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الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضظ على  االزدواجاتفاقيظ تجنب 

 الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة االقتصاديظ الطربيظ
**** 

 
 إن حكومات الدول األعضاء في مجمس الوحدة االقتصادية العربية . -
 المممكة األردنية الهاشمية . -
 دولة األمارات العربية المتحدة . -
 السودان . جمهورية -
 الجمهورية العربية السورية . -
 مال الديمقراطية .و جمهورية الص -
 جمهورية العراق .  -
 دولة فمسطين . -
 الجماهيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى . -
 جمهورية مصر العربية . -
 الموريتانية . اإلسالميةالجمهورية  -
 الجمهورية اليمنية . -
 
دة االقتصادية العربية والسوق العربية المشتتركة ورببتة انسجاما مع مقتضيات الوح -

 في تعزيز العالقات األخوية بينها وفي ظل المتغيرات االقتصادية العالمية .
 

ورببتتة منهتتا فتتي عقتتد اتياقيتتة جديتتدة لتجنتتب االزدواج الضتتريبي ومنتتع التهتترب متتن  -
ى متتتا فقتتتد تتتتم االتيتتتاق عمتتت –الضتتترااب الميروضتتتة عمتتتى التتتدخل ورأس المتتتال فيهتتتا 

 -يمي:
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 (1مادة )
 النطاق الشخصي

التتدول المتعاقتتدة أو  احتتد المقيمتتين فتتي  األشتتخا تطبتتق هتتالت االتياقيتتة عمتتى 
 في أكثر من دولة واحدة .

 
 (2مادة )

 الضرائب التي تتناولها االتفاقية
 -تطبق هالت االتياقية عمى : :  (1بند )
 -: اآلتيةالضرااب الميروضة عمى الدخل الناتج من المصادر  -)أ(
 األراضي الزراعية . -
 العقارات المبنية وما في حكمها . -
 األرباح التجارية والصناعية . -
 إيرادات رؤوس األموال المنقولة . -
 أرباح المهن الحرة وبيرها من المهن بير التجارية . -
 الرواتب واألجور وما في حكمها . -
 أرباح الشركات . -
 الضرااب الميروضة عمى رأس المال . -)ب(
 

تسر  أحكتام هتالت االتياقيتة عمتى ضترااب التدخل ورأس المتال التتي تيرضتها  : (2بند )
إحتتتدل التتتتدول المتعاقتتتدة أو أحتتتتد أقستتتامها السياستتتتية أو إحتتتدل ستتتتمطاتها المحميتتتتة 

 بصرف النظر عن طريقة جبايتها .
 

تستتر  أحكتتام هتتالت االتياقيتتة عمتتى ضتترااب التتدخل ورأس المتتال المعمتتول بهتتا  : (3بنددد )
أو أيتتة ضتترااب مماثمتتة أو مشتتابهة فتتي جوهرهتتا تيتتري بعتتد تتتاري  ستتريان حاليتتا  

 ضرااب الحالية أو بدال  منها .الاالتياقية باإلضافة إلي 
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تخطتتر الستتمطات المختصتتة فتتي كتتل متتن التتدول األعضتتاء المتعاقتتدة األختترل  : (4بنددد )
 بأيتتة تعتتديالت جوهريتتة تطتترأ عمتتى قتتوانين ضتترااب التتدخل ورأس المتتال فيهتتا واللتتك

 عن طريق األمانة العامة لمجمس الوحدة االقتصادية العربية .
 (3المادة )
 تعاريف

 -في هالت االتياقية ما لم ييهم خالف اللك من مدلول الن  : : (1بند )
  األفتتراد والشتتركات وجميتتع الهياتتات األختترل  التتتي تعامتتل  شددخ يشتتمل ليتتظ    -أ 

ول بهتا فتي أ  متن التدول كوحدات خاضعة لمضريبة طبقتا  لقتوانين الضترااب المعمت
 المتعاقدة .

أو أيتتة وحتتدة تعامتتل متتن  اعتباريتتة  أيتتة هياتتة الات شخصتتية  شددر ةيقصتتد بميتتظ    -ب 
 . اعتباريةالناحية الضريبية أنها الات شخصية 

يم قت  أ  مشتروع يتديرت شتخ  م لمتعاقددةل اومشدروع حدددا الدديقصد بعبتارة    -ج 
 في أحدل الدول المتعاقدة .

أ  عمميتتات نقتتل تقتتوم بهتتا الستتين أو الطتتاارات  –   ل الدددوليالنقدديقصتتد بعبتتارة    -د 
التابعة لمشروع يتخال مركز إدارته اليعمية في دولة متعاقدة فيما عدا عمميتات النقتل 
 التي تقوم بها السين أو الطاارات بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة فقط .

 
قصتتد بتتأ  يأحتتدل التتدول المتعاقتدة  عنتد تطبيتتق أحكتام هتتالت االتياقيتتة بمعرفتة : (2بنددد )

عبارة ليظ لم يرد له تعريف محدد ، المعنتي المقترر لته فتي القتوانين المعمتول بهتا 
فتتي تمتتك الدولتتة بشتتأن الضتترااب التتتي تتناولهتتا هتتالت االتياقيتتة ، واللتتك متتا لتتم يقتتي 

 الن  بخالف اللك .
 (4المادة )
 المقيم

   مقديم يدي حدددا الددول المتعاقددةة   ألبتراي هتالت االتياقيتة يقصتد بعبتار  : (1بند )
مضتترااب الميروضتتة فيهتتا ، واللتتك لأ  شتتخ  يخضتتع وفقتتا  لقتتوانين تمتتك الدولتتة 

بحكتتتتم موطنتتتته أو محتتتتل إقامتتتتته أو محتتتتل إدارتتتتته أو أ  معيتتتتار أختتتتر متتتتن طبيعتتتتة 
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مماثمة ، ولكن ال تشمل هالت العبارة أ  شتخ  يخضتع لمضتريبة فتي تمتك الدولتة 
مد من مصتادر فتي تمتك الدولتة أو لممكيتته ألمتوال لمجرد حصوله عمى دخل مست

 كاانة بها .
 

( 2فتي حالتة متا إالا كتان شتتخ  طبيعتي يعتبتر وفقتا  ألحكتام البنتد الستتابق ) : (2بندد )
مقيما  في أكثتر متن دولتة واحتدة متن التدول المتعاقتدة فتلن هتالت الحالتة تعتالج طبقتا  

 -: اآلتيةلمقواعد 
ة التتتي يكتتون لتته فيهتتا مستتكن دااتتم تحتتت تصتترفه ، يعتبتتر مقيمتتا  فتتي الدولتتة المتعاقتتد -أ 

فلالا كان له مسكن داام تحت تصترفه فتي أكثتر متن دولتة متعاقتدة يعتبتر مقيمتا  فتي 
الدولتتة المتعاقتتدة التتتي يوجتتد بهتتا مركتتز مصتتالحة الرايستتية ) عالقتتات شخصتتية أو 

 اقتصادية أوثق ( .
تحديتد  كتانأمفي حالة عدم وجتود مستكن دااتم تحتت تصترفه أو فتي حالتة عتدم  -ب 

الدولتتتتة المتعاقتتتتدة التتتتتي يوجتتتتد بهتتتتا مركتتتتز مصتتتتالحة الرايستتتتية فتتتتي أ  متتتتن التتتتدول 
المتعاقتدة ، يعتبر مقيما  في الدولة المتعاقتدة التتي يكتون لته فيهتا محتل إقامتة معتتاد 

. 
إالا كتان لته محتل إقامتة معتتاد فتي أكثتر متتن دولتة أو لتم يكتن لته محتل إقامتة معتتتاد  -ج 

 في الدولة التي يحمل جنسيتها .في أ  منها فيعتبر مقيما  
الا كان يحمل جنسية أكثتر متن دولتة واحتدة متن التدول المتعاقتدة يعتبتر مقيمتا  فتي  -د  وا 

 الدولة التي ولد فيها من أب يتمتع بالات الشخصية .
 

( شتتتخ  أختتتر متتتن بيتتتر 2فتتتي حالتتتة متتتا إالا هنتتتاك ، وفقتتتا  ألحكتتتام البنتتتد ) : (3بندددد )
متتتن دولتتتة متعاقتتتدة فلنتتته يعتبتتتر مقيمتتتا  فتتتي األشتتتخا  الطبيعيتتتين مقيمتتتا  فتتتي أكثتتتر 

الا لتتم يكتتن يحمتتل جنستتية أ  متتن التتدول  الدولتتة المتعاقتتدة التتتي يحمتتل جنستتيتها وا 
المتعاقدة أو كان يحمل جنسية أكثر من دولة فيعتبر مقيما  في الدولتة التتي يوجتد 

 بها مركز إدارته اليعمية .
 (5المادة )
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 المنشأة الدائمة
  المكان الثابت الال  يزاول  المنشأة الدائمةاالتياقية بعبارة    ألبراي هالت:  (1بند )

 فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه .
 

