اتــفــــــاقـــــٍــــــــت
بـٍـه
حكىمـــت انجمهىرٌت انجسائرٌت اندٌمقراطٍت وانشعبٍت
و
حكىمت انجــمهىرٌـــــت انــتىوــسٍــــت

وذنك نتفادي اإلزدواج انضرٌبً وإلرساء قىاعد انتعاون
انمتبادل فً مٍدان األداء عهى اندخم وعهى انثروة

2

رغبة منهما الجتناب اإلزدواج الضرٌبً وإلرساء قواعد التعاون المتبادل فً
مٌدان األداءات على الدخل وعلى الثروة ،وقع االتفاق بٌنهما على األحكام التالٌة:
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تنطبق هذه االتفاقٌة على األخخا

الميٌمٌن بدولة متعاقدة أو بكل من الدولتٌن.
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– تنطبق هذه االتفاقٌة على األداءات على المداخٌل وعلى الثروة الواقع استخالصها
لفائدة دولة متعاقدة وكل من فروعها السٌاسٌة ومجموعاتها المحلٌة كٌفما كانت طرٌية
االستخال .
– تعتبر كؤداءات على المداخٌل وعلى الثروة األداءات المستخلصة على مجموع
المداخٌل أو على مجموع الثروة أو على عناصر المداخٌل أو الثروة بما فً ذلك األداءات
ع لى األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً المنيوالت أو العيارات واألداءات على المبلغ الجملً
للمرتبات المدفوعة من طرف المإسسات وكذلك األداءات على فائض اليٌمة.
– إن األداءات الحالٌة التً تنطبق علٌها هذه االتفاقٌة هً بالخصو

 1الرسم على النخاط المهنً
 2األداء على األرباح الصناعٌة والتجارٌة
 3األداء على أرباح المهن غٌر التجارٌة
 4األداء على مداخٌل الدٌون والودائع والضمانات المالٌة
 5الرسم العياري على األمالك المبنٌة
 6الرسم على فائض اليٌمة
 7الرسم الجزافً
 8الدفع الجزافً الذي ٌتحمله أصحاب العمل والمدٌنون بالراتب
 9األداء على األجور والمرتبات والمعاخات واإلٌرادات العمرٌة
 11األداء التكمٌلً على جملة المداخٌل

1
2
3
4
5

أداء الباتٌندة
األداء على أرباح المهن غٌر التجارٌة
األداء الفالحً
األداء على فائض اليٌمة العيارٌة
األداء على مداخٌل اليٌم المنيولة

:
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 6األداء على مداخٌل الدٌون والودائع والضمانات المالٌة والحسابات الجارٌة
 7المساهمة االستثنائٌة للتضامن
 8الضرٌبة الخخصٌة للدولة
 9األداء على المرتبات واألجور والمعاخات واإلٌرادات العمرٌة
 11معلوم الكراء
 11المعلوم على المإسسات ذات صبغة صناعٌة ،تجارٌة أو مهنٌة
 12المعلوم على التكوٌن المهنً
– تنطبق االتفاقٌة أٌضا على األداءات من نوع مماثل أو مخابه التً تحدث بعد إمضاء
االتفاقٌة والتً ٌمكن أن تضاف لألداءات الحالٌة أو تعوضها.
ٌيع تبادل المعلومات من طرف السلط المختصة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن فً نهاٌة
كل سنة حول التغٌٌرات المدخلة على كل من تخرٌعاتهما الجبائٌة.
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II
3

