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اتفاقيةاتفاقية
بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ�قراطي�قراطيّـة ـة الشالشّعبيعبيّـةـة

وحكومة فدرالية روسياوحكومة فدرالية روسيا
من أجل جتنمن أجل جتنّب االزدواج الضريبي فيما يتعلقب االزدواج الضريبي فيما يتعلق

بالضرائب على الدخل والثروةبالضرائب على الدخل والثروة

إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
rالشّعبيّة وحكـومة فدرالية روسيا

- رغــبــــة مــنــهــمــا فـي عــقــد اتــفــاقــيـــة من أجل جتــنب
االزدواج الـضريـبـي فـيمـا يـتـعـلق بـالـضـرائب عـلى الـدخل

rوالثروة
قد اتفقتا على ما يأتي :قد اتفقتا على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى
األشخاص اIعنيوناألشخاص اIعنيون

تطبق هذه االتفـاقية على األشخاص اIـقيمX بدولة
.XتعاقدتIا Xمتعاقدة أو في كلتا الدولت

اIاداIادّة ة 2
الضرائب اIعنيةالضرائب اIعنية

1 - تطبق هذه االتـفاقية عـلى الضرائب على الدخل
والــــثــــروة احملـــــصــــلــــة حلــــســـــاب دولــــة مــــتـــــعــــاقــــدة أو إحــــدى

جماعاتها احملليةr مهما كان نظام التحصيل.
2 - تــعــتــبـــر كــضــرائب عــلى الــدخل والــثــروة جــمــيع
الــضــرائب احملـــصــلــة عــلى الـــدخل اإلجــمــالـيr عــلى الــثــروة
اإلجــمـالــيـة أو عــلى عـنــاصـر من الــدخل أو الـثــروةr �ـا في
ذلك الـــضـــرائب عـــلى األربـــاح احملـــقـــقـــة من الـــتـــصـــرف في
األمـالك اIــنـــقـــولــة أو الـــعـــقــاريـــة والـــضـــرائب عـــلى اIـــبــلغ
rـــــؤســـــســـــاتIـــــدفـــــوعـــــة مـن طـــــرف اIاإلجـــــمـــــالي لـألجـــــور ا

باإلضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة.
3 - إنّ الــضــــرائب الــقـــائــمـــة الــتي تــطــبــق عــلــيــهـــا

هـذه االتفـاقيـة هي :
أ) بالنسبة للجزائر :أ) بالنسبة للجزائر :

r1 - الضريبة على الدخل اإلجمالي
r2 - الضريبة على أرباح الشركات

rهنيI3 - الرسم على النشاط ا

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 - - 127  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4 رب ربــــــــيع األويع األّول
عــــــــام ام 1427 اI اIــــــــوافق وافق 3   أب أبــــــــريل سريل ســــــــنــــــــة ة r2006 يr يــــــــتــــــــضــــــــمّن
الالــــتّــــصـصــديق عديق عــــلى االتلى االتـفــــاقاقــــيـة بة بــــX حX حـكــــومومـة اجلة اجلــــمـهــــوريوريـة
اجلاجلـزائريزائريـة الة الـد�قد�قـراطراطـية الية الـشـعبعبـيـة وحكة وحكـومومـة فدرالة فدرالـيةية
روسروســــــيــــــا من أجل جتا من أجل جتــــــنب االزدواج النب االزدواج الــــــضــــــريريــــــبي فبي فــــــيــــــمــــا
يــــتــــعــــــلق بلق بــــالالــــــضــــرائب عرائب عــــلـى الى الــــدخل والدخل والــــثــــــروةr اIروةr اIــــوقوقــــعــــة

باجلزائر في باجلزائر في 10 مارس سنة  مارس سنة 2006.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةr وزيــــــر
rالشّـؤون اخلـارجيّـة

rادّة 77 - 9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـــــعـــــد االطّـالع عـــــلـى االتـــــفـــــاقــــــيـــــة بـــــX حــــــكـــــومـــــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ�ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
فدرالية روسـيا من أجـل جتنب االزدواج الضريبي فيما
يــــتـــعــــلـق بــــالــــضــــرائب عــــلى الــــدخـل والـــــثــــروةr اIــــوقّــــعــــة

r2006 باجلـزائـر في 10 مــارس سنــة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولـى :ة األولـى : يــصــدّق عـلى االتــفـاقــيـة بـX حــكـومـة
اجلـــمــهـــــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــــة الـــد�ـــقــراطــــــيـــة الـــشّـــعــــبـــيّــة
وحــــكـــــومــــة فـــــدرالــــيـــــة روســــيـــــا من أجــل جتــــنب االزدواج
rالـضريـبي فيـما يـتعـلق بالـضرائب عـلى الدخل والــثروة
اIــوقّـعــة بــاجلـزائـر في 10 مــارس سـنـة r2006 وتــنـشـر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

2 : : يــــــنــــــشــــــر هــــــــذا اIــــــرســــــــوم في اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 4 ربـيع األوّل عام 1427 اIوافق 3
أبريل سنة 2006.     

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليةفاقات دولية
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هـ) يــــعــــنـي لــــفظ  "مــــواطــــنــــون""مــــواطــــنــــون" جـــــمــــيـع األشــــخــــاص
rاحلائزين على جنسية دولة متعاقدة Xالطبيعي

و) يـــعـــني لـــفظ "شـــركــة" "شـــركــة" كل شـــخـص مـــعـــنــوي أو أي
rكيان يعامل كشخص معنوي ألغراض فرض الضريبة

ز) تــــعــــني عــــبــــارتـــا "مــــؤســــســـات دولــــة مــــتــــعــــاقـــدة"مــــؤســــســـات دولــــة مــــتــــعــــاقـــدة"
rعـــلى الـــتــوالي r"ــتـــعـــاقـــدة األخــرىIــتـــعـــاقـــدة األخــرى""مــؤســـســـة الـــدولـــة اIو"مــؤســـســـة الـــدولـــة ا
مـؤســســة يـســتـغــلــهـا مــقـيـم في دولـة مــتــعـاقــدةr ومـؤســسـة

rتعاقدة األخرىIيستغلها مقيم في الدولة ا
الـدولي" أيــة عــمــلــيــة نــقل حـ) تــعــني عــبــارة "الــنـقـل الـدولي""الــنـقـل 
بـواسطـة سفـينـة أو طـائرة تـقوم بـتشـغيـلـها مـؤسسـة يقع
مقـر إدارتهـا الفـعليـة في دولة مـتعـاقدةr بـاستـثنـاء احلالة
Xالـتي يــتم فـيــهــا تـشــغـيل الــسـفــيـنــة أو الـطــائـرة فــقط بـ

rتعاقدة األخرىIنقاط تقع في الدولة ا
ط) تعني عبارة "السلطة اخملتصة""السلطة اخملتصة" :

- بــالــنّـســبــة لــلـجــزائــرr الـوزيــر اIــكـلّـف بـاIــالــيّـة أو
rفوّضIثله ا�

- وبـــالـــنّـــســــبـــة لـــروســـيــــاr الـــوزيـــر اIـــكـــلّـف �ـــالـــيـــة
الفدرالية الروسية أو �ثله اIفوّض.

2 - مـن أجل تــــطـــــبــــيق االتـــــفــــاقــــيــــة مـن طــــرف دولــــة
مــتــعــــاقــدةr فــإن أي لـــفظ أو عــبــــارة غــيــر مــعــرّفــــة فــيــهــا
يكــون له أو لهـا اIعنى الذي يحـدده له أو لها قانون هـذه
الـدولـــة فـيـمـا يـتــعـلــق بـالـضــــرائب الــتي تـطــبـق عـلـيـــهـا
االتـــفــــاقــــيـــــةr مـــــا لــم يـــقـــتـض الـــســـيــــــاق خـالف ذلـك. إن
اIـــــعــــنـى الــــذي يـــــحـــــدد لـــــلــــفـظ أو لــــعـــــبـــــارة في الـــــقـــــانــــون
الـضـــريـبي لــهــذه الــدولــة يــرجح عـلـى اIـعـنى احملـدد لـهـذا
الـلـفظ أو لـهــذه الـعـبـارة في الـفــروع األخـرى لـقـانـون هــذه

الدولـة.
اIاداIادّة ة 4
اIقــيماIقــيم

1 - ألغـراض هـذه االتــفـاقـيـــةr تـعــني عـبـــارة  "مـقـيم"مـقـيم
فـي دولـــة مــتــعـــــاقـدة"فـي دولـــة مــتــعـــــاقـدة" أي شــخص يــخــضــع لــلــضـــــريــبـــة
فـي هــذه الــدولـــةr وفقــا لـقوانـيـنـهـاr وذلك بـحــكم سـكنـه
أو مــــكـــان إقـــامـــته أو مـــقــــر إدارته أو أي مـــعـــيـــار آخـــر ذي

طبيعة مشابهة.
r2 - في حـــالــة مـــا إذا كــان شــخـص طــبــيـــعي يــعـــتــبــر
Xوفـــقــــا ألحـــكـــام الــــفـــقـــرة (1) مـــقـــيـــمـــا في كـــلـــتـــا الـــدولـــتـــ

اIتعاقدتrX يتم تسوية وضعيته على النحو التالي :
أ) يـعـتبـر هـذا الشـخص مـقيـمـا في الدولـة اIـتعـاقدة
التي يـكـون له بهـا مـسكن دائم حتت تـصـرفهr وإذا كان له
XـتعـاقـدتIا Xمـسـكن دائم حتت تـصرفـه في كلـتـا الدولـتـ
فـــإنه يــعــتــبــر مــقـــيــمــا في الــدولــة اIــتـــعــاقــدة الــتي تــكــون
عالقاته الشخصية واالقتصادية بها أوثق (مركز اIصالح

r(احليوية

r4 - الضريبة على األمالك
5 - اإلتـــاوة والـــضـــريـــبـــة والـــرسم الـــتـــكـــمـــيـــلي عـــلى
مـحــاصـيل نـشـاطــات الـتـنـقــيب والـبـحث واســتـغالل ونـقل

احملروقات باألنابيب.
(ويشار إليها فيما يأتي بـ "الضريبة اجلزائرية").

ب) بالنسبة لروسيا :ب) بالنسبة لروسيا :
rؤسساتI1 - الضريبة على أرباح ا

rX2 - الضــريبـة عـلى دخل األشخاص الطبيعي
rؤسساتI3 - الضريبة على ثروة ا

.X4 - الضريبة على ثروة األشخاص الطبيعي
(ويشار إليها فيما يأتي بـ "الضريبة الروسية").

