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اتفاقیة
جمھوریة البرتغالبین 

و
دولة االمارات العربیة المتحدة 

في شأن تجنب االزدواج الضریبي و منع التھرب 
المالي

بما یتعلق بالضریبة على الدخل

جمھوریة البرتغال و دولة اإلمارات العربیة إن 
رغبة منھما في تعزیز عالقتھما المتحدة 

اتفاقیةإبراماالقتصادیة المتبادلة عن طریق 
االزدواج الضریبي ومنع التھرب المالي لتجنب

الدخل،بما یتعلق بالضریبیة على 
فقد اتفقتا على ما یلي:

الفصل األول 
)1مادة:(

األشخاص المشمولین
تطبق ھذه االتفاقیة على األشخاص المقیمین في

كلتیھما.إحدى الدولتین المتعاقدتین أو

)2مادة: (
لتي تشملھا االتفاقیةالضرائب ا

تطبق ھذه االتفاقیة على ضرائب الدخل -1

المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أحدى 

أو تقسیماتھا السیاسیة االتحادیةوالیاتھا
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سلطاتھاأو حكومة محلیة أو اإلداریة أو

المحلیة بغض النظر عن الطریقة التي تفرض 

.بھا

تعتبر من الضرائب على الدخل كل الضرائب -2

لمفروضة على جملة الدخل أو على عناصر ا

من الدخل بما في ذلك الضرائب على األرباح 

الناتجة من نقل ملكیة األموال المنقولة 

، و الضرائب على إجمالي أو غیر المنقولة

و األجور و الرواتب التي تدفعھا الشركات،

.المالرأسالضرائب على زیادة 

الضرائب الحالیة التي تطبق علیھا ھذه-3

االتفاقیة بوجھ الخصوص ھي:

:البرتغالجمھوریة في -أ

.الشخصيضریبة الدخل  -1

الشركات، دخل ضریبة -2

على اإلضافیةالدخل المحلیة ضریبة -3

.ضریبة دخل الشركات

(والمشار إلیھا فیما یلي "بضریبة 

").البرتغال

دولة اإلمارات العربیة المتحدة:في -ب

ضریبة الدخل.-1

ضریبة الشركات.-2

شار إلیھا فیما یلي "بضریبة دولة (والم

اإلمارات العربیة المتحدة").
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تطبق ھذه االتفاقیة أیضا على أي ضرائب -4

مماثلة، أو مشابھة في جوھرھا والتي تفرض 

بعد تاریخ توقیع ھذه االتفاقیة باإلضافة 

إلى أو بدیال عن الضرائب الحالیة، وتخطر 

السلطات المختصة في الدولتین 

عضھما البعض بأي تغییرات المتعاقدتین ب

ھامة تكون قد طرأت على القوانین 

الضریبیة لكل منھما.

الفصل الثاني 
التعاریف
)3مادة: (

تعاریف عامة
ألغراض ھذه االتفاقیة ما لم یقتضي سیاق -1

النص خالفا لذلك:
مصطلح "البرتغال" عند استخدامھ -أ

إقلیمبالمعنى الجغرافي یشمل 
ة وفقا للقانون الجمھوریة البرتغالی

الدولي و التشریع البرتغالي ، بما 
فضال عن تلك اإلقلیميفیھ بحرھا 

دود للحالمناطق البحریة المتاخمة 
والمكون من ،اإلقلیميالخارجیة للبحر 

و التربة          قاع البحر 
التحتیة، والتي تمارس علیھا 

أوالجمھوریة البرتغالیة حقوق سیادیة 
والئیة.

"دولة اإلمارات العربیة مصطلح یعني-ب
تستخدم بالمعنى عندماالمتحدة " 

الجغرافي إقلیم دولة اإلمارات العربیة 
سیادتھا بما في ذلك تحتالمتحدة التي 

المنطقة خارج   البحر اإلقلیمي 
البحریةوالمناطقوالفضاء الجوى 

والتي تمارس علیھا دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة حقوق سیادیة وقضائیة 



4

فیما یتعلق باألنشطة في میاھھا، قاع 
الصلةذاتالبحر، التربة التحتیة 

الطبیعیةالموارداستغاللأوباستكشاف
.الدوليلقانونلوفقا

المتعاقدة" الدولة"عبارتاتعني  -ج
و"الدولة المتعاقدة أألخرى "جمھوریة 

العربیةاإلماراتدولة" أو" البرتغال
.النصقسیایتطلبحسبما" المتحدة

یعني المصطلح "ضریبة" ضریبة دولة -د
ضریبة أوالعربیة المتحدة اإلمارات

البرتغال حسبما یقتضي سیاق النص.
"شخص" فرد وشركة وأي مصطلحیشمل -ه

كیان آخر من األشخاص.
"شركة" أي شخص اعتباري أو مصطلحیعني-و

أي كیان یعامل كشخصیة اعتباریة لغرض 
الضریبة.

و "دولة متعاقدةوعالمصطلح "مشریعني-ز
على "األخرى"مشروع الدولة المتعاقدة 

التوالي مشروع ینفذه مقیم في دولة 
متعاقدة و مشروع ینفذه مقیم في 

األخرى.الدولة المتعاقدة 
عبارة " النقل الدولي" أي نقل تعني-ح

بواسطة سفینة أو طائرة یتولى تشغیلھا 
مشروع یقع مكان إدارتھ الفاعلة في 

اقدة ما عدا الحاالت التي یتم دولة متع
فیھا تشغیل السفینة أو الطائرة فقط 
فیما بین أماكن تقع في الدولة 

المتعاقدة األخرى.
:تعني عبارة "السلطة المختصة"-ط

وزیر في حالة جمھوریة البرتغال-1
المالیة، المدیر العام للضرائب 

ممثلھم المفوضأو
ة و في حالة دولة اإلمارات العربی-2

ممثل المالیة أودة وزیر المتح
.لوزارة المالیةمفوض

یعني مصطلح "مواطن" فیما یتعلق بدولة -ي
متعاقدة:

مواطنة أوأي فرد یحوز على جنسیة -1
تلك الدولة المتعاقدة.
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ھیئة أوأي شخص قانوني، شراكة -2
تستمد وضعھا من القوانین الساریة 

في تلك الدولة المتعاقدة.

فاقیة من قبل فیما یختص بتطبیق ھذه االت-2
دولة متعاقدة في أي وقت، فإن أي عبارة لم 

وما لم یقتضي النص –یرد لھا تعریف ھنا
یكون لھا نفس معناھا –خالفًا لذلك 

المستخدم في ھذا الوقت بموجب قوانین تلك 
الدولة المتعاقدة فیما یتعلق بالضرائب 

و           التي تطبق علیھا االتفاقیة ,
انون الضریبي السائد أي معنى وفقا للق

لتلك الدولة یسود على معنى أعطي للمصطلح 
وفقا للقوانین األخرى في تلك الدولة.

)4المادة:(
المقیم

ألغراض ھذه االتفاقیة، تعني عبارة " -1
مقیم في دولة متعاقدة":

أي شخص البرتغالفي حالة جمھوریة -أ
و الذي وفقا لقوانین جمھوریة 

ھا بسبب للضریبة فییخضع البرتغال
أوإدارتھ، مكان إقامتھ،مسكنھ

ذو طبیعة مشابھة. ھذا أخرمعیار 
خاضع المصطلح على كل ال یشمل أي شخص 

للضریبة في البرتغال فیما یتعلق فقط 
بالدخل من مصادر في البرتغال.