أوال – حغة ِذٌٛي ٘زٖ االذفال١ح ِا ٌُ ٠فشع اٌغ١اق ذؤ٠ٚال ِخاٌفا.
أ) ذؼٕ ٟػثاسذا "دٌٚح ِرؼالذج" "ٚاٌذٌٚح اٌّرؼالذج األخش "ٜحغة اٌغ١اق ،اٌذٌٚح
اٌرٔٛغ١ح أ ٚاٌذٌٚح اٌجضائش٠ح.
ب) ذرّثً ٌفظح "شخض" األشخاص اٌّادٚ ٓ١٠اٌششواخ ٚوً ِجّٛػاخ األشخاص
األخش.ٜ
ج) ذؼٌٕ ٟفظح "ششوح" وً شخض ِؼٕ ٞٛأ ٚوً و١اْ ٠ؼرثش تّثاتح شخض ِؼٕ ٞٛلظذ
ذٛظ١ف األداء.
د) ذؼٕ ٟػثاسذا "ِؤعغح دٌٚح ِرؼالذج" ِ"ٚؤعغح اٌذٌٚح اٌّرؼالذج األخش "ٜػٍ ٝاٌرٛاٌٟ
ِؤعغح ٠غرغٍٙا ِم ُ١ف ٟدٌٚح ِرؼالذج ِٚؤعغح ٠غرغٍٙا ِم ُ١ف ٟاٌذٌٚح اٌّرؼالذج
األخش.ٜ
هــ) ذؼٕ ٟػثاسج "إٌمً اٌذ "ٌٟٚوً ٔمً ٠رُ تٛاعطح عفٕ١ح أ ٚؽائشج ِغرغٍح ِٓ ؽشف
ِؤعغح ٠ىِ ْٛمش إداسذٙا اٌفؼٍ١ح تذٌٚح ِرؼالذج إال إرا وأد اٌغفٕ١ح أ ٚاٌطائشج ِغرغٍح
تٔ ٓ١ماؽ ذٛجذ داخً اٌذٌٚح اٌّرؼالذج األخش.ٜ
و) ذؼٕ ٟػثاسج "اٌغٍطح اٌّخرظح".
 )1تإٌغثح إٌ ٝاٌجّٛٙس٠ح اٌجضائش٠ح اٌذّ٠مشاؽ١ح اٌشؼث١ح ٚص٠ش اٌّاٌ١ح أِّ ٚثٍٗ
اٌّشخض ٌٗ ف ٟرٌه.
 )2تإٌغثح إٌ ٝاٌجّٛٙس٠ح اٌرٔٛغ١ح ٚص٠ش اٌّاٌ١ح أِّ ٚثٍٗ اٌّشخض ٌٗ ف ٟرٌه.
ثاوٍا – ٌرطث١ك االذفال١ح ِٓ ؽشف دٌٚح ِرؼالذج٠ ،ىٌ ْٛىً ػثاسج ٌُ ٠مغ ذؼش٠فٙا ،اٌّؼٕ ٝاٌزٞ
٠خظض ٌٙا حغة ذشش٠غ اٌذٌٚح اٌّرؼالذج اٌّرؼٍك تاٌؼشائة اٌرِٛ ٟ٘ ٟػٛع االذفال١ح إال
إرا الرؼ ٝاٌغ١اق ذؤ٠ٚال ِخاٌفا ٌزٌه.
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أوال – حغة ِذٌٛي ٘زٖ االذفال١ح ،ذؼٕ ٝػثاسج "ِم ُ١تذٌٚح ِرؼالذج" وً شخض ٠خؼغ ٌألداء
تٙزٖ اٌذٌٚح تّمرؼ ٝاٌرشش٠غ اٌّؼّٛي تٗ فٙ١اٚ ،رٌه تحىُ ِمشٖ أِ ٚحً إلاِرٗ أِ ٚمش إداسذٗ
أ ٚتحىُ وً ِم١اط آخش ِّاثً.
ثاوٍا – إرا اػرثش شخض ِادٚ ،ٞفما ألحىاَ اٌفمشج األ٘ ِٓ ٌٝٚزا اٌفظًِ ،مّ١ا تىٍرا اٌذٌٚرٓ١
اٌّرؼالذذ ٓ١ذمغ ذغ٠ٛح ٚػؼ١رٗ ػٍ ٝإٌح ٛاٌراٌ: ٟ
أ) ٠ؼرثش ٘زا اٌشخض ِمّ١ا تاٌذٌٚح اٌّرؼالذج اٌر٠ ٟى ٌٗ ْٛفٙ١ا ِغىٓ دائُ ذحد ذظشفٗ،
أِا إرا واْ ٌٗ ِغىٓ دائُ ف ٟوٍرا اٌذٌٚر ٓ١اٌّرؼالذذ٠ ،ٓ١ؼرثش ِمّ١ا تاٌذٌٚح اٌّرؼالذج اٌرٟ
ٌٗ تٙا ػاللاخ شخظ١ح ٚالرظاد٠ح أٚثك (ِشوض اٌّظاٌح اٌح٠ٛ١ح).
ب) إرا ذؼزس ذحذ٠ذ اٌذٌٚح اٌّرؼالذج اٌرٛ٠ ٟجذ فٙ١ا ِشوض ِظاٌحٗ اٌح٠ٛ١ح ٚوزٌه فٟ
حاٌح ػذَ ٚجٛد ِغىٓ دائُ ذحد ذظشفٗ ف ٟأ ِٓ ٞاٌذٌٚر ٓ١اٌّرؼالذذ٠ ،ٓ١ؼرثش ِمّ١ا
تاٌذٌٚح اٌر ٟاػراد اإللاِح تٙا.
ج) إرا وأد ٌٗ إلاِح ِؼرادج تىٍرا اٌذٌٚر ٓ١اٌّرؼالذذ ٓ١أ ٚإرا ٌُ ذىٓ ٌٗ إلاِح ِؼرادج تؤٞ
ِّٕٙا فئٔٗ ٠ؼرثش ِمّ١ا تاٌذٌٚح اٌّرؼالذج اٌر٠ ٟحًّ جٕغ١رٙا.
د) إرا ٌُ ذّىـّٓ اٌّما١٠ظ اٌغاتمح اٌزوش ذؼ ٓ١١اٌذٌٚح اٌّرؼالذج اٌرٕ٠ ٟرّ ٟإٌٙ١ا اٌشخض،
ذثد اٌغٍطاخ اٌّخرظح تاٌذٌٚر ٓ١اٌّرؼالذذ ٓ١ف ٟاٌّٛػٛع تاذفاق ِشرشن.
ثانثا – إرا اػرثش شخض غ١ش ِادِ ٞمّ١ا تىٍرا اٌذٌٚر ٓ١اٌّرؼالذذٚ ٓ١فما ألحىاَ اٌفمشج األٌٝٚ
ِٓ ٘زا اٌفظً فئٔٗ ٠ؼذ ِمّ١ا تاٌذٌٚح اٌّرؼالذج اٌرٛ٠ ٟجذ فٙ١ا ِمش إداسذٗ اٌفؼٍ١ح.
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أوال – ذؼٕ ٟػثاسج "ِؤعغح لاسج" فِ ٟف َٛٙاالذفال١ح ِٕشآخ ثاترح ٌألػّاي ح١ث ذّاسط
اٌّؤعغح اٌىً أٚاٌثؼغ ِٓ ٔشاؽٙا.
ثاوٍا – ذرّثً ػثاسج "ِؤعغح لاسج" تاٌخظٛص :
أ) ِمش اإلداسج،
ب) فشػا،
ج) ِىرثا،
د) ِظٕؼا،
هـ) ٚسشح،
و) ِغاصج ٌٍث١غ.
ثانثا – ٚذشًّ ػثاسج "ِؤعغح لاسج" أ٠ؼا :
أ) حظ١شج تٕاء أ ٚذشو١ة أ ٚأٔشطح ِشالثح ٠مغ اٌم١اَ تٙا داخٍٙا.
ب) ذض٠ٚذ اٌّظاٌح تّا ف ٟرٌه ِظاٌح ِغرشاس ِٓ ،ٓ٠ؽشف ِؤعغح ذؼًّ ػٓ ؽش٠ك
أجشا أِٛ ٚظفٚ ٓ١لغ أرذات ِٓ ُٙؽشف اٌّؤعغح ٌٙزا اٌغشع.
رابعا – تظشف إٌظش ػٓ األحىاَ اٌغاتمح ٌٙزا اٌفظً ال ذؼرثش أْ ٕ٘ان ِؤعغح لاسج :
أ) إرا اعرؼٍّد اٌرج١ٙضاخ فمؾ ٌغشع اٌخضْ أ ٚػشع تؼائغ اٌّؤعغح،
ب) إرا أٚدػد تؼائغ ذٍّىٙا اٌّؤعغح ٌغشع خضٔٙا أ ٚػشػٙا فمؾ،
ج) إرا أٚدػد تؼائغ ػٍٍِ ٝه اٌّؤعغح ٌغشع ذحٍٙ٠ٛا ِٓ ؽشف ِؤعغح أخشٜ
فمؾ،
د) إرا اعرؼٍّد ِٕشآخ ثاترح ٌألػّاي ٌغشع ششاء اٌثؼائغ أ ٚجّغ ِؼٍِٛاخ ٌٍّؤعغح
فمؾ،
هـ) إرا اعرؼٍّد ِٕشآخ ثاترح ألػّاي اٌّؤعغح فمؾ ٌغشع اٌم١اَ تؤٔ ٞشاؽ آخش رٞ
طثغح إػاف١ح أ ٚذّ١ٙذ٠ح شش٠طح أْ ٠ى٘ ْٛزا إٌشاؽ تذِ ْٚماتً ف ٟاٌذٌٚح اٌرٟ
ّ٠اسط تٙا.
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خامسا – تظشف إٌظش ػٓ أحىاَ اٌفمشذ٘ ِٓ 2ٚ 1 ٓ١زا اٌفظً ،أْ اٌشخض اٌز٠ ٞؼًّ
تذٌٚح ِرؼالذج ٌحغاب ِؤعغح تاٌذٌٚح اٌّرؼالذج األخش( ٜفّ١ا ػذ ٜاٌٛو ً١اٌز٠ ٞرّرغ تٛػؼ١ح
ِغرمٍح ٚاٌّشاس إٌ ٗ١تاٌفمشج اٌغادعح ِٓ ٘زا اٌفظً)٠ ،ؼرثش ٌٗ ِؤعغح لاسج تاٌذٌٚح األ: ٌٝٚ
أ) إرا واْ ٠رّرغ تٙزٖ اٌذٌٚح تغٍطح ٠ثاشش٘ا ػادج ٚذغّح ٌٗ تئتشاَ اٌؼمٛد تاعُ
اٌّؤعغح إال إرا وأد أٔشطح ٘زا اٌشخض ال ذرؼذ ٜحذٚد األٔشطح اٌّزوٛسج
تاٌفمشج  ِٓ 4اٌفظً ٚاٌر ،ٟإرا ٚلؼد ِّاسعرٙا فٔ ٟطاق ِٕشؤج لاسج ٌألػّاي ،ال
ذجؼً ِٓ ٘زٖ إٌّشؤج اٌماسج ٌألػّاي ِؤعغح لاسج حغة ِؼّ ْٛاٌفمشج
اٌّزوٛسج ،أٚ
ب) إرا ٌُ ٠ىٓ ٠رّرغ تٙزٖ اٌغٍطح ٚواْ ٠حرفع ػادج ف ٟاٌذٌٚح األ ٌٝٚتىّ١ح تؼائغ
٠ؤخز ِٕٙا اٌغٍغ تأرظاَ ٌغشع اٌرغٌٍ ُ١حغاب اٌّؤعغح.
سادسا – ال ذؼرثش أٔٗ ٌّؤعغح تذٌٚح ِرؼالذج ِؤعغح لاسج ف ٟاٌذٌٚح اٌّرؼالذج األخشٌّ ٜجشد
ِّاسعرٙا ف٘ ٟزٖ اٌذٌٚح ٔشاؽا تٛاعطح عّغاسا أٚٚو ً١ػاَ أ ٚأٚ ٞع١ؾ ٌٗ ٚػغ ِغرمً
ػٍ ٝششؽ أْ ٠ؼًّ ٘ؤالء األشخاص فٔ ٟطاق ٔشاؽ ُٙاٌؼاد.ٞ
سابعا – أْ ششوح ِمّ١ح تذٌٚح ِرؼالذج ذشالة أ ٚذىِ ْٛشالثح ِٓ لثً ششوح ِمّ١ح تاٌذٌٚح
اٌّرؼالذج األخش ٜأ ٚذّاسط ٔشاؽٙا داخً ٘زٖ اٌذٌٚح (عٛاء ػٓ ؽش٠ك ِؤعغح لاسج أَ ال) ال
٠ىف ٟف ٟحذ راذٗ أْ ٠جؼً ِٓ أّٙ٠ا ِؤعغح لاسج ٌألخش.ٜ
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III
6