 -( عمى وجه الخصو  ما يمي : المنشأ الدائمةتشمل عبارة )  : (2بند )
 محل اإلدارة . - أ 
 اليرع . - ب 

 األماكن المستخدمة كمنافال لمبيع . - ج 

 المكتب . - د 

 المصنع . -هت
 الورشة . -و
 .مكان أخر الستخراج موارد طبيعية المحجر أو حقل البترول أو أ  وأجم المن -ز
 المزرعة أو الحقل . -ح
موقتتتتع البنتتتتاء أو اإلنشتتتتاء أو مشتتتتروع التجميتتتتع أو مشتتتتروع التجهيتتتتزات أو األنشتتتتطة  -ط

أو المشتروع أو النشتاط لمتدة اإلشرافية المرتبطة بأ  منهم إالا استتمر هتالا الموقتع 
 ستة أشهر خالل فترة أثني عشر شهرا  .تزيد في مجموعها عمى 

مشتتروع عتتن طريتتق الارية التتتي يقتتدمها تشتتاالس بمتتا فيهتتا الختتدمات تقتتديم الختتدمات - 
العاممين أو أفراد آخرين إالا استمرت تمك األنشتطة لمتدة تزيتد فتي مجموعهتا عمتى 

 ستة أشهر خالل فترة أثني عشر شهرا  .
 -  ما يمي : ةالمنشأ الدائمال تشمل عبارة    : (3بند )

االنتياع بالتسهيالت الخاصة لغري تختزين الستمع أو البضتااع الممموكتة لممشتروع  -أ 
 أو االحتياظ بها لغري العري فقط .

كتتة لممشتتروع لغتتري تشتتغيمها لحستتابه فقتتط و االحتيتتاظ بالستتمع أو البضتتااع الممم -ب 
 بمعرفة مشروع آخر .

وتجميتتع المعمومتتات أااع االحتيتتاظ بمكتتان ثابتتت لمعمتتل يباشتتر شتتراء الستتمع أو البضتت -ج 
 لممشروع .
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االحتيتتاظ بمكتتان ثابتتت يباشتتر إعطتتاء معمومتتات أو القيتتام بأبحتتاث عمميتتة أو أوجتته  -د 
 نشاط مماثمة الات صية تمهيدية أو مساعدة لممشروع .

يباشتتر فقتتط القيتتام بأعمتتال ال  صتتية تمهيديتتة أو مستتاعدة ثابتتت االحتيتتاظ بمكتتان  -هتتت
 لممشروع .

يتتزاول بتته فقتتط أ  مجموعتتة متتن األنشتتطة المشتتار إليهتتا فتتي  االحتيتتاظ بمكتتان ثابتتت -و
هتتت( بشتترط أن يكتتون النشتتاط اإلجمتتالي لممكتتان الثابتتت  -اليقتترات الستتابقة متتن )أ 

 والناجم عن مجموع هالت األنشطة الا صية تمهيدية أو مساعدة .
 

( فتتلن الشتتخ  بختتالف الوكيتتل المستتتقل 2،2متتن أحكتتام البنتتدين ) استتتثناء : (4بنددد )
( والتتال  يعمتل فتي أحتدل التدول المتعاقتدة نيابتتة 7تستر  عميته أحكتام البنتد )التال  

عن مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرل فلن هالا المشروع يعتبر أن له منشأة داامتة 
قتتوم بهتتا هتتالا الشتتخ  يطة التتتي أوال  بالنستتبة لشنشتت ةالمتتالكور فتتي الدولتتة المتعاقتتدة 
 -لحساب المشروع إالا :

سمطة إبرام العقتود باستم المشتروع متا لتم تكتن تمتك  –ة ويمارس عاد –كانت له  - أ
التتي تمتارس متن ختالل مركتز ثابتت والمشتار إليهتا  األنشطة من قبيتل األنشتطة

( ، واللتتك البنتتد التتال  ال يجعتتل المركتتز الثابتتت لمعمتتل التتال  يتتزاول 3فتتي البنتتد )
 تمك األنشطة منشأة داامة طبقا  ألحكامه .

كنتته يحتتتيظ عتتادة فتتي التتدول المتعاقتتدة المتتالكورة إالا لتتم يكتتن لتته تمتتك الستتمطة ول -ب
 أوال  بمخزون من السمع أو البضااع يقوم بالتسميم منها نيابة عن المشروع .

استتثناء متن األحكتام الستابقة لهتالت المتادة فتلن مشتروع التتأمين التتابع لدولتة  : (5بندد )
داامتة فتي أ   يعتبر أن له منشتأة –فيما عدا ما يتعمق بلعادة التأمين  –متعاقدة 

األختترل أو قتتام بتتتأمين مختتاطر واقعتتة فيهتتا واللتتك متتن ختتالل المتعاقتتدة متتن التتدول 
 ال يكون وكيال  الا صية مستقمة .شخ  

 
أن مجتترد كتتون شتتركة مقيمتتة فتتي أحتتدل التتدول المتعاقتتدة مستتيطرة عمتتى أو  : (6بنددد )

ي تمتتتك تحتتتت ستتتيطرة شتتتركة مقيمتتتة فتتتي دولتتتة متعاقتتتدة أختتترل أو تتتتزاول نشتتتاطها فتتت
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( ال أخترلسواء عن طريق منشتأة داامتة أو بأيتة طريقتة لدولة المتعاقدة األخرل )ا
 يجعل في حد الاته أيا من الشركتين منشأة داامة لمشركة األخرل .

 
ال يعتبتتر أن المشتتروع تتتابع لدولتتة متعاقتتدة منشتتأة داامتتة فتتي التتدول المتعاقتتدة  : (7بنددد )

اقتدة األخترل متن ختالل سمستار األخرل لمجرد قيامه بنشتاط فتي تمتك التدول المتع
له صية مستقمة شتريطة أن يمتارس هتالا أو وكيل عام بالعمولة أو أ  وكيل آخر 

الشتتخ  العمتتل فتتي حتتدود مهنتتته المعتتتادة . ومتتع اللتتك فتتلالا كتتان هتتالا الشتتخ  
يمارس نشاطه كمه أو أبمبه نيابة عن هالا المشروع فلنه ال يعتبر وكيال  الا صتية 

 ند .مستقمة في ميهوم هالا الب
 

 (6المادة )
 الدخل الناتج عن األموال العقارية

النتتاتج متتن  يخضتتع التتدخل النتتاتج متتن أمتتوال عقاريتتة ) بمتتا فتتي اللتتك التتدخل : (1بنددد )
 لمضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تمك األموال . ( الزراعة

 
عاقتتدة التتتي توجتتد طبقتتا  لقتتانون الدولتتة المت   األمددوال العقاريددةتعتترف عبتتارة    : (2بنددد )

بهتتتا تمتتتك األمتتتوال وتشتتتمل هتتتالت العبتتتارة عمتتتى أ  حتتتال األمتتتوال الممحقتتتة بتتتاألموال 
العقاريتتتة كالمعتتتدات المستتتتعممة فتتتي الزراعتتتة والحقتتتوق التتتتي تنطبتتتق عميهتتتا أحكتتتام 
القتتانون العتتام بشتتأن ممكيتتة األراضتتي وحتتق االنتيتتاع بتتاألموال العقاريتتة والحتتق فتتي 

استتتتغالل أو حتتتق استتتتغالل المستتتتودعات أو المتتتواد  مقابتتتلمبتتالم متغيتتترة أو ثابتتتتة 
المعدنيتتة أو بيرهتتا متتن المتتوارد الطبيعيتتة وال تعتبتتر الستتين والطتتاارات متتن األمتتوال 

 العقارية . 
 
( عمتتتتى التتتتدخل المستتتتتمد متتتتن االستتتتتعمال المباشتتتتر 2تطبتتتتق أحكتتتتام البنتتتتد ) : (3بنددددد )

 ر .لشموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها عمى أ  نحو أخ
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( كتتتاللك عمتتتى التتتدخل النتتتاتج متتتن األمتتتوال 3( ، )2تطبتتتق أحكتتتام البنتتتدين ) : (4بندددد )
ن األمتتوال العقاريتتة المستتتعممة ألداء عتتلممشتتروع والتتدخل النتتاتج العقاريتتة الممموكتتة 
 خدمات مهنية .

 
 (7المادة )

 األرباح التجارية والصناعية
تعاقتتدة تخضتتع لمضتتريبة فتتي األربتتاح التتتي يحققهتتا مشتتروع إحتتدل التتدول الم : (1بنددد )

الدولتتة التتتي يوجتتد فيهتتا المشتتروع فقتتط . متتا لتتم يكتتن المشتتروع يتتزاول نشتتاطها فتتي 
 دولة متعاقدة أخرل عن طريق منشأة داامة كاانة فيها .

 

فتتتلن كتتتان المشتتتروع يتتتزاول نشتتتاطا  عمتتتى النحتتتو الستتتابق فتتتلن أربتتتاح المشتتتروع تخضتتتع 
حتتدود متا يختت  تمتك المنشتتأة الداامتتة  لمضتريبة فتتي الدولتة المتعاقتتدة األخترل ولكتتن فتي

 من األرباح فقط .
 

 -المتعاقدة األخرا ربح المشروع الناتج عن :الدولة  ما يخضع لضريبة 
البيتتع التتال  يتتتم فتتي الدولتتة المتعاقتتدة األختترل لمستتمع أو البضتتااع متتن نيتتس النتتوع أو  -

 . من نوع مماثل لتمك السمع والبضااع التي تقوم ببيعها المنشأة الداامة
األنشتتطة األختترل التتتي يتتتم مزاولتهتتا فتتي تمتتك الدولتتة المتعاقتتدة األختترل والتتتي متتن  -

 نيس النوع أو من نوع مماثل لتمك التي تزاولها المنشأة الداامة .

