اتــفــــــاقـــــيــــــــة
بـيـه
الجــمهىريـــــة الــتىوــسيــــة
و
المملكة المغربية
لتالفي اإلزدواج الضريبي فيما يخص
األداء على المذاخيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رغبة منهما فً تالفً اإلزدواج الضرٌبً فٌما ٌخص األداء على المداخٌل.
قد اتفقتا على ما ٌلً :

2

1

تنطبق هذه االتفاقٌة على األخخاص المقٌمٌ بدولة متعاقدة أو بكل م الدولتٌ .

3

ٌ 4عتبر مؤسسة دائمة فً دولة متعاقدة الخخص الذي ٌعمل لحساب مخروع تابع للدولة
المعاقدة األخرى ولم ٌك وكٌال ٌتمتع بقانو أساسً مستقل مخار إلٌه فً الفقرة  6الموالٌة
وكا ٌتمتع فً تلك الدولة بسلطة عامة ٌباخرها عادة وتسمح له بإجراء المفوضات أو إبرام
العقود للمخروع أو فً حق المخروع.
ٌ 5عتبر أ لمخروع تأمٌ دولة متعاقدة مؤسسة دائمة فً الدولة المعاقدة األخرى إذا
استخلص أقساط تأمٌ بإقلٌم هذه الدولة أو أ ّم أخطارا قد تحدث بهذا اإلقلٌم وذلك بواسطة
مستخدم مقٌم بهذه الدولة المذكورة أو نائب ال ٌدخل فً صنف األخخاص المخار إلٌهم بالفقرة
( )6الموالٌة.
 - 6ال ٌعتبر أ لمخروع دولة متعاقدة مؤسسة دائمة فً الدولة المعاقدة األخرى لمجرد
ممارسته لنخاطه بها ع طرٌق سمسار أو وكٌل عام بالعمولة أو أي وسٌط له صفة مستقلة
على خرط أ ٌعمل لهؤالء األخخاص فً نطاق نخاطهم العادي.
 - 7عندما ٌمارس مخروع دولة متعاقدة نخاطات متعددة فً الدولة المتعاقدة األخرى ٌكو
البعض منها م مخموالت المؤسسة الدائمة والبعض اآلخر خارجا عنها تعتبر جمٌع
النخاطات حٌثما مورست كمؤسسة دائمة واحدة.
 8ال ٌكفً مراقبة خركة مقٌمة فً دولة متعاقدة م طرف خركة مقٌمة فً الدولة األخرى
أو تباخر عملها بها أكا ذلك بواسطة مؤسسة دائمة أم ال العتبار إحدى الخركتٌ مؤسسة
دائمة لألخرى.
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 –1تنطبق االتفاقٌة على األداءات على المداخٌل المستخلصة لفائدة دولة متعاقدة وكل م
الدولتٌ ومجموعاتها المحلٌة كٌفما كانت طرٌقة االستخالص.
 –2وتعتبر أداء على المداخٌل األداءات المستخلصة على جملة المداخٌل أو على عناصره
داخل فً ذلك األداء على األرباح الناتجة م التفوٌت فً المكاسب المنقولة أو الثابتة
واألداءات على األجور واألداءات على الزٌادة فً القٌم.
–3األداءات الحالٌة التً تنطبق علٌها االتفاقٌة هً خاصة :
بالنسبة إلى البالد التونسٌة
 األداء على مرابٌح المه غٌر التجارٌة؛ األداء على المرتبات واألجور؛ األداء الفالحً، األداء على دخل القٌم المنقولة؛ األداء على دخل الدٌو والودائع والضمانات المالٌة والحسابات الجارٌة (األداءعلى دخل الدٌو )؛
 الضرٌبة الخخصٌة الدولٌة.بالنسبة إلى البالد المغربٌة
 األداء الفالحً؛ المعلوم البلدي والمعالٌم المضافة إلٌه؛ األداء على المرابٌح المهنٌة ومدخرات الرصد؛ االستخالص على المرتبات العمومٌة والخاصة والمنح واألجور والجراٌاتواإلٌرادات العمرٌة؛
 المعلوم على دخل األسهم وحصص رأس المال والمداخٌل المخابهة؛ معلوم الدخل القار لإلٌداعات؛ الضرٌبة اإلضافٌة على مداخٌل األخخاص المادٌٌ الجملٌٌ . –4تنطبق االتفاقٌة على األداءات المماثلة أو المخابهة الموظفة مستقبال والتً تضاف أو
تعوض األداءات الحالٌة وتتبادل سلطات الدولتٌ المتعاقدتٌ المختصة فً آخر كل سنة
المعلومات حول التحورات المدخلة على نظامها الجبائً.
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 – 1ف٘ ٟزٖ االرفبل١خ ِب ٌُ ٠ف ُٙخالف رٌه ِٓ اٌس١بق.
أ) ثمظذ ثؼجبسر" ٟاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح" "ٚاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش "ٜاٌجالد اٌزٔٛس١خ أٚ
اٌٍّّىخ اٌّغشث١خ حسجّب ٠ذي ػٍ ٗ١اٌس١بق.