أوال – ٛ٠ظف األداء ػٍِ ٝذاخ ً١األِالن اٌؼماس٠ح تّا ف ٟرٌه ِذاخ ً١األساػ ٟاٌفالح١ح
ٚاٌغات١ح اٌّغرغٍح ف ٟاٌذٌٚح اٌّرؼالذج اٌر ٟذٛجذ تٙا ٘زٖ األِالن.
ثاوٍا – ذؼشف ػثاسج "أِالن ػماس٠ح" حغة لأ ْٛاٌذٌٚح اٌّرؼالذج اٌر ٟذٛجذ تٙا األِالن
ٚذشًّ ف ٟجّ١غ اٌحاالخ اٌرٛاتغ ٌألِالن اٌؼماس٠ح ٚاٌّؼذاخ ٚاٌحٛ١أاخ اٌراتؼح ٌٍّغرغالخ
اٌفالح١ح ٚاٌغات١ح ٚاٌحمٛق اٌر ٟذٕطثك ػٍٙ١ا أحىاَ اٌمأ ْٛاٌخاص اٌّرؼٍك تاٌٍّى١ح اٌؼماس٠ح
ٚحك االٔرفاع تاألِالن اٌؼماس٠ح ٚاٌحمٛق اٌخاطح تاٌّؼاٌ ُ١اٌّرغ١شج أ ٚاٌثاترح تإٌغثح العرغالي
أ ٚإعٕاد اعرغالي إٌّاجُ اٌّؼذٔ١ح ٚاٌّظادس ٚغ١ش٘ا ِٓ اٌّٛاسد اٌطث١ؼ١ح٘ ،زا ٚأْ اٌغفٓ
ٚاٌّشاوة ٚاٌطائشاخ ال ذؼرثش أِالوا ػماس٠ح.
ثانثا – ذٕطثك أحىاَ اٌفمشج األ٘ ِٓ ٌٝٚزا اٌفظً ػٍ ٝاٌّذاخ ً١اٌّرؤذ١ح ػٓ االعرغالي
اٌّثاشش أ ٚاٌرغ٠ٛغ أ ٚاإل٠جاس اٌضساػٚ ٟوزٌه ػٓ وً و١ف١ح أخش ٜالعرغالي األِالن
اٌؼماس٠ح.
رابعا – ذٕطثك أحىاَ اٌفمشذ٘ ِٓ 3ٚ 1 ٓ١زا اٌفظً أ٠ؼا ػٍ ٝاٌّذاخ ً١اٌّرؤذ١ح ػٓ األِالن
اٌؼماس٠ح اٌّغرؼٍّح ٌّثاششج ِٕٙح حشج.
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– إ ن أرباح مإسسة تابعة لدولة متعاقدة وال تخضع لألداء إال بتلك الدولة ما عدا إذا
ك انت المإسسة تمارس نخاطها فً الدولة المتعاقدة األخرى بواسطة مإسسة قارة موجودة
بها .فإذا مارست المإسسة نخاطها على هذه الصورة فإن أرباحها تكون خاضعة لألداء فً
الدولة األخرى وذلك فيط بيدر ما تنسب هذه األرباح إلى المإسسة اليارة المذكورة.
– مع االحتفاظ بؤحكام الفيرة  3من الفصل الحالً ،إذا باخرت مإسسة تابعة لدولة
متعاقدة نخاطها فً الدولة المتعاقدة األخرى عن طرٌق مإسسة قارة موجودة بها ،تنسب
األرباح فً كل دولة متعاقدة لهذه المإسسة اليارة التً كان ٌمكن لها تحيٌيها لو كانت مإسسة
منفصلة تمارس نفس النخاط أو نخاطا مماثال فً نفس الظروف أو فً ظروف مماثلة
وتتعامل باستيالل تام مع المإسسة التً هً مإسسة قارة لها.
لتحدٌد أرباح مإسسة قارة ،تخصم المصارٌف المبذولة لغاٌة نخاط هذه المإسسة
اليارة بما فً ذلك مصارٌف اإلدارة والمصارٌف العامة اإلدارٌة المبذولة سواء بالدولة التً
توجد بها المإسسة أو بمكان آخر ،وال ٌمكن خصم المبالغ التً قد تدفع عند االقتضاء من
المإسسة اليارة إلى مير الخركة أو إلى إحدى المإسسات األخرى كؤتاوات وأتعاب أو غٌر
ذلك من الحيوق أو كحمولة (فٌما عدا استرجاع المصارٌف المبذولة فعلٌا) ميابل إسداء
خدمات أو نخاط إداري أو باستثناء حالة المإسسة البنكٌة بعنوان فوائض عن المبالغ
الميرضة للمإسسة اليارة.
كما أنه ،لتعٌٌن أرباح مإسسة قارة من بٌن مصارٌف مير المإسسة ومصارٌف إحدى
المإسسات األخرى التابعة لها ،ال ٌيع اعتبار األتاوات واألتعاب أو الدفوعات األخرى
المخابهة بعنوان رخ االستغالل والبراءات أو معالٌم أخرى أو بعنوان عمولة (فٌما عدا
استرجاع المصارٌف المبذولة فعلٌا) ميابل إسداء خدمات أو نخاط إداري أو فوائض تتعلق
بمبالغ أقرضت لمير المإسسة أو إلحدى مإسساتها األخرى ما عدا فً صورة مإسسة بنكٌة.
– إذا كان المعمول به دولة متعاقدة أن ٌيع تحدٌد األرباح الراجعة لمإسسة قارة على
قاعدة توزٌع األرباح الجملٌة للمإسسة بٌن مختلف أجزائها ،فإن أحكام الفيرة الثانٌة من هذا
الفصل ال تمنع الدولة المتعاقدة من تحدٌد األرباح الخاضعة لألداء على هذا النحو ،على أنه
ٌجب أن تكون طرٌية التوزٌع المتبعة مستعملة بصفة تجعل النتٌجة الحاصلة مالئمة للمبادئ
الواردة بهذا الفصل.
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لتطبٌق الفيرات السابية ٌيع تحدٌد األرباح الراجعة للمإسسة اليارة كل سنة بنفس
الطرٌية ما لم توجد أسباب وجٌهة وكافٌة النتهاج طرٌية أخرى.
إذا اختملت األرباح على عناصر دخل وقع التعرض إلٌها على حدة فً الفصول
األخرى من هذه االتفاقٌة ،فإن أحكام هذه الفصول ال تتؤثر بؤحكام هذا الفصل.
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إن األرباح الناتجة عن استغالل سفن أو طائرات فً مجال النيل الدولً ال تخضع
لألداء إال فً الدولة المتعاقدة التً ٌوجد بها مير اإلدارة الفعلٌة للمإسسة.
– إذا كان مير اإلدارة الفعلٌة لمإسسة مالحة بحرٌة موجودا على متن سفٌنة ،فإن المير
المذكور ٌعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التً ٌوجد بها المٌناء الذي ترسً به السفٌنة ،وعند
عدم وجود مٌناء ترسً فٌه السفٌنة ،فالمير المذكور ٌعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التً
ٌكون مستعمل السفٌنة ميٌما بها.
– تنطبق أحكام الفيرة األولى من هذا الفصل أٌضا على األرباح الناتجة عن المساهمة
فً أموال مختركة أو استغالل جماعً أو هٌئة دولٌة لالستغالل.
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 1إذا :
ساهمت مإسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباخرة أو غٌر مباخرة فً إدارة أو
مراقبة أو فً رأس مال مإسسة تابعة للدولة المتعاقدة األخرى ،أو
ساهم نفس األخخا بصورة مباخرة أو غٌر مباخرة فً إدارة أو مراقبة أو رأس
مال مإسسة تابعة لدولة متعاقدة ومإسسة تابعة للدولة المتعاقدة األخرى.
وإذا وضعت أو فرضت فً أي من الحالتٌن المذكورتٌن خروط بٌن المإسستٌن فٌما
ٌخ عالقتهما التجارٌة أو المالٌة وكانت تخالف الخروط التً تتسم علٌها الموافية بٌن
مإ سسات مستيلة ،فإن األرباح التً كان من الممكن تحيٌيها من قبل إحدى المإسستٌن،
ولكنها لم تحيق بسبب قٌام هذه الخروطٌ ،جوز ضمها ألرباح هذه المإسسة وإخضاعها
لألداء تبعا لذلك.
 2إذا أدمجت دولة متعاقدة ضمن مرابٌح مإسسة تابعة لها ووظفت بالتالً األداء على أرباح
مإس سة تابعة للدولة المتعاقدة األخرى وقع توظٌف األداء علٌها بهذه الدولة األخرى ،وإذا
كانت هذه األرباح هً األرباح التً كان ٌمكن تحيٌيها من طرف مإسسة الدولة األولى فً
الذكر لو كانت الخروط المتفق علٌها من طرف المإسستٌن مماثلة لما كان ٌمكن الموافية
علٌه من طرف المإسسات المستيلة ،تيوم الدولة األخرى بتعدٌل ما نسب لمبلغ االداء الذي
قبضته على تلك المرابٌح ،ولتحدٌد هذا التعدٌل تإخذ بعٌن االعتبار األحكام األخرى لالتفاقٌة،
وإذا وجب األمر ،تتخاور السلطات المختصة للدول المتعاقدة.
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األسهم التً تدفعها خركة ميٌمة فً دولة متعاقدة لخخ ميٌم بالدولة
 1إن حص
المتعاقدة األخرى تخضع لألداء بالدولة التً تكون فٌها الخركة المتولٌة دفع حص
األسهم ميٌمة وحسب التخرٌع المعمول به بالدولة المذكورة.
 2إن لفظة "حص األسهم" المستعملة بهذا الفصل تدل على المداخٌل المتؤتٌة من أسهم
أو بطاقات انتفاع أو أنصبة مإسس أو منابات ربح أخرى باستثناء الدٌون ،كما تدل
على مداخٌل المنابات األخرى المماثلة لمداخٌل األسهم بميتضى التخرٌع الجبائً
المعمول به بالدولة التً تيٌم بها الخركة الموزعة.
 3إذا وجدت خركة ميٌمة بإحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن خاضعة لدفع أداء على حص
األسهم وكانت لها مإسسة أو عدة مإسسات قارة بتراب الدولة المتعاقدة األخرى تكون
أٌضا خاضعة من أجلها بهذه الدولة األخٌرة فً الذكر لدفع نفس األداء ،توزع بٌن
الدولتٌن المداخٌل التً هً موضوع األداءات المذكورة وذلك لتفادي األداء بصورة
مزدوجة.
ٌ 4ضبط توزٌع األداء بالنسبة لكل تصرف على أساس النسبة التالٌة :
فٌما ٌتعلق بالدولة التً ال ٌوجد بها مير إقامة للخركة.