اإلمارات العربیة دولةفي حالة -ب
المتحدة: الفرد الذي یكون مكان سكنھ 

بیة المتحدة و في دولة اإلمارات لعر
یحوز على جنسیة دولة اإلمارات العربیة 
المتحدة؛ شركة مؤسسة في دولة اإلمارات 
العربیة المتحدة و یكون مكان إدارتھا 

.الفاعلة ھناك
المادة یشمل ھذهمن1ألغراض الفقرة  -2

مصطلح "مقیم في دولة متعاقدة"  تلك 
أوسیاسي متقسیأيو         الدولة 

حلیة محكومة محلیة، سلطة ،فرعيإداري
المصرف المركزي، و أي مؤسسة أو، 

،فیھ جھاز ابوظبي لالستثمارحكومیة بما
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شركة االستثمارات البترولیة الدولیة، 
المنشاة في تلك الدولة بموجب القانون 
العام و المملوكة كلیا من قبل تلك 

إداريأوأي تقسیم سیاسي أوالدول، 
طة محلیة سلأوفرعي، حكومة محلیة 

ھناك.

في حالة ما یكون فرد مقیمًا في كلتا -3
الدولتین المتعاقدین وفقًا ألحكام الفقرة 

)، فإن وضعھ عندئذ سیتحدد كالتالي:1(

یعتبر مقیمًا بالدولة التي یتوفر -أ
لھ مسكن دائم بھا، فإذا توفر لھ 
مسكن دائم في كل من الدولتین 
المتعاقدین، یعتبر مقیمًا في الدولة 

تي تكون عالقاتھ الشخصیة ال
واالقتصادیة بھا أوثق (مركز المصالح 

الحیویة).

إذا لم یكن ممكنا تحدید الدولة -ب
المتعاقدة التي بھا مركز مصالحھ 
الحیویة، أو لم یتوفر لھ مسكن دائم في 
أي من الدولتین المتعاقدتین یعتبر 

في الدولة التي بھا سكنھ فقط مقیمًا 
المعتاد.

ان لھ سكن معتاد في كل من إن ك-ج
الدولتین المتعاقدتین، أو لم یكن لھ 

فقط سكن معتاد بأي منھما یعتبر مقیما 
في الدولة التي یحوز على جنسیتھا.

إذا كان یحوز على جنسیة الدولتین، -د
تتولي السلطات المختصة في الدولتین 
المتعاقدتین تحدید حالتھ باالتفاق 

بینھما.
كان الشخص 1الفقرة مأحكابسبب حیثما-4

غیر الفرد مقیما في كال الدولتین 
المتعاقدتین، فانھ یعتبر مقیما فقط في 

إدارتھالدولة التي یقع فیھا مكان 
الفاعلة.
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)5مادة: (
المنشأة الدائمة

ألغراض ھذه االتفاقیة، تعني عبارة " -1
المنشأة الدائمة" المقر الثابت 

ولة نشاط للعمل الذي یتم من خاللھ مزا
مشروع بشكل كلي أو جزئي.

تشمل عبارة " المنشأة الدائمة" بوجھ -2
خاص:

محل اإلدارة-أ
فرع–ب 
مكتب–ج 
مصنع-د
ورشة-ـھ
بترول، محجر أومنجم، بئر غاز -و

الستخراج الموارد أخرأي مكان أو
الطبیعیة.

موقع بناء أو تشیید أو مشروع تشیید -3
ة" فقط أو تجمیع یكون "منشأة دائم

إذا استمر ھذا الموقع أو المشروع 
لمدة تزید على اثني عشر شھرًا. 

السفن المستخدمة أونشاطات الحفارات -4
لتنقیب و استغالل الموارد الطبیعیة 

ما تواصلت إذاتشكل منشاة دائمة 
ألكثر من ستة أشھر.

على الرغم من أحكام المادة  -5
السابقة في ھذه المادة ال تشمل عبارة 

لمنشأة الدائمة":"ا
استخدام التسھیالت فقط ألغراض تخزین أو عرض -أ

أو تسلیم السلع أو البضائع المملوكة 
للمشروع.

االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع -ب
المملوكة للمشروع ألغراض التخزین أو العرض أو 

التسلیم فقط.
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االحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع -ج
فقط ألغراض تصنیعھا بواسطة عروالمملوكة للمش

مشروع أخر.

االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألغراض شراء -د
السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمشروع.

االحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط ألغراض -ھـ 
مواصلة نشاطات ذات طبیعة تحضیریة أو مساعدة 

للمشروع.

مجموعة ةیاالحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط أل-و
من النشاطات السابقة المذكورة في الفقرات 

أن یكون إجمالي ناتج  ط(أ) إلى (ھـ)، باشترا
ھذه من النشاطات للمكان الثابت للعمل

المجموعة ذا طبیعة تحضیریة أو مساعدة.

) 2) و (1(تینبالرغم من أحكام الفقر-6
عندما یقوم شخص ما بالعمل  نیابة عن 

كیل ذي الوضع المستقل خالف ألو-مشروع  
فإن ھذا -)7الذي تنطبق علیھ الفقرة (

المشروع یعتبر لھ وجود منشأة دائمة في 
الدولة المتعاقدة المذكورة أوال بالنسبة 
ألیة نشاطات یقوم بھا ھذا الشخص لصالح 
المنشأة إذا كان ھذا الشخص لدیھ ویمارس 
عادة سلطة التعاقد باسم المشروع في تلك 

 إذا كانت نشاطات ھذا الشخص الدولة، إال
محصورة في النشاطات المذكورة في الفقرة 

) والتي إذا مورست من مكان ثابت للعمل 5(
لن تجعل من ھذا المكان الثابت للعمل 

منشأة دائمة تحت أحكام تلك الفقرة
ال یعتبر أن یكون للمشروع منشأة دائمة في -7

دولة متعاقدة لمجرد أنھ یتعامل في تلك 
من خالل سمسار أو وكیل عام الدولة

بالعمولة أو إي وكیل أخر ذي وضع مستقل 
شریطة أن یعمل مثل ھؤالء األشخاص في مجال 

أعمالھم االعتیادیة.

أن كون شركة مقیمة في دولة متعاقدة تسیطر -8
على شركة، أو تسیطر علیھا شركة مقیمة 
بالدولة المتعاقدة األخرى، أو تزاول عمال 
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ألخرى (سواء من خالل منشأة في تلك الدولة ا
دائمة أو خالفھ) فإن ذلك الواقع ال یجعل في 
حد ذاتھ أي من الشركتین منشأة دائمة 

للشركة األخرى.

الفصل الثالث
فرض الضریبة على الدخل

)6مادة (
الدخل الناتج من األموال غیر المنقولة

الدخل الذي یحصل علیھ مقیم في دولة متعاقدة -1
ر المنقولة (بما في ذلك الدخل من األموال غی

من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة 
المتعاقدة األخرى یمكن إخضاعھ للضریبة في تلك 

الدولة المتعاقدة األخرى.
یتم تعریف عبارة "األموال غیر المنقولة" -2

الدولة المتعاقدة التي توجد بھا نوفقأ لقانو
عبارة األموال المعنیة، وعلى أي حال فإن ال

تشتمل على الملكیة الملحقة باألموال غیر 
المنقولة والماشیة واآلالت المستخدمة في 
الزراعة واستغالل الغابات والحقوق التي تطبق 
علیھا أحكام القانون العام المتعلقة بملكیة 
األراضي. ویعتبر أیضا من األموال غیر المنقولة 

في حق االنتفاع باألموال غیر المنقولة والحقوق 
المدفوعات المتغیرة أو الثابتة كمقابل 

المصادر االستغالل أو الحق في استغالل
الترسبات المعدنیة وغیرھا من الموارد و

الطبیعیة األخرى، وال تعتبر السفن والطائرات 
من األموال غیر المنقولة.