4 - تــطـــبق هــذه االتــفــاقــيــة أيــضــا عــلى أيــة ضــرائب
مـــطـــابــقـــة أو مـــشــابـــهـــةr تــفـــرض بـــعــد تـــاريخ تـــوقـــيع هــذه
االتــفــاقــيــة إضــافــة إلى الــضــرائب احلــالــيــة أو بــدال عــنــهــا.
XـتعـاقدتIا Xوتقـوم السـلطـات اخملتـصة في كـلتـا الدولـت
بـــإبالغ بـــعـــضـــهــمـــا الـــبـــعض بـــالــتـــغـــيـــيــرات اIـــدخـــلــة عـــلى

تشريعاتها الضريبية.
اIاداIادّة ة 3

تعاريف عامتعاريف عامّـةـة

1 - ألغــراض هــذه االتــفــاقــيــةr مــا لـم يــتــطــلب الــنص
تفسيرا مغايرا :

أ) تـــعــني عــبــارتــا   "الــدولــة اIـــتــعــاقــدة"  "الــدولــة اIـــتــعــاقــدة" و ""الــدولــةالــدولــة
األخــرى"r اجلــزائـر أو روسـيـاr وفـقــا لسـيــاق اIتـعــاقـدة األخــرىاIتـعــاقـدة 

rالنص
ب) يـقـصــد بـلـفظ "اجلـزائـر""اجلـزائـر"r اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة
الـدّ�ـقـراطيّـة الـشّـعبـيّـة وبـاIـعنـى اجلغـرافي يـعـني إقـلــيم
اجلمهـوريّة اجلزائـريّة الـدّ�قراطـيّة الـشّعبـيّةr �ا في ذلك
الــبــحــر اإلقـــلــيــمي ومــا وراءه من اIــنــاطق الــتي تــمــارس
عـليهـا اجلمهـوريّة اجلزائـريّة الـدّ�قراطـيّة الشّـعبيّـةr وفقا
لـلـقانـون الدولي والـتـشريع الـوطـنيr والياتـها الـقـانونـية
أو حـقوقـا سـياديـة ألغـراض اسـتكـشـاف اIوارد الـطـبيـعـية
لقاع البحـر وباطن أرضه واIياه التي تعلوهr واستغاللها

rوحفظها وإدارتها
جـ) يــــقـــــصـــــد بــــلـــــفظ "روســـــيــــا""روســـــيــــا"r فـــــدرالــــيـــــة روســــيــــا
وباIـعـنى اجلغـرافي يـعني إقـلـيم فدرالـيـة روسيـاr �ا في
ذلك اIياه الـداخلـية والبـحر اإلقـليميr الـفضـاءات اجلوية
الـتـي تـعـلـوه وكـذا اIـنـطـقـة االقـتـصـاديـة اخلـالـصـة واجلـرف
الـقـاري الــلـذان تـمـارس عــلـيـهـمــا فـدرالـيـة روســيـا حـقـوقـا
ســيــاديـة وواليــاتــهــا الـقــانــونــيـة وفــقــا لــلـقــانــون الــفـدرالي

rوالقانون الدولي
rXد) يـــشــمـل لــفظ "شــخص""شــخص" األشــخـــاص الــطـــبــيـــعــيــ

rالشركات وكل مجموعات األشخاص األخرى
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rادّةI3 - بغض النظـر عن األحكام السابقة من هذه ا
فإنّ عبارة "منشأة دائمة" ال تشمل ما يأتي :

أ) اسـتـخـدام اIـنـشـآت فـقط بـهـدف تـخـزين أو عـرض
rالبضائع التابعة للمؤسسة

ب) إيـــداع بــضـــائع تـــابــعـــة لـــلــمـــؤســـســة فـــقط بـــهــدف
rالتخزين أو العـرض

جـ) إيـــــداع بــــضـــــائع تـــــابــــعـــــة لــــلـــــمــــؤســـــســــة ألغــــراض
rالتحويل فقط من قبل مؤسسة أخرى

د) اسـتـعـمـال مـكان ثـابت لألعـمـال فـقط بـهـدف شراء
rعلومات  للمؤسسةIالبضائع أو بهدف جمع ا

هـ) اســــتـــعـــمـــال مـــكــــان ثـــابت لألعـــمــــال فـــقط بـــهـــدف
الـــقـــيـــام بـــأيـــة نـــشـــاطـــات أخـــرى ذات طـــابـع حتـــضـــيــري أو

rمساعد للمؤسسة
و) اســــتـــعـــمـــال مـــكـــان ثـــابت لألعـــمــــال فـــقط من أجل
الـقيام �مارسـة تراكميـة لألنشطة اIـذكورة في الفقرات

الفرعية من (أ) إلى (و).

r(2)(1) و X4 - بـــغض الــــنـــظــــر عن أحـــكــــام الـــفــــقـــرتـــ
عــنــدمـــا يــعــمل شــخص مــتــعـــاقــد غــيــر الــعــامل ذي الــصــفــة
اIـــســـــتـــقـــلــــة والـــذي تـــنــــطـــبق عـــلـــيه الـــفـــقـــرة (5) حلـــســاب
مــؤســســة ويــتــمــتع في دولــة مــتـعــاقــدة بــالــســلــطـات الــتي
�ــــارســــهــــا عـــــادة والــــتي تــــســــمح لـه بــــإبــــرام عــــقــــود بــــاسم
اIؤسسةr فإنه يعـتبر أن لتلك اIؤسسة منشأة دائمة في
تلك الـدولة بـالنـسـبة لـكل النـشاطـات التي يـقوم بـها ذلك
الــشـخص لـلــمـؤسـسـةr مــا لم تـكن نـشــاطـات ذلك الـشـخص
مــحــصـورة في تــلك الــنــشـاطــات اIــذكـورة في الــفــقـرة (3)
rإذا مـــا مــورسـت من خالل مـــكـــان ثــابـت لألعـــمــال rوالـــتي
التسمح باعتـبار هذا اIكان منـشأة دائمة وفق أحكام تلك

الفقــرة.

5 - ال يــعـتــبــر أن اIــؤســسـة مــنــشــأة دائــمــة في دولـة
مـتـعــاقـدة فقط لـكـونـهـا تـمارس نـشـاطـهـا في تـلك الــدولـة
من خالل وسـيط أو وكـيل عـام بـالعـمـولـة أو أي عـامل آخر
يـتـمـتع بـنـظـام قانـوني مـسـتـقلr شـريـطـة أن يـكـون هؤالء

األشخاص يعملون في السياق العادي لعملهم.

6 - إن كــــون شــــركــــة مــــقــــيــــمــــة في دولــــة مــــتــــعــــاقـــدة
تـسـيـطـر عـلى (أو يـسـيـطـر علـيـهـا من قـبل) شـركـة مـقـيـمة
في الـدولة اIـتـعاقـدة األخرى أو تـمارس نـشـاطهـا في تلك
الـدولـة األخرى (سـواء بـواسـطة مـنـشأة دائـمـة أو بطـريـقة
أخــرى)r ال يـــجـــعل بــحـــدّ ذاته أيـــا من الـــشــركـــتـــX مــنـــشــأة

دائمة لألخرى.

ب) إذا لم يـكن �ـكـنـا حتـديـد الـدولـة اIـتـعـاقـدة الـتي
يـقع فيـها مـركـز مصـاحله احليـويـة أو إذا لم يكن له مـسكن
rXـــتـــعـــاقـــدتـــIا Xدائم حتـت تـــصـــرفه فـي أي من الـــدولـــتــــ
يـعـتــبـر مـقـيـمـا في الـدولـة اIـتـعــاقـدة الـتي يـكـون له فـيـهـا

rمقر إقامة معتاد
Xجـ) إذا كـان له مـقـر إقـامة مـعـتـاد في كـلـتـا الـدولـت
اIــتــعــاقــدتــX أو إذا لم يــكن له مــقــر إقــامــة مــعــتــاد في أي
مــنـهـمـاr يـعــتـبـر مـقـيـمــا في الـدولـة اIـتـعــاقـدة الـتي يـكـون

rحامال جلنسيتها
د) إذا لم تـسمح اIعـايـير السـابـقـة بتحــديـد الدولـة
اIــتـــعــــاقــدة الـــتي يـــكـــون الــشـــخص مـــقـــيــمـــا فـــيــهـــاr تـــقــوم
الــســـلــطـــات اخملــتـــصـــة بـــتـــســويــــة هـــذه اIـــســألــــة بــاتـــفـــاق

مشتـرك.
3 - عــــنــــدمــــا يــــكــــون شــــخـص آخــــرr غــــيــــر الــــشــــخص
الـطـبـيـعـيr مـقـيـمـا في كـلـتـا الـدولـتـX اIـتـعـاقـدتـrX وفـقـا
ألحكـام الفـقرة (1) يعـتبـر هذا الـشخص مـقيـما في الـدولة

التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.

اIاداIادّة ة 5 
اIنشأة الدائمةاIنشأة الدائمة

1 - ألغــراض هــذه االتــفـــاقــيــةr فــإن عــبــارة  "مــنــشــأة"مــنــشــأة
دائمة"دائمة" تعني مكـان عمل ثابت تمارس من خالله مؤسسة
دولـة مــتـعـاقـدة نــشـاطـهـا بــشـكل كـلي أو جــزئي في الـدولـة

اIتعاقدة األخرى.
2 - تتضمّن عبارة "منشأة دائمة""منشأة دائمة"r بصورة خاصة :

rأ) مقر اإلدارة
rب) فــرعـا
rجـ) مكتبـا
rد) مصنعـا
rهـ) ورشــة

rو) محال للبيع
ز) مــنـــجــمـــا أو بــئـــر نــفط أو غـــاز أو مــحـــجــرا أو أي

rوارد الطبيعيةIمكان آخر الستخراج ا
حـ) مـــوقـع بــــنـــاء أو تــــركــــيب أو أنــــشــــطـــة اIــــراقــــبـــة
اIرتبطة بـهما إذا استمر هذا اIوقع أو تلك األنشطة Iدة

rتزيد عن ستة أشهر
ط) تــــــــــقــــــــــد£ خــــــــــدمـــــــــــاتr �ــــــــــا فـي ذلـك اخلــــــــــدمــــــــــات
االســتــشــاريــة الــتي تــقــوم بــهــا مــؤســســة تــعــمل بــواســطــة
أجــراء أو عــمــال آخــرين يــتم تــوظــيــفــهم لــهــذا الـغــرض من
طـــرف اIــؤســســـةr عــلى أن تـــتــواصل الـــنــشـــاطــات من هــذا
الـنــوع (لـنـفس اIــشـروع أو Iـشـروع ذي صــلـة) فـوق تـراب
الــبـلــد Iـدّة أو Iـدد تــسـاوي فـي مـجـمــوعـهــا أكـثــر من ثالثـة

أشهر في حدود مدة أقصاها اثني عشر شهرا.
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الــنــشــاط أو نـشــاطــا �ـاثـال في ظل نــفس الــظـروف أو في
ظروف �اثلة وتـتعامل بكل استقاللية مع اIؤسسة التي

تعتبر منشأة دائمة لها.