ب) ٠مظذ ثٍفع "رٔٛس" ػٕذ اسزؼّبٌٙب ثبٌّؼٕ ٝاٌجغشاف ٟرشاة اٌجّٛٙس٠خ اٌزٔٛس١خ
ٚاٌزّ٠ ٟىٓ ٌٍجالد اٌزٔٛس١خ إصاء٘ب ِجبششح اٌحمٛق اٌّزؼٍمخ ثظٙش اٌجحش ِٚب رحزٗ
ٚثّب ٠حز٠ٛبٔٗ ِٓ ِٛاسد ؽج١ؼ١خ ٚفمب ٌٍمبٔ ْٛاٌذ.ٌٟٚ
ج) ٠مظذ ثٍفع "اٌّغشة" ػٕذ اسزؼّبٌٗ ثبٌّؼٕ ٝاٌجغشاف ٟرشاة اٌٍّّىخ اٌّغشث١خ
ٚإٌّبؽك اٌّزبخّخ ٌٍّ١بٖ اإللٍ١ّ١خ ٌٍٍّّىخ اٌّغشث١خ ٚاٌزّ٠ ٟىٓ ٌٍجالد اٌّغشث١خ إصاء٘ب
ِجبششح اٌحمٛق اٌّزؼٍمخ ثظٙش اٌجحش ِٚب رحزٗ ٚثّب ٠حز٠ٛبٔٗ ِٓ ِٛاسد ؽج١ؼ١خ ٚفمب
ٌٍمبٔ ْٛاٌذ.ٌٟٚ
د) ٠شًّ ٌفع "شخض" األشخبص اٌطج١ؼٚ ٓ١١اٌششوبد ٚجّ١غ اٌّجّٛػبد األخشٜ
ٌألشخبص.
هــ) ٠مظذ ثٍفع "ششوخ" أ٠خ ٘١ئخ راد شخظ١خ اػزجبس٠خ أ ٚأ ٞو١بْ ٠ؼزجش ألغشاع
اٌؼش٠جخ شخظ١خ اػزجبس٠خ.
و) ٠مظذ ثؼجبسرِ ٟششٚع دٌٚخ ِزؼبلذح ِٚششٚع اٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش ٜػٍ ٝاٌزٛاٌٟ
أِ ٞششٚع ٠سزثّشٖ شخض ِم ُ١ف ٟدٌٚخ ِزؼبلذح ٚأِ ٞششٚع ٠سزثّشٖ شخض ِم ُ١فٟ
اٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح األخش.ٜ
ز) ٠مظذ ثؼجبسح اٌسٍطخ اٌّخزظخ :
 )1ثبٌٕسجخ إٌ ٝاٌجالد اٌزٔٛس١خ ٚص٠ش اٌّبٌ١خ إٔٛ٠ ِٓ ٚثٗ.
 )2ثبٌٕسجخ إٌ ٝاٌجالد اٌّغشث١خ اٌٛص٠ش اٌّىٍف ثبٌّبٌ١خ أٔ ٚبئجٗ.
ن) ٠مظذ ثٍفع "ِٛاؽٕ "ٛجّ١غ األشخبص اٌّبد ٓ١٠اٌز٠ ٓ٠حٍّ ْٛجٕس١خ اٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح
ٚجّ١غ األشخبص اٌّؼٕٚ ٓ١٠ٛششوبد األشخبص ٚاٌّجّٛػبد اٌز ٟرىٔٛذ حست
اٌزشش٠غ اٌجبس ٞثٗ اٌؼًّ ف ٟاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح.
 – 2ػٕذ رطج١ك أحىبَ ٘زٖ االرفبل١خ ِٓ ؽشف دٌٚخ ِزؼبلذح٠ ،ىٌ ْٛىً ػجبسح ٌُ ٠شد ٌٙب
رؼش٠ف ِحذ اٌّؼٕ ٝاٌّمشس ٌٙب ف ٟاٌمٛأ ٓ١اٌّؼّٛي ثٙب ف٘ ٟزٖ اٌذٌٚخ ثشأْ اٌؼشائت اٌزٟ
رزٕبٌٙٚب ٘زٖ االرفبل١خ ٚرٌه ِب ٌُ ٠مزغ اٌس١بق ِؼٕ ٝآخش.
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 – 1حست ِذٌٛي ٘زٖ االرفبل١خ٠ ،مظذ ثؼجبسح "ِم ُ١ثذٌٚخ ِزؼبلذح" وً شخض ٠ى ْٛثسجت
دخٍٗ أ ٚثشٚرٗ خبػؼب ٌٍؼش٠جخ ف٘ ٟزٖ اٌذٌٚخ ثّمزؼ ٝاٌمبٔ ْٛاٌّؼّٛي ثٗ فٙ١ب ٚرٌه ثحىُ
ِمشٖ أِ ٚحً إلبِزٗ أِ ٚشوض إداسرٗ أ ٚأِ ٞؼ١بس آخش ِّبثً.
 – 2ف ٟحبٌخ ِب إرا وبْ شخض ؽج١ؼ٠ ٟؼزجش ٚفمب ألحىبَ اٌفمشح األِ ٌٝٚمّ١ب ثىال اٌذٌٚزٓ١
اٌّزؼبلذر٠ ٓ١حً اٌٛػغ ٚفمب ٌٍمٛاػذ ا٢ر١خ :
أ) ٠ؼزجش ٘زا اٌشخض ِمّ١ب ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌز٠ ٟى ٌٗ ْٛفٙ١ب ِسىٓ دائُ رحذ رظشفٗ
ف ئرا وبْ ٌٗ ِسىٓ دائُ ف ٟوٍزب اٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر٠ ،ٓ١ؼزجش ِمّ١ب ثبٌذٌٚخ اٌز ٌٗ ٟثٙب
ػاللبد شخظ١خ ٚالزظبد٠خ أٚثك (ِشوض اٌّظبٌح اٌشئ١س١خ).
ب) ف ٟحبٌخ ػذَ إِىبْ رحذ٠ذ اٌذٌٚخ اٌزٛ٠ ٟجذ فٙ١ب ِشوض ِظبٌحٗ اٌشئ١س١خ ٚوزٌه فٟ
حبٌخ ػذَ ٚجٛد ِسىٓ دائُ رحذ رظشفٗ ف ٟأ ِٓ ٞاٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر٠ ،ٓ١ؼزجش ِمّ١ب
ثبٌذٌٚخ اٌز ٌٗ ٟفٙ١ب إلبِخ ِزٛاطٍخ.
ج) إرا وبٔذ ٌٗ إلبِخ ِزٛاطٍخ ف ٟوٍزب اٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذرٚ ٓ١وزٌه إرا ٌُ رىٓ ٌٗ إلبِخ
ِزٛاطٍخ ف ٟإِٔٙ ٞب فئٔٗ ٠ؼزجش ِمّ١ب ثبٌذٌٚخ اٌز٠ ٟحًّ جٕس١زٙب.
د) إرا وبْ ٠حًّ جٕس١خ وٍزب اٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر ٓ١أ٠ ٌُ ٚىٓ ِزجٕسب ثجٕس١خ إِّٔٙ ٞب رجذ
اٌسٍطبد اٌّخزظخ ثبٌجٍذ ٓ٠اٌّزؼبلذر ٓ١ف ٟاٌّٛػٛع.
 – 3ف ٟحبٌخ ِب إرا وبْ ٕ٘بن شخض غ١ش ِبد ٞثىٍزب اٌذٌٚز ٓ١اٌّزؼبلذر ٓ١فئٔٗ ٠ؼذ ِمّ١ب
ثبٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌزٛ٠ ٞجذ فٙ١ب اٌّشوض اٌشئ١س ٟإلداسرٗ اٌفؼٍ١خ.
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 – 1ف٘ ٟزٖ االرفبل١خ ٠مظذ ثؼجبسح ِؤسسخ دائّخ ِىبْ اٌؼًّ اٌثبثذ اٌز٠ ٞضاٚي ف ٗ١وً ٔشبؽ