أ
ب
ب -أ فٌما ٌخ الدولة التً ال ٌوجد بها مير إقامة للخركة.
ب
 إن حرف أ – ٌدل على ميدار النتائج الحسابٌة المتحصل علٌها من طرف الخركةوالمتؤتٌة من مجموع المإسسات التً تملكها بالدولة التً ال ٌوجد بها مير إقامة لها.
هذا مع اإلخارة إلى إجراء كل مياصصة بٌن النتائج المسفرة عن أرباح والنتائج
المسفرة عن خسائر والمتعلية بالمإسسات المذكورة.
إن المراد بهذه النتائج الحسابٌة هو النتائج التً تعتبر محيية بالمإسسات المخار إلٌها
بالنظر ألحكام الفصلٌن  7و 9من هذه االتفاقٌة .وٌدل حرف "ب" على النتٌجة
الحسابٌة الكاملة للخركة حسبما ٌتضح ذلك من موازنتها العامة.
ولضبط النتٌجة الحسابٌة الكاملة ،ال تعتبر النتائج المسفرة عن الخسائر المالحظة
بالنسبة إلى كامل المإسسات اليارة التابعة للخركة بدولة ما.
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فً صورة ما إذا كانت النتٌجة الحسابٌة المتعلية بتصرف ،منعدمة أو سلبٌة ،فإن
التوزٌع ٌيع على األسس المبٌنة سابيا.
 5فً صورة عدم وجود أسس مبٌنة من قبل ،فإن التوزٌع ٌيع حسب كمٌة الحصة
النسبٌة التً تحدد باتفاق مخترك بٌن السلط المختصة التابعة لدولتٌن متعاقدتٌن.