3 - قـصد حتديد أربـاح منشـأة دائمةr يـسمح بخصم
الـنــفــقـات الــتي تــصـرف لـألغـراض الــتي تــعـمل مـن أجـلــهـا
هـــــذه اIـــــنــــــشـــــأة الـــــدائـــــمــــــةr �ـــــا في ذلـك نـــــفـــــقـــــات اإلدارة
واIصـاريف العـامة لإلدارةr سـواء في الدولـة التـي توجد
فـيها اIنـشأة الدائمـة أو في مكـان آخـر. غـير أنه اليسمح
بـأي خصم للمـبالغ التي قـد تدفع عند االقـتضاء (ألغراض
أخرى غـيـر تسـديـد اIصـاريف اIـدفوعـة) من قـبل اIنـشأة
الــدائـــمــة لــلــمــقــر اIـــركــزي لــلــمــؤســســـة أو ألحــد مــكــاتــبــهــا
كــإتـاواتr أتـعــاب أو مـدفـوعـات أخــرى مـشـابــهـة السـتـغالل
بــــراءات أو حــــقــــوق أخــــرى أو كــــعــــمــــوالتr مـــقــــابـل تــــقـــد£
خــدمـــات مـــحـــدّدة أو مــقـــابل نـــشـــاط إداري أوr مــا عـــدا في
حـــالـــة مـــؤســـســـة مـــصــرفـــيـــةr كـــفـــوائـــد عـــلى اIـــبـــالغ الـــتي

أقرضت للمنشأة الدائمة.

كمــا أنـهr ال تؤخـذ في احلسـبـانr عـند حتــديـد أرباح
اIــنــشــأة الــدائــمــةr اIــبــالغ (غــيــر تــلك اIــتــعــلــقــة بــتــســديـد
الـنـفــقـات اIـدفــوعــة) اIـســجـلــة من قــبـل اIـنـشــأة الـدائـمـة
ضــمـن ديـون اIــقــر اIــركــزي لــلــمــؤسـســة أو أحــد مــكــاتــبــهـا
rكـإتــاوات أو أتـعــاب أو مــدفـوعــات أخــرى �ـاثــلـة rاألخــرى
مــقــابل اســتــغـالل بــراءات أو حــقـــوق أخـــرى أو كــعــمـوالت
rمـقــابل تـقـد£ خـدمــات مـحـدّدة أو مـقـابل نـشـاط إداري أو
مـا عـدا في حالـة مـؤسسـة مـصرفـيـةr كفـوائد عــلى اIـبالـغ
الـــتي أقــــرضت لـــلـــمــقـــر اIـــركــــزي لــلـــمـــؤســـســة أو ألي من

مكاتبها.

4 - إذا كـــــــان الـــــــعــــــــرف يـــــــقـــــــضـي فـي إحـــــــدى الـــــــدول
اIــتـعــاقــدة بــتــحـديــد األربــاح اخلــاصــة �ـنــشــأة دائــمــة عـلى
أســاس تــقــســيم نــســبي لألربــاح الــكــلــيــة لــلــمــؤسـســة عــلى
أجــزائـهـا اخملــتـلـفـةr فــإن أيـا من أحـكــام الـفـقـرة (2) من هـذه
اIـــادّة ال �ــنع تـــلك الــدولـــة اIــتــعـــاقــدة من حتـــديــد األربــاح
الــتي تــخـضـع لـلــضـرائـب عـلى أســاس الــتـقــسـيـم الـنــسـبي

الذي جرى عليه العرف.

5 - ألغــــراض الــــفـــقــــرات الــــســــابـــقـــــة حتــــدد األربـــاح
الـتي تـنسب إلى اIـنشـأة الدائمــة كــل سنــة حسب نفس
الــطـريــقـةr مــا لم تــوجـد أســبـاب مــقـبــولـة وكــافـيــة لـلــعـمـل

بخالف ذلك.

6 - إذا كــانت األربــاح تــتـــضــمن عــنـــاصــر من الــدخل
تــتم مــعــاجلـــتــهــا بــشــكل مــنــفــصل في مــواد أخــرى من هــذه
االتفـاقيـــةr فإنّ أحـكــام هـــذه اIـادّة ســوف لـن تؤثــر فـي

. أحكـام تلك اIوادّ

اIاداIادّة ة 6
اIداخيل العقاريةاIداخيل العقارية

1 - يـخــضع الـدخل الــنـاجت من اIــمـتـلــكـات الـعــقـاريـة
(�ـا في ذلك الـدخل الـنـاجت عن اIـسـتـثـمـرات الـزراعـية أو
الغابية) التي تـقع في الدولة اIتعاقدة األخرىr للضريبة

في تلك الدولة اIتعاقدة األخرى.

2 - يـكـون لـعـبـارة "�ـتــلـكـات عـقـاريـة" "�ـتــلـكـات عـقـاريـة" اIــعـنى احملـدّد
لـــهــا �ـــوجب قـــانـــون الـــدولــة اIـــتـــعـــاقــدة الـــتي تـــقع فـــيـــهــا
اIـــمـــتـــلـــكـــات اIـــعـــنـــيـــة. وتـــشـــمـل الـــعـــبـــارة عـــلى أيـــة حـــال
اIـمـتلـكـات اIلـحـقة بـاIـمتـلـكـات العـقـارية واIـواشي احلـية
أو اIــيــتــة الــتــابــعـة لــلــمــســتــثــمـرات الــزراعــيــة والــغــابــيـة
واحلـــقــوق الـــتي تــنـــطــبق عـــلــيـــهــا أحــكـــام الــقـــانــون اخلــاص
اIـتــعـلــقـة بــاIـلــكـيــة الـعــقـاريــة وحق االنـتــفـاع بــاIـمــتـلــكـات
الـــعـــقــاريـــة واحلـــقــوق فـي مــدفـــوعـــات ثــابـــتـــة أو مــتـــغـــيــرة
rالســـتـــغالل أو الـــتـــنــــازل عن اســـتـــغالل مــــنـــاجم مـــعـــدنـــيـــة
مــصــادر اIــيــاه وغــيــرهــا من اIــوارد الــطــبــيــعــيــة األخــرى.
التـــعـــتــبـــر الـــســفـن أو الــبـــواخـــر أو الــطـــائـــرات �ــتـــلـــكــات

عقـاريـة.

3 - تـطبـق أحكــام الفـقـرة (1) عـلى اIـداخيل الـنـاجتة
عن االسـتـغـالل اIـبـاشـر أو الــتـأجـيـر أو اإلجــارة الـزراعـيـة
أو أي شــــــكل آخـــــر مـن أشــــــكــــال اســـــتـــــغـالل اIـــــمـــــتـــــلـــــكــــات

العقارية.

4 - تــــطـــبق أيـــضـــا أحــــكـــام الـــفـــقـــرتـــX (1) و(3) عــــلى
اIداخـيل النـاجمـة عن اIمـتلـكات الـعقـارية Iـؤسسـة وعلى
مــداخــيل اIــمــتـلــكــات الــعـقــاريــة اIــســتـخــدمــة في �ــارسـة

مهنة مستقلة.
اIاداIادّة ة 7

أرباح اIؤسساتأرباح اIؤسسات

1 - تخضع أربـاح مؤسـسة دولـة متعـاقدة لـلضـريبة
في هـذه الدولة فقط مـا لم تمارس هـذه اIؤسسة نـشاطها
في الدولة اIتـعاقدة األخرى من خالل منـشأة دائمة توجد
فــيـهــا. إذا كـانت اIــؤسـســة تـمــارس نــشـاطــهـا عــلى الـنــحـو
اIذكورr فإنّ أرباح اIـؤسسة تخضع للضريبة في الدولة
اIـتعاقـدة األخرىr ولـكن في حدود األرباح الـتي تعود إلى

تلك اIنشأة الدائمة.

2 - مع مــراعــاة أحــكــام الــفــقـرة r(3) عــنــدمــا تــمـارس
مـؤسـسة من دولـة متـعـاقدة نـشـاطهـا في الدولـة اIـتعـاقدة
األخرى عن طـريق منـشأة دائـمة تـوجد فـيهـاr حتدد في كل
من الـــدولــــتـــX اIــــتـــعـــاقــــدتـــX األربــــاح الـــتي تــــخص هـــذه
اIــنـشــأة الـدائــمــة عـلى أســاس األربـاح الــتي كــان �ـكن أن
حتقـقها لو كـانت قد شكـلت مؤسسة مـستقـلة تزاول نفس
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الـــدولـــةr ولـــكن إذا كـــان اIــســـتـــلم لألربـــاح هـــو اIـــســتـــفـــيــد
الــفـعـليr فــإنّ الـضـــريـبــة اIــفــروضــة عـــلى هــذا الــنـحـو ال

ينبغي أن تتجــاوز :

أ) 5% من اIـــبــــلغ اإلجـــمـــالـي ألربـــاح األســـهم إذا كـــان
اIــســتــفــيــد الــفــعـــلي هــو الــشــركــة (غــيــر شــركــة أشــخــاص)
احلائزة بـصفة مبـاشرة على - على األقل - 25% من رأس

rمال الشركة التي تدفع أرباح األسهم

ب) 15% من اIـــــبـــــلغ اإلجـــــمـــــالي ألربـــــاح األســـــهم في
جميع احلاالت األخرى.

rXتـعاقـدتIا Xتقـوم السـلـطات اخملـتصـة في الـدولتـ
حسب احلاجةr بتسوية كيفيات تطبيق هـذه احلـدود.

3 - يـــقــصـــــد بــعـــبــــارة "أربـــــاح األســــهم""أربـــــاح األســــهم" الــــــواردة
فـي هـذه اIادّةr الـدخل اIسـتمـد من األسهم أو من سـندات
التمتع أو من حصص اIناجم أو من حصص التأسيس أو
rبــاسـتــثــنــاء ســنــدات الــديـون rمن حــصص انــتــفــاع أخــرى
وكـــذا مـــداخـــيل احلـــصص االجـــتــمـــاعـــيـــة األخــرى اخلـــاضـــعــة
rلـنـفـس الـنـظـام اجلـبـائي الـذي تــخـضع له مـداخـيل األسـهم
طــبـقــا لــتـشــريع الــدولـة الــتي تــقـيم بــهــا الـشــركـة اIــوزعـة

لألرباح.
4 - ال تــــطــــبـق أحــــكــــام الـــــفــــقــــرتــــX (1) و(2) إذا كـــــان
اIـستـفـيـد الـفـعـلي من أربـاح األسـهم وهـو مـقـيم فـي إحدى
الــدولـــتــX اIــتــعــاقــدتــX �ــارس إمـــا نــشــاطــا صــنــاعــيــا أو
جتــاريــا في الـــدولــة اIــتـــعــاقــدة األخــرى الـــتي تــقــيـم فــيــهــا
الــشـركـة الـدافــعـة لألربـاحr مـن خالل مـنـشـأة دائــمـة تـوجـد
rأو مهنـة مستقلة مـن خالل قاعدة ثابتـة توجد فيها rفـيها
وكــانت اIــســاهــمــة اIــولــدة لألربــاح تــرتــبط بــهـا. فـي هـذه
احلالـةr يـتم تـطبـيق أحـكـام اIادّة (7) أو اIـادّة (14) حسـبـما

يقتضيه احلال.