) على الدخل الناتج من 1تطبق أحكام الفقرة (-3
رة مباشرة استخدام األموال غیر المنقولة بصو

أو تأجیرھا أو استغاللھا بأي شكل أخر.
على الدخل 3و 1تسري أحكام الفقرتین -4

و الناتج من األموال غیر المنقولة للمشروع
غیر المنقولة المستخدمة األموالعلى الدخل من 

.خدمات شخصیة مستقلةألداء
على الدخل أیضاالفقرات السابقة أحكامتسري -5

الدخل الناتج من أوالمنقولة،األموالمن 
حق استخدام أوالخدمات ذات الصلة باستخدام 

غیر المنقولة، وفقا لقانون الضرائب األموال
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للدولة المتعاقدة التي یوجد بھا العقار و 
غیر المنقولة.األموالالمتبعة للدخل من 

)7مادة: (
أرباح األعمال

تخضع أرباح مشروع في دولة متعاقدة -1
الدولة فقط ما لم یمارس للضریبة في تلك 

المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة األخرى عن 
طریق منشأة دائمة قائمة فیھا، فإذا باشر 
المشروع نشاطا كالمذكور أنفًا فإنھ یجوز فرض 
الضریبة على أرباح المشروع في الدولة األخرى 
ولكن فقط بالقدر الذي ینسب إلى تلك المنشأة 

الدائمة.
) من ھذه 3ام الفقرة (مع مراعاة أحك-2

المادة حیثما یباشر مشروع في دولة متعاقدة 
نشاطا في الدولة المتعاقدة األخرى عن طریق 
منشأة دائمة قائمة فیھا، تنسب في كل دولة 
متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة اإلرباح 
التي یمكن أن یتوقع تحقیقھا فیھا لو كان 

األنشطة أو المشروع متمیزًا ومستقًال یباشر نفس
أنشطة مشابھة في نفس الظروف أو في ظروف 
مشابھة ویتعامل بصورة مستقلة تمامًا مع 

المشروع الذي ھو منشأة دائمة لھ.

عند تحدید أرباح منشأة دائمة یسمح بخصم -3
المصروفات المتكبدة ألغراض المنشأة الدائمة 
بما في ذلك المصروفات التنفیذیة واإلداریة 

تم تكبدھا في الدولة التي العمومیة سواء 
یوجد فیھا المنشأة الدائمة أو في أي مكان 

آخر.

إذا جري العرف في دولة متعاقدة على تحدید -4
األرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس 
تقسیم نسبي لألرباح الكلیة للمشروع على مختلف 

) ال تمنع تلك 2أجزائھ، فإن أحكام الفقرة (
من تحدید األرباح الخاضعة الدولة المتعاقدة 

للضریبة على أساس ھذا التقسیم النسبي الذي 
غیر أن طریقة التقسیم ,جري علیھ العرف
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النسبي المتبعة یجب أن تؤدي إلى نتیجة تتفق 
مع المبادئ المتضمنة في ھذه المادة.

ال تنسب أرباح لمنشأة دائمة استنادا إلى -5
سلع أو مجرد قیام تلك المنشأة الدائمة بشراء 

بضائع للمشروع.

ألغراض الفقرات السابقة، تحدد األرباح التي -6
تنسب للمنشأة الدائمة بنفس الطریقة عامًا بعد 
عام ما لم یوجد سبب قوي وكاف للعمل لغیر 

ذلك.

حینما تشتمل األرباح على عناصر للدخل تمت -7
معالجتھا على حدة في مواد أخرى من ھذه 

المواد لن تتأثر االتفاقیة، فإن أحكام تلك 
بأحكام ھذه المادة.

)8مادة (
النقل البحري والجوي

السفن و الطائرات عن تشغیلاألرباح الناتجة -1
في النقل الدولي تخضع للضریبة فقط في الدولة 
المتعاقدة التي یقع فیھا مركز اإلدارة الفاعل 

للمشروع.

یتضمن مصطلح (أرباح ألغراض ھذه المادة-2
سفن و الطائرات في النقل الدولي) تشغیل ال
االجار  العرضي للسفن و الطائرات على األرباح 

و الحاویات إیجارأساس المركب الخالي و؛ 
في كال اإلیجاریكون أنالمعدات ذات الصلة على 

الطائرات في أوالحالتین عرضیا لتشغیل السفن 
؛النقل الدولي

قع إذا كان المقر الفعلي إلدارة مشروع شحن ی-3
على متن سفینة فإنھ یعتبر عندئذ واقعا في 
الدولة المتعاقدة التي یقع فیھا میناء موطن 
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السفینة و إن لم یوجد مثل ھذا المیناء فإنھ 
یقع في الدولة المتعاقدة التي یقیم فیھا 

مشغل السفینة.     
أیضا على األرباح 1تسري أحكام الفقرة -4

ل مشترك في اتحاد أو عمةالناتجة عن المشارك
أو وكالة تدار دولیا. 

حیثما وافقت شركات من عدة دول على العمل -5
أوفي مجال النقل الجوي معا في شكل ائتالف 

1الفقرة أحكامشكل مشابھ من الھیئات، فان 
أواالئتالف  أرباحتسري على ذلك الجزء من 

الھیئة  فیما یتعلق بمشاركة شركة مقیمة في 
                ف. دولة متعاقدة في االئتال

)9المادة: (
المشروعات المشتركة

حیثما:-1
یساھم مشروع في دولة متعاقدة -أ

بصورة مباشرة، أو غیر مباشرة في 
إدارة أو مراقبة أو رأسمال مشروع في 

الدولة المتعاقدة األخرى، أو

یساھم نفس األشخاص بصورة مباشرة، -ب
أو غیر مباشرة في إدارة أو مراقبة 
أو رأسمال مشروع في دولة متعاقدة 

ومشروع في الدولة المتعاقدة األخرى.

وفي أي من الحالتین، إذا وضعت أو فرضت شروط 
فیما بین المشروعین في عالقاتھما التجاریة أو 
المالیة تختلف عن تلك التي یمكن وضعھا بین 
مشروعین مستقلین، فإن أیة أرباح كان من 

المشروعین لو لم تكن الممكن أن یحققھا أي من 
ھذه الشروط ولكنھ لم یحققھا بسبب وجود ھذه 
الشروط، یجوز ضمھا ألرباح  ھذا المشروع 

وإخضاعھا للضریبة تبعًا لذلك.
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عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع -2
لتلك الدولة أرباحا فرضت بشأنھا على مشروع 
للدولة المتعاقدة األخرى ضرائب في تلك الدولة

و تقوم على ھذا األساس بفرض ضرائب على ،األخرى
على ھذا و تكون األرباح المدرجةتلك األرباح

مشروع لالنحو أرباحا كان من الممكن أن تحسب 
الدولة األولى لو كانت الشروط المحددة بین 
المشروعین من الشروط التي یمكن إبرامھا بین 
ي مشروعین مستقلین، فإن تلك الدولة األخرى تجر

عندئذ تسویة مالئمة لمبلغ الضرائب المفروضة 
و عند تحدید تلك ،فیھا على تلك األرباح

التسویة تراعى على النحو الواجب األحكام 
األخرى لالتفاقیة و تتشاور السلطات المختصة في 

عند الحاجة.   نالدولتین المتعاقدتی

)10المادة: (
إرباح األسھم

التي تدفعھا یجوز أن تخضع أرباح األسھم-1
شركة مقیمة في دولة متعاقدة إلى مقیم في 
الدولة المتعاقدة األخرى للضریبة في تلك 

الدولة األخرى.