اٌّششٚع أ ٚثؼؼٗ.
 – 2رشًّ ػجبسح "ِؤسسخ دائّخ" ػٍ ٝاألخض :
ِ )1مش اإلداسح،
 )2اٌفشع،
 )3اٌّىزت،
 )4اٌّظٕغ،
ِ )5غبصح ٌٍج١غ ،
 )6اٌٛسشخ،
 )7إٌّجُ أ ٚاٌّمطغ أ ٚأِ ٞىبْ آخش السزخشاج اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ،
 )8حظ١شح ثٕبء أ ٚػٍّ١بد رشو١ت ٚلز١خ أٔ ٚشبؽبد ِشالجخ ٠مغ اٌم١بَ ثٙب داخٍٙب إرا
وبٔذ ٘برٗ اٌحظ١شح أ٘ ٚبرٗ اٌؼٍّ١بد أ ٚإٌشبؽبد رزجبٚص ِذرٙب سزخ أشٙش أ ٚإرا وبٔذ
ِذح ػٍّ١بد اٌزشو١ت اٌٛلز١خ أٔ ٚشبؽبد اٌّشالجخ اٌّٛاٌ١خ ٌج١غ ا٢الد أ ٚاٌزج١ٙضاد ألً
ِٓ سزخ أشٙش ٚوبٔذ ِظبس٠ف اٌزشو١ت أ ٚاٌّشالجخ رفٛق  ِٓ %01ثّٓ ٘برٗ ا٢الد أٚ
اٌزج١ٙضاد.
 – 3ال رؼزجش ٕ٘بن ِؤسسخ دائّخ :
أ) إرا اسزؼٍّذ رج١ٙضاد فمؾ ٌغشع اٌزخض ٓ٠أ ٚاٌؼشع أ ٚرسٍ ُ١ثؼبئغ اٌّششٚع.
ب) إرا أٚدػذ ثؼبئغ ػٍٍِ ٝه اٌّششٚع فمؾ ٌغشع خضٔٙب أ ٚػشػٙب أ ٚرسٍّٙ١ب.
ج) إرا أٚدػذ ثؼبئغ ػٍٍِ ٝه اٌّششٚع فمؾ ٌغشع رحٍٙ٠ٛب ِٓ ؽشف ِششٚع آخش.
د) إرا اسزؼًّ رج١ٙض ثبثذ ٌٍّؼبِالد ٠جبشش فمؾ ششاء اٌجؼبئغ أ ٚجّغ اٌّؼٍِٛبد
ٌٍّششٚع.
هــ) إرا اسزؼًّ رج١ٙض ثبثذ ِٓ ؽشف اٌّششٚع فمؾ ٌغشع اإلشٙبس ٚرمذ ُ٠اٌّؼٍِٛبد
أ ٚاألثحبس اٌؼٍّ١خ أ ٚأٚجٗ ٔشبؽبد ِّبثٍخ راد طفخ رّ١ٙذ٠خ أ ٚإػبف١خ.
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ٛ٠ – 1ظف األداء ػٍِ ٝذاخ ً١األِالن اٌثبثزخ ف ٟاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌز ٟرٛجذ ثٙب األِالن
اٌّزوٛسح.
 – 2إْ ػجبسح "أِالن ثبثزخ" رؼشف حست لبٔ ْٛاٌذٌٚخ اٌّزؼبلذح اٌز ٟرٛجذ ثٙب األِالن
ٚرشًّ ف ٟجّ١غ اٌحبالد اٌزٛاثغ ٚا٢الد ٚاٌحٛ١أبد اٌّزؼٍمخ ثبٌّسزغالد اٌفالح١خ ٚاٌغبث١خ
ٚاٌحمٛق اٌز ٟرٕطجك ػٍٙ١ب أحىبَ اٌمبٔ ْٛاٌخبص اٌّزؼٍك ثبٌٍّى١خ اٌؼمبس٠خ ٚاسزثّبس األِالن
اٌثبثزخ ٚاٌحمٛق اٌخبطخ ثبٌّؼبٌ ُ١اٌّزغ١شح أ ٚاٌمبسح ثبٌٕسجخ إٌ ٝاسزغالي أٌ ٚضِخ اسزغالي
اٌطجمبد اٌّؼذٔ١خ أ ٚاٌؼ ْٛ١أ ٚثشٚاد األسع األخش٘ . ٜزا ٚأْ اٌسفٓ ٚاٌّشاوت ٚاٌطبئشاد
ال رؼزجش أِالوب ثبثزخ.
 – 3رٕطجك أحىبَ اٌفمشح األ ٌٝٚػٍ ٝاٌّذاخ ً١إٌبرجخ ِٓ االسزغالي أ ٚاٌزظشف ِجبششح ِٓٚ
اٌزس٠ٛغ أ ٚاٌىشاء ٚوزٌه ِٓ وً طٛسح أخش ٜالسزغالي األِالن اٌثبثزخ.
 – 4رٕطجك اٌفمشربْ  3ٚ 0أ٠ؼب ػٍِ ٝذاخ ً١األِالن اٌثبثزخ اٌز ٟ٘ ٟػٍٍِ ٝه ِششٚع
ٚوزٌه ػٍِ ٝذاخ ً١األِالن اٌثبثزخ اٌّؼذح ٌّجبششح ِٕٙخ حشح.
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 – 1إ أرباح مخروع تابع لدولة متعاقدة وال تخضع لألداء إال بتلك الدولة إال إذا كا
المخروع ٌمارس نخاطه فً الدولة المتعاقدة األخرى ع طرٌق مؤسسة دائمة كائنة فٌها.
فإذا قام المخروع بنخاطه على هاته الصورة فإ أرباحه تكو خاضعة لألداء فً الدولة
األخرى وذلك فقط بقدر ما تنسب األرباح المخار إلٌها إلى المؤسسة الدائمة المذكورة.
 – 2إذا باخر مخروع تابع لدولة متعاقدة نخاطه فً الدولة المتعاقدة األخرى ع طرٌق
مؤسسة دائمة كائنة فٌها فإنه تنسب فً كل دولة متعاقدة لهاته المؤسسة الدائمة األرباح التً
كا ٌمك لها تحقٌقها لو كانت مخروعا ممٌزا ومنفصال ٌزاول نفس النخاط أو نخاطا مماثال
فً نفس الظروف أو فً ظروف مماثلة وتتعامل باستقالل تام مع المخروع الذي هً مؤسسة
دائمة له.
لتحدٌد أرباح مؤسسة دائمة تخصم المصارٌف المبذولة لغاٌة نخاط هاته المؤسسة
3
الدائمة داخل فً ذلك الدفوعات والمصارٌف العامة المقابلة لألعمال المسداة للمؤسسة الدائمة
سواء كانت مبذولة بالدولة الموجودة بها المؤسسة الدائمة أو بمكا آخر.
 -4إذا كانت األرباح تخمل عناصر دخل وقع التعرّض لها بانفصال فً الفصول األخرى م
هذه االتفاقٌة فإ أحكام هذا الفصل ال تمس بخًء أحكام الفصول األخرى.
