ٓ١اٌزبثؼخ ٌذٌٚخ ِزؼبلذح فّ١ب ػذا
ِب ٠زؼٍك ثئػبدح اٌزؤِ ٓ١رؼزجش أْ ٌٙب ِٕشؤح دائّخ ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش ٜإرا ِب لبِذ
اٌّؤعغخ ثزسظ ً١ألغبط اٌزؤِ ٓ١ف٘ ٟزٖ اٌذٌٚخ األخش ٜأ ٚلبِذ ثزؤِِ ٓ١خبطش ٚالؼخ فٙ١ب
ٚرٌه ِٓ خالي شخض ال ٠ىٚ ْٛو١ال ر ٚطفخ ِغزمٍخ رطجك ػٍ ٗ١أزىبَ اٌفمشح اٌغبثمخ.
 -6ال ٠ؼزجش أْ ٌّؤعغخ ربثؼخ ٌذٌٚخ ِزؼبلذح ِٕشؤح دائّخ ف ٟاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخشٌّ ٜدشد
ِّبسعزٙب ٌٕشبط ثٙزٖ اٌذٌٚخ ثٛاعطخ عّغبس أٚ ٚو ً١أ ٚأٚ ٞع١ظ آخش ٌٗ ٚضغ ِغزمً
ػٍ ٝششط أْ ٠ؼًّ ٘ؤالء األشخبص فٔ ٟطبق ٔشبط ُٙاٌؼبد.ٞ
 -7إْ ِدشّد و ْٛششوخ ِمّ١خ ثذٌٚخ ِزؼبلذح رشالت أ ٚرىِ ْٛشالجخ ِٓ لجً ششوخ ِمّ١خ
ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش ٜأ ٚرّبسط ٔشبطٙب داخً ٘زٖ اٌذٌٚخ (عٛاء ثٛاعطخ ِٕشؤح دائّخ أٚ
ال) ال ٠ىف ٟف ٟزذ رارٗ أْ ٠دؼً ِٓ أّٙ٠ب ِٕشؤح دائّخ ٌألخش.ٜ
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انثاب انثانث
تىظٍف انضرٌثح عهى اندخم

انفصم  : 6دخً األِالن اٌؼمبس٠خ
 -1رفشع اٌضش٠جخ ػٍ ٝدخً األِالن اٌؼمبس٠خ ف ٟاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌز ٟرٛخذ ثٙب ٘زٖ
األِالن.
٠ -2مظذ ثؼجبسح "أِالن ػمبس٠خ" اٌّؼٕ ٝاٌّسذد ٚفمب ٌمبٔ ْٛاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌز ٟرٛخذ ثٙب
رٍه األِالنٚ ،رشًّ ٘زٖ اٌؼجبسح األِالن اٌٍّسمخ ثبألِالن اٌؼمبس٠خ ٚاٌّبش١خ ٚاٌّؼذاد
اٌضساػ١خ اٌّغزؼٍّخ ف ٟاٌضساػخ ٚاٌسمٛق اٌز ٟرطجك ػٍٙ١ب أزىبَ اٌمبٔ ْٛاٌؼبَ فّ١ب ٠زؼٍك
ثٍّى١خ األساضٚ ٟاٌسمٛق اٌّزؼٍمخ ثّذفٛػبد ِزغ١شح أ ٚثبثزخ وّمبثً اعزغالي أ ٚاٌسك
ف ٟاعزغالي اٌّٛاسد اٌّؼذٔ١خ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ األخشٚ .ٜال رؼزجش اٌغفٓ ٚاٌطبئشاد
وؤِالن ػمبس٠خ.
 -3رطجك أزىبَ اٌفمشح ٘ ِٓ 1زا اٌفظً ػٍ ٝاٌذخً إٌبرح ِٓ االعزغالي اٌّجبشش ٌألِالن
اٌؼمبس٠خ أ ٚرؤخ١ش٘ب أ ٚاعزؼّبٌٙب ػٍٔ ٝس ٛآخش.
 -4رطجك أزىبَ اٌفمشر٘ ِٓ 3ٚ 1 ٓ١زا اٌفظً أ٠ضب ػٍ ٝاٌذخً إٌبرح ِٓ أِالن ػمبس٠خ
ٌّؤعغخ ٚاٌذخً إٌبرح ِٓ األِالن اٌؼمبس٠خ اٌّغزخذِخ ألداء اٌخذِبد اٌّغزمٍخ.
انفصم  : 7أسثبذ اٌّؤعغبد
 -1إْ أسثبذ ِؤعغخ ربثؼخ ٌذٌٚخ ِزؼبلذح ال رخضغ ٌٍضش٠جخ إال ف٘ ٟزٖ اٌذٌٚخ إال إرا وبٔذ
اٌّؤعغخ رّبسط ٔشبطٙب ف ٟاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش ٜثٛاعطخ ِٕشؤح دائّخ ِٛخٛدح ثٙب.
فئرا ِبسعذ اٌّؤعغخ ٔشبطٙب ػٍ٘ ٝزٖ اٌظٛسح فئْ أسثبزٙب رى ْٛخبضؼخ ٌٍضش٠جخ فٟ
اٌذٌٚخ األخشٚ ٜرٌه فمظ ثمذس ِب رٕغت ٘زٖ األسثبذ ٌٍّٕشؤح اٌذائّخ اٌّزوٛسح.
 -2إرا ثبششد ِؤعغخ ربثؼخ ٌذٌٚخ ِزؼبلذح ٔشبطبرٙب ف ٟاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش ٜػٓ طش٠ك
ِٕشؤح دائّخ ِٛخٛدح ثٙب فئٔٗ رٕغت ف ٟوً دٌٚخ ِزؼبلذح ٌٙزٖ إٌّشؤح اٌذائّخ األسثبذ اٌزٟ
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وبْ ّ٠ىٓ ٌٙب رسم١مٙب ٌ ٛوبٔذ ِؤعغخ ِٕفظٍخ رّبسط ٔفظ إٌشبط أٔ ٚشبطب ِّبثال فٟ
ٔفظ اٌظشٚف أ ٚف ٟظشٚف ِّبثٍخ ٚرزؼبًِ ثبعزمالي ربَ ِغ اٌّؤعغخ اٌزِٕ ٟ٘ ٟشؤح
دائّخ ٌٙب.