5 - إذا كـــانـت شـــركـــة مــــقـــيـــمــــة في دولـــة مــــتـــعـــاقـــدة
rـتــعـــاقــدة األخـرىIتــسـتـــمــد أربــاحــا أو دخال من الــدولـــة ا
فـــإن تــــلك الـــدولــــة األخـــرى ال يــــجـــوز لــــهـــا أن تــــفـــرض أيـــة
ضــــريـــــبـــــة عــــلى أربـــــاح األســـــهم اIـــــدفــــوعـــــة من قـــــبل هــــذه
الــــشـــركــــةr إالّ إذا كـــانـت هـــذه األربـــاح تــــدفع Iــــقـــيم بــــتـــلك
الـــدولــة األخــرىr أو إذا كــانـت اIــســاهــمـــة اIــولــدة لألربــاح
مـرتـبطـة ارتـبـاطـا فـعـلـيـا �ـنـشـأة دائـمـة أو بـقـاعـدة ثـابـتة
تـــوجــدان فـي تـــلك الـــدولـــة األخــرى كـــمـــا ال يـــجـــوز لـــهــا أن
تـــخـــضع لـــلــــضـــريـــبـــة - فـي إطـــار فـــرض الـــضــــريـــبـــة عـــلى
األرباح غـير اIـوزعة - أرباح الـشركة غـير اIـوزعةr حتى
لو كـانت أرباح األسـهم اIدفـوعة أو األرباح غـير اIـدفوعة
تـكـمن كــلـيــا أو جـزئـيــا في أربـاح أو مـداخــيل مـتــأتـيـة من

هذه الدولة األخرى.

اIاداIادّة ة 8
األرباح اIتأتية من اIالحة البحرية واجلويةاألرباح اIتأتية من اIالحة البحرية واجلوية

1 - تـخــضع األربـاح الــنـاجتــة عن تـشــغـيل الــسـفن أو
الـطـائـرات في الـنـقل الـدوليr لـلـضـرائب فـقط في الـدولة
اIــــتــــعــــاقـــدة الــــتـي يـــوجــــد فــــيــــهــــا مــــقـــر اإلدارة الــــفــــعــــلــــيـــة

للمؤسســة.

2 - إذا كان مقر اإلدارة الـفعلية Iؤسـسة نقل بحري
عـلى مـ§ ســفـيـنـة. يـعـتـبـر أن هــذا اIـقـر يـوجـد في الـدولـة
اIـتعاقـدة التي يـقع فيـها ميـناء قـيد هذه الـسفـينةr أو إذا
لم يــكن هــنــاك مــيــنـاء قــيــدr فــفي الــدولـة اIــتــعــاقــدة الـتي

يكون مستغل السفينة مقيما فيها.

3 - تـــطـــبق أيـــضـــا أحـــكـــام الـــفـــقــرة (1) عـــلى األربــاح
الـنـاجتـة عن االشـتـراك في احتـاد أو اسـتـغـالل مـشـترك أو

هيئة استغالل دولية.
اIاداIادّة ة 9

تقو£ أرباح اIؤسسات اIشتركةتقو£ أرباح اIؤسسات اIشتركة

في حـالــة :

أ) كــون مـؤســســة من دولــة مــتـعــاقــدة تــســاهم بــشـكل
مـباشـر أو غـيـر مـبـاشـر في إدارة أو مـراقـبة أو في رأس

مال مؤسسة تابعة للدولة اIتعاقدة األخرىr أو

ب) كـون نـفس األشـخـاص يـسـاهـمـون بـشـكل مـبـاشر
أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر في إدارة أو مـــراقـــبـــة أو في رأس مـــال
مــؤســـســة تــابــعــة لــدولــة مــتــعـــاقــدة ومــؤســســة من الــدولــة
اIـــــتـــــعـــــاقـــــدة األخـــــرىr وإن فـي كـــــلـــــتـــــا احلـــــالـــــتـــــX تـــــكــــون
rــــالــــيّــــةIـــــؤســــســــتــــان فـي عالقــــاتـــــهــــمــــا الــــتــــجـــــاريــــة أو اIا
مرتبطتX بـشروط متفق عليهـا أو مفروضة تختلف عن
الـشـروط الـتي كـان �ـكن أن يـتـفق عـلـيـهـا بـX مـؤسـسـات
مــــســـتــــقـــلــــةr فـــإن األربــــاح الـــتي كــــان �ـــكـنr من دون هـــذه
الشروطr أن حتققهـا إحدى اIؤسستrX ولكـنها لم حتققها
بــســبب وجــود هــذه الـــشــروطr يــجــوز إدراجــهــا في أربــاح

هذه اIؤسسات وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

اIاداIادّة ة 10
أرباح األسهمأرباح األسهم

1 - إن أربـــــاح األســـــهم اIـــــدفـــــوعـــــة من قـــــبـل شـــــركــــة
مــقــيــمـــة في دولــة مــتــعــاقـــدة Iــقــيم في الـــدولــة اIــتــعــاقــدة

األخرىr تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.

2 - ومـع ذلكr فـــــــإن أربـــــــاح األســـــــهـم هـــــــذه �ـــــــكن أن
تـخضـع لـلـضـريـبــة فـي الـدولــة اIـتعـــاقـدة اIقـيـمــة بـهــا
الــشــــركــة الـــدافــعـــة لـهـــذه األربــــاح وفــقــا لــقـــوانــX تـلك
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مـقــيمr �ـلك في دولــة مـتـعـــاقـدة مـنشـأة دائـمــة أو قـاعدة
rثـابــتــة يـرتــبط بــهـا الــدين الــذي دفـعـت من أجـلـه الـفــوائـد
وهــو الـذي يــتـحـمل عـبء هـذه الـفــوائـدr فـإن هــذه األخـيـرة
تعـتبـر ناشـئة في الـدولة الـتي تقع فـيهـا اIنـشأة الـدائمة

أو القاعدة الثابتة.
Xبسـبب العالقـات اخلــاصـة القــائمـة ب r7 - عـندمـا
اIــدين واIـســتــفـيــد الــفـعــلي أو بــX كل مـنــهــمـا وأشــخـاص
آخـرينr يتـجـاوز مـبلع الـفـوائـدr باعـتـبـار الدين اIـدفـوعة
عـــــنـهr اIـــــبـــــلغ الـــــذي كـــــان �ـــــكن أن يـــــتـــــفـق عـــــلـــــيه اIـــــدين
واIــســـتــفـــيــد الـــفــعــــلي لــو لـم تـــوجـــد بــيـــنــهـــمــا مـــثل هــــذه
الـعالقــات اخلــاصـــةr ال تـطـبـق أحـكــــام هـــذه اIـادّة إالّ عـلى
هـذا اIـبـلغ األخـيـر. في هــذه احلــالــةr يـبـقى اجلـــزء الـزائـد
من اIـدفوعـات خـاضـعـا لـلـضـريـبـة حـسب تـشريـع كل دولة
مـتــعــاقـدةr وأخــذا في االعــتــبـار لـألحـكـــام األخــرى من هـذه

االتفاقية.
اIاداIادّة ة 12
اإلتــاواتاإلتــاوات

1 - تــخــضـع اإلتــاوات الــنــاشــئــة فـي دولــة مــتــعــاقــدة
rــــتــــعــــاقــــدة األخـــرىIــــدفــــوعــــة إلى مــــقــــيم فـي الـــدولــــة اIوا

للضريبة في تلك الدولة األخرى.
2 - ومع ذلكr فـإن مـثل هـذه اإلتـاوات تـخـضـع أيـضا
لـلضـريبة في الـدولـة اIتعــاقدة التي تنتـج فـيهــا ووفقـا
لــتــشــــريع تـــلك الــدولــــةr عــلى أن ال تـــتــجــاوز الــضـــريــبــة
اIـــفــروضـــة عــلـى هــذا الــنــحــو (15%) من اIــبـــلغ اإلجــمــالي

لإلتـاوات.
3 - يــــقــــصــــد بــــعــــبـــارة "اإلتــــاوات" "اإلتــــاوات" الــــواردة فـي هـــذه
اIـادّةr اIـكـــافـآت اIـدفـوعـةr أيــا كــانت طـبـيـعـتـهــاr مـقابـل
اسـتعـمال أو الـتـنازل عن اسـتعـمـال حق مؤلف عـلى عمل
أدبي أو فـنـي أو عـلـمـيr �ـا في ذلك األفالم الــسـيــنـمــائـيـة
وأشــرطـــة الــبث اإلذاعي والـــتــلـــفــزيـــوني أو مــقـــابل بــراءة
اختراع أو عالمـة صناعيـة أو جتارية أو رسم أو ©وذج أو
تـــصـــمـــيـم أو صـــيـــغـــة أو طــــريـــقـــة ســـريـــة أو الــــتـــنـــازل عن
اســتـعـمـال جتــهـيـز صــنـاعي أو جتـاري أو عـلــميr أو مـقـابل
معـلومـات متعـلّقـة بخـبرة مكـتسـبة في اIـيدان الـصناعي

أو التجاري أو العلمي.
4 - ال تــطــبـق أحــكــام الــفــقــرة (1) إذا كــان اIــســتــفــيــد
الفعلي من اإلتـاوات وهو مقيم في دولة متعاقدةr �ارس
rـتـعـاقــدة األخـرى الـتي تـنــشـأ فـيـهـا اإلتـاواتIفـي الـدولـة ا
إمــا نــشــاطــا صـنــاعــيــا أو جتـاريــا بــواســطــة مـنــشــأة دائــمـة
توجد فيهاr أو مـهنة مستقلـة من خالل قاعدة ثابتة توجد
فيـهاr ويكـون احلق أو اIلكـية التي تـدفع بشأنـها اإلتاوات
مــرتـبــطـة بـصــورة فـعـلــيـة �ــثل تـلك اIــنـشـأة الـــدائـمــة أو
تلك القـاعـدة الـثـابتـةr في هذه احلالةr تطبق أحكام اIادّة

(7) أو اIادّة r (14) حسب احلالةr مـن هـذه االتفـاقيـة.

اIاداIادّة ة 11
الفــوائـدالفــوائـد

1 - إن الـــــفـــــوائـــــد الــــنـــــاشـــــئــــة فـي دولـــــة مــــتـــــعـــــاقــــدة
واIــدفـــوعــة Iــقـــيم في الـــدولــة اIـــتــعـــاقــدة األخــرى تـــخــضع

للضريبة في تلك الدولة األخرى.
2 - ومع ذلكr فــإن مـثـل هـذه الــفـوائـد تــخـضـع أيـضـا
لـلـضـريـبـة في الـدولـة اIـتـعـاقـدة الـتي نـشـأت فـيـهـا ووفـقا
لـــتــشـــريع تــلك الـــدولــةr ولـــكن إذا كــان الـــشــخص اIـــســتــلم
لـلـفـوائـد هـو اIــسـتـفـيـد الـفـعـليr فـإنّ الـضـريـبـة اIـفـروضـة

ينبغي أن ال تتجاوز(15%) من اIبلغ اإلجمالي للفوائد.