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 1إ األرباح الناتجة ع استغالل بواخر أو طائرات للنقل الدولً ال تخضع لألداء إال فً
الدولة المتعاقدة التً ٌوجد بها مركز اإلدارة الفعلٌة للمخروع.
 – 2إذا كا مركز اإلدارة الفعلٌة لمخروع مالحة بحرٌة موجودا على مت باخرة ،فإ المقر
المذكور ٌعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التً ٌوجد بها المٌناء الذي ترسً به الباخرة
المذكورة ،وعند عدم وجود مٌناء ترسً فٌه الباخرة فالمقر المذكور ٌعتبر موجودا بالدولة
المتعاقدة التً ٌكو مستغل الباخرة مقٌما بها.
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إذا ساهم مخروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباخرة أو غٌر مباخرة فً إدارة أو
رقابة أو رأس مال مخروع تابع للدولة المتعاقدة األخرى  -أو
إذا ساهم نفس األخخاص بصورة مباخرة أو غٌر مباخرة فً إدارة أو مراقبة أو
رأس مال مخروع تابع لدولة متعاقدة أخرى.
وإذا وضعت أو فرضت فً أي م الحالتٌ المذكورتٌ خروط بٌ المختركٌ فٌما
ٌتعلق بعالقتهما التجارٌة أو المالٌة تخالف الخروط التً ٌمك أ تقوم بٌ مخروعٌ
مستقلٌ فإ األرباح التً ٌمك أ ٌحققها أحد المخروعٌ ولكنه لم ٌحققها بسبب قٌام
هذه الخروط ٌجوز ضمها إلى أرباح هذا المخروع وإخضاعها لألداء تبعا لذلك.
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 1أرباح األسهم التً تدفعها خركة مقٌمة فً دولة متعاقدة لخخص مقٌم بالدولة المتعاقدة
األخرى تخضع لألداء فً الدولة محل إقامة الخركة الدافعة ألرباح األسهم وذلك
حسب قانونها.
 2تعنً عبارة "أرباح األسهم" المستعملة بهذا الفصل المداخٌل المتأتٌة م أسهم أو
بطاقات انتفاع أو منابات منجم أو منابات تأسٌس أو أٌة منابات ربح أخرى باستثناء
الدٌو وتعنً العبارة المذكورة أٌضا مداخٌل المنابات األخرى فً خركة والتً
تخضع لنفس النظام السنوي تخضع له مداخٌل األسهم بمقتضى التخرٌع الجبائً
الجاري به العمل بالدولة التً تكو الخركة الموزعة مقٌمة بها.
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 1إ الفوائض المتأتٌة م دولة متعاقدة والمدفوعة لمقٌم فً الدولة المتعاقدة األخرى
قابلة لتوظٌف األداء علٌها بالدولة التً تدفع بها الفوائض المذكورة.
إ الدولة التابع لها مقر المنتفع بالفوائض تعفى هاته الفوائض م األداء أو تمنح تثقٌل
األداء المدفوع على البالد المطلوب باألداء المذكور.
 2إ لفظة "فوائض" المستعملة فً هذا الفصل تعنً مداخٌل األموال العمومٌة وسندات
القروض المتبوعة أو الغٌر متبوعة بضمانات موثقة برهو أو خرط ٌقضً
بالمساهمة فً األرباح أو إلى دٌو على اختالف أنواعها وكذلك جمٌع المنتوجات
األخرى الخبٌهة بمداخٌل المبالغ الواقع إقراضها وذلك حسب التخرٌع الجبائً
المعمول به بالدولة الصادرة عنها المداخٌل المذكورة.
 3تعتبر الفوائض المتأتٌة م دولة متعاقدة إذا كا المدٌ هو الدولة المذكورة نفسها أو
فرعا سٌاسٌا منها أو مجموعة محلٌة أو مقٌما تابعا بالدولة المخار إلٌها.
لك تعتبر الفوائ ض متأتٌة م الدولة التً توجد بها المؤسسة الدائمة إذا كا لدافع
الفوائض المقٌم أم ال بتلك الدولة مؤسسة دائمة لها صلة بمطالبة المدٌونٌة التً نتجت
عنها الفائدة وتتحمل عبء هذه الفوائض.
 4إذا ما كا مقدار الفوائض المدفوعة باعتبار الدٌ الذي تدفع م أجله الفوائض
وبسبب وجود عالقات خاصة بٌ المدٌ والدائ أو تربط كال منهما بأخخاص أخرى،
تتجاوز المقدار الذي حصل بخأنه االتفاق بٌ المدٌ والدائ عند انعدام مثل العالقات
المخار إلٌها فإ أحكام هذا الفصل ال تنطبق إال على هذا المقدار األخٌر فً الذكر
وفً هاته الصورة فإ الجزء الزائد على المدافٌع ٌبقى قابال لتوظٌف األداء علٌه طبقا
لتخرٌع كل دولة متعاقدة وباعتبار األحكام األخرى الواردة بهاته االتفاقٌة.