ٌ -3زسذ٠ذ أسثبذ ِٕشؤح دائّخ رخظُ اٌّظبس٠ف اٌخبطخ ثٕشبط ٘زٖ إٌّشؤح اٌذائّخ ثّب فٟ
رٌه ِظبس٠ف اإلداسح اٌفؼٍ١خ ٚاٌّظبس٠ف اٌؼبِخ اٌسم١م١خ ٌٍزغ١١ش ٚاٌّجزٌٚخ عٛاء ثبٌذٌٚخ
اٌز ٟرٛخذ ثٙب اٌّؤعغخ أ ٚف ٟأِ ٞىبْ آخش.
 -4إرا وبْ اٌّؼٛٙد ف ٟدٌٚخ ِزؼبلذح رسذ٠ذ األسثبذ اٌشاخؼخ ٌّٕشؤح دائّخ ػٍ ٟلبػذح رٛص٠غ
األسثبذ اٌدٍّ١خ ٌٍّؤعغخ ثِ ٓ١خزٍف أخضائٙب فئْ أزىبَ اٌفمشح  2ال رّٕغ رٍه اٌذٌٚخ
اٌّزؼبلذح ِٓ ضجظ األسثبذ اٌخبضؼخ ٌٍضش٠جخ ػٍ ٝأعبط ٘زا اٌزٛص٠غ ،ػٍ ٝأٔٗ ٠دت أْ
رى ْٛطش٠مخ اٌزٛص٠غ اٌّزجؼخ ِغزؼٍّخ ثظفخ ردؼً إٌز١دخ اٌسبطٍخ ِالئّخ ٌٍّجبدا
اٌٛاسدح ثٙزا اٌفظً.
ٌ -5زطج١ك اٌفمشاد اٌغبثمخ ٠مغ رسذ٠ذ األسثبذ اٌشاخؼخ ٌٍّٕشؤح اٌذائّخ وً عٕخ ثٕفظ اٌطش٠مخ
ِب ٌُ رٛخذ أعجبة ٚخٙ١خ ٚوبف١خ إلٔزٙبج طش٠مخ أخش.ٜ
 -6ال رخضغ ِغبّ٘بد اٌشش٠ه ف ٟششوبد األشخبص ِٚدّٛػبد األشخبص األخش ٜاٌزٟ
رى ْٛأسثبزٙب خبضؼخ ٌٍضش٠جخ ث٠ ٓ١ذ ٞاٌششوبء إال ف ٟاٌذٌٚخ اٌز ٟرٛخذ ثٙب إٌّشؤح
اٌذائّخ.
انفصم  : 8اٌّالزخ اٌجسش٠خ ٚاٌد٠ٛخ
 -1ال رخضغ األسثبذ إٌبردخ ػٓ اعزغالي ثٛاخش ٚطبئشاد فِ ٟدبي إٌمً اٌذٌٍ ٌٟٚضش٠جخ
إال ف ٟاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌزٛ٠ ٟخذ ثٙب ِمش اإلداسح اٌفؼٍ١خ ٌٍّؤعغخ.
إرا وبْ ِمش اإلداسح اٌفؼٍ١خ ٌّؤعغخ ِالزخ ثسش٠خ ِٛخٛدا ػٍِ ٝزٓ عفٕ١خ أ ٚثبخشح فئْ
اٌّمش اٌّزوٛس ٠ؼزجش ِٛخٛدا ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌزٛ٠ ٟخذ ثٙب إٌّ١بء اٌز ٞرشع ٝثٗ اٌغفٕ١خ
أ ٚاٌجبخشح اٌّزوٛسحٚ ،ػٕذ ػذَ ٚخٛد ِٕ١بء رشع ٟف ٗ١ػبدح ٠ؼزجش اٌّمش اٌّزوٛس ِٛخٛدا
ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌز٠ ٟىِ ْٛشغً اٌغفٕ١خ ِمّ١ب ثٙب.
 -2ال رخضغ األسثبذ ،إٌبردخ ػٓ اعزغالي اٌجٛاخش ٚاٌطبئشاد ثٔ ٓ١مبط رٛخذ داخً دٌٚخ
ِزؼبلذح ٌٍضش٠جخ ،إال ف٘ ٟزٖ اٌذٌٚخ.
 -3رٕطجك أزىبَ اٌفمشح أ ِٓ ٘زا اٌفظً أ٠ضب ػٍ ٝاألسثبذ اٌّزؤر١خ ِٓ اٌّغبّ٘خ فٟ
"ِدّغ" أ ِٓ ٚاعزغالي ِشزشن أ١٘ ِٓ ٚئخ رذاس ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌذ.ٌٟٚ
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انفصم  : 9اٌّؤعغبد اٌّشزشوخ
 )1إرا :
أ) عبّ٘ذ ِؤعغخ ربثؼخ ٌذٌٚخ ِزؼبلذح ثظٛسح ِجبششح ف ٟإداسح أِ ٚشالجخ أ ٚف ٟسأط ِبي
ِؤعغخ ربثؼخ ٌٍذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش ٜأ ٚإرا
ة) عبُ٘ ٔفظ األشخبص ثظٛسح ِجبششح أ ٚغ١ش ِجبششح ف ٟإداسح أِ ٚشالجخ أ ٚف ٟسأط
ِبي ِؤعغخ ربثؼخ ٌذٌٚخ ِزؼبلذح ِٚؤعغخ ربثؼخ ٌذٌٚخ ِزؼبلذح ِٚؤعغخ ربثؼخ ٌٍذٌٚخ
اٌّزؼبلذح األخشٚ ٜإرا ٚضؼذ أ ٚفشضذ ف ٟأ ِٓ ٞاٌسبٌز ٓ١اٌّزوٛسر ٓ١ششٚط ثٓ١
اِؤعغز ٓ١فّ١ب ٠زؼٍك ثؼاللزّٙب اٌزدبس٠خ أ ٚاٌّبٌ١خ رخبٌف اٌششٚط اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رم َٛثٓ١
ِؤعغبد ِغزمٍخ فئْ األسثبذ اٌز ٟوبْ ِٓ اٌّّىٓ رسم١مٙب ِٓ لجً إزذ ٜاٌّؤعغزٓ١
ٌٚىٕٙب ٌُ رسمك ثغجت ل١بَ ٘زٖ اٌششٚط ٠دٛص ضّٙب ألسثبذ ٘زٖ اٌّؤعغخ ٚإخضبػٙب
ٌٍضش٠جخ رجؼب ٌزٌه.