ومع ذلك، یجوز أیضا أن تخضع مثل ھذه -2
األرباح للضریبة في الدولة المتعاقدة التي 
تكون الشركة دافعة أرباح األسھم مقیمة فیھا 

ذا كان ووفقا لقوانین تلك الدولة ولكن إ
مستلم  أرباح األسھم المالك المستفید  منھا  

فان الضریبة في ھذه الحالة ال تتجاوز:

في المائة من إجمالي أرباح 5-أ
كان المالك األسھم إذا ما 

شركة األسھمأرباحالمستفید من 
ویمتلك بشكل (غیر الشراكة )

في 10مباشر على اقل تقدیر 
الشركة الدافعة لرأسماالمائة من 

ألرباح األسھم؛
  
في المائة من إجمالي 15-ب

أرباح األسھم في الحاالت األخرى.
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تقوم السلطات المختصة للدولتین المتعاقدتین 
عن طریق االتفاق المتبادل بتسویة طریقة 

تؤثر ھذه الفقرة على لن الحدود.تطبیق ھذه 
فرض الضریبة على شركة فیما یتعلق باألرباح 

ح األسھم.التي تدفع عنھا أربا

و تعني عبارة "أرباح األسھم" حسب -3
سھماألاستخدامھا في ھذه المادة الدخل من 

أو حصص التنقیب، حصص وأسھم وحقوق االمتیاز
المؤسسین أو دخل أخر یخضع لنفس المعاملة 

وفقا لقانون الدولة أسھمالضریبیة كدخل من 
التي تكون الشركة موزعة األرباح مقیمة فیھا 

الناتجة بموجب األرباحأیضالمصطلح یتضمن ا
.األرباحاتفاق للمشاركة في 

)  من 2) و (1ال تنطبق أحكام الفقرتین (-4
كان المالك المنتفع بأرباح المادة إذاھذه 

األسھم مقیمًا في دولة متعاقدة یباشر نشاطًا 
في الدولة المتعاقدة األخرى التي تقیم فیھا 

من خالل لشركة التي تدفع أرباح األسھم ا
وكانت ملكیة األسھم فیھا،منشأة دائمة تقع 

التي تدفع بسببھا أرباح األسھم مرتبطة 
في الدائمة،ارتباطًا فعلیًا بھذه المنشأة 

أو )7مثل ھذه الحالة تنطبق أحكام المادة (
.) كما تقتضي الحالة14المادة (

إذا حققت شركة مقیمة في دولة متعاقدة، -5
ولة المتعاقدة األخرى، أو دخل من الداأرباح

یجوز لتلك الدولة األخرى أن تفرض ضریبة فال
على أرباح أألسھم التي تدفعھا الشركة إال 
بقدر ما تدفع مثل ھذه األرباح إلى مقیم 

بالقدر الذي تكون أو ,بتلك الدولة األخرى
بموجبھ ملكیة األسھم التي تدفع عنھا األرباح 

مة أو مرتبطة ارتباطا فعلیا بمنشأة دائ
مركز ثابت موجود في تلك الدولة األخرى، 

ال یجوز إخضاع أرباح الشركة غیر كوكذل
التي تفرض على األرباح غیر ةالموزعة للضریب

الموزعة حتى لو كانت أرباح األسھم المدفوعة 
أو األرباح غیر الموزعة تتكون كلیا أو 
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جزئیا من أرباح أو دخل ناتج في تلك الدولة 
األخرى.

)11دة (الما
الفائدة

إن  الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة -1
والتي تدفع إلى مقیم في الدولة المتعاقدة 
األخرى تخضع  للضریبة في تلك الدولة 

األخرى.
ض ضریبة على ھذه تفرأنمع ذلك، یجوز -2

ل المتعاقدة التي تنشأ الفائدة في الدو
إذافیھا وفقا لقوانین تلك الدولة ، ولكن 

الك المنتفع من الفائدة مقیما في كان الم
فان الضریبة األخرىالدولة المتعاقدة 
مبلغ إجماليمن %10المفروضة لن تتجاوز 

الفائدة. تقوم السلطات المختصة للدولتین 
المتعاقدتین  بتسویة طریقة تطبیق ھذه 

الحدود عن طریق االتفاق المتبادل.
من ھذه 2و 1الفقرتین أحكامبالرغم من -3

ادة، الفائدة التي تدفعھا شركة مقیمة الم
إلى مقیم في الدولة في دولة متعاقدة 

تخضع للضریبة فقط في تلك المتعاقدة األخرى
كان المالك إذااألخرىالدولة المتعاقدة 

المنتفع من الفائدة  مقیما في تلك الدولة 
2كما ھو موضح في الفقرة األخرىالمتعاقدة 
.4من المادة 

الفائدة" حسب استخدامھ في یعني مصطلح"-4
ھذه المادة الدخل من مطالبات الدین من أي 

كانت مضمونة أو غیر مضمونة برھن نوع سواءً 
و سواء كانت تحمل أو ال تحمل  الحق في 
المشاركة في أرباح المدین، و باألخص الدخل 
من الضمانات الحكومیة و الدخل من السندات 
بما فیھا المكافآت المرتبطة بتلك 

، لغرض ھذه المادة ال الضمانات أو السندات
. كفائدة التأخیرتعتبر غرامات 

إذا ) 3) و (2و ()1(تینال تطبق الفقر-5
كان المالك المنتفع بالفائدة مقیما في 
دولة متعاقدة ویزاول نشاطا في الدولة 
المتعاقدة األخرى التي تنشأ فیھا الفائدة، 

دي أو یؤطریق منشأة دائمة تقع فیھا نع
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خدمات شخصیة مستقلة من مكان ثابت فیھا 
وتكون المطالبة بالدین التي تدفع عنھا ،

الفائدة مرتبطة ارتباطا فعلیا بتلك 
وفي أو المكان الثابت المنشأة الدائمة

أو)7مثل ھذه الحالة تطبق المادة (
.) كما تقتضي الحالة14المادة (

تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة -6
ا یكون دافع الفائدة  مقیم في تلك عندم

الدولة المتعاقدة ، غیر إنھ إذا كان 
للشخص الذي یدفع الفائدة سواء كان مقیما 
في دولة متعاقدة أو غیر مقیم فیھ یملك 

في دولة مكان ثابت أومنشأة دائمة 
متعاقدة و كانت المدیونیة التي تدفع عنھا 

أوالفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة
فإن تلك الفائدة تعتبر   مكان الثابتال

عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي 
المكان أوتقع فیھا المنشأة الدائمة

.الثابت 
إلى عالقة خاصة احیثما یتبین، استناد-7

ابین الدافع و المالك المنتفع أو بینھم
قیمة ناالثنین معا و بین شخص أخر، أ

الدین التي مراعاة المطالبة بعالفائدة، م
تدفع عنھا تتجاوز القیمة التي یمكن أن 
یكون قد تم االتفاق علیھا بین الدافع 
والمالك المنتفع في غیاب مثل ھذه العالقة، 
عندئذ تطبق أحكام ھذه المادة فقط على 

مثل ھذه يالقیمة المذكورة األخیرة، وف
الحالة یظل الجزء الزائد من المدفوعات 

انون كل دولة خاضعا للضریبة وفقا لق
متعاقدة مع وجوب مراعاة األحكام األخرى 

الواردة في ھذه االتفاقیة.

)12مادة: (
اإلتاوات

یجوز أن تخضع اإلتاوات التي تنشأ في -1
دولة متعاقدة و المدفوعة إلى مقیم في 
الدولة المتعاقدة األخرى للضریبة في تلك 

الدولة األخرى.
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تاوات على كل، یجوز أن تخضع مثل ھذه اإل-2
للضریبة في الدولة المتعاقدة النابعة منھا 
و وفقا لقوانین تلك الدولة، ولكن إذا كان 
المالك المنتفع لإلتاوات مقیما قي الدولة 
المتعاقدة األخرى، فان الضریبة المفروضة لن 

، تقوم من إجمالي اإلتاوات%5تتجاوز 
السلطات المختصة للدولتین المتعاقدتین عن 

ق المتبادل بتسویة طریقة تطبیق طریق االتفا
.ھذه القیود 

یعني مصطلح "اإلتاوات" حسب استخدامھا في -3
المكافآت، أیا كانت طبیعتھا، ھذه المادة، 

والمدفوعة مقابل استعمال أو التنازل عن 
استعمال حق المؤلف على عمل أدبي أو فني أو 
علمي،  بما في ذلك األفالم السینمائیة، أو 

و تجاریة،  أو رسم أو نموذج عالمة صناعیة أ
أو تصمیم أو صیغة أو طریقة سریة،  أو 
معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة في المیدان 