12

 1إ المعالٌم المتأتٌة م دولة متعاقدة والمدفوعة لمقٌم تابع للدولة المتعاقدة األخرى غٌر
قابلة لتوظٌف األداء إال فً الدولة األولى فً الذكر.

04

 2إ لفظة "معالٌم" المستعملة بهذا الفصل على األجور على اختالف أنواعها التً تدفع
لإلنتفاع بحقوق المؤلف أو إسناد االنتفاع بها للغٌر فٌما ٌتعلق بتألٌف أدبً أو فنً أو
علمً داخل فً ذلك األخرطة السٌنمائٌة المعدة لألغراض التجارٌة أو االنتفاع بامتٌاز أو
عالمة صنع أو تجارة أو تصوٌر أو مثال أو رسم أو أنموذج أو طرٌقة سرٌة وكذلك فٌما
ٌتعلق باإلنتفاع أو إسناد اإلنتفاع بتجهٌز صناعً أو تجاري أو علمً غٌر داخل فً
األمالك الثابتة المخار إلٌها بالفصل  6وأٌضا المعلومات التً لها اتصال بتجربة وقع
الحصول علٌها فً المٌدا الصناعً أو التجاري أو العلمً واألجور بالنسبة للدراسات
االقتصادٌة والفنٌة.
 3تعتبر األتاوات ناخئة فً دولة متعاقدة عندما ٌكو دافعها تلك الدولة نفسها أو فرع
سٌاسً أو سلطة محلٌة أو مقٌم بتلك الدولة ،ولك عندما ٌكو لدافع األتاوات المقٌم أم ال
بدولة متعاقدة مؤسسة دائمة فً الدولة المتعاقدة األخرى تمت االتفاقٌة األتاوات لفائدتها
وتحملت فعال دفع األتاوات تعتبر األتاوات ناخئة بالدولة المتعاقدة حٌث توجد المؤسسة
الدائمة.
 4فً صورة ما إذا تجاوز مقدار المعالٌم المدفوعة باعتبار الخدمات التً دفعت م أجلها
المبلغ الذي قد ٌتفق علٌه المدٌ والدائ فً حالة عدم وجود عالقات خاصة بٌنهما وذلك
بسبب عالقات خاصة موجودة بٌ الدٌ والدائ المذكورٌ أو فً صورة ما إذا كانت
لهما عالئق خاصة مع أخخاص آخرٌ فإ أحكام هذا الفصل ال تنطبق إال على هذا
المقدار األخٌر ،وفً هاته الصورة فإ الجزء الزائد على المدافٌع ٌبقى قابال لتوظٌف
األداء علٌه طبقا للتخرٌع المعمول به بكل دولة متعاقدة وباعتبار األحكام األخرى الواردة
بهاته االتفاقٌة.
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 – 1إ األرباح المتأتٌة م التفوٌت فً المكاسب الغٌر منقولة حسبما هً محددة بالفقرة 2
م الفصل  6قابلة لتوظٌف األداء علٌها بالدولة المتعاقدة التً توجد بها المكاسب المذكورة.
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 –2إ األرباح المتأتٌة م التفوٌت فً المكاسب المنقولة التابعة لمنخأة قارة تابعة لمؤسسة
لدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى أو األرباح المتأتٌة م مكاسب منقولة تتكوّ منها
أصل قار وهً فً تصرّف مقٌم تابع لدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى وذلك لمباخرة
مهنة حرة داخل فً ذلك مثل هاته األرباح المتأتٌة م التفوٌت الجملً الصادر ع المنخأة
القارة المذكورة (وحدها أو مع كامل المؤسسة) أو المتأتٌة م األصل القارة المخار إلٌها فإنه
ٌوظف علٌها األداء بهاته الدولة األخرى.
 – 3إ األرباح المتأتٌة م التفوٌت فً المكاسب األخرى غٌر المذكورة بالفقرتٌ  0و 2ال
تكو قابلة لتوظٌف األداء إال بالدولة المتعاقدة حٌث توجد هذه المكاسب.
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 – 1إ المداخٌل التً ٌستمدها مقٌم تابع لدولة متعاقدة م مهنة حرة أو م نخاطات أخرى
مستقلة ذات صبغة مماثلة ال ٌوظف علٌها األداء إال بالدولة المذكورة.
بٌد أ هاته المداخٌل تكو قابلة لتوظٌف األداء بالدولة المتعاقدة فً الصورة التالٌة :
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إذا تصرف المعنً باألمر بصورة عادٌة بالدولة المتعاقدة األخرى فً أصل قار
لممارسة نخاطاته ،وفً هاته الصورة فإ الجزء م المداخٌل الذي ٌحمل على األصل
القار المذكور ٌكو قابال وحده لتوظٌف األداء علٌه بالدولة المتعاقدة األخرى أو
إذا امتدت إقامته بالدولة المتعاقدة األخرى إلى مدة أو مدات تساوي أو تفوق 083
ٌوما أثناء السنة الجبائٌة أو
إذا تجاوزت أجرته م أجل خدماته بالدولة المتعاقدة األخرى والمستمدة بصفته
مقٌما بالدولة المتعاقدة المذكورة – مبلغا قدره  21.111درهم مغربً أو ما ٌساوٌها
بالعملة التونسٌة.
 – 2تختمل عبارة "مه حرة" بالخصوص على النخاطات المستقلة ذات الصبغة العلمٌة
واألدبٌة أو التربوٌة أو البٌداغوجٌة وكذلك النخاطات الحرة لألطباء وأطباء األسنا
والمحامٌ والمهندسٌ والمهندسٌ المعمارٌٌ والمحتسبٌ .