انفصم  : 11زظض األعُٙ
 -1ال رخضغ زظض األع ُٙاٌز ٟرذفؼٙب ششوخ ِمّ١خ ف ٟدٌٚخ ِزؼبلذح ٌّم ُ١ف ٟاٌذٌٚخ
اٌّزؼبلذح األخشٌٍ ٜضش٠جخ ف ٟأ ِٓ ٞاٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر.ٓ١
 -2رؼٕ ٟػجبسح "زظض األع "ُٙاٌّغزؼٍّخ ثٙزا اٌفظً اٌّذاخ ً١اٌّزؤر١خ ِٓ أع ُٙأٚ
عٕذاد أزفبع أ ٚزظض اٌّؤعغ ٓ١أ ٚزظض اإلٔزفبع األخش ٜثبعزثٕبء اٌذٚ ْٛ٠وزٌه
ِذاخ ً١زظض اإلشزشان اٌز ٟرخضغ ٌٕفظ ٔظبَ ٘زٖ األخ١شح ثّمزض ٝاٌزشش٠غ اٌدبسٞ
ثٗ اٌؼًّ ثبٌذٌٚخ اٌز ٟرى ْٛاٌّؤعغخ اٌّٛصػخ ٌسظض األعِ ُٙمّ١خ ثٙب.
انفصم  : 11اٌفٛائذ
 -1رخضغ اٌفٛائذ اٌّزؤر١خ ِٓ دٌٚخ ِزؼبلذح ٚاٌّذفٛػخ ٌّم ُ١ف ٟاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخشٜ
ٌٍضش٠جخ ف٘ ٟزٖ اٌذٌٚخ األخش.ٜ
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 -2غ١ش أْ ٘زٖ اٌفٛائذ رخضغ أ٠ضب ٌٍضش٠جخ ف ٟاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌّزؤر١خ ِٕٙب اٌفٛائذ ٚزغت
رشش٠ؼٙبٌ ،ىٓ إرا وبْ اٌشخض اٌز٠ ٞزمبضب٘ب ٘ ٛاٌّغزف١ذ اٌفؼٍ٘ ِٓ ٟزٖ اٌفٛائذ ،ال
رزدبٚص اٌضش٠جخ اٌّسذدح ثٙزٖ اٌظفخ ٔغجخ :
  ِٓ %2,5اٌّجٍغ اٌخبَ (اإلخّبٌ )ٟإرا وبْ إٌّزفغ ثٙب ِؤعغخ ثٕى١خ طبٌّب ٕ٠ض اٌزشش٠غاٌذاخٍ ٟاٌزٔٛغ ٟػٍ ٝرٛظ١ف اٌضش٠جخ ٌمبء اٌفٛائذ اٌشاخؼخ ٌٍجٕٛن األخٕج١خ غ١ش
اٌّغزمشح ثزٔٛظ ثٕغجخ ٚ .%2,5رشفغ ٘زٖ إٌغجخ إٌ ٝزذ ألظ٠ ٝغب %5 ٞٚف ٟزبٌخ
اٌزشف١غ ف ٟإٌغجخ إٌّظٛص ػٍٙ١ب ثبٌزشش٠غ اٌذاخٍ ٟاٌزٔٛغ.ٟ
  %10ف ٟاٌسبالد األخش.ٜ -3رؼٕ ٟػجبسح "فٛائذ" اٌّغزؼٍّخ ف٘ ٟزا اٌفظً ِذاخ ً١اٌذ ْٛ٠ثّخزٍف أٔٛاػٙب اٌّضّٔٛخ
ٚغ١ش اٌّضّٔٛخ أِٛ ٚثٛلخ ثش٘ٓ أ ٚثششط ٠مض ٟثبٌّشبسوخ ف ٟأسثبذ اٌّذٚ ٓ٠خبطخ
ِذاخ ً١األِٛاي ٚعٕذاد اٌمشٚع ثّب ف ٟرٌه إٌّر ٚاألٔظجخ اٌّزؼٍمخ ثٙزٖ اٌغٕذاد
ٌٚىٓ اٌغشاِبد اٌّزؼٍمخ ثبٌذفغ اٌّزؤخش ال رؼزجش فٛائذ زغت ِف٘ َٛٙزا اٌفظً.
 -4ال رٕطجك أزىبَ اٌفمشر 2ٚ 1 ٓ١إرا وبْ اٌّغزف١ذ اٌفؼٍ ِٓ ٟاٌفٛائذ ِمّ١ب ثذٌٚخ ِزؼبلذح
اٌّزؤر١خ ِٕٙب اٌفٛائذ ّ٠ٚبسط ٔشبطب طٕبػ١ب أ ٚردبس٠ب ثٛاعطخ ِٕشؤح دائّخ ِٛخٛدح ثٙب
إِٔٙ ٚخ ِغزمٍخ ثٛاعطخ لبػذح ثبثزخ ِٛخٛدح ثٙب ٚإرا وبْ اٌذ ٓ٠إٌبرح ػٕٗ اٌفٛائذ ِزؼٍمب
فؼٍ١ب ثّٙبٚ .ف٘ ٟزٖ اٌسبٌخ رطجك زغت اٌسبالد أزىبَ اٌفظً  7أ ٚاٌفظً .14
 -5رؼزجش اٌفٛائذ ِزؤر١خ ِٓ دٌٚخ ِزؼبلذح إرا وبْ اٌّذ٘ ٛ٘ ٓ٠زٖ اٌذٌٚخ ٔفغٙب أ ٚفشػب ع١بع١ب
أ ٚإداس٠ب ِٕٙب أ ٚزىِٛخ أ ٚخّبػخ ِسٍ١خ أ ٚشخظب ِمّ١ب ثٙزٖ اٌذٌٚخ .غ١ش أٔٗ إرا وبْ
ٌٍّذ ٓ٠ثبٌفٛائذ إْ وبْ ِمّ١ب أَ ال ثذٌٚخ ِزؼبلذح ِٕشؤح دائّخ أ ٚلبػذح ثبثزخ رُ ٌفبئذرٙب
االٌزضاَ إٌبرح ػٕٗ دفغ اٌفٛائذ ٚرسًّ فؼال ػجؤ٘ب رؼزجش ٘زٖ اٌفٛائذ ِزؤر١خ ِٓ اٌذٌٚخ اٌزٟ
رٛخذ فٙ١ب إٌّشؤح اٌذائّخ أ ٚاٌمبػذح اٌثبثزخ.