11

17

 1إ ن الفوائض المتؤتٌة من دولة متعاقدة والمدفوعة لميٌم فً الدولة المتعاقدة األخرى تخضع
لألداء بالدولة التً تدفع بها الفوائض المذكورة.
تعف ى الدولة التابع لها مير المنتفع بالفوائض هذه األخٌرة من األداء أو تمنح طرح األداء
المدفوع ببلد إقامة المدٌن بالفوائض.
 2إن لفظة "فوائض" المستعملة فً هذا الفصل تعنً مداخٌل األموال العمومٌة وسندات
اليروض المتبوعة أو غٌر المتبوعة بضمانات موثية برهن أو خرط ٌيضً بالمساهمة فً
األرباح أو الدٌون على اختالف أنواعها وكذلك جمٌع المداخٌل األخرى الخبٌهة بمداخٌل
المبالغ الواقع إقراضها وذلك حسب التخرٌع الجبائً المعمول به بالدولة الصادرة عنها
المداخٌل المذكورة.
 3تعتبر الفوائض متؤتٌة من دولة متعاقدة إذا كان المدٌن هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا
سٌاسٌا منها أو مجموعة محلٌة أو خخصا ميٌما بالدولة المخار إلٌها.
 4إذا تجاوز ميدار الفوائض المدفوعة باعتبار الدٌن الذي تدفع من أجله الفوائض وبموجب
عالقات خاصة تربط المدٌن بالدائن أو تربط كلٌهما بؤخخا آخرٌن ،الميدار الذي ٌتفق
علٌه المدٌن والدائن فً حالة عدم وجود مثل هذه العالقات ،فإن أحكام هذا الفصل ال
تنطبق إال على هذا الميدار األخٌر ،وفً هذه الحالة فإن الجزء الزائد على المدفوعات
ٌبيى خاضعا لتوظٌف األداء حسب التخرٌع الخا لكل دولة متعاقدة مع مراعاة األحكام
األخرى لهذه االتفاقٌة.
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 1إن األتاوات المتؤتٌة من دولة متعاقدة والمدفوعة لميٌم فً الدولة المتعاقدة األخرى ال
تخضع لألداء إال فً الدولة األولى فً الذكر.
 2تدل لفظة "األتاوات" المستعملة بهذا الفصل على األجور على اختالف أنواعها التً تدفع
الستعمال حيوق المإلف أوإسناد استعمالها فٌما ٌتعلق بتؤلٌف أدبً أو فنً أو علمً بما
فً ذلك األخرطة السٌنمائٌة المعدة لألغراض التجارٌة واالنتفاع ببراءة أو عالمة صنع
أو تجارة أو تصوٌر أو مثال أو رسم أو أنموذج أو طرٌية سرٌة وكذلك فٌما ٌتعلق
باالستعمال أو إسناد استعمال تجهٌز صناعً أو تجاري أو علمً أو كذلك المعلومات التً
لها اتصال بتجربة وقع الحصول علٌها فً المٌدان الصناعً أو التجاري أو العلمً.
 3تعتبر األتاوات متؤتٌة من دولة متعاقدة إذا كان المدٌن هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا
سٌاسٌا منها أو مجموعة محلٌة أو ميٌما بالدولة المخار إلٌها.
 4إذا تجاوز ميدار األتاوات المدفوعة ،باعتبار الخدمات التً دفع من أجلها وبموجب
عالقات خاصة ،تربط المدٌن بالدائن ،أو تربط كلٌهما بؤخخا آخرٌن ،الميدار الذي قد
ٌتفق علٌه المدٌن والدائن ،فً حالة عدم وجود مثل هذه العالقات فإن أحكام هذا الفصل ال
تنطبق إال على هذا الميدار األخٌر ،وفً هذه الحالة فإن الجزء الزائد على المدافٌع ٌبيى
خاضعا لألداء طبيا للتخرٌع المعمول به بكل دولة متعاقدة وباعتبار األحكام األخرى
الواردة بهذه االتفاقٌة.
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– إن األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً المكاسب الغٌر منيولة حسبما هً محددة بالفصل
 6خاضعة لألداء بالدولة المتعاقدة التً توجد بها المكاسب المذكورة.
– إن األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً المكاسب المنيولة الراجعة لمإسسة قارة تملكها
مإسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى ،أو األرباح المتؤتٌة من مكاسب منيولة تابعة
لياعدة ثابتة ٌملكها ميٌم بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى ،وذلك لمباخرة مهنة حرة بما
فً ذلك تلك األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً المإسسة اليارة المذكورة (بمفردها أو ضمن
كامل المإسسة) أو من الياعدة الثابتة المذكورة ،تخضع لألداء بهذه الدولة األخرى.
– إن األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً السفن والطائرات المستغلة فً النيل الدولً وكذلك
المكاسب المنيولة المخصصة الستغالل هذه السفن والطائرات ال تخضع لألداء إال فً الدولة
المتعاقدة التً ٌوجد بها مير اإلدارة الفعلٌة للخركة.
 إن األرباح المتؤتٌة من التفوٌت فً مساهمة رأس مال خركة تتكون مكاسبها خاصةبصفة مباخرة أو غٌر مباخرة من مكاسب منيولة توجد بدولة متعاقدة ٌمكن توظٌف األداء
علٌها بهذه الدولة.
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– إن المداخٌل التً ٌستمدها ميٌم بدولة متعاقدة من مهنة حرة أو من أنخطة أخرى
مستيلة ذات صبغة مماثلة ال ٌوظف علٌها األداء إال بالدولة المذكورة.
بٌد أن هذه المداخٌل تكون خاضعة لألداء بالدولة المتعاقدة األخرى فً الحاالت التالٌة :
إذا كانت للمعنً باألمر بصفة عادٌة قاعدة ثابتة بالدولة المتعاقدة األخرى لممارسة
أنخطة ،وفً هذه الحاالت تخضع المداخٌل لألداء فً الدولة المتعاقدة األخرى وذلك
فيط على نسبة المداخٌل المنسوبة إلى الياعدة الثابتة المذكورة ،أو
إذا امتدت إقامته بالدولة المتعاقدة األخرى إلى مدة أو مدد تساوي أو تفوق 183
ٌوما أثناء السنة الجبائٌة.
– تختمل عبارة "مهن حرة" بالخصو على األنخطة المستيلة ذات الصبغة العلمٌة
واألدبٌة أو التربوٌة أو البٌداغوجٌة وكذلك األنخطة الحرة لألطباء والمحامٌن والمهندسٌن
والمهندسٌن المعمارٌٌن والمحتسبٌن.
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 1مع مراعاة أحكام الفصول  16و 18و ،19ال تخضع األجور والمرتبات واألجور األخرى
المخابهة لها ،التً ٌتياضاها ميٌم بدولة متعاقدة ميابل عمل ذي أجر ،لألداء فً تلك الدولة
إال إذا وقعت مباخرة العمل بالدولة المتعاقدة األخرى ،وإذا وقعت مباخرة العمل فً هذه
الدولة األخٌرة فإن األجور الميبوضة بهذا العنوان تخضع لألداء فً تلك الدولة األخرى.
 2بصرف النظر عن أحكام الفيرة األولى ،فإن األجور التً ٌيبضها ميٌم بدولة متعاقدة
ميابل عمل ذي أجر ٌباخر فً الدولة المتعاقدة األخرى ال تخضع لألداء فً تلك الدولة
األولى.
إذا أقام المنتفع بها بالدولة األخرى مدة أو مددا ال تتجاوز فً الجملة ٌ 183وما
خالل السنة الجبائٌة المعتبرة.
إذا دفعت األجور من طرف مإجر أو باسم مإجر غٌر ميٌم بالدولة األخرى.
إذا لم ٌحصل عبء األجور على ذمة مإسسة قارة أو قاعدة ثابتة ٌملكها المإجر
بالدولة األخرى.
 3بصرف النظر عن األحكام السابية الواردة بهذا الفصل ،تخضع لألداء فً الدولة المتعاقدة
الموجود بها مير اإلدارة الفعلٌة للمإسسة ،األجور المتمثلة فً عمل ميابل أجر ٌمارس
على متن سفٌنة أو طائرة فً النيل الدولً.