.الصناعي أو التجاري أو العلمي
) إذا كان 2) و (1ال تطبق أحكام الفقرة (-4

المالك المنتفع باإلتاوات مقیما في دولة 
نشاطا في الدولة المتعاقدة متعاقدة یزاول 

األخرى التي نشأت فیھا اإلتاوات عن طریق 
یؤدي في تلك الدولة أو,منشأة دائمة فیھا

خدمات شخصیة مستقلة من مكان ثابت األخرى
وكان الحق أو الملكیة اللذان تدفع فیھا،

عنھما اإلتاوات یرتبطان ارتباطا فعلیا بھذه 
وفي بتالمكان الثاأو,المنشأة الدائمة

أو)7مثل ھذه الحالة تنطبق أحكام المادة(
.) كما تقتضي الحالة14المادة (

تعتبر اإلتاوات  قد نشأت في دولة -5
متعاقدة عندما یكون دافع اإلتاوات  مقیم في 
تلك الدولة المتعاقدة ، غیر إنھ إذا كان 
للشخص الذي یدفع اإلتاوات سواء كان مقیما 

م فیھ یملك في دولة متعاقدة أو غیر مقی
مكان أومنشأة دائمة  في دولة متعاقدة 

و كانت اإلتاوات  مرتبطة بالمنشأة ثابت 
و تحملت ھذه او المكان الثابتالدائمة 

عبء   المكان الثابتأوالمنشأة الدائمة
ھذه اإلتاوات  فإن تلك اإلتاوات تعتبر عندئذ 
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قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع 
.المكان الثابتأوة لدائمفیھا المنشأة ا

حیثما حدث، بسبب عالقة خاصة بین الدافع -6
والمالك المنتفع أو بینھما االثنین معا 
وبین شخص آخر أن تجاوزت قیمة اإلتاوات مع 
مراعاة االستعمال أو الحق أو المعلومات 
التي تدفع مقابًال لھا القیمة التي كان من 

فع و الممكن أن یتم االتفاق علیھا بین الدا
المنتفع في غیاب مثل ھذه العالقة، فال تطبق 
ھذه المادة إال على القیمة المذكورة 

وفي مثل ھذه الحالة یجوز إخضاع ,األخیرة
الجزء الزائد من المدفوعات للضریبة وفقًا 
لقوانین كل من الدولتین المتعاقدتین مع 

وجوب مراعاة األحكام األخرى لھذه االتفاقیة.

)13مادة: (
األرباح الرأسمالیة

یجوز أن تخضع األرباح التي یحققھا مقیم في -1
دولة متعاقدة من نقل ملكیة األموال غیر 

) 6المنقولة المشار إلیھا في المادة (
والواقعة في الدولة المتعاقدة األخرى للضریبة 

في تلك الدولة األخرى.

األرباح الناتجة من نقل ملكیة األموال -2
شكل جزء من الممتلكات المنقولة التي ت

التجاریة لمنشأة دائمة یملكھا مشروع دولة 
أومتعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى،

متعلقة بمركز ثابت متوفر لمقیم منقولة أموال
األخرىفي دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة 

بما في ذلك خدمات شخصیة مستقلة،أداءلغرض 
ة مثل ھذه األرباح التي تنشأ من نقل ملكی

المنشأة الدائمة (وحدھا أو مع كل المشروع) 
یمكن أن تخضع لمثل  ھذا المركز الثابت  
للضریبة في تلك الدولة األخرى.
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السفن أو الناتجة عن التصرف فياألرباح -3
الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي أو 
األموال المنقولة المتعلقة بتشغیل مثل ھذه 

ات تخضع للضریبة فقط في السفن أو الطائر
الدولة المتعاقدة التي یقع فیھا مكان اإلدارة 

.الفاعلة للمشروع
دولة بیجوز أن تخضع األرباح التي یجنیھا مقیم -4

متعاقدة من التصرف في أسھم و حقوق مشابھة 
من قیمتھا مباشرة أو غیر %50تستمد أكثر من 

مباشرة من األموال غیر المنقولة الواقعة في 
ولة المتعاقدة األخرى للضریبة في تلك الد

. الدولة األخرى

األرباح الناتجة من نقل ملكیة أو أموال غیر -5
، )2)، (1(تلك المشار إلیھا في الفقرات من 

) تخضع للضریبة فقط في الدولة 4()3(
المتعاقدة التي یقیم فیھا المتصرف في 

الملكیة.

)14مادة (
الخدمات الشخصیة المستقلة

ع الدخل الناتج لمقیم في دولة متعاقدة یخض-1
أخرىنشاطات أومھنیةفیما یتعلق بخدمات 

ذات سمة استقاللیة للضریبة فقط في تلك 
توفر لھ مركز ثابت بشكل إذاإالالدولة 

لغرض األخرىاعتیادي في الدولة المتعاقدة 
توفر لھ ھذا المركز إذانشاطاتھ. أداء

للضریبة في إخضاعھالثابت فان الدخل یجوز 
ولكن فقط بالقدر األخرىالدولة المتعاقدة 

المنسوب لذلك المركز الثابت.
یشمل المصطلح "خدمات مھنیة" بشكل خاص -2

، الفنیة، األدبیةالنشاطات العلمیة 
النشاطات أوالتعلیمیة  المستقلة 

، لألطباءالتدریسیة و النشاطات المستقلة 
باءأطالمحامین، المھندسین، المعماریین، 

و المحاسبین.األسنان

)15مادة: (
الخدمات الشخصیة التابعة
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) و 20، ()19(،) 18(،)16طبقا ألحكام المواد (-1
، فإن الرواتب واألجور والمكافآت األخرى )21(

المماثلة التي یكتسبھا مقیم في دولة متعاقدة 
فیما یتعلق بوظیفة، تخضع للضریبة فقط في تلك 

لوظیفة في الدولة الدولة ما لم تمارس ا
فإذا تمت ممارسة الوظیفة ,المتعاقدة األخرى

في الدولة المتعاقدة األخرى فإن مثل ھذه 
الرواتب واألجور والمكافآت یجوز إخضاعھا 

للضریبة في تلك الدولة األخرى.

) فإن 1(بالرغم من أحكام الفقرة-2
ت التي یكتسبھا مقیم في دولة ئاالمكاف

ظیفة تتم ممارستھا في متعاقدة فیما یتعلق بو
الدولة المتعاقدة األخرى تخضع للضریبة فقط في 

الدولة المذكورة أوال، وذلك إذا:

تواجد المستفید في الدولة األخرى لفترة -أ
یومًا 183أو فترات ال تتجاوز في مجموعھا 

شھر تبدأ أو تنتھي في السنة 12في فترة 
:المالیة المعنیة، و

سطة، أو نیابة عن رب ب) دفعت المكافآت بوا
:عمل غیر مقیم في الدولة األخرى، و

ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز 
ثابت یملكھ رب العمل في الدولة 

األخرى.

بالرغم من األحكام السابقة في ھذه المادة، -3
المكتسبة من وظیفة تمارس فقط تفإن المكافآ

ي على متن سفینة أو طائرة یتم تشغیلھا ف
النقل الدولي ، تخضع للضریبة فقط في الدولة 
المتعاقدة التي یقع فیھا مكان اإلدارة الفاعل 

للمشروع .

)16مادة: (
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والمدفوعات األخرى 
المماثلة التي یكتسبھا مقیم في دولة متعاقدة 
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مة في بصفتھ عضوًا في مجلس إدارة شركة مقی
الدولة المتعاقدة األخرى، یجوز إخضاعھا 

للضریبة في تلك الدولة المتعاقدة األخرى.

)17مادة: (
الفنانون والریاضیون

) فإن 15)و (14على الرغم من أحكام المواد (-1
الدخل الذي یكتسبھ مقیم في دولة متعاقدة 
بصفتھ فنانًا كممثل في المسرح أو السینما أو 

و التلفزیون أو موسیقیا أو ریاضیًا اإلذاعة، أ
من أنشطتھ الشخصیة التي مارسھا بھذه الصفة 
في الدولة المتعاقدة األخرى یجوز إخضاعھ 

للضریبة في تلك الدولة األخرى.
حیثما یستحق دخل مقابل أنشطة شخصیة زاولھا -2

فنان أو ریاضي بصفتھ المذكورة، لیس للفنان 
فأن ذلك أو الریاضي نفسھ ولكن لشخص آخر،

          )14) و (7من أحكام المواد (مالدخل وبالرغ
یجوز إخضاعھ للضریبة في الدولة )15و (

المتعاقدة التي تمت فیھا ممارسة أنشطة 
الفنان أو الریاضي.