 -6إرا ردبٚص ِمذاس اٌفٛائذ اٌّذفٛػخ ،ثّٛخت ػاللبد خبطخ رشثظ اٌّذ ٓ٠ثبٌّغزف١ذ اٌفؼٍٟ
أ ٚرشثظ وٍّٙ١ب ثؤشخبص آخشٚ ٓ٠ثٕبءا ػٍ ٝاٌذ ٓ٠اٌز ٞدفؼذ ِٓ أخٍٗ ٘زٖ اٌفٛائذ،
اٌّمذاس اٌز ٞوبْ لذ ٠زفك ػٍ ٗ١اٌّذٚ ٓ٠اٌّغزف١ذ اٌفؼٍ ٟف ٟزبٌخ ػذَ ٚخٛد ِثً ٘زٖ
اٌؼاللبد ،فئْ أزىبَ ٘زا اٌفظً ال رطجك إال ػٍ٘ ٝزا اٌّمذاس األخ١شٚ .ف٘ ٟزٖ اٌسبٌخ
٠جم ٝاٌدضء اٌضائذ ِٓ اٌّذفٛػبد خبضؼب ٌٍضش٠جخ زغت اٌزشش٠غ اٌخبص ٌىً دٌٚخ
ِزؼبلذح ِغ ِشاػبح األزىبَ األخشٌٙ ٜزٖ االرفبل١خ.
 12األتاوات
 -1تخضع األتاوات التً تنشؤ فً دولة متعاقدة وتدفع إلى مقٌم فً الدولة المتعاقدة األخرى
للضرٌبة فً تلك الدولة األخرى.
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 -2ومع ذلك تخضع أٌضا تلك األتاوات للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة التً تنشؤ فٌها ووفقا
لقانون تلك الدولة ،ولكن إذا كان المستفٌد هو المالك المنتفع باألتاوات فإن الضرٌبة
المفروضة ٌجب أال تزٌد عن  %7,5من القٌمة اإلجمالٌة لألتاوات.
ٌ -3قصد بعبارة "أتاوات" حسب استعمالها فً هذا الفصل المبالغ المدفوعة من أي نوع
لقاء االستعمال أو حق االستعمال ألي حقوق التؤلٌف األدبً أو الفنً أو العلمً بما فً
ذلك األ فالم السٌنمائٌة أو شرائط التسجٌل للرادٌو أو التلفزٌون أو أي اختراع أو عالمة
تجارٌة أو نموذج أو تصمٌم أو خطة تركٌب سرٌة صناعٌة أو الستعمال أو حق
االستعمال لمعدات صناعٌة أو تجارٌة أو علمٌة أو لمعلومات ذات عالقة بخبرة صناعٌة
أو تجارٌة أو علمٌة.
 -4ال تطبق أحكام الفقرتٌن  1و 2إذا كان المالك المنتفع باألتاوات مقٌما فً دولة متعاقدة،
ٌزاول نشاطا فً الدولة المتعاقدة األخرى التً نشؤت فٌها األتاوات عن طرٌق منشؤة
دائمة تقع فٌها ،أو ٌإدي فً تلك الدولة األخرى خدمات شخصٌة مستقلة عن طرٌق
قاعدة ثابتة له تقع فٌها ،وكان الحق أو الملكٌة اللذان تدفع عنهما األتاوات مرتبطان
ارتباطا فعلٌا بهذه المنشؤة الدائمة أو القاعدة الثابتة ،وفً مثل هذه الحالة تطبق أحكام
الفصل  7أو الفصل  14حٌثما تكون الحالة.
 -5تعتبر األتاوات أنها قد نشؤت فً دولة متعاقدة إذا كان الدافع هو تلك الدولة نفسها أو قسم
سٌاسً فرعً تابع لها أو سلطة محلٌة أو مقٌم فً تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص
الدافع لألتاوات سواء كان مقٌما فً دولة متعاقدة أم الٌ ،ملك فً دولة متعاقدة منشؤة
دائمة أو مركز ثابت ،وكان اإللتزام بدفع األتاوات مرتبطا بها وتتحمل تلك المنشؤة
الدائمة أو القاعدة الثابتة عبؤ دفع األتاوات فإن هذه األتاوات تعتبر عندئذ قد نشؤت فً
الدولة التً تقع فٌها المنشؤة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
 -6إذا كانت قٌمة األتاوات المدفوعة بسبب عالقة خاصة بٌن الدافع والمالك المنتفع أو بٌن
اإلثنٌن معا وبٌن شخص آخر ،تجاوزت قٌمة األتاوات ،مع مراعاة االستعمال أو الحق
فً االستعمال أو المعلومات التً تدفع مقابال لها القٌمة التً كان من الممكن أن ٌتم
االتفاق علٌها بٌن الدافع والمالك المنتفع فً غٌاب مثل هذه العالقة ،فال ٌطبق هذا الفصل
إال على القٌمة المذكورة األخٌرة وفً مثل هذه الحالة ٌظل الجزء الزائد من المدفوعات
خاضعا للضرٌبة وفقا لقوانٌن كل من الدولتٌن المتعاقدتٌن مع وجوب مراعاة األحكام
األخرى لهذه االتفاقٌة.
 13أرباح رأس المال
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 -1تخضع األرباح الناتجة عن بٌع األمالك العقارٌة طبقا للتعرٌف الوارد بالفقرة  2من
الفصل  6للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة التً توجد بها هذه األمالك.
 -2إن األرباح المتؤتٌة من بٌع األمالك المنقولة التابعة ألصول منشؤة دائمة تملكها مإسسة
دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى أو فً أمالك منقولة تابعة لقاعدة ثابتة ٌملكها مقٌم
بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى وذلك لمباشرة مهنة مستقلة بما فً ذلك تلك
األرباح المتؤتٌة من البٌع اإلجمالً للمنشؤة الدائمة (بمفردها أو ضمن كامل المإسسة) أو
لتلك القاعدة الثابتة ،تخضع للضرٌبة بهذه الدولة األخرى.
 -3التخضع األرباح المتؤتٌة من بٌع أي من األمالك األخرى غٌر المذكورة بالفقرات
السابقة  1و 2و 3للضرٌبة إال فً الدولة المتعاقدة التً ٌكون بها البائع مقٌما.