 
إالا كان مشروع أحدل الدول المتعاقدة يزاول نشاطا  في دولة متعاقدة أخرل  : (2بند )

ي كتتتل متتتن التتتدولتين المتعاقتتتدتين عتتتن طريتتتق منشتتتأة داامتتتة كاانتتتة فيهتتتا فتحتتتدد فتتت
المنشتتتأة الداامتتتة عمتتتى أستتتاس األربتتتاح التتتتي كانتتتت تحققهتتتا   األربتتتاح التتتتي تختتت

لو كانت مشروعا  مستقال  يزاول نيس المنشأة الداامة في الدولة المتعاقدة األخرل 
النشتتتاط أو نشتتتتاطا  ممتتتاثال  فتتتتي نيتتتتس الظتتتروف أو فتتتتي ظتتتروف مماثمتتتتة ويتعامتتتتل 

 عن المشروع الال  يعتبر منشأة داامة له . بصية مستقمة تماما  
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عنتتتد تحديتتتد أربتتتاح المنشتتتأة الداامتتتة تخصتتتم المصتتتاريف الحقيقيتتتة الخاصتتتة  : (3بندددد )
بالمنشتتأة الداامتتة بمتتا فتتي اللتتك المصتتاريف التنيياليتتة والمصتتاريف اإلداريتتة العامتتة 

 التي اتيقت سواء في الدولة الكاانة بها المنشأ الداامة أو في بيرها .
 

 –بخالف مبالم أعادة التستديد لمنيقتات اليعميتة  –ع اللك ال يسمح بخصم أ  مبالم وم
تتتدفعها المنشتتأة الداامتتة لممركتتز الرايستتي لممشتتروع أو أ  مكاتتتب تابعتتة لهتتالا المشتتروع 
عمتتتى ستتتبيل اإلتتتتاوة أو الرستتتوم أو أ  مبتتتالم أختتترل مماثمتتتة تتتتدفع فتتتي مقابتتتل استتتتعمال 

و عمتتى ستتبيل العمولتتة مقابتتل ختتدمات معينتتة تتتم اختتتراع أو أل  حقتتوق أختترل ألبتتراءة 
متا عتدا فتي حالتة المشتروعات المصترفية  –تقتديمها أو مقابتل أعمتال اإلدارة أو كيااتدة 

 تم اقتراضها لممنشأة الداامة . –
 

وبالمثتتتل عنتتتد تحديتتتد أربتتتاح المنشتتتأة الداامتتتة فتتتال يعتبتتتر ربحتتتا  لهتتتا أ  مبتتتالم ) بختتتالف 
ايستتي ليعميتتة ( تستتتحق لممنشتتأة الداامتتة عمتتى المركتتز الر مبتتالم إعتتادة التستتديد لمنيقتتات ا
أو رستتتتتوم أو أ  مبتتتتتالم أختتتتترل مماثمتتتتتة مقابتتتتتل  كلتتتتتتاواتلممشتتتتتروع أو أ  متتتتتن مكاتبتتتتته 

استتتعمال لبتتراءة اختتتراع أو أل  حقتتوق أختترل أو كعمولتتة فتتي مقابتتل ختتدمات معينتتة تتتم 
عتتن  –لمصتترفية فيمتتا عتتدا المشتتروعات ا –أعمتتال اإلدارة أو كيااتتدة تقتتديمها أو مقابتتل 

مبتتتالم تتتتم اقتراضتتتها متتتن المنشتتتأة الداامتتتة لممركتتتز الرايستتتي لممشتتتروع أو أحتتتد مكاتبتتته . 
 مضريبة .لواللك وفقا  لمقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل 

 
ال يعتبر أن منشأة داامة قد حققت أرباحا  لمجرد أن هالت المنشأة الداامة قتد  : (4بند )

 ت سمعا  أو بضااع لممشروع .اشتر 
 

إالا كتتتان العتتترف يجتتتر  فتتتي إحتتتدل التتتدول المتعاقتتتدة عمتتتى تحديتتتد األربتتتاح  : (5بندددد )
ربتتاح الكميتتة لممشتتروع عمتتى الخاصتتة بمنشتتأة داامتتة عمتتى أستتاس تقستتيم نستتبي لش

( من هالت المادة ال تمنع تمك الدولة المتعاقتدة 2المختمية فلن أحكام البند ) ااهز جأ
ي تخضع لمضرااب عمى أساس التقسيم النسبي التال  جترل ترباح التمن تحديد األ



 
237 

عميتته العتترف . عمتتى أن طريقتتة التقستتيم النستتبي يجتتب أن تتتؤد  إلتتي نتيجتتة تتيتتق 
 مع المبادئ المبينة في هالت المادة .

 
ألبتتتراي البنتتتود الستتتابقة متتتن هتتتالت المتتتادة فتتتلن األربتتتاح التتتتي تنستتتب إلتتتي  : (6بندددد )

نيس الطريقة سنة بعد أخرل ما لم يكن هناك ستبب ستميم المنشأة الداامة تحدد ب
 وكاف لعمل خالف اللك .

 
إالا كانتتتت األربتتاح تتضتتتمن عناصتتر متتتن التتدخل تتناولهتتتا عمتتى انيتتتراد متتتواد  : (7بنددد )

 أخرل في هالت االتياقية فلن أحكام هالت المادة ال تخل بأحكام تمك المواد .
 

 (8المادة )
 النقل البدري والنقل الجوا

تخضتتع األربتتاح الناتجتتة متتن تشتتغيل الستتين أو الطتتاارات فتتي النقتتل التتدولي  : (1)بنددد 
 ب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز اإلدارة اليعمي لممشروع .تلمضراا

 
فتتي حالتتة وجتتود مركتتز اإلدارة اليعمتتي لمشتتروع تشتتغيل الستتين عمتتى ظهتتر  : (2البنددد )

ة المتعاقتتتدة التتتتي يقتتتع فيهتتتا المينتتتاء البتتتاخرة فيعتبتتتر وجتتتود هتتتالا المركتتتز فتتتي الدولتتت
بر في الدولة المتعاقتدة التتي تمثل هالا الميناء فيع األصمي لمسيينة أو إالا لم يوجد

 يقيم فيها من يقوم بتشغيل السيينة .
( بالمثل عمى األرباح الناتجة متن االشتتراك فتي اتحتاد 2تسر  أحكام البند ) : (3بند )

 مية لعممية تشغيل السين أو الطاارات .أو مشروع مشترك أو في وكالة عال
 
 
 
 

 (9المادة )
 المشروعات المشتر ة ذات الشروط الخاصة
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إالا ستاهم مشتروع تتابع ألحتدل التدول المتعاقتدة بطريتق مباشترة أو بيتر  -أ : (1بند )
مباشتتتر فتتتي إدارة أو رقابتتتة أو رأس متتتال مشتتتروع تتتتابع إلحتتتدل التتتدول المتعاقتتتدة 

 األخرل .
شخا  بطريتق مباشتر أو بيتر مباشتر فتي إدارة أو رقابتة إالا ساهم نيس األ -ب

أو رأس متتتتتال مشتتتتروع تتتتتابع إلحتتتتدل التتتتدول المتعاقتتتتدة ومشتتتتروع تتتتتابع لدولتتتتة 
 متعاقدة أخرل .

 

الا وضعت أو فرضت في أ  متن الحتالتين المتالكورتين شتروط بتين المشتروعين فيمتا  وا 
يمكتتتن أن تقتتتوم بتتتين  شتتتروط التتتتيالالتجاريتتتة أو الماليتتتة تختمتتتف عتتتن  ايتعمتتتق بعالقاتهمتتت

مشتتروعين مستتتقمين فتتلن أيتتة أربتتاح كتتان يمكتتن أن يحققهتتا أحتتد المشتتروعين ولكنتته لتتم 
خضتتتاعهايحققهتتا بستتتبب قيتتام هتتتالت الشتتروط يجتتتوز ضتتتمها إلتتي أربتتتاح هتتالا المشتتتروع   وا 

 لمضريبة تبعا  لاللك .
 

 إالا كانت أرباح مشروع إحدل الدول المتعاقدة والخاضعة لمضتريبة فتي تمتك : (2بند )
الدولتتة تتضتتمن أرباحتتا  داخمتتة ضتتمن مشتتروع تتتابع لدولتتة متعاقتتدة أختترل وتخضتتع 
تبعا  لتاللك لمضتريبة فتي تمتك الدولتة األخترل وكانتت األربتاح الداخمتة ضتمن أربتاح 
اللتتتك المشتتتروع تعتبتتتر أرباحتتتا  تحققتتتت لممشتتتروع التتتتابع لمدولتتتة المتتتالكورة أوال  . إالا 

تبتر مماثمتة لمظتروف القاامتة بتين كانت الظروف القاامة بين هالين المشروعين تع
مشروعين مستتقمين فيتي هتالت الحالتة فتلن الدولتة المتعاقتدة األخترل تجتر  التعتديل 
المناسب لمضريبة التي استحقت فيها عمى تمتك األربتاح وعنتد إجتراء هتالا التعتديل 

 فلنه يتعين أعمال األحكام األخرل لهالت االتياقية .
 