16

22

إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت الحضور وغٌرها من األجور المخابهة لها
التً ٌيبضها ميٌم بدولة متعاقدة بوصفه عضوا فً مجلس إدارة أو مراقبة بخركة ميٌمة
بالدولة المتعاقدة األخرى تخضع لألداء بهذه الدولة األخرى.

17

23

بصرف النظر عن أحكام الفصلٌن  14و ،15فإن المداخٌل التً ٌستمدها محترفو
العرو ض مثل فنانً المسرح والسٌنما واإلذاعة أو التلفزة والموسٌيٌٌن وكذلك الرٌاضٌٌن من
أنخطتهم الخخصٌة بصفتهم تلكٌ ،وظف علٌها األداء بالدولة المتعاقدة التً تباخر فٌها تلك
األنخطة.

18

24

مع مراعاة أحكام الفيرة األولى من الفصل  19فإن المعاخات وغٌرها من األجور
الخبٌهة لها التً تدفع لميٌم بدولة متعاقدة بعنوان وظٌفة سابية ال تخضع لألداء إال بالدولة
المذكورة.

19

25

 1إن األجور بما فٌها المعاخات التً تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى فروعها السٌاسٌة أو
جماعاتها المحلٌة سواء مباخرة أو بواسطة التزود من أموال وقع تكوٌنها من طرفها إلى
خخ مادي بعنوان خدمات ٌيع إسداإها للدولة أو للفروع أو الجماعات المذكورة عند
مباخرة وظائف ذات صبغة عمومٌة ٌوظف علٌها األداء بالدولة التً ٌوجد فٌها مير
اإلقامة.
 2تنطبق أحكام الفصول  15و 16و 18على األجور والمعاخات المدفوعة بعنوان خدمات
ٌيع إسداإها فً نطاق نخاط تجاري أو صناعً تيع ممارسته من طرف إحدى الدولتٌن
المتعاقدتٌن أو إحدى فروعها السٌاسٌة أو جماعاتها المحلٌة.

21

26

الذي كان مباخرة قبل التحاقه بالدولة
إن المبالغ التً ٌتلياها الطالب أو المترب
المتعاقدة ،ميٌما بالدولة المتعاقدة األخرى ،والذي ٌيٌم بالدولة المتعاقدة األولى فيط بغٌة
مواصلة دراسته أو تكوٌنه لغرض تسدٌد حاجٌاته فً العناٌة والدراسة أو التكوٌن ،تعفى من
األداء فً هذه الدولة المتعاقدة.

21

27

إن عناصر دخل الميٌم بدولة متعاقدة الغٌر منصو
السابية من هذه االتفاقٌة ال تخضع لألداء إال بالدولة المذكورة.