3 - بـغض النـظر عن أحـكام الـفقرة r(2) فإن الـفوائد
الــنـــاشـــئـــة في إحـــدى الــدولـــتـــX اIـــتــعـــاقـــدتــX تـــعـــفى من

الضريبة في هذه الدولة إذا :

أ) كـان اIـدين بـهـذه الـفوائـد هي حـكـومـة تـلك الـدولة
اIتعاقدة أو إحدى جماعاتها احملليةr أو

ب) كانت الـفوائد مـدفوعة حلـكومة الـدولة اIتـعاقدة
األخــرى أو إلحــدى جــمــاعــاتــهــا احملــلــيــة أو لــلــبــنك اIــركــزي

لتلك الدولة األخرىr أو
جـ) كــانت الــفــوائــد مــدفــوعــة Iــؤســســات أو هــيــئــات
أخـرى (�ـا فـي ذلك اIـؤسـسـات اIـالـيّــة)r بـسـبب الـتـمـويل
Xــــقــــدّم من طــــرفــــهم فـي إطـــار اتــــفــــاقــــيــــات مــــبــــرمــــة بـــIا

.XتعاقدتIا Xحكومتي الدولت

"الــفــوائــد""الــفــوائــد" الـــوارد في هـــذه اIــادّة 4 - يــقـــصــد بـــلــفظ 
اIداخـيل النـاجتة عن الـديون على اخـتالف أنواعـهاr سواء
أكـــانت مـــضـــمـــونـــة أم ال بـــرهـن أو بـــشـــرط اIـــشـــاركـــة في
أربــاح اIـــدينr وخــاصـــة مــداخـــيل الــصـــنــاديق الـــعــمـــومــيــة
وســـــنـــــدات الـــــقـــــروضr �ـــــا في ذلـك الـــــعالوات واحلـــــصص

اIتعلقة �ثل هذه السندات.
5 - ال تــطـبـق أحــكــام الــفــقـرات (1) و(2) و(3) إذا كـان
اIـــســـتـــفـــيــــد الـــفـــعـــلي من الـــفــــوائـــدr وهـــو مـــقـــيم في دولـــة
متـعاقدةr �ـارس في الدولة اIـتعاقـدة األخرى التي تـنشأ
فــيـهــا الـفــوائـدr إمّــا نــشـاطــا صـنــاعـيــا أو جتـاريــا بـواســطـة
مـنــشــأة دائـمــة تــوجـد فــيــهـاr أو مــهــنـة مــســتـقــلــة بـواســطـة
قــاعـدة ثــابـتــة تـوجــد فـيــهـاr وكـان الــدين الــذي تـتـولــد عـنه
الفـوائد مـرتبطـا ارتبـاطا فـعليـا بتـلك اIنـشأة الـدائمة أو
بتلك الـقاعدة الـثابـتة. في هذه احلـالةr يـتم تطبـيق أحكام
اIـادّتX (7) أو(14) مـن هـذه االتـفــاقـيـةr حــسـبــمـا يـقــتـضـيه

احلال.
6 - تــعـــتــبـــر الــفــــوائــد نـــاشــئـــة في دولــــة مــتـــعـــاقــدة
عنـدما يكــون اIدين هو هـذه الدولـة أو جـماعـة مـحلية أو
مــقـيــمـا بــتـلـك الـدولــة اIـتــعـاقــدة. ومع ذلك إذا كــان اIـدين
بالـفـوائـدr سـواء أكان مـقـيـمـا في دولـة متـعـــاقـدة أو غـيـر
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أ) إذا كــــان يـــتـــوفــــر بــــصـــفــــة مـــعـــتــــادة عـــلى قــــاعـــدة
ثـابتـة في الدولة اIـتعاقدة األخرى للقيام بنشاطاته. في
هـذه احلــــالــةr ال يــخـضع لــلــضــريـبــة في الــدولــة اIـتــعــاقـدة
األخــــــرى إالّ مــــقــــدار الــــدخل اIــــنــــســــوب لــــهــــذه الــــقـــــاعـــــدة

الثابتةr أو
rب) إذا لم تـــكـن تـــتــوفـــــر لـــديـه مـــثل هــذه الـــقـــاعــدة
وكــان الــدخـل مــتــأتـيــا من نــشــاطــات �ـارســهــا في الــدولـة
اIتعـــاقدة األخــــرىr يخضــع للضــريبـة في تلك الـدولـة

األخــرى.

حـرّة"ة" عــلى وجه اخلـصـوص 2 - تـشــمل عـبـارة "مـهـنـة حـر"مـهـنـة 
النـشاطات اIـستقـلة ذات الطـابع العلـمي واألدبي والفني
والـــتــربـــوي أو الــبـــيــداغــوجـيr وكــذا األنـــشــطــة اIـــســتـــقــلــة
لألطـــبـــاء واحملـــامـــX واIـــهـــنــدســـX واIـــعـــمـــاريـــX وأطـــبــاء

.Xاألسنان واحملاسب
اIاداIادّة ة 15

مداخيل الوظائف اIأجورةمداخيل الوظائف اIأجورة

1 - مـع مراعــاة أحكـــام اIوادّ (16) و(18) وr(19) فإن
األجــور والــرواتب وغــيــرهــا مـن اIــكــافــآت اIــمــاثــلــة الــتي
rيتقاضاها مـقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة مأجورة
ال تــخــضع لــلــضــريــبـــة إالّ في هــذه الــدولــةr مــا لم تــمــارس
الوظـيفة في الـدولة اIتـعاقدة األخـرى. إذا كانت الوظـيفة
تــمـارس فـي الـدولــة اIـتــعـاقــدة األخـرىr تــخــضع اIـكــافـآت
احملــصل عــلـيــهـا بــهــذه الـصــفـة لــلــضـريــبـة فـي تـلك الـــدولــة

األخــرى.
2 - بــــغـضّ الــــنـــــظـــــر عـن أحــــكــــــام الــــفـــــقــــرة r(1) فــــإن
اIـــكـــافــآت الـــتـي يــحـــصل عـــلـــيـــهـــا شــخـص مــقـــيم فـي دولــة
مـــتــعــاقــدة مــقـــابل وظــيــفـــة مــأجــورة �ــارســـهــا في الــدولــة
اIــتـــعــاقــدة األخـــرىr ال تــخـــضع لـــلــضــريـــبــة إالّ فـي الــدولــة

األولـى إذا :
أ) كان اIستـفيد يقيم في الـدولة األخرى Iدة أو Iدد
ال تــــزيـــد فـي مــــجــــمـــوعــــهــــا عن (183) يــــومــــا خالل الــــســــنـــة

الضريبية اIعنيةr و
rأو نــيــابــة عن rــكــافـــآت تــدفع من طــرفIب) كــانت ا

صاحب عمل غير مقيم في الدولة األخرىr و
جـ) كـــانت اIــكــافــآت ال تــتــحـــمــلــهــا مــنــشــأة دائــمــة أو

قاعدة ثابتة لصاحب العمل في الدولة األخرى.

rـادّةI3 - بـغـض الـنــظـر عن األحــكـام الــسـابــقـة لــهـذه ا
فــإن اIـــكـــافـــآت احملـــصل عـــلـــيـــهــا مـــقـــابل وظـــيـــفـــة مـــأجــورة
تـمـارس عـلى ظـهـر سـفــيـنـة أو طـائـرة مـسـتـغـلـة في الـنـقل
الــدوليr تـــخــضع لــلــضـــريــبــة في الــدولــة اIـــتــعــاقــدة الــتي

يوجد بها مقر اإلدارة الفعلية للمؤسسة.

5 - تعتبر اإلتـاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما
يكون اIدين بها هـو هذه الدولة اIتعـاقدة ذاتها أو جماعة

محلية أو مقيم لتلك الدولة اIتعاقدة.
6 - عنـدماr بـسبب عالقـات خاصـة قائـمة بـX اIدين
rكل مـنـهـمـا وأشـخـاص آخـرين Xـسـتـفـيـد الـفـعـلي أو بـIوا
rدفـوعــة عنـهاIبـاعتـبـار اخلدمـة ا rيـتـجاوز مـبلغ اإلتـاوات
اIبلـغ الــذي كــان �ـكـن أن يتـفق علــيه اIدين واIـستـفيد
rالـفـعلي لـو لم تـوجـد بـيــنهـمـا مثل هـذه الـعالقات اخلـاصة
ال تطـبق أحكـام هذه اIـادّة إالّ على هـذا اIبـلغ األخير. وفي
هـــذه احلـالــةr يـبــقى اجلــزء الــزائــد من اIــدفـوعــات خـاضــعـا
لــلــضــريـبــة حــسب تــشــريع كل دولــة مــتــعــاقـدةr وأخــذا في

االعتبار لألحكـام األخـرى من هذه االتفاقية.

اIاداIادّة ة 13
األرباح اIتأتية من التصرف في األمالكاألرباح اIتأتية من التصرف في األمالك

1 - إن األرباح الـتي يـحـقـقـهـا مـقـيم بـدولـة مـتـعـاقدة
من الـتصرف في األمالك الـعقاريـة اIشار إلـيها في اIادّة
(6) والـــواقــــعــــة في الــــدولــــة اIــــتـــعــــاقــــدة األخــــرىr تـــخــــضع

للضريبة في تلك الدولة األخرى.
2 - إن األربـــاح الـــنـــاجتـــة مـن الـــتـــصـــرف في األمالك
اIنقولة التي تـشكل جزءا من أصول منشأة دائـمة تملكها
مـؤســسـة دولـة مـتــعـاقـدة في الــدولـة اIـتــعـاقـدة األخـرىr أو
من الـتـصـرف في األمالك اIـنــقـولـة اخلـاصـة بـقـاعـدة ثـابـتـة
مـــتــوفـــرة Iــقـــيم بـــدولــة مـــتــعـــاقــدة في الـــدولــة  اIـــتــعـــاقــدة
األخـرىr لــغــرض �ـارســة مــهـنــة مــسـتــقــلـةr �ــا في ذلك إذا
كـانت تــلك األربــاح نــاجتـة مـن الـتــصــرف في هـذه اIــنــشـأة
الـدائمة (�فردهـا أو مع اIؤسسة بـكاملهـا) أو هذه القاعدة

الثابتةr تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.
3 - إن األربــاح الـنـــاجتـــة عـن الــتـصــرف في الــسـفن
أو الـــطـــائـــرات الــتـي تـــســتـــغـل في الـــنـــقل الـــدوليr أو عن
الــتـصـرف فـي األمالك اIـنـقــولـة اخملـصــصـة الســتـغالل تـلك
السـفن أو الـطـائراتr ال تـخـضع للـضـريبـة إالّ في الــدولـة
اIـــتــــعـــــاقـــدة الـــتي يــــوجـــد بــــهــــا مـــقـــــر اإلدارة الـــفـــعـــلــــيــــة

للمؤسسـة.
4 -  إن األربـــــاح الــــنــــــاجتــــــة عــن الــــتـــــصـــــرف في أي
r(3)ـشار إلـيـهـا في الـفـقرات (1) و(2) وIمـلـكيـة غـيـر تـلك ا
ال تـخـضع لـلـضـريـبـة إالّ في الـدولـة اIـتـعـاقـدة الـتي يـكـون

اIتنازل مقيما فيها.
اIاداIادّة ة 14

اIداخيل اIتأتية من اIهن اIستقلةاIداخيل اIتأتية من اIهن اIستقلة

1 - تــخــضع اIـــداخــيل الــتي يــحــصـل عــلــيــهــا شــخص
مـــقـــيم في دولــــة مــتــعـــاقـــدة من مــهــنـــة حــرة أو نــشــاطــات
أخــــرى ذات طــــابـع مـــســـتــــقـلr لـــلــــضـــريـــبــــة فـــقط فـي تـــلك

الـدولـةr مـا عـدا :
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2 - تــطـبق أحـكــام اIـادتـX (15) و(16) عـلى اIــكــافـآت
اIـــدفـــوعـــــة مـــقــــابـل خــــدمـــات مــــقـــدمـــــة في إطــــــار نـــشـــاط
صـــنــــاعـي أو جتـــاري تــــمــــارسه دولــــة مــــتـــعــــاقــــدة أو إحـــدى

جماعاتها احمللية.
اIاداIادّة ة 20

XتربصIدفوعة للطلبة واIبالغ اIاXتربصIدفوعة للطلبة واIبالغ اIا

إن اIــبــالـغ الــتي يــحــصل عــلــيــهــا طــالب أو مــتــربص
يـكــون أو سـبق لـه أن كـان قــبل الـتــحــاقه مـبــاشـرة بــدولـة
متعـاقدةr مقـيما بـالدولـة اIتعـاقدة األخرىr ومـتواجد في
rالـدولـة األولى فـقط من أجل مـزاولـة دراسـاته أو تـكـوينه
واIـدفــوعــة له لــتـغــطــيـة نــفــقــات مـعــيــشـتـه أو دراسـاته أو
تكـويـنهr ال تخـضع للـضـريبـة في تلـك الدولـةr شريـطة أن

تتأتى من مصادر واقعة خارج تلك الدولة.