 14المهن المستقلة
 -1إن الدخل الذي ٌحققه مقٌم بدولة متعاقدة من مهنة حرة أو من أنشطة أخرى مستقلة ذات
صبغة مماثلة ال تخضع للضرٌبة إال فً هذه الدولة .غٌر أن هذا الدخل ٌخضع للضرٌبة
بالدولة المتعاقدة األخرى فً الحاالت التالٌة :
أ) إذا كان للشخص المذكور بصفة عادٌة مركز ثابت بالدولة المتعاقدة األخرى
لممارسة أنشطته .وفً هذه الحالة فإن الجزء من الدخل المنسوب لهذا المركز الثابت
ٌخضع للضرٌبة فقط فً الدولة المتعاقدة األخرى أو،
ب) إذا امتدت إقامته بالدولة المتعاقدة األخرى لمدة أو لمدد تساوي أو تفوق 183
ٌوما فً السنة المالٌة.
 -2تشمل عبارة "المهن الحرة" بوجه خاص األنشطة المستقلة ذات الصبغة العلمٌة أو
األدبٌة أو التربوٌة وكذلك األنشطة المستقلة الخاصة باألطباء وأطباء األسنان والمحامٌن
والمهندسٌن والمهندسٌن المعمارٌٌن والمحاسبٌن.
 15المهن غٌر المستقلة
 -1مع مراعاة أحكام الفصول  16و 18و 19ال تخضع للضرٌبة األجور والمرتبات
والمكافآت األخرى المماثلة التً ٌتحصل علٌها مقٌم فً دولة متعاقدة لقاء عمله كمستخدم
إال فً هذه الدولة فقط ما لم ٌمارس العمل فً الدولة المتعاقدة األخرى فإذا مارس العمل
فً الدولة المتعاقدة األخرى ،تخضع المكافآت المتحصل علٌها لقاء هذا العمل للضرٌبة
فً هذه الدولة األخرى.
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 -2بصرف النظر عن أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل تخضع المكافآت التً ٌتحصل
علٌها مقٌم فً دولة متعاقدة من عمل تمت ممارسته فً الدولة المتعاقدة األخرى،
للضرٌبة فً الدولة األولى إذا توفرت فً نفس الوقت الشروط التالٌة :
أ) إذا أقام المنتفع بالمكافؤة فً الدولة األخرى لمدة أو لمدد ال ٌتجاوز مجموعها 183
ٌوما فً السنة المالٌة المعنٌة،
ب) وإذا كانت المكافؤة قد دفعت من قبل أو بالنٌابة عن صاحب عمل غٌر مقٌم فً
الدولة المتعاقدة األخرى،
ج) وإذا كانت المكافؤة ال تتحملها منشؤة دائمة أو قاعدة ثابتة ٌملكها صاحب العمل فً
الدولة األخرى.
 -3بصرف النظر عن األحكام السابقة من هذا الفصل ،فإن الدخل المتؤتً من العمل الذي
ٌمارس على متن سفٌنة أو طائرة مستغلة فً مجال النقل الدولً ٌخضع للضرٌبة فً
الدولة المتعاقدة التً ٌوجد فٌها مكان اإلدارة الفعلٌة للمإسسة.
 16مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت الحضور وغٌرها من المكافآت المماثلة التً
ٌتحصل علٌها مقٌم فً إحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن بصفته عضوا بمجلس إدارة أو هٌئة
مماثلة لشركة مقٌمة فً الدولة المتعاقدة األخرى تخضع للضرٌبة فً تلك الدولة األخرى.
 17الفنانون والرٌاضٌون
 -1استثناءا ألحكام الفصلٌم  14وٌ 15خضع الدخل الذي ٌحققه محترفو العروض الفنٌة
كفنانً المسرح والسٌنما والرادٌو والتلفزٌون والموسٌقٌون وكذلك الرٌاضٌون من
نشاطهم الشخصً فً هذا المٌدان ،للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة التً بقومون فٌها بهذا
النشاط.
 -2إذا لم ٌنسب الدخل الناتج من األنشطة التً ٌمارسها شخصٌا فنان العروض أو
الرٌاضة بصفته تلك للفنان أو للرٌاضً نفسه بل لشخص آخر فإن هذه الدخل بصرف
النظر عن أحكام الفصول  7و 14وٌ 15خضع للضرٌبة بالدولة المتعاقدة التً ٌقع فٌها
ممارسة أنشطة الفنان أو الرٌاضً.
 -3الدخل الذي ٌحققه شخص ٌتمتع بجنسٌة دولة متعاقدة من مباشرة عمله بصفة مإقتة
كفنان أو رٌاضً فً الدولة المتعاقدة األخرىٌ ،عفى من الضرٌبة المفروضة فٌها إذا
كان العمل ٌتم مباشرته بناءا على اتفاق بٌن الدولتٌن المتعاقدتٌن أو إذا كان الجزء
األكبر من نفقاته ٌتم تموٌله بواسطة الدولة المتعاقدة األخرى أو إحدى هٌئاتها العامة أو
أقسامها السٌاسٌة أو وحداتها المحلٌة.
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 18المعاشات (الجراٌات)
ال تخضع المعاشات والمكافآت األخرى المماثلة المدفوعة لمقٌم بدولة متعاقدة بعنوان عمل
سابق للضرٌبة إال فً هذه الدولة.
 19الوضائف الحكومٌة
 -1ال تخضع المكافآت ،باستثناء الجراٌات ،التً تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى أقسامها
السٌاسٌة وحكوماتها أو جماعاتها المحلٌة سواء كان مباشرة أو بواسطة االقتطاع من
األموال التً كوّ نتها لشخص طبٌعً لقاء خدمات أدٌت لهذه الدولة أو لهذا القسم أو لهذه
الجماعة أو الحكومات المحلٌة ،للضرٌبة إال فً هذه الدولة فقط.
 -2تطبّق أحكام الفصول  15و 16و 18على المكافآت المدفوعة لقاء خدمات أسدٌت فً
نطاق نشاط صناعً أو تجاري مارستة دولة متعاقدة أو إحدى أقسامها السٌاسٌة أو
جماعاتها أو حكوماتها المحلٌة.