لمتعاقتتتدة تغييتتتر األربتتتاح الخاصتتتة بالمشتتتروع فتتتي ال يجتتتوز أل  متتتن التتتدول ا : (3بندددد )
متدة التقتادم المنصتو  عميهتا فتي  انتهاء بعد( 2) األحوال المشار إليها في البند

 قوانينها الوطنية .
 ( في حالة التهرب الضريبي .3،2) البندين أحكامال تطبق  : (4بند )
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 (11المادة )

 حرباح األسهم  
دفعها شركة مقيمتة فتي أحتدل التدول المتعاقتدة لشتخ  أرباح األسهم التي ت : (1بند )

 مقيم في دولة متعاقدة أخرل يجوز أن تخضع لمضريبة في تمك الدولة األخرل .
 

ومتتتع اللتتتك فتتتلن أربتتتاح األستتتهم هتتتالت يجتتتوز أن تخضتتتع لمضتتتريبة فتتتي الدولتتتة  : (2بندددد )
لدولتة ، ولتن المتعاقدة المقيمة بها الشركة الدافعة لهالت األرباح طبقا  لقوانين تمتك ا

تتتؤثر أحكتتام هتتالا البنتتد عمتتى فتتري الضتتريبة عمتتى الشتتركة بالنستتبة لشربتتاح التتتي 
 دفعت منها أرباح األسهم .

 
فتي هتالت المتادة يقصتد بعبتارة أربتاح األستهم التدخل المستتمد متن األستهم أو  : (3بند )

أستتتتهم التمتتتتتع أو حقتتتتوق التمتتتتتع أو أستتتتهم التعتتتتدين أو حصتتتت  التأستتتتيس أو أيتتتتة 
ل بير المطالبات بديون أو االشتراك في األربتاح وكتاللك التدخل التال  حقوق أخر 

يخضع لنيس المعاممة الضريبية باعتبتارت دختال مستتمدا  متن األستهم طبقتا  لقتوانين 
 الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لإلرباح .

 
قتيم فتي والم( إالا كتان المالتك المستتييد متن األربتاح 2ال تسر  أحكتام البنتد ) : (4بند )

إحتتدل التتدول المتعاقتتدة يباشتتر نشتتاطا  فتتي دولتتة متعاقتتدة أختترل تقتتيم بهتتا الشتتركة 
أو تتتتؤد  فتتتي تمتتتك الدولتتتة الدافعتتتة لشربتتتاح متتتن ختتتالل منشتتتأة داامتتتة موجتتتودة بهتتتا 

األخرل خدمات شخصية مستقمة متن ختالل مركتز ثابتت موجتود بهتا . وأن تكتون 
ارتباطتا  فعميتا  بمثتل هتالت المنشتأة  ممكية األسهم المدفوع بستببها التوزيعتات مرتبطتة

( أو 7الداامتتة أو المركتتز الثابتتت . فيتتي مثتتل هتتالت الحالتتة تطبتتق أحكتتام المتتادتين )
 ( حسب األحوال .24)
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إالا كانت شركة مقيمتة فتي إحتدل التدول المتعاقتدة تستتمد األربتاح أو التدخل  : (5بند )
عاقتدة األخترل أن تيتري من دولة متعاقدة أخرل ، فلنه ال يجتوز لهتالت الدولتة المت

أ  ضريبة عمتى أربتاح األستهم المدفوعتة بواستطة الشتركة إال إالا كانتت مثتل هتالت 
األرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تمك الدولة المتعاقدة األخترل أو كانتت ممكيتة 
األستتهم المتتدفوع بستتببها التوزيعتتات مرتبطتتة ارتباطتتا  فعميتتا  بمنشتتأة داامتتة أو بمركتتز 

ي تمتتتتك الدولتتتتة األختتتترل ، أو أن تخضتتتتع أربتتتتاح الشتتتتركة بيتتتتر ثابتتتتت موجتتتتودة فتتتت
الموزعتتة حتتتى لتتو كانتتت أربتتاح األستتهم المدفوعتتة أو األربتتاح بيتتر الموزعتتة تمثتتل 

 كمها أو بعضها األرباح أو الدخل الناشئ من تمك الدولة األخرل .
 

 (11المادة )
 الفوائد  

ال فتتي مختمتتف أشتتكالها تخضتتع اليوااتتد الناجمتتة عتتن استتتثمار رؤوس األمتتو  : (1بنددد )
لمضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها تمك اليوااد ، ويجوز أن تخضتع هتالت 

 اليوااد لمضريبة في الدولة التي يقيم فيها الشخ  المستييد .
 

يقصتتد بميتتظ اليوااتتد فتتي هتتالت المتتادة التتدخل النتتاتج متتن ستتندات المديونيتتة أيتتا  : (2بنددد )
نة بتتتترهن أم لتتتتم تكتتتتن وستتتتواء كانتتتتت تمتتتتنح حتتتتق كتتتتان نوعهتتتتا ستتتتواء كانتتتتت مضتتتتمو 

المشاركة في األرباح أو لم تكتن وخاصتة التدخل المستتمد متن الستندات الحكوميتة 
أو التتتتدخل النتتتتاتج متتتتن األالونتتتتات أو الستتتتندات بمتتتتا فتتتتي اللتتتتك المكافتتتت ت والحتتتتوافز 

 المتعمقة بمثل هالت األالونات أو السندات .
 

ن المالتك المستتتييد لميوااتد مقيمتتا فتي إحتتدل ( إالا كتا2ال تطبتتق أحكتام البنتتد ) : (3بندد )
التتتدول المتعاقتتتدة ويباشتتتر فتتتي دولتتتة متعاقتتتدة أختتترل التتتتي تنشتتتأ بهتتتا اليوااتتتد ، إمتتتا 
نشتتاطا  تجاريتتا  أو صتتناعيا  متتن ختتالل منشتتأة داامتتة توجتتد بهتتا أو يباشتتر فتتي تمتتك 
الدولة األخرل خدمات شخصية مستقمة من خالل مركتز ثابتت موجتود بهتا ، وأن 

ند المديونيتتة التتال  تنشتتأ عنتته اليوااتتد مرتبطتتا  ارتباطتتا  فعميتتا  بتمتتك المنشتتأة يكتتون ستت
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( أو 7الداامتتتة أو المركتتتز الثابتتتت وفتتتي مثتتتل هتتتالت األحتتتوال تطبتتتق أحكتتتام المتتتادة )
 ( حسب الحال .24المادة )

 
إحدل الدول المتعاقتدة إالا كتان دافعهتا هتو  في تعتبر هالت اليوااد أنها نشأت : (4بند )

سها أو أحد أقسامها السياسية أو سمطة محميتة أو شتخ  مقتيم فتي هتالت الدولة ني
الدولة ، ومع اللك كان الشخ  التي يدفع اليوااد ستواء كتان مقيمتا  أو بيتر مقتيم 
في إحتدل التدول المتعاقتدة يمتمتك فتي دولتة متعاقتدة أخترل منشتأة داامتة أو مركتز 

فوعتتة وكانتتت تمتتك المنشتتأة ثابتتت تتعمتتق بتته المديونيتتة التتتي تنشتتأ منهتتا اليوااتتد المد
الداامة أو المركز الثابت يتحمل تمك اليوااد فلن هالت اليوااد تعتبر أنهتا قتد نشتأت 

 في الدولة التي توجد بها هالت المنشأة الداامة أو المركز الثابت .
 

إالا كانتت اليوااتد بستبب عالقتة خاصتة بتين التدافع والمالتك المستتييد أو بتين  : (5بند )
شتتخ  آختتر بالقيتتاس إلتتي ستتند المديونيتتة التتتي تتتدفع عنتته اليوااتتد كتتل منهمتتا وأ  

ن القيمتتة التتتي كتتان يتيتتق عميهتتا التتدافع والمالتتك المستتتييد لتتو لتتم توجتتد هتتالت عتتتزيتتد 
العالقتتة فتتلن أحكتتام هتتالت المتتادة ال تطبتتق إال عمتتى القيمتتة األخيتترة فقتتط وفتتي مثتتل 

لمضتريبة طبقتا  لقتانون  هالت الحالة يظل الجزء الزااد من المبتالم المدفوعتة خاضتعا  
 كل من الدول المتعاقدة ولشحكام األخرل الواردة بهالت االتياقية .