اIاداIادّة ة 21
اIداخيل األخـرىاIداخيل األخـرى

إن عـناصر دخل مـقيم في دولة متـعاقدة اIـتأتية من
الـــدولــــة اIـــتـــعــــاقـــدة األخــــرى والـــتـي لم تـــتــــنـــاولــــهـــا اIـــوادّ
الــسـابـقــة من هـذه االتــفـاقـيــةr ال تـخـضـع لـلـضــريـبـة إالّ في

هذه الدولة األخرى.
اIاداIادّة ة 22
الثــروةالثــروة

1 - إن الـثروة اIـكـونـة من األمالك الـعـقـاريـة اIـشار
rالـتـي �ـلــكـهــا مـقـيـم بـدولــة مـتــعـاقـدة r(6) ـادّةIإلـيــهـا في ا
والواقـعة فـي الدولـة اIتـعاقـدة األخرىr تـخـضع للـضريـبة

في هذه الدولة األخرى.

2 - إن الــثـــروة اIــكــونــة من األمالك اIـــنــقــولــة الــتي
تـشـــكل جــزءا من أصـول مــنــشـأة دائــمــة تـمــلـكــهــا مـؤســسـة
دولـــة مـــتـــعـــاقـــدة فـي الـــدولـــة اIـــتـــعـــاقـــدة األخـــرىr أو تـــلك
اIكونة من أمالك منقـولة تعود لقاعدة ثابـتة �لكها مقيم
دولــة مــتــــعــاقــدة في الــدولــة اIــتــعــاقــدة األخــرى Iــمــارســة
مـــــهــنـــة مـــســـتـــقــلـــةr تـــخــضع لـــلـــضــريـــبــة فـي هــذه الـــدولــة

األخرى.

3 - إن الــــثــــروة اIــــكــــونــــة من الــــســــفن والــــطــــائـــرات
اIـــســتـــغـــلـــة في الـــنـــقل الـــدولي من طـــرف مـــؤســـســـة دولــة
مــتـعـــاقـدة وكـــذا األمالك اIـنـقـــولــة اخملـصــصـــة السـتــغالل
مـثل هـذه الـسـفن والطـائـراتr ال تـخضـع للـضـريـبة إالّ في
الــدولــة اIــتــعـاقــدة الــتي يــوجــد بـهــا مــقــر اإلدارة الـفــعــلــيـة

للمؤسسة.

4 - إن جـــمــيـع الــعـــنــاصـــر األخـــرى لــثـــروة مــقـــيم في
دولة متعاقدة ال تخضع للضريبة إال في هذه الدولة.

اIاداIادّة ة 16
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة أو اIراقبةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة أو اIراقبة

إن مـــــكــــــافــــــآت مــــــجــــــلس اإلدارةr أتــــــعــــــاب احلــــــضـــــور
وغيــرهــا من اIـكافـآت اIـماثـلـة الـتي يحـصل عـلـيهـا مـقيم
في دولــة مــتـــعــاقــدة بــصـــفــته عــضـــوا في مــجــلس إدارة أو
rــتـــعــاقـــدة األخــرىIمـــراقــبـــة شــركـــة مــقـــيــمـــة في الــدولـــة ا

تخضع للضريبة في تلك الدولة األخرى.

اIاداIادّة ة 17
Xوالرياضي Xمداخيل الفنانXوالرياضي Xمداخيل الفنان

r(15)(14) و XــادتــI1 - بــغـض الــنــظـــــر عن أحــكـــــام ا
فـإن اIداخيل التي يـحصـل عليـها مقيم في دولـة متعاقدة
من نـــشـــاطـــاتـه الـــشـــخـــصــــيـــة الـــتي �ـــارســــهـــا في الـــدولـــة
اIتعــــاقدة األخــرى بـصفتــه فـنـانــا استعــراضيـاr كـفنان
مسرحيr سينمائيr إذاعي أو تلفزيونيr أو موسيقيا أو

كـرياضي تخضـع للضــريبـة في تلك الدولــة األخـرى.

2 - عــنـدمــا تــعـود مــداخــيل أنـشــطــة يـقــوم بــهـا فــنـان
استـعراضي أو ريـاضي بـصفـته الشـخـصيـةr ليس لـلفـنان
أو لـــلـــريـــاضي نـــفـــسـه ولـــكن لـــشـــخص آخـــرr تـــخـــضع هـــذه
اIـداخـيـل لـلــضـريـبـةr بـغض الــنــظـر عن أحـــكــام اIـوادّ (7)
و(14) وr(15) في الدولـة اIتـعاقـدة التي تـتم فيـها �ـارسة

نشاطات الفنان أو الرياضي.

اIاداIادّة ة 18
معاشات التمعاشات التّقاعدقاعد

تخضع مـعاشـات التقـاعد واIـكافآت األخـرى اIمـاثلة
اIــدفــوعــة Iـقـــيم في دولـــة مــتــعــاقــدة مــقـــابـل عـمـل سـابق
واIـتــأتــيــة من دولـة مــتــعــاقـدة أخــرىr لــلـضــريــبــة في هـذه

الدولة.
اIاداIادّة ة 19

مداخيل الوظائف العموميةمداخيل الوظائف العمومية

rــــعــــاشــــاتIمن غــــيــــر ا rــــكـــــافــــآتI1 - أ) ال تــــخــــضع ا
اIـــدفــوعــة من طــرف دولــة مــتـــعــاقــدة أو إحــدى جــمــاعــاتــهــا
احملــلــيــة لـــشــخص طــبــيــعـي مــقــابل خــدمــات مـــقــدمــة لــتــلك

rللضريبة إالّ في تلك الدولة rالدولة أو لتلك اجلماعة
ب) غـير أن هــذه اIـكـافـآت ال تـخضـع لـلـضــريـبـة
إالّ في الـدولة اIتـعاقدة األخـرى إذا كانت اخلدمـات مقدّمة
في تـلك الـدولـة وكان الـشـخص الـطبـيـعي مقـيـمـا في تلك

الدولة وكان :
1 - حاصال على جنسية هذه الدولةr أو

2 - لم يصـبح مقيـما بـهذه الدولـة فقط لغـرض تقد£
اخلدمات.
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4 - ال �ـكن تـفـسـير أحـكـام هـذه اIادّة عـلى أنـهـا تـلزم
دولــة مــتـعــاقــدة �ـنـح مـواطــني الــدولــة اIــتـعــاقــدة األخـرى
االقــتـطــاعـات الــشــخـصــيـة والــتــخـفــيـفــات والــتـخــفـيــضـات
الضـريبـيةr التي تـمنـحهـا Iواطـنيهـا بسـبب الوضـعية أو

األعباء العائلية.
5 - مــع مــراعــــاة أحكـــــام اIادّة r(2) تطـبق أحـكــام
هــــــذه اIـــــادّة عــــــلى الـــــضــــــرائـبr من ذات الـــــطــــبـــــيــــعــــة أو

التسميــة.
اIاداIادّة ة 25

اإلجـراء اإلجـراء الوديالودي
1 - إذا اعـــتــــبـــر شـــخص أن اإلجـــراءات اIـــتـــخـــذة من
XـتـعـاقـدتـIا Xطـرف دولـة مـتـعـاقـدة أو من طـرف الـدولـتـ
تؤدي أو ســوف تؤدي إلى إخـضــاعــه لـلضـــريبـــة بشكــل
ال يطابق أحكام هذه االتفاقيةr �كن لهr بغضّ النظــر عن
Xالـــطــعــون الـــتي يــنص عــلـــيــهــا الــقـــانــون الــداخـــلي لــهــاتــ
الـدولـتrX أن يـعــرض حــالـتـه عــلى الـسلـطـة اخملـتـصـة في
الـــدولـــة اIـــتــعـــاقـــدة الــتـي يــقـــيم بـــهـــا أوr إذا كـــانت حـــالــته
تنطبـق عـليهـا أحكـــام الفقـــرة (1) مـن اIــادّة r(24) عــلى
السـلطــة اخملـتصــة فـي الـدولــة اIتـعـــاقـدة الــتي يحمــل
جـــنــســـيـــتـــهـــا. يــجـب عـــــرض احلـــالـــــة خـالل ثالث ســـنــوات
ابــتــداء من تــاريخ اإلخــطــار األوّل بــاإلجـراء الــذي أدى إلى
إخضاعه للضريبة على نحو مخالف ألحكــام االتفـاقيـة.