15

 1باستثناء اتفاق خاصة ٌهم األنظمة الخاصة فً هذا المٌدا فإ األجور والمرتبات
واألجور األخرى المخابهة لها التً ٌتقاضاها بعنوا وظٌفة مأجور علٌها مقٌم تابع لدولة
متعاقدة ال تكو قابلة لتوظٌف األداء إال بالدولة المذكورة باستثناء ما إذا وقعت مباخرة
الوظٌفة بالدولة المتعاقدة األخرى وإذا وقعت مباخرة الوظٌفة بها فإ األجور المقبوضة
بالعنوا المذكور تكو قابلة لتوظٌف األداء بهاته الدولة األخرى.
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 2بالرغم ع أحكام الفقرة األولى فإ األجور التً ٌقبضها مقٌم تابع لدولة متعاقدة بعنوا
وظٌفة مأجور علٌها وتقع مباخرتها بالدولة المتعاقدة األخرى ال تكو قابلة لتوظٌف األداء إال
بالدولة األولى فً الذكر إذا اجتمعت الخروط الثالثة التالٌة:
إذا أقام المنتفع بها بالدولة األخرى مدة أو مدات ال تتجاوز فً الجملة ٌ 083وما
خالل السنة الجبائٌة المعنٌة.
إذا دفعت أجور م طرف مؤجر أو باسم مستأجر غٌر مقٌم بالدولة األخرى.
إذا لم تحمل األجور على كاهل منخأة قارة أو أصل قار للمستأجر بالدولة
األخرى.
 3بالرغم ع األحكام السابق ذكرها والواردة بهذا الفصل ،فإ األداء ٌوظف بالدولة
المتعاقدة أٌ ٌوجد مقر اإلدارة الفعلٌة للمنخأة على األجور بعنوا وظٌفة مأجور علٌها تقع
مباخرتها سواء على مت باخرة أو طائرة تمارس نخاطها على الصعٌد الدولً أو على مت
باخرة معدة للمالحة الداخلٌة.
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إ أجزاء األرباح وجوائز الحضور وغٌرها م األجور المخابهة لها التً ٌقبضها
مقٌم تابع لدولة بوصفه عضوا فً مجلس إدارة أو مراقبة بخركة هً نفسها مقٌمة تابعة
للدولة المتعاقدة األخرى ٌوظف علٌها األداء بهاته الدولة األخرى.
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 1بالرغم على أحكام الفصلٌ  04و 05فإ المداخٌل التً ٌستمدها المحترفو
بالمسرح مثل فنانً المسرح والسٌنما واإلذاعة أو التلفزة والموسٌقٌٌ وكذلك الرٌاضٌٌ م
أنخطتهم الخخصٌة بصفتهم تلك ٌوظف علٌها األداء بالدولة المتعاقدة أٌ تقع مباخرة
النخاطات المذكورة.
وتنطبق هذه القاعدة على المداخٌل الحاصلة لألخخاص الذٌ ٌستغلو أو ٌنظمو هذه
النخاطات.
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 2وال تنطبق أحكام الفصل  0على مداخٌل النخاطات المباخرة فً دولة متعاقدة م
طرف مؤسسات لٌست غاٌتها األرباح والتابعة للدولة المتعاقدة األخرى أو م طرف
موظفٌهم إال إذا كا هؤالء ٌعملو لحسابهم الخاص.
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إ الجراٌات واإلٌرادات العمرٌة ال ٌوظف علٌها األداء إال بالدولة المتعاقدة حٌث
ٌكو للمنتفع بها مقر جبائً.

21
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 1إ كل مقٌم تابع إلحدى الدولتٌ المتعاقدتٌ الذي ٌقٌم مؤقتا بالدولة األخرى دو غٌرها.
بصفة طالب مرسم بجامعة أو معهد أو مدرسة بهاته الدولة األخرى أو
بصفة متدرب فً التجارة أو الصناعة
أو بصفة منتفع بمنحة دراسة أو إعانة أو منحة بعنوا جائزة تدفع له م طرف
مؤسسة دٌنٌة أو خٌرٌة أو علمٌة أو تربوٌة وغرضها األساسً هو السماح له
بمواصلة دراساته أو بحوثه.
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ٌعفى م األداء بالدولة األخرى المذكورة فٌما ٌتعلق بالمبالغ التً ٌتلقاها م الخارج
قصد التعهد بخؤونه ودراساته أو تكوٌنه أو فٌما ٌخص كل منحة دراسٌة ٌتمتع بها أو
فٌما ٌتصل بكل مبلغ ٌتلقاه أجرا لنخاط مأجور علٌه غٌر حر ٌباخره بالدولة األخرى
المخار إلٌها بقصد التحصٌل على تكوٌ م الوجهة التطبٌقٌة.
 2إ كل ذات مادٌة تابعة إلحدى الدولتٌ المتعاقدتٌ وتقٌم بصفة وقتٌة بالدولة المتعاقدة
األخرى مدة عام على أقصى تقدٌر بصفة وقتٌة بمؤسسة تابعة للدولة األولى أو إلحدى
المنظمات المخار إلٌها بالفقرة الثانٌة م الفقرة األصلٌة األولى م هذا الفصل أو
بمقتضى عقدة مبرمة مع المؤسسة أو المنظمة المذكورتٌ لغرض اإلحراز فقط على
تجربة فنٌة أو مهنٌة أو على التجربة المتعلقة بالمعامالت لدى خخص آخر غٌر المؤسسة
أو المنظمة المذكورتٌ فإنها تعفى م األداء بالدولة األخرى المذكورة فٌما ٌتعلق باألجر
الذي تتقاضاه خالل المدة المذكورة على خرط أ ال ٌتجاوز األجر المخار إلٌه مبلغ
 6.111درهم مغربً أو ما ٌعادلها دٌنارات تونسٌة.
 3إ كل ذات مادٌة تابعة إلحدى الدولتٌ المتعاقدتٌ تقٌم مؤقتا بالدولة المتعاقدة األخرى
بمقتضى اتفاقات مبرمة مع حكومة الدولة األخرى المذكورة لغرض الحصول فقط على
تكوٌ أو إجراء بحوث بها أو مواصلة دراسات فإنها معفاة م األداء بالدولة األخرى
المذكورة فٌما ٌتصل باألجر الذي تتلقاه بمناسبة هذا التكوٌ أو هاته البحوث أو هاته
الدراسات وذلك بقدر ما ال ٌتجاوز األجر المذكور مبلغ  6.111درهم مغربً أو ما
ٌعادلها دٌنارات تونسٌة.
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 4إ كل ذات مادٌة تابعة لدولة متعاقدة تقٌم مؤقتا بالدولة المتعاقدة األخرى للغاٌات (أ)
و(ب) أو واردة بالفقرة األولى م هذا الفصل معفاة بالدولة المتعاقدة األخرى لمدة ال
تتجاوز الخمس سنٌ م كل األداءات على المرتبات بقدر ما ال ٌتجاوز األجر 6.111
درهم مغربً أو ما ٌعادلها دٌنارات تونسة وإذا تحصل على األجر فً مقابل خدمات
أسداها بصفة خخصٌة بالدولة األخرى لغاٌة تكملة المداخٌل التً هو متحصل علٌها
لمصارٌف إقامته ودراساته وتكوٌنه.