 (12المادة )
 اإلتاوات 

تخضتتع اإلتتتاوات التتتي تنشتتأ فتتي إحتتدل التتدول المتعاقتتدة وتتتدفع إلتتي شتتخ   : (1بنددد )
مقتتيم فتتي دولتتة متعاقتتدة أختترل لمضتتريبة فتتي الدولتتة التتتي تنشتتأ فيهتتا تمتتك اإلتتتاوات 

 أن تخضع لمضريبة في الدولة المتعاقدة األخرل . ويجوز
 

يقصتتد بميتتظ اإلتتتاوات التتوارد فتتي هتتالت المتتادة المبتتالم المدفوعتتة متتن أ  نتتوع  : (2بنددد )
مقابل استعمال أو الحق في استتعمال حقتوق النشتر الخاصتة بعمتل أدبتي أو فنتي 

أو طتتة ة بتتراءة اختتتراع أو عالمتتة تجاريتتة أو رستتم أو نمتتوالج أو خيتتأو عممتتي أو أ
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تركيتتب أو أستتاليب ستترية أو مقابتتل استتتعمال أو الحتتق فتتي استتتعمال أيتتة معتتدات 
يتتتتتة أو مقابتتتتتل معمومتتتتتات تتعمتتتتتق بخبتتتتترة صتتتتتناعية أو مصتتتتتناعية أو تجاريتتتتتة أو عم

 ية .متجارية أو عم
 

( إالا كتان المالتك المستتييد لهتالت اإلتتاوات مقيمتا  فتي 2ال تطبق أحكتام البنتد ) : (3بند )
التتدول المتعاقتتدة ويمتتارس فتتي دولتتة متعاقتتدة أختترل التتتي تنشتتأ فيهتتا اإلتتتاوات أمتتا 

منشتتأة داامتتة توجتتد بهتتا أو يتتؤد  فتتي تمتتك نشتتاطا  صتتناعيا  أو تجاريتتا  متتن ختتالل 
مركتتز ثابتتت موجتتود بهتتا وأن الدولتتة األختترل ختتدمات شخصتتية مستتتقمة متتن ختتالل 

المدفوعتتة تكتتون مرتبطتتة ارتباطتتا   اإلتتتاواتالحقتتوق أو الممكيتتة الناشتتئ عنهتتا هتتالت 
فعميتتتا  متتتع تمتتتك المنشتتتأة الداامتتتة أو المركتتتز الثابتتتت وفتتتي مثتتتل هتتتالت الحالتتتة تطبتتتق 

 ( حسب األحوال .24( أو المادة )7أحكام المادة )
 

 اإلتتاواتفي دولة متعاقدة إالا كان الدافع  أنها قد نشأت اإلتاواتتعتبر هالت  : (4بند )
هتتو تمتتك الدولتتة نيستتها أو أحتتد أقستتامها السياستتية أو ستتمطة محميتتة أو مقيمتتا  فتتي 

ستتواء كتتان مقيمتتا  أو  إلتتتاواتكتتان الشتتخ  التتدافع لإالا تمتتك الدولتتة ، ومتتع اللتتك 
بيتتر مقتتيم فتتي الدولتتة يمتمتتك فتتي الدولتتة منشتتأة داامتتة أو مركتتز ثابتتت يوجتتد معهتتا 

وكانتتتت تمتتتك المنشتتتأة  اإلتتتتاواتاطتتا  فعمتتتي بتتتالحق أو الممكيتتتة التتتتي تنشتتأ عنهتتتا ارتب
تعتبر أنهتا قتد نشتأت  اإلتاواتفلن هالت  اإلتاواتالداامة أو المركز الثابت يتحمل 

 في الدولة التي توجد بها هالت المنشأة الداامة أو المركز الثابت .
 

عالقتة خاصتة بتين التدافع والمالتك المدفوعتة بستبب  اإلتتاواتإالا كانت قيمة  : (5بند )
المستتتييد أو بتتين كتتل منهمتتا وشتتخ  آختتر بالقيتتاس إلتتي االستتتعمال أو الحتتق أو 

ن القيمتة التتي كتان يتيتق عميهتا التدافع تزيد عت اإلتاواتالمعمومات التي تدفع عنه 
والمالتتتك المستتتتييد لتتتو لتتتم توجتتتد هتتتالت العالقتتتة فتتتلن أحكتتتام هتتتالت المتتتادة تطبتتتق عمتتتى 

فقط وفتي مثتل هتالت الحالتة يظتل الجتزء الزااتد متن المبتالم المدفوعتة  القيمة األخيرة
 خاضعا  لمضريبة طبقا  لقوانين كل دولة واألحكام األخرل الواردة بهالت االتياقية .
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 (13المادة )

 األرباح الرحسمالية
ستتتتمدها شتتتخ  مقتتتيم فتتتي دولتتتة متعاقتتتدة متتتن التصتتترف فتتتي ياألربتتتاح التتتتي  : (1بندددد )

المشار إليها في المتادة السادستة وتوجتد فتي دولتة متعاقتدة أختر   األموال العقارية
 تخضع لمضرااب في تمك الدولة األخرل .

 
األرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جتزءا  متن األمتوال  : (2بند )

المستتخدمة فتتي نشتتاط منشتأة داامتتة يمتمكهتتا مشتتروع تتابع إلحتتدل التتدول المتعاقتتدة 
عاقتتدة أختترل أو متتن التصتترف فتتي األمتتوال المنقولتتة الخاصتتة بمركتتز فتتي دولتتة مت

تصتتترف شتتتخ  مقتتتيم تتتتابع إلحتتتدل التتتدول المتعاقتتتدة وكتتتاان بدولتتتة  تحتتتت ثابتتتت
فتتي اللتتك األربتتاح الناتجتتة متتن ا بمتتمتعاقتتدة أختترل بغتتري القيتتام بختتدمات مهنيتتة 

التصتترف فتتي تمتتك المنشتتأة الداامتتة ) وحتتدها أو متتع المشتتروع كمتته ( أو متتن مثتتل 
 الا المركز الثابت يجوز أن تخضع لمضريبة في تمك الدولة األخرل .ه

 
األربتتاح التتتي يحصتتل عميهتتا شتتخ  مقتتيم فتتي إحتتدل التتدول المتعاقتتدة متتن  : (3بنددد )

التصرف في سين أو طاارات تعمل في النقل الدولي ومتن التصترف فتي األمتوال 
فتتي الدولتتة  المنقولتتة الخاصتتة بتشتتغيل تمتتك الستتين أو الطتتاارات تخضتتع لمضتتريبة

 المتعاقدة الكاان فيها مركز اإلدارة اليعمية لممشروع .
 

األربتتتاح الناتجتتتة متتتن التصتتترف فتتتي أستتتهم رأستتتمال الشتتتركة التتتتي تتكتتتون  : (4بندددد )
أموالهتا بصتية أساستتية مباشترة أو عتتن طريتق بيتتر مباشتر متتن ممتمكتات عقاريتتة 

ي توجتتد فيهتتا كاانتتة فتتي إحتتدل التتدول المتعاقتتدة تخضتتع لمضتتريبة فتتي الدولتتة التتت
 الممتمكات .تمك 
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األربتتاح الناتجتتة متتن التصتترف فتتي أستتهم أختترل بختتالف المتتالكورة فتتي البنتتد  : (5بنددد )
الرابتتتع وهتتتي تمثتتتل حصتتتة متتتن شتتتركة مقيمتتتة فتتتي إحتتتدل التتتدول المتعاقتتتدة تخضتتتع 

 لمضريبة في تمك الدولة فقط .
 

ر إليهتا فتي البنتد األرباح الناتجة من التصرف في أية أموال بير تمتك المشتا : (6بند )
 السابق يجوز أن تخضع لمضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل .

 
 (14المادة )

 الخدمات المهنية المستقلة
التتدخل التتال  يحققتته شتتخ  مقتتيم فتتي إحتتدل التتدول المتعاقتتدة متتن ختتدمات  : (1بنددد )

ع مهنيتتتة أو أنشتتتطة أختتترل الات طبيعتتتة مستتتتقمة فتتتي دولتتتة متعاقتتتدة أختتترل يخضتتت
لمضريبة في تمتك الدولتة التتي يقتيم بهتا الشتخ  ، ويجتوز أن يخضتع أيضتا  اللتك 

 الدخل لمضريبة األخرل في أ  من الحالتين التاليتين .
إالا كتان الشتخ  لته مكتان ثابتت تحتتت تصترفه بصتية منتظمتة فتي تمتك الدولتتة  - أ

األخرل ألبتراي القيتام بنشتاطه ويكتون الخضتوع لمضتريبة فتي هتالت الحالتة فتي 
 لدخل الال  حصل عميه من األنشطة التي قام بها في تمك الدولة .حدود ا

إالا كتتتتان الشتتتتخ  موجتتتتودا  فتتتتي تمتتتتك الدولتتتتة األختتتترل لمتتتتدة أو لمتتتتدد تزيتتتتد فتتتتي  -ب
( يومتتتتا  فتتتتي فتتتتترة أثنتتتتي عشتتتتر شتتتتهرا  ويكتتتتون الخضتتتتوع 183مجموعهتتتتا عتتتتن )

 التي قام بها في تمك الدولة فقط لمضريبتة في هالت الحالة في حدود الخدمات 
 

ي أو مت  بوجته ختا  النشتاط المستتقل العم الخددمات المهنيدةتشمل عبارة    : (2بند )
األدبتتتتتتي أو الينتتتتتتي أو التربتتتتتتو  أو التعميمتتتتتتي وكتتتتتتاللك النشتتتتتتاط المستتتتتتتقل الختتتتتتا  

 باألطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين .
 

 (15المادة )
 الخدمات الشخصية غير المستقلة
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( فتلن الرواتتب واألجتور  29،  28،  26كتام المتواد ) مع عتدم اإلختالل بأح : (1بند )
وما في حكمها التي يستمدها شخ  مقيم في إحدل التدول المتعاقتدة متن وظييتة 

لم يكن العمل يؤد  في دولتة ي تمك الدولة المتعاقدة فقط ، ما تخضع لمضريبة ف
متا متعاقدة أخرل فلالا كتان العمتل يتؤد  عمتى هتالا النحتو فتلن الرواتتب واألجتور و 

 في حكمها المستمدة منه تخضع لمضريبة في تمك الدولة األخرل .
 