IV
22

علٌها بصفة صرٌحة بالفصول

28

ٌ 1وظف األداء على الثروة المتكونة من أمالك عيارٌة حسب ما هً محددة بالفصل ،6
بالدولة المتعاقدة التً توجد بها المكاسب المذكورة.
 2إن الثروة المتكونة من مكاسب منيولة تابعة ألصول مإسسة قارة تملكها مإسسة تابعة
لدولة متعاقدة فً الدولة المتعاقدة األخرى أو من مكاسب منيولة على ملك قاعدة ثابتة
تحت تصرف ميٌم بدولة متعاقدة فً الدولة المتعاقدة األخرى معدة لمباخرة مهنة حرة
تخضع لألداء بهذه الدولة المتعاقدة األخرى.
 3إن الثروة المتكونة من البواخر والطائرات الواقع استغاللها على الصعٌد الدولً
وكذلك المكاسب المنيولة المختصة الستغاللها ،تخضع لألداء فيط بالدولة المتعاقدة
التً ٌوجد فٌها مير اإلدارة الفعلٌة للمإسسة.
 4إن جمٌع العناصر األخرى لثروة ميٌم بدولة متعاقدة تخضع لألداء فيط بالدولة
المذكورة.

V
23

29

 1إذا تليى ميٌم بدولة متعاقدة مداخٌل أو كانت له ثروة خاضعة لألداء بالدولة المتعاقدة
األخرى طبيا ألحكام هذه االتفاقٌة ،فإن الدولة األولى فً الذكر تخصم :
من األداء الذي تستخلصه على مداخٌل الميٌم المذكور مبلغها مساوٌا لألداء
على الدخل المدفوع بالدولة المتعاقدة األخرى.
من األداء الذي تستخلصه على ثروة الميٌم المذكور ميدارا مساوٌا لألداء على
الثروة الذي ٌدفع بالدولة المتعاقدة األخرى.
 2غٌر أنه ال ٌمكن أن ٌتجاوز المبلغ المخصوم فً إحدى الحالتٌن الجزء من األداء على
الدخل أو من األداء على الثروة والواقع حسابه قبل الطرح والمطابق حسب الحال
للمداخٌل أو الثروة الخاضعة لألداء بالدولة المتعاقدة األخرى.
ٌ 3عتبر األداء الذي كان موضوع إعفاء أو تخفٌض خالل مدة محددة بإحدى الدولتٌن
المتعاقدتٌن بميتضى التخرٌع اليومً للدولة المذكورة وكؤنه وقع خالصه ،وٌجب أن
ٌطرح بالدولة المتعاقدة األخرى من األداء الذي قد ٌوظف على المداخٌل المذكورة.

VI
24
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 1ال ٌخضع مواطنو دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى ألي أداء ٌوظف علٌهم أو التزام
ٌتعلق به ٌكون غٌر أو أثيل من التوظٌف وااللتزام المتعلق به الذي ٌخضع أو ٌمكن أن
ٌخضع له مواطنو هذه الدولة األخرى الذٌن ٌوجدون فً نفس الحالة.
 2تدل لفظة "مواطنون" :
على جمٌع األخخا المادٌٌن الذٌن لهم جنسٌة دولة متعاقدة.
جمٌع األخخا المعنوٌٌن أو خركات األخخا والجمعٌات المكونة وفيا للتخرٌع
الجاري به العمل بدولة متعاقدة.
 3ال ٌخضع األخخا الذٌن ال وطن لهم ألي أداء أو التزام ٌتعلق باألداء بدولة متعاقدة
ٌكون غٌر أو أثيل من األداء أو اإللتزام الذي ٌخضع أو ٌمكن أن ٌخضع له مواطنو
الدولة المذكورة الذٌن ٌوجدون فً نفس الحالة.
 4إن توظٌف األداء على مإسسة قارة تملكها مإسسة بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة
األخرى ال ٌيع إقراره بهذه الدولة األخرى بصورة تكون أقل مالءمة بالنسبة لتوظٌف
األداء على المإسسات التابعة للدولة األخرى والتً تباخر نفس النخاط.
 5إن المإسسات التابعة لدولة متعاقدة ،التً ٌمسك أو ٌراقب رأس مالها سواء بصورة كاملة
أو جزئٌة وبصفة مباخرة أو غٌر مباخرة ميٌم أو عدة ميٌمٌن تابعٌن للدولة المتعاقدة
األخرى ،غٌر خاضعة بالدولة األولى فً الذكر المتعاقدة ألي أداء أو التزام ٌتعلق به
ٌكون غٌر أو أثيل من األداء أو اإللتزام الذي تخضع أو ٌمكن أن تخضع له المإسسات
األخرى التً هً من نفس النوع الموجودة بالدولة األولى فً الذكر.
 6تدل لفظة "أداء" بهذا الفصل على األداءات على اختالف أنواعها أو تسمٌاتها والتً ن
علٌها الفصل  2من هذه االتفاقٌة.
ٌ 7جب أن ال تكون أحكام هذه االتفاقٌة عرضة فً سبٌل تطبٌق التدابٌر الجبائٌة األكثر
مالءمة الميررة بتخرٌع إحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن لفائدة االستثمارات.
25

 1إذا اعتبر ميٌم بدولة متعاقدة أن التدابٌر المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف كل
من الدولتٌن المتعاقدتٌن ٌنجر عنها بالنسبة له توظٌف أداء غٌر مطابق لهذه االتفاقٌة،
ٌمكن له بصرف النظر عن رفع الدعوى حسبما ن علٌه التخرٌع اليومً لهذٌن الدولتٌن
أن ٌعرض أمره على السلطة التابعة للدولة المتعاقدة التً ٌيٌم بهاٌ ،جب أن تكون الدعوى
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مرفوعة فً ظرف ثالث سنوات من تارٌخ أول إعالم بالتدابٌر المنجر عنها التوظٌف
الغٌر مطابق ألحكام هذه االتفاقٌة.
 2تسعى السلطة المختصة ،إذا اعتبرت أن للمطلب أساس وإذا لم تستطع بنفسها إٌجاد حل
مرضً إلى تسوٌة المسؤلة عن طرٌق التراضً مع السلطة المختصة التابعة للدولة
المتعاقدة األخرى وذلك تفادٌا لتوظٌف أداء غٌر مطابق لما جاءت به االتفاقٌة ،تطبق
الموافية مهما كانت اآلجال المنصو علٌها بالتخرٌع الداخلً للدولة المتعاقدة.
 3تسعى السلط المختصة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن بطرٌية التراضً إلى حل الصعوبات
أو إزالة الخكوك التً قد ٌفضً إلٌها تؤوٌل أو تطبٌق االتفاقٌة وٌمكن لهما أٌضا التخاور
علٌها
فٌما بٌنهما قصد اجتناب اإلزدواج الضرٌبً فً الحاالت التً لم ٌيع التنصٌ
باالتفاقٌة.
ٌ 4مكن للسلط المختصة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن االتصال ببعضهما مباخرة قصد
الوصول إلى اتفاق كما هو مبٌن بالفيرات السابية ،وإذا كان من الممكن لتبادل اآلراء
خفاهٌا أن ٌسهل حصول هذا االتفاق ،فإن تبادل وجهات النظر المذكور ٌمكن أن ٌيع
داخل لجنة متركبة من ممثلٌن عن السلط المختصة التابعة لكل من الدولتٌن المتعاقدتٌن.
أنخؤت هٌئة للتعاون الجبائً تجتمع على أقل تيدٌر مرةٌن فً السنة وذلك بالتوالً فً كال
الدولتٌن المتعاقدةٌن وٌمكن لهذه الهٌئة االجتماع أٌضا كلما اقتضت الحاجة لذلك.
وتكفلت هذه الهٌئة خاصة :
 بالسهر على التطبٌق السلٌم ألحكام هذه االتفاقٌة، بتيدٌر تؤثٌر التغٌرات الممكنة ،فً التخرٌعات الجبائٌة لكال الدولتٌن المتعاقدةٌن ،علىهذه االتفاقٌة ،واقتراح اإلجراءات المالئمة،
 بحل المخاكل التً ٌمكن أن تطرأ من جراء تطبٌق هذه االتفاقٌة أو التخرٌعات الجبائٌةبكال الدولتٌن المتعاقدةٌن.
26