22
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إ عناصر مدخول المقٌم التابع لدولة متعاقدة والغٌر منصوص علٌها بصفة صرٌحة
بالفصول السابقة م هاته االتفاقٌة ال ٌوظف علٌها األداء إال بالدولة المذكورة إال إذا كانت
هذه المداخٌل متصلة بنخاط مؤسسة دائمة ٌملكها المنتفع بالدولة المتعاقدة األخرى.
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 1إذا تلقى مقٌم تابع لدولة متعاقدة مداخٌل قابلة لتوظٌف األداء علٌها بالدولة
المتعاقدة األخرى طبقا ألحكام هاته االتفاقٌة فإ الدولة األولى فً الذكر تخصم م
األداء الذي تستخلصه على مداخٌل المقٌم المذكور مبلغا مساوٌا لألداء على الدخل
المدفوع بالدولة المتعاقدة األخرى.
 2بٌد أنه ال ٌمك أ ٌتجاوز المبلغ المخصوم فً إحدى الحالتٌ الجزء م األداء
على الدخل الواقع تصفٌته قبل الطرح المطابق للمداخٌل القابلة لتوظٌف األداء
بالدولة المتعاقدة األخرى.
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 3إ األداء الذي كا موضوع إعفاء أو تخفٌض خالل مدة محددة بإحدى الدولتٌ
المتعاقدتٌ بمقتضى التخرٌع القومً للدولة المذكورة ٌعتبر كأنه وقع خالصه
وٌجب أ ٌطرح بالدولة المتعاقدة األخرى م األداء الذي قد ٌوظف على المداخٌل
المذكورة فً صورة ما إذا لم ٌمنح اإلعفاء أو التخفٌض المخار إلٌهما.
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ال ٌضر أحكام هذه االتفاقٌة باالمتٌازات الجبائٌة التً ٌتمتع بها الموظفو
الدبلوماسٌو أو القنصلٌو سواء بمقتضى أحكام القانو العام أو االتفاقٌات الخاصة.