( فتتلن الرواتتتب واألجتتور ومتتا فتتي حكمهتتا التتتي 2استتتثناء متتن أحكتتام البنتتد ) : (2بنددد )
يحصل عميها شخ  مقتيم فتي إحتدل التدول المتعاقتدة متن عمتل يتؤدل فتي دولتة 

أوال  فقتط إالا تتوافرت متعاقدة أخرل تخضع لمضريبة في الدولة المتعاقدة المتالكورة 
 -الشروط الثالث التالية :

 
تواجتتد الشتتخ  مستتتمم اإليتتتراد فتتي الدولتتة المتعاقتتتدة األختترل لمتتدة أو لمتتتدد ال  -أ 

 يوما  خالل فترة أثني عشر شهرا  . – 183 –تزيد في مجموعها عن 
أن تدفع الرواتب واألجور وما فتي حكمهتا بمعرفتة أو نيابتة عتن صتاحب عمتل  -ب 

 لة األخرل .ال يقيم في الدو 

أال تتحمتتتل الرواتتتتب واألجتتتور ومتتتا فتتتي حكمهتتتا منشتتتأة داامتتتة أو مركتتتز ثابتتتت   -ج 
 يممكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة األخرل .

 
استتتتثناء متتتن األحكتتتام الستتتابقة لهتتتالت المتتتادة فتتتلن الرواتتتتب واألجتتتور ومتتتا فتتتي  : (3بندددد )

النقتل التدولي  حكمها عن العمل الال  يؤدل عمى ظهر سيينة أو طاارة تعمل فتي
تخضتتتتتع لمضتتتتريبة فتتتتي الدولتتتتة المتعاقتتتتتدة التتتتتي يوجتتتتد بهتتتتا مركتتتتز اإلدارة اليعمتتتتتي 

 لممشروع .
 

 (16المادة )
 م ايآت حعضاء مجلس اإلدارة

 وم ايآت الموظفين من مستوا اإلدارة العليا
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مكافتتت ت أعضتتتاء مجمتتتس اإلدارة وبيرهتتتا متتتن المكافتتت ت المماثمتتتة التتتتي يحصتتتل 
دل التدول المتعاقتدة بصتيته عضتوا  بمجمتس إدارة أو عضتوا  عميها شخ  مقتيم فتي أحت
ف متتن مستتتول اإلدارة العميتتا فتتي شتتركة مقيمتتة فتتي دولتتة ظتتبمجمتتس آختتر مشتتابه أو مو 

 متعاقدة أخرل تخضع لمضريبة في تمك الدولة األخرل .
 

 (17المادة )
 دخول الفنانين والرياضيين

يخضتتتع التتتدخل التتتال  يستتتتمدت  ( 25،  24استتتتثناء متتتن أحكتتتام المتتتادتين )  : (1بندددد )
شتتخ  مقتتيم فتتي دولتتة متعاقتتدة متتن عممتته كينتتان مثتتل فنتتان مستترح أو الستتينما أو 
اإلالاعة والتمييزيون أو الموسيقي أو الرياضي متن أنشتطته الشخصتية التتي تتزاول 

 في دولة متعاقدة لمضريبة في تمك الدول األخرل .
 

ه تن أو الرياضتي متن مزاولتة أنشطتتإالا كان الدخل الخا  الال  يحققه الينا : (2بند )
ود عمتتتى الينتتتان أو الرياضتتتي نيستتته ولكتتتن يعتتتود عمتتتى شتتتخ  تالشخصتتتية ال يعتتت

،  24،  7آختر فتلن هتالا التتدخل يجتوز إخضتاعه استتتثناء ، متن أحكتام المتتواد ) 
 فيها الينان أو الرياضي أنشطته  ( لمضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول 25

 
 (18المادة )

 ت التقاعديةالمعاشا
تخضتتتتتتتتع المعاشتتتتتتتتات التقاعديتتتتتتتتة ) الرواتتتتتتتتتب التقاعديتتتتتتتتة ( العامتتتتتتتتة والخاصتتتتتتتتة 

ات المترتبتتة عمتتى إنهتتاء الخدمتتة لمضتتريبة فتتي البمتتد مصتتدر اإليتتراد بصتترف ضتتيو والتع
النظتر عتتن محتتل إقامتة المستتتييد ، متتا لتم تكتتن هتتالت المعاشتات والتعويضتتات معيتتاة متتن 

 الضريبة . 
 

 (19المادة )
 يةالوظائف الد وم
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التتتتتي  –باستتتتتثناء المعاشتتتتات التقاعديتتتتة  –الرواتتتتتب واألجتتتتور ومتتتتا فتتتتي حكمهتتتتا 
أو أحد أقسامها السياسية أو سمطة محمية تابعة لهتا إلتي  المتعاقدةتدفعها أحدل الدول 

ألحتتد أقستتامها السياستتية أو ألحتتدل أو أ  فتترد فتتي مقابتتل ختتدمات متتؤدات لتمتتك الدولتتة 
 مك الدولة فقط .سمطاتها المحمية تخضع لمضريبة في ت

 
 (21المادة )

 المبالغ التي يتدصل عليها الطلبة والمتدربون
أن الشتتخ  المقتتيم بدولتتة متعاقتتدة ويتواجتتد بصتتية مؤقتتتة فتتي دول متعاقتتدة  : (1بنددد )

 -أخرل فقط لمجرد :
 كونه طالبا  بجامعة أو كمية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة األخرل .. أو  -أ 
ً  عمى األ  -ب   عمال التجارية والصناعية أو متدربا  تقنيا  .. أو كونه متدربِا

كونتتته متمقيتتتا  لمنحتتتة أو إجتتتازة أو جتتتاازة بغتتتري الدراستتتة أو البحتتتث متتتن هياتتتة   -ج 
 ية أو تعميمية .مدينية أو خيرية أو عم

 ال يخضع لمضريبة في الدول المتعاقدة األخرل فيما يتعمق بمنحته الدراسية .
 

أ  مبمم يتمثل في مكافأة يتحصل عميها الشتخ   تطبق نيس القاعدة عمى : (2بند )
في الدولة المتعاقدة األخرل شريطة أن تكتون هتالت الختدمات  مؤالاةمقابل خدمات 

 مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نيقات معيشته .
 

الشتتخ  المقتتيم فتتي دولتتة متعاقتتدة وينتقتتل مباشتترة إلتتي دولتتة متعاقتتدة أختترل  :( 3بنددد )
ي التعمتتتتتتيم أو التتتتتتتدريب المهنتتتتتي أو إجتتتتتتراء البحتتتتتتوث ، فتتتتتلن المبتتتتتتالم التتتتتتتي لغتتتتتر 

يتقاضتتتاها لهتتتالا الغتتتري ال تخضتتتع لمضتتتريبة فتتتي هتتتالت الحالتتتة األخيتتترة متتتتى كتتتان 
 يحصل عميها من مصادر خارجها .

 
 (21المادة )

 األساتذة والمدرسون والبادثون
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ة أو جامعتتة أو كميتتإالا دعتتي شتتخ  مقتتيم بلحتتدل التتدول المتعاقتتدة بواستتطة  :( 1بنددد )
الي أو البحتتث العممتتي فتتي دولتتة متعاقتتدة أختترل مؤسستتة متتن مؤسستتات التعمتتيم العتت

لزيارتها فقط بقصتد التعمتيم أو البحتث العممتي فتي مثتل هتالت المعاهتد ليتترة ال تزيتد 
عن سنة فلنه ال يخضع لمضريبة في تمك الدولة األخرل بالنسبة لدخمته عتن مثتل 

 هالا التعميم أو البحث .
 

( عمتتتتى المكافتتتت ت التتتتتي يتحصتتتتل عميهتتتتا مقابتتتتل 2ال تطبتتتتق أحكتتتتام البنتتتتد ) :( 2د )بندددد
ااتدة الخاصتة لشتخ  لتيس لممصتمحة العامتة بتل أساستا لمي البحتوث التتي تجترل

 أو أشخا  معينين .
 

 (22المادة )
 الدخول األخرا

( فتتتلن عناصتتتر دختتتل المقتتتيم فتتتي دولتتتة 2متتتع عتتتدم اإلختتتالل بأحكتتتام البنتتتد ) : (1بندددد )
التتتي لتتم تعالجهتتا المتتواد الستتابقة لهتتالت االتياقيتتة تخضتتع لمضتتريبة فتتي تمتتك  متعاقتتدة

 الدولة فقط أيا كان مكان تحقق هالت العناصر .
 

ومتتتع اللتتتك إالا كتتتان هتتتالا التتتدخل قتتتد حصتتتل عميتتته شتتتخ  مقتتتيم فتتتي دولتتتة  : (2البندددد )
متعاقدة من مصتادر موجتودة فتي التدول المتعاقتدة األخترل فتلن هتالا التدخل يجتوز 

 مضريبة في الدولة التي نشأ فيها وطبقا  لقانون تمك الدولة .أن يخضع ل
 (23المادة )

 الضريبة على رحس المال
يخضتتع رأس المتتال المتمثتتل فتتي األمتتوال العقاريتتة المشتتار إليهتتا فتتي المتتادة  : (1بنددد )

السادسة ويممكها مقيم في إحدل الدول المتعاقدة والكاانة في دولة متعاقتدة أخترل 
 مك الدولة األخرل .لمضريبة في ت
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يخضتتتع رأس المتتتال المتمثتتتل فتتتي األمتتتوال المنقولتتتة والتتتال  يكتتتون جتتتزءا  متتتن  : (2بندددد )
أصتتتول منشتتتأة داامتتتة يمتمكهتتتا مشتتتروع إحتتتدل التتتدول المتعاقتتتدة فتتتي دولتتتة متعاقتتتدة 
أختترل وكتتاللك األمتتوال المنقولتتة التتتي تختت  مركتتز ثابتتت تحتتت تصتترف مقتتيم فتتي 

ة متعاقدة أخرل لغري تأدية خدمات شخصتية إحدل الدول المتعاقدة وكاان بدول
 مستقمة يخضع لمضريبة في تمك الدول األخرل .