 21المبالغ التً ٌتحصل علٌها الطلبة والمتدربون
 -1إن الشخص المقٌم بدولة متعاقدة وٌتواجد فً الدولة المتعاقدة األخرى فقط لمجرد :
أ) كونه طالبا بجامعة أو كلٌة مدرسة فً الدولة المتعاقدة األخٌرة ،أو
ب) كونه متدربا على األعمال التجارٌة والصناعٌة أو متدربا تقنٌا أو
ج) كونه متلقٌا لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هٌئة دٌنٌة أو
خٌرٌة أو علمٌة أو تعلٌمٌة.
ال ٌخضع للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة األخرى فٌما ٌتعلق بمنحته الدراسٌة.
 -2تطبّق نفس القاعدة على أي مبلغ ٌتمثل فً مكافؤة ٌتحصل علٌها الشخص مقابل خدمات
مإداة فً الدولة المتعاقدة األخرى شرٌطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو
تدرٌبه أو تكون ضرورٌة لتغطٌة نفقات معٌشته.
 -3الشخ ص المقٌم فً دولة متعاقدة وٌنتقل مباشرة إلى الدولة المتعاقدة األخرى لغرض
التعلٌم أو التدرٌب المهنً أو إجراء البحوث ،فإن المبالغ التً ٌتقاضاها لهذا الغرض ال
تخضع للضرٌبة فً هذه الدولة األخٌرة متى كان ٌحصل علٌها من مصادر خارجها.
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 21مداخٌل أخرى
 -1ال تخضع عناصر دخل الشخص المقٌم بدولة متعاقدة التً لم تتعرض لها الفصول السابقة
لهذه االتفاقٌة للضرٌبة إال فً هذه الدولة.
 -2ال تطبق أحكام الفقرة أ من هذا الفصل على الدخل غٌر الدخل الناتج من األمالك العقارٌة
كما تم تعرٌفها بالفقرة  2من الفصل  6إذا كان المستفٌد من هذا الدخل مقٌما بدولة متعاقدة
وٌمارس بالدولة المتعاقدة األخرى سواء نشاطا صناعٌا أو تجارٌا بواسطة منشؤة دائمة
موجودة بها ،أو مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت موجود بها ،وإذا كان الحق أو الملك
الناتج عنه الدخل مرتبطا فعلٌا بها .وفً هذه الحالة تطبّق حسب الحاالت أحكام الفصلٌن 7
و.14
 22تجنب االزدواج الضرٌبً
ٌتم تجنب اإلزدواج الضرٌبً فً كال الدولتٌن المتعاقدتٌن على النحو التالً :
 -1إذا تحصّل مقٌم فً دولة متعاقدة على مداخٌل تكون طبقا ألحكام هذه االتفاقٌة خاضعة
للضرٌبة فً الدولة المتعاقدة األخرى ،فإن الدولة األولى تمنح خصما من الضرٌبة التً
تستخلصها على مداخٌل هذا المقٌمٌ ،ساوي مبلغ الضرٌبة على الدخل الذي دفع فً
الدولة المتعاقدة األخرى .غٌر أن هذا الخصم ال ٌمكنه أن ٌتجاوز الجزء من الضرٌبة
على الدخل المحتسب قبل الخصم والمتعلق بالمداخٌل القابلة لفرض الضرٌبة فً الدولة
المتعاقدة األخرى.
 -2ألغراض إجراء الخصم من الضرٌبة المستوجبة فً دولة متعاقدة فإن الضرٌبة
المدفوعة فً الدولة المتعاقدة األخرى تتضمن الضرٌبة المستوجبة فً هذه الدولة
المتعاقدة األخرى ولكن تم إعفاإها أو تخفٌضها طبقا للتشرٌع الداخلً لكل من الدولتٌن
المتعاقدتٌن.
 -3ولتطبٌق أحكام الفقرة  2من هذا الفصل على الدخل المشار إلٌه فً الفصل  11من هذه
االتفاقٌة تإخذ بعٌن االعتبار النسبة المنصوص علٌها فً الفصل المذكور.
 23عدم التمٌٌز
 -1ال ٌجوز إخضاع رعاٌا دولة متعاقدة فً الدولة المتعاقدة األخرى ألٌة ضرائب أو ألي
التزام ٌتعلق بهذه الضرائب غٌر الضرائب أو اإللتزامات الضرٌبٌة التً ٌخضع لها أو
ٌجوز فً نفس الظروف أن ٌخضع لها رعاٌا هذه الدولة األخرى والذٌن ٌوجدون فً
نفس الحالة وخاصة فٌما ٌتعلق باإلقامة.
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 -2ال تخضع المنشؤة الدائمة التً تمتلكها مإسسة تابعة لدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة
األخرى لضرائب تفرض علٌها فً تلك الدولة األخرى أكثر عبئا من الضرائب التً
تفرض على المإسسات التابعة لتلك الدولة األخرى والتً تمارس نفس النشاط.
 -3ال ٌجوز إخضاع المإسسات التابعة لدولة متعاقدة والتً ٌمتلك رأسمالها كلٌا أو جزئٌا
أو ٌراقبه بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة مقٌم أو أشخاص مقٌمون فً الدولة المتعاقدة
األخرى ،ألٌة ضرائب أو أٌة التزامات تتعلق بهذه الضرائب التً تخضع أو ٌجوز أن
تخضع لها المإسسات المماثلة األخرى فً الدولة وتكون أثقل منها عبئا.
 24اإلجراءات بالتراضً
 -1إذا اعتبر مقٌم بدولة متعاقدة أن التدابٌر المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف
كلتا الدولتٌن المتعاقدتٌن ٌنتج أو سٌنتج عنه فرض ضرٌبة غٌر مطابقة لهذه االتفاقٌة
فإنه بإمكانه وبصرف النظر عن رفع الدعوى حسبما نص علٌه التشرٌع القومً لهذٌن
الدولتٌن أن ٌعرض أمره على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التً هو مقٌم بها.
ٌجب أن ترفع الدعوى فً ظرف  3سنوات من تارٌخ أول تبلٌغ باإلجراء الناتج عنه
فرض الضرٌبة غٌر المطابق ألحكام هذه االتفاقٌة.
 -2تسعى هذه السلطة المختصة إذا اعتبرت أن المطلب مبرر وإذا اعتبرت نفسها غٌر
قادرة على إٌجاد حل مرضً لتسوٌة المسؤلة ،عن طرٌق التراضً مع السلطة المختصة
التابعة للدولة المتعاقدة األخرى وذلك تفادٌا لفرض ضرٌبة غٌر مطابقة لما جاءت به
االتفاقٌة.