 1تتبادل السلط المختصة التابعة للدولتٌن المتعاقدتٌن المعلومات الضرورٌة لتطبٌق أحكام
هذه االتفاقٌة وأحكام اليوانٌن الداخلٌة للدولتٌن المتعاقدتٌن والمتعلية باألداءات المخار إلٌها
باالتفاقٌة بيدر ما ٌكون توظٌف األداء الذي تن علٌه مطابيا لالتفاقٌة وخاصة لمياومة
التزوٌر أو التهرب الجبائً على مستوى هذه األداءات ،وتبيى المعلومات التً تتلياها
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دولة متعاق دة سرٌة كما هو الخؤن بالنسبة إلى المعلومات المتحصل علٌها طبيا للتخرٌع
الداخلً لهذه الدولة.
غٌر أنه إذا اعتبرت هذه المعلومات سرٌة منذ البداٌة فً الدولة التً تيوم بالتصرٌح بها،
ال ٌيع اإلفضاء بها إال لألخخا أو السلطات (بما فً ذلك المحاكم والهٌئات اإلدارٌة)
المهتمٌن بالمإسسة أو باستخال األداءات المنصو علٌها باالتفاقٌة ،أو باإلجراءات
والتتبعات الخاصة بهذه األداءات أو باليرارات الخاصة بالتماس العفو المتعلية بهذه
األداءات.
أو السلطات استعمال هذه المعلومات إال لهذه األغراض
وال ٌجوز لهإالء األخخا
ولكن باستطاعتهم استعمال هذه المعلومات بالجلسات العمومٌة للمحاكم أو فً األحكام.
تير السلطات المختصة ،عن طرٌق التخاور ،خروطا وطرقا وفنٌات مناسبة للمواضٌع
المرتبطة بمثل هذا التبادل للمعلومات.
 2ال ٌمكن فً أي حال من األحوال أن تإول أحكام الفيرة األولى على وجه كونها تفرض
على إحدى الدولتٌن المتعاقدتٌن :
اتخاذ التدابٌر اإلدارٌة الضافٌة لتخرٌعها الخا
المتعاقدة األخرى،

أو عملها اإلداري أو تخرٌع الدولة

التزوٌد باإلرخادات التً ال ٌمكن أن ٌيع الحصول علٌها على أساس تخرٌعها
أو فً نطاق عملها اإلداري العادي أو تخرٌع الدولة المتعاقدة األخرى أو
الخا
عملها اإلداري.
إحالة معلومات من خؤنها الكخف عن سر تجاري أو صناعً أو مهنً أو طرٌية
تجارٌة أو معلومات ٌمكن أن ٌكون إبالغها مخالفا لألمن العام.
27

إن أحكام االتفاقٌة ال تمس باالمتٌازات الجبائٌة التً ٌتمتع بها الموظفون الدٌبلوماسٌون أو
الينصلٌون سواء بميتضى األحكام المتعلية باليانون العام أو بميتضى األحكام الواردة
باالتفاقٌات الخاصة.
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VII
28

 1تيع المصادقة على هذه االتفاقٌة وٌيع تبادل وثائق المصادقة فً أقرب وقت ممكن.
ٌ 2جري العمل بهذه االتفاقٌة بمجرد تبادل وثائق المصادقة وتنطبق أحكامها :

34

على األداءات المخصومة من المورد على المداخٌل أو التً ستدفع بداٌة من 1
جانفً من السنة الموالٌة لسنة تبادل وثائق المصادقة،
على األداءات األخرى بالنسبة إلى الفترات اليابلة لتوظٌف األداء والتً تبدأ
انطالقا من  1جانفً من السنة التً وقع فٌها تبادل وثائق المصادقة.
 3إن أحكام هذه االتفاقٌة ال تإثر على أحكام اتفاقٌات أخرى خاصة الجاري بها العمل بٌن
الدولتٌن المتعاقدتٌن.
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ٌبيى العمل جارٌا بهذه االتفاقٌة ما لم ٌيع اإلعالن عن إبطالها من طرف إحدى الدولتٌن
المتعاقدتٌن ،وٌمكن لكل دولة أن تعلن عن إبطال االتفاقٌة عن الطرٌق الدبلوماسً بميتضى
إعالم من قبل بستة أخهر على األقل وذلك قبل نهاٌة كل سنة مدنٌة وبعد مضً مدة خمسة
سنوات ابتداء من تارٌخ إجراء العمل باالتفاقٌة.
وفً هذه الحالة فإن االتفاقٌة تصبح غٌر قابلة للتطبٌق :
فٌما ٌتعلق باألداءات المخصومة من العٌن على المداخٌل المستوجبة أو التً ستدفع
فً  31دٌسمبر من السنة التً وقع فٌها إبطال االتفاقٌة على أقصى التحدٌد،
فٌما ٌتعلق باألداءات األخرى بالنسبة إلى الفترات اليابلة لتوظٌف األداء والتً
تنتهً ٌوم  31دٌسمبر من نفس السنة على أقصى التحدٌد.
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حرر بتونس فً  9فٌفري 1985

عن الجمهورٌة التونسٌة
وزٌر المالٌة
صالح بن مباركة

حىِٛـــح اٌجّٛٙس٠ح اٌجضائش٠ح اٌذّ٠مشاؽ١ح ٚاٌشؼث١ح
نائب وزٌر مكلف بالمٌزانٌة والممتلكات العمومٌة
مصطفى بن عمار