 
يخضتتع رأس المتال المتمثتتل فتي الستين والقتتوارب والطتاارات التتتي تعمتل فتتي  : (3بندد )

النقتتل التتدولي وأيضتتتا  رأس المتتال المتمثتتتل فتتي األمتتوال المنقولتتتة المتعمقتتة بتشتتتغيل 
ت لمضتتريبة فتتي الدولتتة المتعاقتتدة الكتتاان بهتتا مركتتز هتتالت الستتين والقتتوارب والطتتاارا

 اإلدارة اليعمية لممشروع .
عناصتتتر رأس المتتتال بيتتتر التتتواردة فتتتي البنتتتود الستتتابقة التتتتي جميتتتع تخضتتتع  : (4بندددد )

 يمتمكها شخ  مقيم في إحدل الدول المتعاقدة لمضريبة في تمك الدولة فقط .
 

 (24المادة )
 طرق تجنب االزدواج الضريبي

إالا كتتان شتتخ  مقتتيم فتتي دولتتة متعاقتتدة يحصتتل عمتتى دختتل أو يمتمتتك رأس  : (1بنددد )
متتال خاضتتع لمضتتريبة فتتي دولتتة متعاقتتدة أختترل طبقتتا  ألحكتتام هتتالت االتياقيتتة تقتتوم 

بخصتتم مبتتالم متتن ضتتريبة التتدخل أو ضتتريبة رأس المتتال الخاضتتع  األولتتي الدولتتة
س المتال المتدفوع لمضريبة عمى الدخل أو الضريبة عمى رأ و لها هالا المقيم مسا

فتتي الدولتتة األختترل . عمتتى أن هتتالا الخصتتم ال يزيتتد عتتن مقتتدار ضتتريبة التتدخل أو 
ب إلتتتي التتتتدخل أو رأس و ستتتنقبتتتل متتتنح الخصتتتتم الم –الضتتتريبة عمتتتى رأس المتتتتال 

 المال الال  يخضع لمضريبة في تمك الدولة األخرل عمى حسب األحوال .
 

ي دولتتة متعاقتتدة أو رأس المتتال إالا كتتان التتدخل التتال  يحصتتل عميتته مقتتيم فتت : (2بنددد )
الممموك له معيي من الضريبة في هالت الدولة طبقا  أل  من أحكام هتالت االتياقيتة 
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فتتلن تمتتك الدولتتة متتع اللتتك تأختتال فتتي حستتبانها مبمتتم التتدخل أو رأس المتتال المعيتتي 
 عند حساب الضريبة عمى باقي دخل أو رأس مال هالا المقيم .

 
ة التتتدخل أو الضتتتريبة الميروضتتتة عمتتتى رأس ألبتتتراي الخصتتتم متتتن ضتتتريب : (3بندددد )

المال في دولة متعاقدة فلن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة األخرل سوف 
تشتمل الضتريبة المستتحقة التتدفع فتي تمتك الدولتة المتعاقتتدة األخترل ولكنهتا أعييتتت 

 أو خيضت بمقتضي قوانين تمك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية .
 

 (25ة )الماد
 عدم التمييز يي المعاملة

ال يجوز إخضاع رعايا  أ  من الدول المتعاقدة في الدول المتعاقدة األخترل  : (1بند )
أو االلتزامتتات  بيتر الضترااب أليتة ضترااب أو أل  التتتزام يتعمتق بهتالت الضتترااب

خضتع يالضريبية التي يخضع لها أو يجوز لها أو يجوز في نيس الظتروف أن 
ألية ضرااب أو التزامتات ضتريبية أثقتل منهتا الت الدولة األخرل ، وال لها رعايا ه

 . عباا
 -يقصد بميظ : رعايا  : : (2بند )
 جميع األفراد المتمتعين بجنسية أحدل الدول المتعاقدة . - أ

 جميع األشخا  القانونيين في إحدل الدول المتعاقدة . -ب
 

مشتتتتتروع تتتتتتابع إلحتتتتتدل التتتتتدول  ال تخضتتتتتع المنشتتتتتأة الداامتتتتتة التتتتتتي يمتمكهتتتتتا : (3بندددددد )
المتعاقدة في دولة متعاقتدة أخترل لضترااب تيتري عميهتا فتي تمتك الدولتة األخترل 
أكثتتتر عباتتتا  متتتن الضتتترااب التتتتي تيتتتري عمتتتى المشتتتروعات التابعتتتة لتمتتتك الدولتتتة 

 األخرل والتي تزاول نيس النشاط .
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تمتتنح المقيمتتين وال يجتتوز تيستتير هتتالا التتن  عمتتى أنتته يمتتزم إحتتدل التتدول المتعاقتتدة بتتأن 
فيمتتتا شخصتتتيا  فتتتي الدولتتتة المتعاقتتتدة األختتترل أيتتتة تخييضتتتات أو إعيتتتاءات أو خصتتتما  

 ة .ييتعمق بالضرااب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو االلتزامات العاام
 

ال يجوز إخضاع المشتروعات التابعتة ألحتدل التدول المتعاقتدة والتتي يمتمتك  : (4بند )
بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو بير مباشر أشخا  مقيمتون  رأسمالها كمه أو

فتتي إحتتدل التتدول المتعاقتتدة األختترل ، أل  ضتترااب أو أ  التزامتتات تتعمتتق بهتتالت 
الضتترااب بيتتر الضتترااب أو االلتزامتتات الضتتريبية التتتي تخضتتع لهتتا أو يجتتوز أن 

 اتاا عبتخضع لها المشروعات المماثمة األخرل في تمك الدولة ، وتكون أثقتل منهت
. 
( متتن المتتادة 5( والبنتتد )9( متتن المتتادة )2متتع عتتدم اإلختتالل بأحكتتام البنتتد ) : (5بنددد )
( متتتتتن هتتتتتالت االتياقيتتتتتة فتتتتتلن اليوااتتتتتد واإلتتتتتتاوات 22( متتتتتن المتتتتتادة )5( والبنتتتتتد )22)

والمصتتروفات األختترل التتتي يتتدفعها مشتتروع دولتتة متعاقتتدة إلتتي شتتخ  مقتتيم فتتي 
لتتنيس الشتتروط كمتتا لتتو كانتتت تتتدفع لمقتتيم  التتدول المتعاقتتدة األختترل . تخصتتم وفقتتا  

فتتتتي الدولتتتتة المتتتتالكورة أوال  واللتتتتك لغتتتتري تحديتتتتد األربتتتتاح الخاضتتتتعة لممشتتتتروع . 
وبالمثل تخصم أية ديون عمتى المشتروع التتابع ألحتدل التدول المتعاقتدة لمقتيم فتي 
الدولتتتتة المتعاقتتتتدة األختتتترل بغتتتتري تحديتتتتد رأس المتتتتال الخاضتتتتع لمضتتتتريبة لتتتتاللك 

وفقا  لنيس الشروط كما لو كانت قد دفعت لشتخ  مقتيم فتي  صمالمشروع ، وتخ
 أوال  . ةالدولة المتعاقدة المالكور 

 
 (26المادة )

 إجراءات تفسير االتفاقية
يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة أن تطمب تيسير أحكام هالت االتياقيتة إالا  : (1بند )

  حكتم متن أحكتام تبين لها أن أحتدل التدول المتعاقتدة األخترل طبقتت أو تطبتق أ
هالت االتياقية بصورة بير صحيحة وتخرج بها عن األهتداف والغايتات المقصتودة 

 منها في تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرااب .
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يقدم الطمب إلتي األمتين العتام لمجمتس الوحتدة االقتصتادية العربيتة وترفتق بته  : (2بند )

مين العام دعوة المجنة المنصو  عميها البيانات والمستندات الالزمة ، وعمى األ
 من هالت المادة خالل شهرين من تسميم الطمب . التاليةفي اليقرة 

 
تخت  المجنة النقدية والمالية في مجمس الوحدة االقتصادية العربيتة بتالنظر  : (3بند )

التتتتي تقتتتدم بموجتتتب هتتتالت المتتتادة وتمثتتتل فيهتتتا كتتتل دولتتتة متتتن التتتدول  تالطمبتتتافتتتي 
ضو واحد من خبراء المالية والضرااب فيهتا وال يعتبتر اجتمتاع المجنتة بع ةالمتعاقد

صحيحا  إال إالا حضترت خبتراء الماليتة والضترااب فتي جميتع التدول المصتدقة عمتى 
االتياقيتتتتتتة ويكتتتتتتون قتتتتتترار المجنتتتتتتة قطعيتتتتتتا  وممزمتتتتتتا  بعتتتتتتد تصتتتتتتديق مجمتتتتتتس الوحتتتتتتدة 

 االقتصادية العربية ويعتبر جزءا  من هالت االتياقية .
 