25

23
 1فً صورة تقدٌم رسم أو حكم وقع تحرٌره فً إحدى الدولتٌ المتعاقدتٌ للتسجٌل فً
الدولة المتعاقدة األخرى فإ األداءات الممك توظٌفها فً تلك الدولة ٌقع تعٌٌنها حسب
القواعد المنصوص علٌها فً تخرٌعها المحلً إال أنه عند االقتضاء ٌقع طرح أداءات
التسجٌل التً وقع استخالصها بالدولة األولى فً األداءات المستوجبة بالدولة األخرى.
 2بٌد أ الرسوم واألحكام القاضٌة بنقل الملكٌة أو حق االستغالل بالنسبة إلى عقار أو
أصل تجاري والرسوم واألحكام المقررة إلحالة الحق فً كراء أو فً وعد بٌع ٌتعلق
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بعقار أو بعضه ال ٌمك إخضاعها ألداء التسجٌل إال فً الدولة المتعاقدة التً توجد
بترابها األمالك أو األصول التجارٌة المذكورة.
 3إ القٌم المنقولة المغربٌة التابعة إلرث له الجنسٌة التونسٌة ومقٌم بالبالد المغربٌة تعفى
م أداء النقل بالجمهورٌة التونسٌة.
 4إ العقود والسندات الناخئة فً إحدى الدولتٌ المتعاقدتٌ ال تخضع ألداء التامبر فً
الدولة المتعاقدة األخرى عندما تكو قد خضعت فعال لألداء فً الدولة األولى أو كانت
معفاة منه.
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 1ال ٌخضع مواطنو دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة األخرى ألي توظٌف ألداء أو التزام
ٌتعلق به ٌكو مغاٌرا أو أخد ثقال م التوظٌف الذي ٌخضع له مواطنو هاته الدولة
األخرى الذٌ ٌوجدو فً نفس الحالة.
 2إ توظٌف األداء على منخأة قارة تملكها مؤسسة بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة
األخرى ال ٌقع إقراره بهاته الدولة األخرى بصورة تكو أقل مالءمة بالنسبة لتوظٌف
األداء على المؤسسات التابعة للدولة األخرى والتً تباخر نفس النخاط.
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 3إ المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة التً ٌمسك أو ٌراقب رأس مالها سواء بصورة
كاملة أو جزئٌة وبصفة مباخرة أو غٌر مباخرة م طرف مقٌم أو عدة مقٌمٌ تابعٌ
للدولة المتعاقدة األخرى تكو غٌر خاضعة بالدولة األولى المتعاقدة ألي أداء أو التزام
ٌتعلق به ٌكو مغاٌرا أو أخد ثقال م األداء أو اإللتزام الذي تخضع أو ٌمك أ
تخضع له المؤسسات األخرى التً هً م نفس النوع والموجودة بالدولة األولى فً
الذكر.
ٌ 4جب أ ال تكو أحكام هاته االتفاقٌة عرضة فً سبٌل تطبٌق التدابٌر الجبائٌة األكبر
مالءمة والمقررة بتخرٌع إحدى الدولتٌ المتعاقدتٌ لفائدة رصد األموال.
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 1إذا اعتبر مقٌم بدولة متعاقدة أ التدابٌر المتخذة م طرف دولة متعاقدة أو م طرف
كلتا الدولتٌ المتعاقدتٌ ٌنجر له منها توظٌف أداء غٌر مطابق لهذه االتفاقٌة فإ بإمكانه
وبصرف النظر ع رفع الدعوى حسبما ٌنص علٌه التخرٌع القومً لهاتٌ الدولتٌ أ
ٌعرض أمره على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التً هو مقٌم بها.
 2تسعى هاته السلطة المختصة إذا اقتنعت بالخكاٌة وإذا لم تستطع بنفسها إٌجاد حل
مرضً فً تسوٌة المسألة ع طرٌق التراضً مع السلطة المختصة التابعة للدولة
المتعاقدة األخرى وذلك سعٌا وراء اجتناب توظٌف أداء غٌر مطابق لما جاءت به
االتفاقٌة.
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 3تسعى السلط المختصة التابعة للدولتٌ المتعاقدتٌ بطرٌقة التراضً فً فض المخاكل أو
فً إزالة الخكوك التً قد ٌفضً إلٌها تطبٌق هاته االتفاقٌة كما ٌمك للسلط المذكورة
التخاور قصد تالفً اإلزدواج الضرٌبً فً الصور التً لم تنص علٌها هاته االتفاقٌة.
ٌ 4مك للسلط المختصة التابعة للدولتٌ المتعاقدتٌ االتصال ببعضهما مباخرة قصد
الوصول إلى اتفاق كما ذكر بالفقرات السابقة ،وإذا ظهر أ تبادل اآلراء مخافهة م خأنه
تٌسٌر هذا االتفاق فإ تبادل اآلراء على هذا النحو ٌمك إجراءه بواسطة لجنة مكونة م
ممثلٌ للسلطات المختصة التابعة للدولتٌ المتعاقدتٌ .
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 1تتبادل السلط المختصة التابعة للدولتٌ المتعاقدتٌ المعلومات الضرورٌة لتطبٌق أحكام
هاته االتفاقٌة وأحكام قوانٌنها الداخلٌة المتعلقة باألداءات المخار إلٌها فً هذه االتفاقٌة
بقدر ما ٌكو توظٌف األداء الذي تنص علٌه األحكام المذكورة مطابقا لالتفاقٌة ،هذا وإ
كل المعلومات التً ٌقع تبادلها على هذا النحو ٌكو سرا ٌحافظ علٌه وال ٌجوز افخاؤها
لغٌر األخخاص أو السلط المنوط بها تقٌٌم أو جمع الضرائب المنصوص علٌها بهاته
االتفاقٌة.
 2ال ٌجوز فً أي حال م األحوال أ تؤول أحكام الفقرة األولى بكونها تفرض على إحدى
الدولتٌ المتعاقدتٌ :
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اتخاذ تدابٌر إدارٌة منافٌة لتخرٌعها الخاص أو عملها اإلداري أو تخرٌع الدولة
المتعاقدة األخرى،
التزوٌد باإلرخادات التً ال ٌمك الحصول علٌها على أساس تخرٌعها الخاص أو
فً نطاق عملها اإلداري العادي أو تخرٌع الدولة المتعاقدة األخرى أو عملها اإلداري.
تقدٌم معلومات م خأنها الكخف ع سر تجاري أو صناعً أو مهنً أو طرٌقة
تجارٌة أو معلومات ٌمك أ ٌكو إبالغها مخالفا لألم العام.
ٌ 3تم تبادل المعلومات تلقائٌا أو بمطلب ٌهم معلوما معٌنة وتتفق السلطات المختصة التابعة
للدولتٌ المتعاقدتٌ على حصر الحاالت التً ٌمك فٌها تبادل المعلومات تلقائٌا.
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 1اتفقت الدولتٌ المتعاقدتٌ على تبادل التعاو اإلداري لقبض األداءات المنصوص علٌها
بهذه االتفاقٌة والزٌادات على األداء األصلً ومنح تأجٌل الدفع والفوائض والمصارٌف
التً تتبع هذه األداءات وذلك باستثناء األداءات التً لها صبغة جزائٌة ،وٌكو التعاو إذا
كانت هذه المبالغ مطالب نهائٌا بدفعها حسب قوانٌ الدولة المطالبة وتراتٌبها وطبقا لهذه
االتفاقٌة وإذا تم العمل بكل طرق االستخالص العملٌة.
 2وٌكو المطلب الموجه فً هذا الغرض مصحوبا بالوثائق المنصوص علٌها بقوانٌ
وتراتٌب الدولة الطالبة وذلك إلثبات خرعٌة تتبع تلك المبالغ.
 3استنادا إلى تلك الوثائق تقع التتبعا واالستخالص فً الدولة المطالبة بذلك طبقا لقوانٌنها
وتراتٌبها الخاصة بتتبع واستخالص أداءاتها كذلك طبقا ألحكام االتفاقٌة المبرمة بٌ
الخزٌنتٌ التونسٌة والمغربٌة.
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 4أما فٌما ٌخص الدٌو الجبائٌة التً هً محل تتبع ٌمك للسلط الجبائٌة التابعة للدولة
المطالبة أ تطلب م السلط الجبائٌة التابعة للدولة األخرى أ تتخذ اإلجراءات التحفضٌة
المطابقة لتخرٌعها وتراتٌبها للتمك م عدم ضٌاع هذه الحقوق.
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ٌ 1تم التصدٌق على هاته االتفاقٌة وٌقع تبادل وثائق المصادقة فً ........................
 2فً أقرب وقت ممك تصبح هذه االتفاقٌة وأحكامها نافذة المفعول حالما ٌقع تبادل وثائق
المصادقة :
فٌما ٌتعلق باألداءات المحجوزة على العٌ ابتداء م غرة جانفً م العام الذي
دخلت اإلتفاقٌة حٌز التنفٌذ.
بالنسبة إلى توظٌف األداءات األخرى على المداخٌل المحققة ابتداء م غرة
جانفً م العام الذي دخلت فً االتفاقٌة حٌز التنفٌذ.
فٌما ٌتعلق بأداءات التسجٌل وأداءات التامبر بالنسبة إلى العقود التً ٌكو
تارٌخها ثابتا واألحكام الصادرة والتركات المحالة بعد تارٌخ إجراء العمل باالتفاقٌة.
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ٌستمر العمل بهذه االتفاقٌة لمدة غٌر محددة ولك ٌمك ألي م الدولتٌ المتعاقدتٌ
الحق فً أ تبلغ كتابٌا وبالطرق الدٌبلوماسٌة رغبتها بإنهاء االتفاقٌة للدولة األخرى وذلك
قبل ٌوم  31جوا م كل عام وفً حالة هذا التبلٌغ قبل غرة جوٌلٌة تنطبق االتفاقٌة ألخر
مرة.
بالنسبة إلى األداء المحجوزة على العٌ فً  30دٌسمبر م سنة إنهاء االتفاقٌة،
بالنسبة إلى األداء على مداخٌل الفترات التً تنتهً فً  30دٌسمبر م نفس السنة.
بالنسبة إلى أداءات التسجٌل وإلى أداءات التامبر على الكتائب التً ثبت تارٌخها
واألحكام الصادرة والتركات التً حلت قبل  30دٌسمبر م العام المذكور على أكثر
تقدٌر.
وإثباتا ما سبق أمضى المصححو أسفله هاته اإلتفاقٌة بموجب السلطة المخولة لها.
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وصدر فً نظٌرٌ بــ
فـــً