 -3تسعى السلطات المختصة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن بطرٌقة التراضً إلى فض
المشاكل أو إزالة الشكوك التً قد ٌفضً إلٌها تفسٌر هذه االتفاقٌة أو تطبٌقها وٌمكن
أٌضا التشاور لمنع اإلزدواج الضرٌبً فً الحاالت غٌر المنصوص علٌها فً هذه
االتفاقٌة.
ٌ -4مكن للسلطات المختصة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن االتصال ببعضها مباشرة قصد
الوصول إلى اتفاق كما ذكر بالفقرات السابقة وإذا اتضح أن تبادل اآلراء شفاهٌا ٌٌسر
إبرام هذا االتفاق فٌمكن القٌام بتبادل هذه اآلراء فً نطاق لجنة متكوّ نة من ممثلٌن عن
السلطات المختصة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن وذلك فً اآلجال المنصوص علٌها
بالفقرة  1من هذا الفصل.
 25تبادل المعلومات
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 -1تتبادل السلطات المختصة فً الدولتٌن المتعاقدتٌن المعلومات الالزمة لتطبٌق أحكام هذه
االتفاقٌة والقوانٌن المحلٌة للدولتٌن المتعاقدتٌن بشؤن الضرائب المنصوص علٌها فً هذه
االتفاقٌة ،وتكون المعلومات المتبادلة على هذا النحو سرا وال ٌجوز إفشاإه إال
لألشخاص أو السلطات المناط بعهدتها احتساب أو استخالص الضرائب التً تتناولها
االتفاقٌة.
 -2ال ٌجوز بؤي حال تفسٌر أحكام الفقرة  1من هذا الفصل بما ٌإدي إلى إلزام إحدى
الدولتٌن المتعاقدتٌن بـ :
أ) تنفٌذ إجراءات إدارٌة تتعارض مع تشرٌعها أو التطبٌق اإلداري له أو تتعارض
مع تشرٌع الدولة المتعاقدة األخرى أو تطبٌقها له.
ب) تقدٌم بٌانات ال ٌمكن الحصول علٌها طبقا لتشرٌعها أو فً إطار التطبٌق اإلداري
العادي له فٌها أو فً الدولة المتعاقدة األخرى.
ج) تقدٌم معلومات من شؤنها كشف سر تجاري أو صناعً أو مهنً أو طرٌقة
تجارٌة أو معلومات ٌعتبر اإلفشاء بها مخالفا لألمن العام.
 26الدٌبلوماسٌون وموظفو القنصلٌات
إن أحكام هذه االتفاقٌة ال تمس االمتٌازات الجبائٌة التً ٌتمتع بها األعوان الدٌبلوماسٌون أو
موظفو القنصلٌات بمقتضى القواعد العامة لحقوق الناس أو طبقا لمقتضٌات اتفاقٌات خاصة.
 27دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ
 -1تقع المصادقة على هذه االتفاقٌة طبقا للقانون الداخلً الجاري به العمل فً كل من
الدولتٌن المتعاقدتٌن.
 -2تصبح هذه االتفاقٌة نافذة المفعول ابتداء من تارٌخ تبادل وثائق المصادقة بٌن الطرفٌن
وتطبّق ألول مرة :
أ) بالنسبة إلى الضرائب المخصومة من المورد (المنبع) على المداخٌل المدفوعة أو
الممنوحة بعد انقضاء ٌ 30وما من تارٌخ تبادل وثائق المصادقة على االتفاقٌة.
ب) بالنسبة إلى الضرائب األخرى على المداخٌل المحققة بداٌة من غرة جانفً
(ٌناٌر) من سنة تبادل وثائق المصادقة على االتفاقٌة.
 28إنهاء العمل باالتفاقٌة
أبرمت هذ ه االتفاقٌة لمدة غٌر محددة ولكن ٌمكن لكل من الدولتٌن المتعاقدتٌن أن تطلب من
الدولة المتعاقدة األخرى إنهاء العمل باالتفاقٌة بالطرق الدٌبلوماسٌة وذلك إلى ٌوم  30جوان
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(ٌونٌو) بدخول الغاٌة من كل سنة مدنٌة ابتداءا من السنة الخامسة الموالٌة لسنة المصادقة
على االتفاقٌة.
وفً صورة إنهاء العمل باإلتفاقٌة ،تطبق آلخر مرة :
أ -بالنسبة إلى الضرائب المخصومة من المورد على المداخٌل المدفوعة أو الممنوحة
قبل غرة ٌناٌر من السنة التً تلً السنة التً تم فٌها اإلشعار بإنهاء العمل باإلتفاقٌة.
ب -بالنسبة إلى الضرائب األخرى على المداخٌل المحققة قبل غرة جانفً (ٌناٌر)
السنة التً تلً السنة التً تم فٌها اإلشعار بإنهاء العمل باإلتفاقٌة.
إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه والمفوضون حسب األصول بالتوقٌع على هذه اإلتفاقٌة.
حررت فً تونس فً هذا الٌوم  1996..............والموافق  ................ذي القعدة
 1416هــ من نسختٌن باللغة العربٌة.

تروتىكىل
مهحق التفاقٍح تجىة االزدواج انضرٌثً
تٍه انجمهىرٌح انتىوسٍح
ودونح اإلماراخ انعرتٍح انمتّحدج
ػٕذ رٛل١غ االرفبل١خ اٌز ٟأثشِذ اٌ َٛ١ث ٓ١دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح ٚاٌدّٛٙس٠خ
اٌزٔٛغ١خ ٌزدٕت االصدٚاج اٌضش٠ج ٟثشؤْ اٌضشائت ػٍ ٝاٌذخً ٚافك اٌّٛلؼ ْٛأدٔبٖ ػٍٝ
إٌظٛص اإلضبف١خ االر١خ اٌز ٟرشىً خضءا ِٓ االرفبل١خ اٌّزوٛسح.