2 - إذا تـبـيّن لـلـسـلـطة اخملـتـصــة أن االعـتـراض له ما
يبرّره وإذا لم تـكن هي ذاتهاr قادرة على إيجاد حلّ مرض
لـذلكr فــإنـهـا تــسـعى لــلـتــوصل إلى حل لــلـحـالــة عن طـريق
اتـــفــاق ودّي مع الــســلــطــة اخملــتـــصــة في الــدولــة اIــتــعــاقــدة
األخرىr وذلك بقصد جتـنب فرض ضريبة مـخالفة ألحكام
االتــــفـــاقــــيـــة. يــــتم تــــنـــفــــيـــذ االتــــفــــاق مـــهــــمـــا كــــانت اآلجـــال
Xــــنـــصــــوص عـــلــــيــــهـــا في الــــقـــانــــون الــــداخـــلي لــــلـــدولــــتـــIا

.XتعـاقدتIا
X3 - تــــســــعـى الــــســــلـــــطــــات اخملــــتــــصــــة فـي الــــدولــــتــــ
اIـتعاقـدتrX من خالل اتـفاق ودّيr إلى حلّ الصـعوبات أو
إزالة الشكوك الـتي �كن أن تنشأ عن تفـسير أو تطبيق
االتـــفــــاقـــيــــة. و�ـــكــــنـــهــــا كـــذلك الــــتـــشــــاور إلزالـــة االزدواج
الـــــضــــريــــبـي في احلــــاالت غـــــيــــر اIــــنـــــصــــوص عــــلــــيـــــهــــا في

االتفـاقيـة.
XتعـاقدتIا X4 - �كن للـسلطـات اخملتـصة بالـدولتـ
االتـصال مباشـرة مع بعضـها البعض لـغرض التوصل إلى
اتـفاق �ـفهـوم الفـقرات الـسابـقة وإذا كـان من شأن تـبادل
rشــفـوي لــآلراء أن يــســهل الـتــوصل إلى مــثل هــذا االتــفـاق
فـإن هـذا الـتـبـــادل لـآلراء �ـكن أن يـجـــري في إطـار جلـنـة
Xعـن الــســلـــطــات اخملــتـــصــة لــلـــدولــتــ Xتــتـــكــوّن من �ـــثــلــ

.XتعاقدتIا

اIاداIادّة ة 23
طرق طرق تفادي االزدواج الضريبيتفادي االزدواج الضريبي

X1 - عــــنــــدمـــــا يــــحــــصـل مــــقــــيـم في إحـــــدى الــــدولــــتــــ
اIــتــعــاقـــدتــX عــلـى مــداخــيل أو �ـــلك ثــروة تــكـــونr طــبــقــا
ألحــكـــام هــذه االتـــفــاقــيـــةr خــاضــعـــة لــلــضـــريــبـــة في الــدولــة

اIتعاقدة األخرىr فإن الدولة األولى تمنح :
أ) عــلى الــضـريــبــة الـتي حتــصل عــلــيـهــا من مــداخـيل
هــذا اIــقـيمr خــصــمـا بــقـيــمـة تــعــادل قـيــمـة الــضــريـبــة عـلى

rدفوعة في هذه الدولة األخرىIالدخل ا
ب) على الـضريـبة الـتي حتصل عـليـها من ثـروة هذا
اIـــقــيـمr خــصـــمــا بـــقـــيــمـــة تــعـــادل الـــضــريـــبــة عـــلى الـــثــروة

اIدفوعة في هذه الدولة األخرى.

غـــــــيـــــــر أن اIــــــــبـــــلـــغ الــــــمــــــخــــــــصـــــــوم فـي كـــــــلــــــتــــــا
احلـــالـتـX ال �كـن أن يتجـاوز جزء الضـريبـة على الدخل
rأو الــضــريــبــة عــلى الــثــروة احملــســوبـة قــبـل إجـراء اخلــصم
اIـــقــابلr حـــسب احلــالـــةr لــلــمـــداخــيل أو لـــلــثــروة اخلـــاضــعــة

للضريبة في الدولة اIتعاقدة األخرى.
2 - تــعــتــبــر الـــضــريــبــة الــتي تـــكــون مــحل إعــفــاء أو
تـــخـــفـــيض في إحـــدى الـــدولـــتـــX اIـــتـــعـــاقـــدتــX �ـــقـــتـــضى
rالــتـشــريع الــداخـلي لــهــذه الـدولــة وكــأنه قـد  حتــصــيـلــهـا
ويجب خصمهـا في الدولة اIتعاقدة األخرى من الضريبة
التي تـكـون قـد مست تـلك اIـداخيلr وذلك تـبـعا لـلـشروط
اIنـصوص عـليـها في الـفقـرة الفـرعيـة األخيـرة من الفـقرة

.(1)

اIاداIادّة ة 24
عدم عدم التمييزالتمييز

1 - ال يــخــضـع مــواطــنــو دولــة مــتـــعــاقــدة في الــدولــة
اIتـعـاقدة األخــرى ألية ضــريبة أو الـتـزام ذي صلــة يكون
مغايرا لـذلكr أو أثقل عبئـا من ذلك الذي يخضع أو �كن
أن يـخـضـع لـهـا أو له مــواطـنـو تــلك الـدولــة األخـرى الـذين

يوجدون في نفس الظروف.
2 - ال تخـضع اIنشـأة الدائمـة التي تمـلكهـا مؤسسة
دولة مـتـعاقـدة في الـدولـة اIتـعـاقدة األخـرى لـضرائب في
تــلك الـدولــة اIــتـعــاقـدة األخــرى أثـقل عــبــئـا من الــضـرائب
الــتي تـفــرض عـلـى مـؤسـســات تـلـك الـدولـة األخــرى والـتي

تزاول نفس النشاط.
3 - ال تـخـضع مـؤسـسـات دولـة متـعـاقـدة الـتي يـكون
كل رأس مالـها أو بعضـه �لوكا أو يـسيطـر عليه بـطريقة
مـــبـــاشـــرة أو غـــيــــر مـــبـــاشـــرة مـــقـــيـم أو أكـــثـــر في الـــدولـــة
اIـتـعـاقـدة األخـرىr أليـة ضــريـبـة أو الـتـزام ذي صـلـة يـكـون
مغايرا لـذلكr أو أثقل عبئـا من ذلك الذي تخضع أو �كن
أن تــــخـــضع لـــهـــا أو لـه اIـــؤســـســـات األخـــرى اIــــمـــاثـــلـــة في

الدولة األخرى.
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2 - تـشـيـر عـبارة "دين جـبائي""دين جـبائي"r كمـا هي مـسـتـعـمـلة
في هـذه اIـادّةr إلى مبـلغ مـستـحق بـعنـوان الـضرائب من
Xكـل طـــبــــيــــعــــة أو تــــســـمــــيــــة احملــــصــــلـــة حلــــســــاب الــــدولــــتـــ
rتـقسـيمـاتهـا السـياسـية أو جـماعـاتهـا احمللـية rXتـعاقـدتIا
وفي احلـدود الـتي يـكـون فـيـهـا فـرض هـذه الـضـرائب غـيـر
مـــخــالف لــهــذه االتــفــاقـــيــة أو ألي اتــفــاق تــكــون الــدولــتــان
اIتـعـاقدتـان طرفـا فـيهr وكذا الـفوائـدr الـغرامـات اإلدارية

وتكاليف التحصيل أو احلفظ اIتعلقة بهذه الضرائب.
3 - عـنـدمـا يـكــون دين جـبـائي لـدولـة مـتـعـاقـدة قـابال
لـلـتـحـصـيـل طـبـقـا لـقـوانـX هـذه الــدولـة ويـكـون مـسـتـحـقـا
عـلى شــخص ال يــسـتــطـيع في ذلـك الـتــاريخr وطـبــقـا لــهـذه
الـــقـــوانـــrX أن يـــحــــول دون حتـــصـــيـــلهr تـــقـــبل الـــســـلـــطـــات
اخملـتـصـة لــلـدولـة اIـتـعـاقـدة األخـرىr بــطـلب من الـسـلـطـات
اخملــتـصــــة لـلــدولــة األولـىr حتـصـــيل هــذا الــدين اجلــبـائي.
يحـصل هذا الـدين اجلبـائي من طــرف هذه الـدولة األخرى
وفــقـــا ألحـــكــام تـــشــريـــعـــهــا اIـــطــبـق فــيـــمــا يـــخص حتـــصــيل
الضرائب اخلاصة بهـاr كما لو كان هذا الدين دينا جبائيا

لهذه الدولة األخرى.

4 - عــنـدمـا يـكـون دين جــبـائي لـدولـة مــتـعـاقـدة ديـنـا
�ــكـن لــهــذه الــدولــة اتــخــاذ إزاءه تــدابــيــر حتــفــظــيــةr وفــقـا
rيـجب أن يـقـبل هـذا الدين rلـضـمـان حتـصيـله rلتـشـريـعـها
بـطلب من السلـطات اخملتصة لـهذه الدولةr لـغرض اعتماد
الـتدابيـر التـحفظـية من طـرف السلـطات اخملـتصة لـلدولة
اIــتــعــاقــدة األخــرى. يــجـب أن تــتــخــذ هــذه الــدولــة األخــرى
تـدابــيــر حتــفـظــيــة إزاء هـذا الــدين اجلــبــائي طــبـقــا ألحــكـام
تـشــريـعــهـاr كــمـا لــو كـان األمـر يــتـعــلق بـديـن جـبـائـي لـهـذه
الــــدولــــة األخــــرىr حــــتى ولــــو كــــان الــــديـن اجلــــبــــائيr وقت
تـطـبـيق هـذه الـتـدابـيـرr غـيـر قـابل لـلـتـحـصـيل فـي الـدولة
األولى أو كـــــان مــــســــتـــــحــــقـــــا عــــلى شـــــخص لـه احلق في أن

يحول دون حتصيله.

5 - بـغض الـنـظـر عن أحكـام الـفـقـرتX (3) وr(4) فـإن
آجــال الـتــقــادم واألولــويــة اIـطــبــقــةr طــبـقــا لــتــشــريع دولـة
rعلى دين جـبائي بـحكم طـبـيعـته كمـا هو عـليـها rمـتعـاقـدة
ال تـطـبـق عـلى دين جــبـائي مـقــبـول من طـرف هــذه الـدولـة
ألغـــراض الــفــقــرتــX (3) و(4). زيــادة عـــلى ذلكr فـــإن ديـــنــا
جـبائيا مـقبوال من طرف دولـة متعاقـدة ألغراض الفقرات
(3) أوr(4) ال �ـــكـن أن تـــطـــبق عـــلـــيـه أيـــة أولـــويـــة في هـــذه

الدولة طبقا لتشريع الدولة اIتعاقدة األخرى.

6 - ال تـخضع اإلجراءات اIتـعلقـة بثبوتـيةr صالحية
أو مـــبــلـغ الــدين اجلـــبـــائي لـــدولــة مـــتــعـــاقـــدة لــلـــمـــحــاكم أو

الهيئات اإلدارية للدولة اIتعاقدة األخرى.