)18مادة: (
المعاشات التقاعدیة 

) فإن 19) من المادة (2طبقا ألحكام الفقرة (
األخرى المعاشات التقاعدیة والمكافآت 

التي ُتدفع لمقیم في دولة متعاقدة المماثلة 
في فقطفیما یتعلق بتوظیف سابق تخضع للضریبة

تلك الدولة .

)19مادة: (
الخدمات الحكومیة
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إن الرواتب و األجور و أي مكافئات أ)     -1
مشابھة، ما عدا المعاشات التقاعدیة، التي 

والیاتھا إحدىتدفعھا دولة متعاقدة  أو 
االتحادیة أو قسم سیاسي فرعي أو سلطة محلیة 
منھا أو كیان قانوني بموجب القانون العام 
لتلك الدولة  إلى أي فرد مقابل خدمات أداھا 
لتلك الدولة أو القسم السیاسي الفرعي، أو 
السلطة المحلیة أو كیان قانوني أخر بموجب 
القانون العام ، یجوز أن تخضع للضریبة فقط 

.لةفي تلك الدو

و رب) ومع ذلك فإن ھذه الرواتب، األجو
المكافئات المشابھة تخضع للضریبة فقط في 
الدولة المتعاقدة األخرى إذا كانت الخدمات قد 
تم أدائھا في تلك الدولة وإذا كان الفرد 

مقیمًا في تلك الدولة وكان:
:) مواطنًا لتلك الدولة أو1
غراض ) لم یصبح مقیمًا في تلك الدولة فقط أل2

تقدیم الخدمات.

أي معاش ،1الفقرة أحكامبالرغم من أ) -2
تقاعدي مدفوع من قبل أو ناشي من أموال صادرة 
عن دولة متعاقدة أو قسم سیاسي فرعي  أو سلطة 
محلیة خاصة أو كیان قانوني بموجب القانون 
العام لتلك الدولة  ألي فرد لقاء خدمات مقدمة 

یاسي الفرعي أو إلى تلك الدولة أو القسم الس
زالسلطة المحلیة أو كیان قانوني أخر ، یجو

أن یخضع لضریبة تلك الدولة فقط.

لتقاعدي یخضع اب) ومع ذلك فإن المعاش 
للضریبة في الدولة المتعاقدة األخرى إذا كان 

الفرد مواطنًا ومقیمًا في تلك الدولة األخرى. 

على تطبق 18و  17و1516إن أحكام المواد -3
لرواتب و األجور و المكافآت المشابھة أو ا

المعاش ألتقاعدي فیما یتعلق بالخدمات التي 
تقدم في إطار أعمال تجاریة مارستھا دولة 
متعاقدة أو فرع سیاسي تابع لھا أو سلطة 
محلیة تابعة لھا أو كیان قانوني بموجب 

القانون العام لتلك الدولة.
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)20مادة (
الباحثینو األساتذة الجامعیون 

مقیما في دولة یكون أو كانالفرد الذي
متعاقدةالدولة متعاقدة مباشرة قبل زیارة ال

البحث العلمي في لتدریس،ابغرض  األخرى
مؤسسة تعلیمیة مشابھة أوجامعة، كلیة، مدرسة 

مؤسسة بحث علمي معترف بھا كمؤسسات غیر أو
أواألخرىتلك الدولة كومةربحیة من قبل ح

برنامج رسمي للتبادل الثقافي،لفترة ال بموجب 
تلك إلىتتجاوز ثالث سنوات من تاریخ وصولھ 

،   یعفى من الضریبة في الدولة األخرىالدولة 
المتعاقدة المذكورة أوًال فیما یتعلق 

.بالمكافأة عن تلك النشاطات

21مادة 
الطالب

المدفوعات  التي یتسلمھا طالب أو متدرب على 
قبل زیارتھ لدولة -الزالأو -العمل كان

مقیمًا في الدولة المتعاقدة مباشرةمتعاقدة
والمتواجد في الدولة المذكورة أوالً ،األخرى

معیشتھ أو فقط للتعلیم أو للتدریب، ألغراض
التعلیم أو التدریب ال تخضع للضریبة  في تلك 
الدولة، بشرط ان تكون ھذه المدفوعات من 

مصادر خارج تلك الدولة.

)22ادة : (م
الدخل األخر

بنود دخل المقیم في دولة متعاقدة، أیًا كان -1
والتي لم تتناولھا المواد السابقة ،منشأھا

من ھذه االتفاقیة، تخضع للضریبة فقط في تلك 
الدولة.

) على الدخل، خالف 1ال تطبق أحكام الفقرة (-2
الدخل من األموال غیر المنقولة حسبما عرفتھ 

إذا كان ،)6لمادة () من ا2الفقرة (
المستفید من ھذا الدخل وھو مقیم في دولة 
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متعاقدة یزاول عمًال في الدولة المتعاقدة 
یؤدي أواألخرى عن طریق منشأة دائمة تقع فیھا

خدمات شخصیة مستقلة من األخرىفي تلك الدولة 
الملكیة أوحقلا، ویرتبط مكان ثابت فیھا

فعلیًا اً باطالتي یدفع ھذا الدخل بخصوصھا ارت
، المكان الثابتأوبمثل تلك النشأة الدائمة

أو)7وفي تلك الحالة تطبق أحكام المادة (
.) كما تقتضي الحالة14المادة (

حیثما وبسبب عالقة خاصة بین الشخص المشار -3
بینھما أو، أخرو شخص 1في الفقرة إلیھ

مقدار الدخل تجاوزاالثنین وشخص ثالث، فان
إنالمبلغ (1في الفقرة المشار الیھ 

وجد)والذي كان یمكن االتفاق علیھ بینھم في 
ھذه المادة أحكامغیاب مثل ھذه العالقة، فان 

. في ھذه أخراتطبق فقط المبلغ المذكور 
الحالة، فان الجزء الزائد من الدخل یظل 
خاضعا للضریبة وفقا لقوانین الدولتین 

عتبار لباقيباالاألخذالمتعاقدتین ، مع 
المطبقة من ھذه االتفاقیة.  األحكام

الفصل الرابع
االزدواج الضریبيإزالةطرق 

)23مادة (
إزالة االزدواج الضریبي 

حیثما یتحصل مقیم في دولة متعاقـدة علـى )1
دخل و الذي وفقا ألحكام ھـذه االتفاقیـة ، 
یجــوز إخضــاعھ للضــریبة فــي الدولــة 

قدة المتعا، تسمح الدولة األخرىالمتعاقدة 
بخصم من الضریبة على دخـل أوالالمذكورة 

ذلك المقیم ، بمقدار مساوي لضریبة الدخل 
كـل ال على،األخرىتلك الدولة المدفوعة في 

یتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضریبة الدخل، 
سوب  كما احتسبت قبل إعطاء الخصم، و المن
جوز  كما تقتضي الحالة إلى الدخل الـذي ی

.األخرىدولةك التلإخضاعھ للضریبة في 

حیثما و بالتوافق مع أي مـن أحكـام ھـذه )2
فــي دولــة االتفاقیــة اعفــي دخــل لمقــیم 

، مـع تلك الدولـةمن الضریبة في متعاقدة 
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عنـد حسـاب قیمـة لتلك الدولـة ذلك یجوز 
الضریبة على الـدخل المتبقـي لمثـل ھـذا 

ــیم  ــدخل أنالمق ــبان ال ــي الحس ــذ ف تأخ
المعفي.