ل أحكام هتالت االتياقيتة بالمزايتا التتي تكتون قتد وردت فتي اتياقيتة ثناايتة خال ت : (4بند )
 أو جماعية أخرل بين دول متعاقدة لتجنب االزدواج الضريبي .

 
 (27المادة )

 تبادل المعلومات
تتبتادل الستمطات المختصتة فتي التدول المتعاقتدة المعمومتات التتي تمتزم لتنييتال  : (1بند )

يتتتتتتة والقتتتتتتوانين الداخميتتتتتتة لمتتتتتتدول المتعاقتتتتتتدة بشتتتتتتأن الضتتتتتترااب أحكتتتتتتام هتتتتتتالت االتياق
المنصتتو  عميهتتا فتتي هتتالت االتياقيتتة ، وحيتتث يكتتون فتتري الضتترااب بمقتضتتاها 
يتيق وأحكام هالت االتياقية ولمنع التهرب الضريبي خاصة ويتتم تبتادل المعمومتات 

 ( وتعامتتتتل أيتتتتة معمومتتتتات التتتتتي تتتتتم الحصتتتتول عميهتتتتا وفقتتتتا  2دون التقيتتتتد بالمتتتتادة )
لمقوانين الداخمية لتمك الدولة وال يجوز إفشاؤها إال لششخا  أو الستمطات ) بمتا 
في اللك المحاكم واألجهزة اإلدارية ( التي تعمل فتي ربتط أو تحصتيل أو تنييتال أو 
رفتتع الطعتتن فيمتتا يتعمتتق بالضتترااب التتتي تشتتممها االتياقيتتة ولهتتؤالء األشتتخا  أو 

 راي فقط .استخدام المعمومات لهالت األب تالسمطا



 
253 

 
( بما يؤدل إلي إلتزام إحتدل التدول 2ال يجوز بأ  حال تيسير أحكام البند ) : (2بند )

 -المتعاقدة :
بتنييال إجراءات إداريتة تتعتاري متع القتوانين أو التنظم اإلداريتة الخاصتة بهتا أو  - أ

 بالدولة المتعاقدة األخرل .
و التتتتنظم اإلداريتتتتة بتقتتتتديم بيانتتتتات ال يمكتتتتن الحصتتتتول عميهتتتتا طبقتتتتا  لمقتتتتوانين أ -ب

 في الدول المتعاقدة األخرل . أو المعتادة فيها

بتقتتتديم معمومتتتات متتتن شتتتأنها إفشتتتاء أستتترار أ  تجتتتارة أو نشتتتاط أو صتتتناعة أو  -ج
يتتا  لستتر تجتتار  أو مهنتتي أو األستتاليب التجاريتتة . أو معمومتتات يعتبتتر إفشتتاؤها مخا

 لمنظام العام .
 (28المادة )

 الدبلوماسيون والقنصليون
يس فتتتتي هتتتتالا االتياقيتتتتة متتتتا يختتتتل بالمزايتتتتا الضتتتتريبية الممنوحتتتتة لمدبموماستتتتيين لتتتت

 لمقانون الدولي أو ألحكام االتياقيات الخاصة . ةوالقنصميين وفقا  لشحكام العام
 

 (29المادة )
 إجراءات التصديق

يقوم كل بمد عضو في هالت االتياقيتة بلصتدار التشتريعات واتختاال اإلجتراءات  : (1بند )
 أحكام هالت االتياقية . الية لتنييالضرور 

 
يصدق عمى هالت االتياقية كل متن التدول األعضتاء طبقتا  لنظمهتا الدستتورية  : (2بند )

في أقرب وقت ممكن وتودع وثااق التصديق لد  األمانتة العامتة لمجمتس الوحتدة 
وتبمغتتته  محضتتترا  بليتتتداع وثيقتتتة تصتتتديق كتتتل دولتتتةاالقتصتتتادية العربيتتتة التتتتي تعتتتد 

 تعاقدة األخرل .لمدول الم
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 (31المادة )
 نفاذ االتفاقية

تصتتبح هتتالت االتياقيتتة نافتتالة الميعتتول إالا صتتدقت عميهتتا ثتتالث دول أعضتتاء  : (1بنددد )
عمتى األقتتل كمتتا يعمتتل بهتا فتتي ستتاار التتدول األعضتاء فتتور إيتتداع وثيقتتة تصتتديقها 

 لد  األمانة العامة لمجمس الوحدة االقتصادية العربية .
 
ب تل باتياقية تجنب االزدواج الضريبي ومنتع التهترب متن الضرااتتلعما يصبح : (2بند )

بتتاري   22/ د  649س الوحدة االقتصادية العربية رقتم ترار مجمتا بقتالموافق عميه
 اعتبارا  من تاري  نياال هالت االتياقية . 23/22/2973

 

لعربيتة يجوز أل  دولة عربية أخرل من الدول األعضاء فتي جامعتة التدول ا : (3بند )
يتداع  االنضمام إلي هالت االتياقية بعد تتاري  نياالهتا عتن طريتق التصتديق عميهتا وا 
وثيقتتة التصتتديق لتتد  األمانتتة العامتتة لمجمتتس الوحتتدة االقتصتتادية العربيتتة وتعتبتتر 

 االتياقية نافالة بالنسبة لها من تاري  إيداع وثيقة التصديق .
 

 -:تسر  أحكام هالت االتياقية ألول مرة  : (4بند )
بالنستتبة لمضتترااب التتتي تحجتتز متتن المنبتتع : تستتر  عمتتى المبتتالم التتتي تتتدفع أو  - أ

تقيتتد فتتي الحستتاب فتتي أو بعتتد أول كتتانون ثتتاني ) ينتتاير ( متتن الستتنة الميالديتتة 
( متتن 3( و )2التاليتتة لمستتنة التتتي تتتم فيهتتا نيتتاال االتياقيتتة قانونتتا  طبقتتا  لمبنتتدين )

 هالت المادة .
الميروضتتتة عمتتتى التتتدخل أو رأ:س المتتتال : تستتتر  بالنستتتبة لمضتتترااب األختتترل  -ب

عمى السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون ثتاني ) ينتاير ( متن الستنة 
( 3( و )2الميالديتتة التاليتتة لمستتنة التتتي تتتم فيهتتا نيتتاال االتياقيتتة قانونتتا  طبقتتا  لمبنتتدين )

 من هالت المادة .
 (31المادة )

 إنهاء االتفاقية
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تمر العمل بهالت االتياقية بالنسبة لكل دولة من الدول المتعاقدة إلتي حتين يس : (1بند )
 إلغااها أو انسحاب الدولة منها .

 

يجوز أل  متن التدول المتعاقتدة أن تنستحب متن هتالت االتياقيتة شتريطة أن ال  : (2بند )
يتتتتم االنستتتحاب إال بعتتتد أن تخطتتتر الدولتتتة المنستتتحبة مجمتتتس الوحتتتدة االقتصتتتادية 

ورة كتابيتتة برببتتته باالنستتحاب قبتتل نهايتتة الستتنة الميالديتتة بمتتدة ستتتة العربيتتة بصتت
 أشهر عمى أقل .

 

وفي حالة إلغاء هالت االتياقية أو االنسحاب منها فأنه يوقف العمل بها عمتى  : (3بند )
 -النحو التالي :

بالنستتتبة لمضتتترااب التتتتي تحجتتتز متتتن المنبتتتع : توقتتتف أحكامهتتتا بالنستتتبة لممبتتتالم  -2
قيتتتد فتتتي الحستتتاب فتتي أو بعتتتد أول كتتتانون ثتتتاني ) ينتتتاير ( متتتن التتتي تتتتدفع أو ت

ة الميالدية التالية لمسنة التي تم فيها إلغاء االتياقية أو االنسحاب منهتا ) تالسن
 واللك بالنسبة لمدولة المنسحبة ( .

بالنستتتتتبة لمضتتتتترااب األختتتتترل الميروضتتتتتة عمتتتتتى التتتتتدخل ورأس المتتتتتال : توقتتتتتف  -2
ال التال  يتحقتق ختالل الستنوات الضتريبية أحكامها بالنستبة لمتدخل أو رأس المت

ة تة التاليتتالكتانون ثتاني ) ينتاير ( متن الستنة الميالديت لالتي تبتدأ فتي أو بعتد أو 
لمتدول  ةاء االتياقيتة أو االنستحاب منهتا ) واللتك بالنستبتم فيهتا إلغتتة التي تتتلمسن

 المنسحبة ( .
 

........ من شدهر ....... غة العربية يي القاهرة يي يوم ..لدررت هذه االتفاقية بال
سنة ....... هد الموايق لد ........... من شهر .......... سدنة ......... م   مدن 
حصل وادد يدفظ باألمانة العامدة لمجلدس الودددة االقتصدادية العربيدة ويسدلم صدورة 

 طبق األصل ل ل دولة من الدول األعضاء .
 المممكة األردنية الهاشمية . -
 عربية المتحدة .دولة األمارات ال -

 جمهورية السودان . -

 الجمهورية العربية السورية . -
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 جمهورية الصومال الديمقراطية . -

 الجمهورية العراقية . -

 دولة فمسطين. -

 الجماهيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى  . -

 جمهورية مصر العربية . -

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية . -

 . اليمنية  ةالجمهوري -