7 - عــنـدمــاr في كل وقتr بــعـد قــيــام دولـة مــتـعــاقـدة
بـتقد£ طـلب طبقـا ألحكام الـفقرة (3) أو(4) وقـبل أن تقوم

اIاداIادّة ة 26
تبادل تبادل اIعلوماتاIعلومات

X1 - تــــتـــبــــادل الــــســـلــــطـــات اخملــــتــــصـــة فـي الـــدولــــتـــ
اIـتـعـاقـدتـX اIـعـلـومـات الــضـروريـة لـتـطـبـيق أحـكـام هـذه
Xاالتــــفــــاقـــــيــــة أو أحـــــكــــام الـــــقــــانــــون الـــــداخــــلـي لــــلـــــدولــــتــــ
اIــتــعــاقـدتــX اIــتــعــلـقــة بــالــضــرائب الــتي تــتـنــاولــهــا هـذه
االتـفـاقيـةr وفي احلـدود الـتي ال تكـون مـخالـفـة لالتفــاقـية.
ال تقـيّد اIادّتان (1) و(2) من تبادل هذه اIـعلومات. تعتبر
اIـعـلـومات اIـتـلـقـاة من طـرف دولـة مـتـعـاقـدة ذات طـبـيـعة
سـرية وتعامل أسـوة بنفس اIـعلومات الـتي يتم احلصول
عـلــيـهـا طـبـقـا لـلــقـانـون الـداخـلي لــهـذه الـدولـةr وال تـبـلغ إال
لألشـــخـــاص أو الــســـلـــطــات (�ـــا فـــيــهـــا احملـــاكم والـــهــيـــئــات
اإلداريــــة) اIـــعــــنـــيــــة بـــفــــرض وحتـــصــــيل الــــضـــرائـب الـــتي
تـــتــنـــاولـــهـــا هـــذه االتــفـــافـــيـــة وبـــاإلجــراءات أو اIـــتـــابـــعــات
اIــتـعــلــقـة بــهــذه الـضــرائبr أو بــالـقــرارات حــول الـطــعـون
اIتعلقـة بهذه الضرائب. وال يستخدم هؤالء األشخاص أو
تـلك الـسـلـطـات هــذه اIـعـلـومـات إالّ لـهـذه األغـراض. يـجـوز
لـهم إفـشـاء سـريـة هـذه اIـعـلـومـات أثـنـاء اجلـلـسـات الـعـامـة

للمحاكم في األحكام القضائية.
2 - ال �ــكن بــأي حـــال من األحــوال أن تــفــســر أحــكــام
الفقرة (1) على أنها تفرض على دولة متعاقدة االلتزام :

أ) بــاتــخـــاذ إجــراءات إداريــة تــخــالـف تــشــريــعــهــا
و�ــارســـتـــهــا اإلداريـــة أو تـــخــالف الـــتـــشــريـع واIــمـــارســة

rتعاقدة األخرىIاإلدارية للدولة ا
ب) بــتــقــد£ مـــعــلــومــات ال �ــكن احلــصــول عــلــيــهــا
طـبـقـا لـتشـريـعـهـا أو في إطـار �ـارستـهـا اإلداريـة الـعـادية
أو طــبــقـا لــلــتــشـريع واIــمــارســة اإلداريـة الــعــاديـة لــلــدولـة

rتعاقدة األخـرىIا
جـ) بـــتـــقــد£ مـــعـــلـــومـــات من شـــأنـــهـــا إفـــشـــاء ســر
جتـاريr صــنـاعيr مــهـني أو طــريـقـة جتــاريـة أو مـعــلـومـات
يكون إفشاؤها مخالفا للمصالح احليوية لدولة متعاقدة.

3 - عـنــدمــا تـطــلب دولــة مـتــعـاقــدة مــعـلــومــات طـبــقـا
ألحــكــام هــذه اIـادّةr تــعــمل الــدولــة اIــتــعــاقــدة األخـرى عــلى
احلــصــول عــلى اIــعـلــومــات اIــتــعــلـقــة بــهــذا الــطـلـب بـنــفس
الــعـنــايــة الـتي تــولــيـهــا لـو كــان األمــر يـتــعـلـق بـالــضـرائب
rفي نـفس الـوقت rوحـتى لـو لم تــكن بـحـاجـة rاخلـاصـة بـهـا

لهذه اIعلومات.
اIاداIادّة ة 27

اIساعدة اIساعدة في التحصيلفي التحصيل
1 - تـتـبــــادل الـدولـتــان اIـتـعـــاقـدان اIـســـاعـدة مـن
أجـل حتــصـيـل ديـونــهـمــا اجلــبـائــيــة. هـذه اIــسـاعــدة لــيـست
مـــحــدودة بــاIــادتــX (1) و(2). �ـــكن لـــلـــســـلــطـــات اخملـــتـــصــة
بـالـدولـتــrX بـاتـفــاق مـشـتـــركr تـسـويـة كـيـفــيـات تـطـبـيق

هـذه اIـادّة.
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2 - تــدخل هـذه االتـفـاقـيــة حـيّـز الـتّـنــفـيـذ ابـتـداء من
تــاريخ آخــر إخــطــار اIــنــصـوص عــلــيـه في الــفــقـرة (1) من

هذه اIادّةr وتطبق أحكامها :
أ) عـــلى الـــضــرائـب الــتي تـــقــتـــطع عـــنــد اIـــنــبـع عــلى
اIداخـيل اIـمنـوحـة أو اIعـدّة لـلدفع ابـتـداء من أوّل ينـاير

rمن السنة التي تلي سنة الدخول حيّز التّنفيذ
ب) عــلى الــضـــرائب األخــرى ابــتـــداء من أوّل يــنــايــر

من سنة الدخول حيّز التّنفيذ.

3 - ينـتهي العـمـل باألحكــام اجلبائـية اIتـضمنة في
االتـفـاقـات واالتـفاقـيـات اIـبـرمـة بـX حكـومـة اجلـمـهـوريّـة
اجلـــزائــــريّـــة الـــدّ�ــقــراطـــيّــة الـــشّــعـــبــيّــــة وحــكــــومــة احتــاد
Xفي الـعالقات ب rاجلمهـوريات االشـتراكيـة السـوفياتـية
اجلــزائـر وروســيـاr عـلى كـل ضـريـبــة جـزائـريّــة أو روسـيـة
تــنــتـج إزاءهــا هــذه االتــفــاقــيــة آثــارهــا طــبــقــا ألحــكــام هـذه

اIادّة.
اIاداIادّة ة 30

إنهاء االتفاقيةإنهاء االتفاقية
تـــبــقـى هــذه االتـــفــاقـــيــة ســـاريــة اIـــفــعـــول مــا لـم يــتمّ
إلغاؤها من طرف دولـة متعاقدة. �كن لكل دولة متعاقدة
أن تــلــغي االتـفــاقــيـة عــبـر الــقــنـاة الــدبـلــومــاسـيــة بـإشــعـار
مـسبق أدنى مـدّته ستـة أشهـر قبل نـهايـة كلّ سنـة مدنـية
وبعد مدّة خمس سنوات ابتـداء من تـاريخ دخـولها حـيّز

التّنفيذ.
وفي هذه احلالةr ينتهي تطبيق االتفاقية :

أ) على الضرائب اIقتطعة عند اIنبع على اIداخيل
اIـمنـوحـة أو اIعـدّة لـلدفع في 31 ديـسمـبـر من سنـة إلـغاء

rكأقصى أجل
ب) عـــلـى الـــضـــرائب األخـــرى بـــالـــنّـــســـبـــة لـــلـــفـــتــرات
اخلـاضـعـة لـلـضـريـبـة واIـنـتهـيـة في 31 ديـسـمـبـر من نـفس

السنة كأقصى أجل.

وإثباتـا Iا تـقدمr قـام اIوقعـان أدناهr اIـفوّضـان لهذا
الغرضr بالتوقيع على هذه االتفاقية.

حـــــرّرت بــــاجلـــــزائــــر في 10 مــــارس ســـــنــــة r2006 من
نـــســـخـــتـــX أصـــلـــيــــتـــX بـــالـــلّـــغـــات الـــعـــربـــيّـــة والـــروســـيـــة
والـفرنسيةr ولـلنصوص الثالثـة نفس احلجيّة الـقانونية.

وفي حالة االختالف يرجّح النص باللغة الفرنسية.

الدولـة اIـتـعـاقـدة األخـرى بـتـحـصـيل وإرسـال مبـلغ الـدين
اجلــبــائـي اIــعــني إلى الــدولــة األولـىr يــتــوقف هــذا الــدين

اجلبائي عن كونه :
r(3) أ) فــي حـــالـــــة طــــلب مــقـــــدّم طـــبــقـــــا لـــلــفـــقــــــرة
ديــنـــــا جــبـــائــيـــا لــلـــدولــة األولى قـــابال لـــلــتـــحــصـــيل طــبـــقــا
rومسـتحـقا على شـخص ال يسـتطيع rهذه الـدولة Xلقوانـ
في تــلك الـلّــحـظـةr طــبـقـا لــقـوانــX هـذه الـدولــةr أن يـحـول

دون حتصيلهr أو
ب) في حـــالــة طـــلب مــقـــدّم طــبـــقــا لــلـــفــقــرة r(4) ديــنــا
rـكن لهـذه الدولـة أن تتـخذ إزاءه� rجـبائـيا لـلدولـة األولى

طبقا لتشريعهاr إجراءات حتفظية لضمان حتصيله.
تــقـوم الــسـلــطـات اخملــتـصــة في الـدولــة األولى بـإبالغ
rــوضـوع فــورا لـلــسـلــطــات اخملـتــصـة لــلـدولــة األخـرىIهــذا ا
rحـــسب اخـــتـــيـــار الـــدولـــة األخــرى rوتـــقـــوم الـــدولـــة األولى

بتعليق أو سحب طلبها.
8 - ال �ــكـنr بــأي حــال من األحــوالr تـــفــســيــر أحــكــام

هذه اIادّة على أنها تفرض على دولة متعاقدة االلتزام :
أ) بــاتــخـــاذ إجــراءات إداريــة تــخــالـف تــشــريــعــهــا
و�ــارســـتـــهــا اإلداريـــة أو تـــخــالف الـــتـــشــريـع واIــمـــارســة

rتعاقدة األخرىIاإلدارية للدولة ا
rّب) باتخاذ تدابير مخالفة للنظام العام

جـ) بــتـقــد£ مـسـاعــدة إذا كـانت الــدولـة اIـتــعـاقـدة
األخـرى لم تـتخـذ جـمـيع الـتـدابـيـر اIعـقـولـة لـلـتـحـصيل أو
احلـــفظr حـــسب احلـــالـــةr اIـــتـــوفـــرة طـــبـــقـــا لـــتـــشـــريـــعـــهـــا أو

rارستها اإلدارية�
د) بتـقـد£ مـساعـدة في احلـاالت الـتي يـكون فـيـها
الــعبء اإلداري اIـتــرتب عــلى هـذه الــدولـة غــيـر مـتــنـاسب
بــصـــورة واضـــحــة مـــقـــارنــة بـــاالمــتـــيـــازات الــتـي �ــكن أن

حتصل عليها الدولة اIتعاقدة األخرى.

اIاداIادّة ة 28
أعضــاء أعضــاء البعثـات الدبلـوماسيـةالبعثـات الدبلـوماسيـة

واIراكز القنصليةواIراكز القنصلية
ال تـــــخـل أحـــــكـــــام هـــــذه االتـــــفـــــاقــــــيـــــة بـــــاالمـــــتـــــيـــــازات
الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية
أو اIراكـز الـقـنـصـلـية �ـوجب إمـا أحـكـام الـقـانـون الدولي

أو أحكام اتفاقيات خاصة.
اIاداIادّة ة 29

الدخول الدخول حيحيّز التز التّنفيذنفيذ
1 - تـــــقــــوم كـل دولــــة مـــــتــــعـــــاقــــدة بـــــإخــــطـــــار الــــدولــــة
اIتعــاقدة األخـرىr عبر القناة الدبلوماسيةr باستكمالها
إلجــــراءات تـــصــــديق هــــذه االتـــفــــاقـــيــــة حـــسـب تـــشــــريـــعــــهـــا

الداخلي.

عن حكومةعن حكومة
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