الفصل الخامس 
اصة خأحكام

)24مادة: (
عدم التمییز

ال یخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة -1
المتعاقدة األخرى ألیة ضریبة أو أیة شروط 

من الضریبة و اأكثر عبئنمتصلة بھا، وتكو
شروطھا المتصلة بھا المفروضة أو ممكن 
فرضھا على مواطني تلك الدولة المتعاقدة 

م األخرى في نفس الظروف.بالرغم من أحكا
، یسري ھذا الحكم على األشخاص غیر 1المادة 

المقیمین في إحدى الدولتین المتعاقدتین.
  
یجب أال تجبى الضریبة التي تفرض على -2

المنشأة الدائمة لمشروع تابع لدولة 
متعاقدة في الدولة المتعاقدة األخرى 
بطریقة تكون أقل رعایة عما یفرض في تلك 

ة لتلك على مشاریع تابعالدولة األخرى
الدولة األخرى وتباشر نفس األنشطة فیھا 
ویجب أال تفسر أحكام ھذه الفقرة على أنھا 

المقیمینتلزم دولة متعاقدة بان تمنح 
الدولة المتعاقدة األخرى أیة عالوات شخصیة ب

الضریبة من أو إعفاءات أو خصومات ألغراض 
ولیات ؤالوضع المدني أو المسجراء 

للمقیمین بھا.العائلیة كالتي تمنحھا
الحاالت التي تنطبق علیھافیما عدا -3

)، الفقرة 9المادة (من )1الفقرة (أحكام
)من 6) أو الفقرة (11) من المادة (7(

) فان الفائدة واإلتاوات 12المادة (
تابع مشروعدفعھا یوالمدفوعات األخرى التي 

في الدولة إلى مقیملدولة متعاقدة 
تحدید األرباح األخرى وألغراضالمتعاقدة 

سوف المشروعاالخاضعة للضریبة على مثل ھذ
نفس الشروط كأنھا قدتم خصمھا بمقتضىیتم 
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دفعھا إلى المقیم في الدولة المذكورة 
.أوال

رأسمال مشروع تابع لدولة عال یخض-4
متعاقدة بكون مملوكا بالكامل أو جزئیا أو 
متحكما بھ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من 

حد أو أكثر من مقیمي الدولة قبل وا
المتعاقدة األخرى ال یخضع ألیة ضریبة في 
الدولة المتعاقدة المذكورة أوال، أو ألیة 
متطلبات تتعلق بھ تكون مغایرة أو أكثر 
عبئا من الضریبة أو الشروط المتصلة بھا 

أو یمكن أن –من المتطلبات التي تخضع 
لھا مشاریع أخرى مماثلة من تلك -تخضع 

دولة المتعاقدة المذكورة أوال.ال

تطبق أحكام ھذه المادة على الضرائب-5
.المشمولة في ھذه االتفاقیة

)25مادة: (
إجراءات االتفاق المتبادل

حیثما یعتبر شخص أن إجراءات إحدى أو -1
كلتا الدولتین المتعاقدتین تؤدي أو سوف 

فرض ضریبة ال تتفق مع إلى تؤدي بالنسبة لھ 
ة یجوز لھ بغض النظر عن وسائل ھذه االتفاقی

المعالجة المنصوص علیھا في القوانین 
الوطنیة لتلك الدولتین، أن یعرض قضیتھ 
أمام السلطة المختصة التابعة للدولة 

اندرجت إذاأو، المتعاقدة التي یقیم فیھا
إلى، 24من المادة 1قضیتھ تحت الفقرة 

قدة التي یكون من مواطنیھااالدولة  المتع
یجب أن تعرض القضیة خالل ثالث سنوات من ، و

أول إشعار باإلجراء المؤدي إلى فرض 
الضریبة التي ال تتفق مع أحكام االتفاقیة.

یتعین على السلطة المختصة أن تبذل -2
جھدھا، إذا بدا لھا االعتراض مسوغًا وإذا 
لم تكون ھي ذاتھا قادرة على التوصل إلى 

تفاق حل مرض لتسویة القضیة عن طریق اال
المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة 
المتعاقدة األخرى بقصد تجنب ضریبة ال تتفق 
مع ھذه االتفاقیة. أي اتفاق یتم التوصل 
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إلیھ سینفذ بالرغم من أي مھلة قانونیة  
في القانون المحلي للدولتین المتعاقدتین.

یتعین على السلطات المختصة في الدولتین -3
عن طریق االتفاق المتعاقدتین أن تسعي

المتبادل فیھا بینھا لتذلیل أي صعوبات أو 
شكوك تنشأ فیما یتعلق بتفسیر أو تطبیق 

ھذه االتفاقیة.
یجوز أن تتصل السلطات المختصة في -4

الدولتین المتعاقدتین مع بعضھا البعض 
لجنة مشتركة مباشرة، بما فیھ  عن طریق 

، بغرض التوصل إلى تتكون منھم او ممثلیھم 
.في روح الفقرات المتقدمةاتفاق

)26: (مادة  
المعلوماتتبادل

تینلمختصة للدولتتبادل السلطات ا)1
عنیة لتنفیذ مالماتوالمعلتینالمتعاقد

فیذ أحكام ھذه االتفاقیة أو إدارة أو تن
منبالضرائبلقوانین المحلیة المتعّلقة ا

نیابة عن الدول ة ضوفرالمكّل نوع ووصف 
والیاتھا االتحادیة إحدىالمتعاقدة، أو

االسیاسیة أو إداراتھتقسیماتھاأو 
ال المحلّیة، طالما أّن النظام الضریبي 

االتفاقیة. تبادل یتعارض مع ھذه 
و         1غیر مقید بالمواد المعلومات

2.

من 1فقرة البموجباستلمتأّي معلومات )2
دولة متعاقدة ستعامل بنفس السریة قبل

لى المعلومات المستلمة التي تطبق ع
لدولة،تلك الالقوانین المحلیةبموجب 

وستكشف فقط إلى األشخاص أو السلطات 
ذلك المحاكم واألجھزة اإلداریة) ضمنتی(

تحدید الضرائب وجبایتھا أو مھتّمة بال
المالحقة أو القضائیة األحكامتنفیذ 

الفصل في االعتراضات أوالقضائیة 
بالضرائب   لمتعلقةوالشكاوي القانونیة ا

اإلشراف، أو 1إلیھا في الفقرة المشار
مثل ھؤالء ویستعمل . على ھذه النشاطات

ه فقط لھذالمعلوماتاألشخاص أو السلطات 
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و یمكنھم كشف          األغراض
أوفي المحاكمات العلنیة المعلومات

.يالقضائإلغراض القرار

2و1تین تكون بنود الفقرلنحالةأي في )3
دولة یفرض علىة بما قد مفسّرالسابقة
:االلتزاممتعاقدة

مخالفةلتنفیذ إجراءات إداریة -أ
تلك للقوانین والممارسة اإلداریة ل

األخرى؛أو الدولة المتعاقدة
التي ال یمكن المعلوماتقدیملت-ب

تحت القوانین أو علیھا لحصولا
الدولة تلك الطبیعي إلدارة اإلجراء

األخرى؛المتعاقدة
من شأنھا إفشاء سر المعلومات إلعطاء-ج

تجاري أو صناعي أو مھني أو إجراء تجاري 
أو معلومات یكون اإلعالن عنھا مخالفا 

.للنظام العام
طلبت معلومات من قبل دولة إذا    )4

تقوم ، متعاقدة بالتوافق مع ھذه المادة
ل استعمباالدولة المتعاقدة األخرى

ول على إجراءات جمع المعلومات للحص
المعلومات المطلوبة، بالرغم من أّن تلك 

قد ال تحتاج مثل ھذه الدولة األخرى
المعلومات ألغراض ضریبتھا الخاصة. إّن 

خاضع حتوى في الجملة السابقة المااللتزام
على أي حال لن تعتبر ،3الفقرة لتقییدات

ھذه التقییدات كعذر لدولة متعاقدة لعدم 
انھ لیس لھفقط ألتوفیر المعلومات 

.محلي في مثل ھذه المعلوماتاھتمام
لدولة للسماح 3فقرة الأحكامتفسرال)5

المعلومات فقط ألن إعطاء متعاقدة لرفض
مصرف، مؤسسة مالیة محفوظة لدىالمعلومات 

أو شخص یتصّرف وفق وكالة أومفوضأخرى أو 
بحقوق تتعّلق ھاأو ألنائتمانیةقدرة 

.ملكیة شخص ما

)27(مادة:
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حق التمتع بمنافع االتفاقیة المتوقعة
االتفاقیة لن تفسر أحكامأنمن المفھوم -1

منع أحكاملمنع دولة متعاقدة من تطبیق 
التھرب المنصوص علیھا في قانونھا المحلي.