انفصم األ ّول:
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ثبإلشبسح إٌ ٝاٌفظً :8
 -1رشًّ األسثبذ إٌبردخ ػٓ ػٍّ١بد إٌمً اٌذٌٍ ٌٟٚغفٓ ٚاٌطبئشاد:
أ -األسثبذ إٌبردخ ػٓ رؤخ١ش اٌغفٓ ٚاٌطبئشاد اٌّدٙضح اٌؼبٍِخ فِ ٟدبي إٌمً اٌذ.ٌٟٚ
ة -األسثبذ إٌبردخ ػٓ رؤخ١ش اٌسب٠ٚبد ٚاٌّؼذاد اٌّشرجطخ ثؼٍّ١بد رشغ ً١اٌغفٓ
ٚاٌطبئشاد فِ ٟدبي إٌمً اٌذ.ٌٟٚ
 -2رؼف ٝاألسثبذ اٌز ٟرسممٙب ششوخ ط١شاْ اٌخٍ١ح ػٓ ٔشبطٙب ف ٟإٌمً اٌد ٞٛاٌذ ٌٟٚفٟ
خّٛٙس٠خ رٔٛظ ثّب ف ٟرٌه األسثبذ إٌبشئخ ػٓ اٌؼٍّ١بد اٌؼشض١خ اٌّشرجطخ ثٙزا إٌشبط
اٌّشبس إٌٙ١ب ثبٌفمشر" ٓ١أ" "ٚة" ِٓ ٘زا اٌفظًٚ ،رٌه ِٓ اٌضش٠جخ اٌّغزسمخ ػٍٔ ٝشبطٙب
ف ٟخّٛٙس٠خ رٔٛظ ٌٚىٓ فمظ ثسغت ِب ٕ٠غت ٌذٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح ِٓ زظخ فٟ
سأط ِبي اٌششوخ اٌّزوٛسح.
انفصم انثاوً:
ال رخضغ اٌّىبفآد اٌز٠ ٟزسظً ػٍٙ١ب ِغزخذَ فِ ٟؤعغخ رغزغ ًّ اٌجٛاخش
ٚاٌطبئشاد فِ ٟدبي إٌمً اٌذٌٍ ٌٟٚضش٠جخ إالّ ف ٟاٌذٌٚخ اٌزٛ٠ ٟخذ فٙ١ب ِم ّش اإلداسح اٌفؼٍ١خ
ٌٍّؤعغخ إرا وبْ اٌّغزخذَ ِٓ ِٛاطٕ ٟرٍه اٌذٌٚخ ٚأطجر ِمّ١ب ف ٟاٌذٌٚخ األخش ٜفمظ
ٌغب٠خ إعذاء خذِبد ٌٍّؤعغخ.
ٚرٕطجك أزىبَ ٘زا اٌفظً ػٍِ ٝغزخذِ ٟششوخ ط١شاْ اٌخٍ١ح اٌزِٛ ُ٘ ٓ٠اطٕ ٛدٌٚخ
اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح.
انفصم انثانث:
ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ و ًّ األزىبَ اٌّخبٌفخ اٌٛاسدح ثٙزٖ االرفبل١خ:
 -1رؼف ٝزىِٛخ إزذ ٜاٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر ِٓ ٓ١اٌضشائت اٌّشبس إٌٙ١ب ثبٌفظً ٘ ِٓ 2زٖ
االرفبل١خ ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش .ٜغ١ش ّ
أْ ٘زا اإلػفبء ال ٠شًّ األسثبذ اٌظٕبػ١خ ٚاٌزدبس٠خ
اٌّشبس إٌٙ١ب ثبٌفظً ٘ ِٓ 7زٖ االرفبل١خ.
٠ -2طجك اإلػفبء اٌّشبس إٌ ٗ١ثبٌفمشح ٘ ِٓ 1زا اٌفظً:
*ف ٟاٌدّٛٙس٠خ اٌزٔٛغ١خ:
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 ػٍ ٝاٌذٌٚخ اٌزٔٛغ١خ ثّب ف ٟرٌه اٌدّبػبد اٌّسٍ١خ. اٌجٕه اٌّشوضٞ ٚو ًّ اٌّؤعغبد اٌؼّ١ِٛخ اٌّبٌ١خ األخشٜ*ف ٟدٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح:
 ػٍ ٝدٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح ثّب ف ٟرٌه اٌسىِٛبد اٌّسٍ١خ ٚاٌزمغّ١بد اٌغ١بع١خاٌفشػ١خ ٚاٌغٍطبد اٌّسٍ١خ ٚاٌّؤعغبد اٌّبٌ١خ اٌز ٟرٍّه سأط ِبٌٙب ثبٌىبًِ زىِٛخ دٌٚخ
اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزسذح ٚاٌز ٟرشًّ ػٍ ٝعج ً١اٌّثبي ١ٌٚظ اٌسظش اٌّؤعغبد اٌزبٌ١خ:
 اٌّظشف اٌّشوضٞ خٙبص أث ٛظجٌ ٟالعزثّبس طٕذٚق أث ٛظج ٟإلّٔبء االلزظبد اٌؼشثٟ ٚو ًّ اٌّؤعغبد اٌؼّ١ِٛخ اٌّبٌ١خ األخشّٜ -3
إْ االعزثّبساد إٌّزفؼخ ثبِز١بصاد ضش٠ج١خ ثّمزض ٝاٌمبٔ ْٛاٌذاخٌٍ ٟذٌٚخ ِزؼبلذح أٚ
ثبرفبل١خ خبطخ ِظبدق ػٍٙ١ب ثمبٔ ،ْٛرطجك ػٍٙ١ب أزىبَ ٘زا اٌمبٔ ْٛأ ٚاإلرفبل١خ اٌخبطخ
ز١ثّب رى ْٛأزىبِٙب أوثش أفضٍ١خ ػٓ رٍه اٌز ٟرٕض ػٍٙ١ب أزىبَ ٘زٖ اإلرفبل١خ.
إثجبرب ٌزٌه لبَ اٌّٛلؼ ْٛأدٔبٖ ٚاٌّفٛض ْٛزغت األطٛي ثبٌزٛل١غ ػٍ٘ ٝزا
اٌجشٚرٛوٛي.
زشسد ف ٟرٔٛظ ف٘ ٟزا اٌ َ 1996/04/10َٛ١اٌّٛافك...................ر ٞاٌمؼذح ٘ 1416ـ
ِٓ ٔغخز ٓ١ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ.
عه حكىمح انجمهىرٌح
انتىوسٍح
انــىىري انسرقاطً
وزٌر انمانٍح

عه حكىمح دونح اإلماراخ
انعرتٍح انمتحدج
أحمد حمٍد انطـاٌر
وزٌر اندونح نشؤون
انمانٍح وانصىاعح