المنافع المنصوص أنمن المتفاھم علیھ -2
مقیم في إلىعلیھا في االتفاقیة لن تمنح 

المالك المنتفع لم یكن إندولة متعاقدة 
.األخرىللدخل الناتج من الدولة المتعاقدة 

كان الغرض إذااالتفاقیة أحكامال تطبق -3
شخص أليالرئیسیة األغراضاحد أوالرئیسي 

الحق الذي أوالعقار إحالةأوبإنشاءمعني 
عن األحكامیدفع عنھ الدخل ھو استغالل ھذه 

.اإلحاللأواإلنشاءطریق ھذا 
28المادة 

متنوعةحكامأ
شكل  بأيھذه االتفاقیة أحكامال تفسر -1

، خصم، ائتمان، إعفاءاستثناء، أليكتقیید 
الحقا :أواآلنممنوحة أخرىبدالت أيأو

بموجب قوانین دولة متعاقدة عند -أ
تحدید الضریبة المفروضة من قبل 

تلك الدولة المتعاقدة.
خاص عن الضرائب بین أخرترتیب أي-ب

بین أوعاقدتین الدولتین المت
الدولتین المتعاقدتین و إحدى

.األخرىمقیمي الدولة المتعاقدة 

29المادة 
أعضاء البعثات الدبلوماسیة والمراكز 

القنصلیة
لن یؤثر نص في ھذه االتفاقیة في 
االمتیازات الضریبیة الممنوحة ألعضاء 
البعثة الدبلوماسیة أو المكاتب القنصلیة 

یة  بموجب القواعد أو المنظمات الدول
العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام 

اتفاقیات خاصة.
الفصل السادس
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الختامیةاألحكام
)30مادة: (
النفاذ

تدخل االتفاقیة حیز النفاذ في الیوم .1
مكتوب إخطارأخرلي الستالم االثالثین الت

وعن طریق القنوات الدبلوماسیة بان جمیع 
االتفاقیة لدخولة المحلیة الالزماإلجراءات

حیز النفاذ في كال الدولتین قد استكملت.
:ھذه االتفاقیة أحكامتسري.2

المخصومة عند المنبع، بخصوص الضرائب-أ
االتفاقیة دخولثالثین یوما بعد تاریخ 

؛حیز النفاذ 
، و الدخل األخرىفیما یتعلق بالضرائب -ب

أوالناتج في أي سنة مالیة تبدأ في 
من ینایر من السنة األولبعد الیوم 

التي تدخل فیھا االتفاقیة حیز 
النفاذ.

)31مادة:(
اإلنھاءو المدة

لفترة غیر تظل ھذه االتفاقیة ساریة)1
محدودة من الزمن.

بعد انتھاء فترة خمس سنوات من تاریخ )2
یجوز ألي من الدولتین نفاذ االتفاقیة 

،ھذه االتفاقیةالمتعاقدتین إنھاء
كتابة وعن طریق اءباإلنھاإلخطاریتم 

قبل الثالثین   القنوات الدبلوماسیة 
تقویمیة.من یونیو في أي سنة 

ینتھي تطبیق ھذه اإلنھاءفي حالة )3
: على االتفاقیة 

فیما یتعلق بالضرائب المحجوزة -أ
أوفي نشأتعند المنبع، والتي 

من ینایر للسنة األولبعد الیوم 
إشعارالتي تلي تلك المحددة في 

.اإلنھاء
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و األخرى،فیما یتعلق بالضرائب -ب
الدخل الناتج في السنة المالیة 

األولبعد الیوم أوفي تبدأالتي 
من ینایر من السنة التي تلي تلك 

.اإلنھاءإشعارالمحددة في 
أدنـاه على ذلـك قـام الموقعـون وإشھادا  

بـالتوقیع علـى ھـذه المفوضین تفویضا كـامال 
.االتفاقیة
نسخ من 2011ینایر 17ریخ بتاأبوظبي وقعت  في

ـــة  ـــة، البرتغالی ـــات العربی ـــلیة باللغ                أص
ــي  ــاویة ف ــوص متس ــع النص ــة، وجمی و االنجلیزی
الحجیة، في حالة االختالف  في تفسیر نصوص ھـذه 

.االتفاقیة یسود النص االنجلیزي

جمھوریة البرتغالعن 

لویس أمادو
یةالحارجوزیر الدولة للشؤون 

دولةاالمارات عن 
العربیة المتحدة 

عبید حمید الطایر
المالیةوزیر الدولة للشؤون 
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بروتـــوكــــول
  

لتجنب االزدواج التوقیع على ھذه االتفاقیةعند
الضریبي و منع التھرب المالي فـي مـا یتعلـق 

اإلمـاراتبـین دولـة بالضرائب علــى الـدخل  
، فـإن جمھوریة البرتغال و العربیة المتحدة

الموقعین أدنـاه قـد اتفقـا علـى أن األحكـام 
یتجزأ من ھذه االتفاقیـة جزءا ال تشكل التالیة 

 :

13باإلشارة إلى المادة )1
، فانھ من 13لغرض تفسیر المادة -أ

) تشمل 5(13المادة أنالمتفاھم علیھ 
أومن نقل الحصص الرأسمالیةاألرباح

شركة، غیر تلك الفوائد المقارنة في 
)، التي 4(13في المادة إلیھاالمشار 

یكتسبھا  مقیم في دولة متعاقدة ، 
بما فیھ المؤسسات المالیة الحكومیة 

الشركات االستثماریة لتلك الدولة.أو

24المادة إلىباإلشارة)2
من 24المادة أنمن المتفق علیھ 

من الدولتین أليلن تفسر كمانع االتفاقیة 
إلىین لمنح معاملة خاصة المتعاقدت

كیاناتھا الوطنیة القانونیة و الطبیعیة.
باإلشارة إلى االتفاقیة: )3

بالرغم من أي أحكام أخرى في ھذه االتفاقیة، 
االتفاق إجراءات(25ماعدا المادة 

(تبادل 26و المادة           المتبادل) 
، فان دخل و أرباح مشروع دولة المعلومات)

و استغالل              كشاف متعاقدة من است
الموارد الطبیعة في الدولة المتعاقدة 
األخرى یخضع للضریبة فقط في تلك الدولة 

المتعاقدة األخرى.
ــھادا ــون وإش ــام الموقع ــك ق ــى ذل ــاه عل أدن

ا بـالتوقیع علـى ھـذالمفوضین تفویضـا كـامال 
البروتوكول.
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نسخ من 2011ینایر 17بتاریخأبوظبي وقعت  في 
ــلیة ــة و أص ــة، البرتغالی ــات العربی باللغ

االنجلیزیة، وجمیع النصوص متساویة في الحجیة، 
في حالة االختالف  في تفسیر نصوص ھذه االتفاقیة 

یسود النص االنجلیزي   .
.
  

  عن جمهوریة البرتعال     
  
  
  
  
  

  
س أمادو   لو

  
ةوزیر الدولة للشؤ    ون الخارج

  
  
  

  

ة المتعن      حدة دولة االمارات العر
  
  
  
  
  

ر د الطا د حم   عب
ة   وزیر الدولة للشؤون المال

    


