اتفاقيــة
بين
حكومة سلطنــة عمــان
و حكومة المملـكة المغربيــة
لتجنب االزدواج الضريـبـي و منع التھرب
الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخــل
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إن حكومة سلطنة عمان و حكومة المملكة المغربية
رغبة منھما في تنمية و تعزيز عالقاتھما االقتصادية من خالل إبرام اتفاقية لتجنب االزدواج
الضريبي و منع التھرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل قد اتفقتا على ما يلي :
المـادة األولـى
األشخـاص الخاضعون لالتفاقية
تطبق ھذه االتفاقية على األشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيھما.
المـادة الثانيـة
الضـرائب التي تتناولھا االتفاقية
 ١ـ تطبق ھذه االتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة في دولة متعاقدة أو تقسيماتھا
السياسية أو ھيئاتھا )جماعاتھا( المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بھا الضريبة.
 ٢ـ تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضـة على الدخل اإلجمالي أو على عناصر
الدخل ،بما في ذلك الضرائب على األرباح الناتجـة عن نقل ملكية )التصرف في( األموال
المنقولة أو األموال الثابتة ،و الضرائب على المبلغ اإلجمالي للرواتب واألجور المؤداة من
طرف المشروعات )المقاوالت( ،و كذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المـــال .
 ٣ـ إن الضرائب الحالية التي تطبق عليھا االتفاقية تشمل على وجه الخصـــوص :
أ( فيما يخص المملكة المغربية :
) (١الضريبة العامة على الدخل ؛
) (٢الضريبة على الشركات ؛
)والمشار إليھما فيما بعد بالضريبة المغربية( .
ب( فيما يخص سلطنــة عمــان :
) (١ض ريبة الدخ ـل عل ى الشرك ـات )المفروض ـة بالمرس وم الس لطاني رق م  ٨١/ ٤٧و
تعديالته( ؛
) ( ٢ض ريبة األرب ـاح عل ى المؤسس ات ) المفروض ـة بالمرس وم الس لطاني رق ـم ٨٩/٧٧
وتعديالتـه( ؛
)والمشار إليھما فيما بعد بالضريبة العمانيــة ( .
 ٤ـ تطبق ھذه االتفاقيـة كذلك على أيـة ضرائب مماثلة أو مشابھة بصـورة جوھرية قد تفرض بعد
تاريخ التوقيـع على ھـذه االتفاقيـة و تضـاف إلى الضرائب الحاليـة أو تحـل محلھــا ،و تقـوم
السلطـة المختصة في كل دولة متعاقدة بإخطار السلطة المختصـة في الدولـة المتعاقـدة
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األخرى بأيـة تعديالت جوھرية تجريھا في قوانين الضرائب الخاصـة بھا و ذلـك خالل فترة
زمنيـة مناسبة.
المـادة الثالثــة
تعاريف عامـــة
 ( ١ألغـراض ھذه االتفاقية وما لم يقتض سياق النص تفسيرا مغايرا :
أ( يقص د بعب ارتي "دول ة متعاق دة " و "الدول ة المتعاق دة األخ رى" حس بما يقتض يه س ياق ال نص
سلطنـة عمــان أو المغرب ؛
ب( يقصد بكلمة "المغرب" المملكة المغربية ،ويقصد بھا بالمعنى الجغرافي :
) (١تراب المملكة المغربية ،المياه اإلقليمية؛
) (٢المن اطق المتاخم ـة للمي ـاه اإلقليمي ة و تش مل امت داد البح ر و أعماق ه الباطني ة )الج رف
القاري( و المنطقة االقتصادية الخاصة التي يمارس المغرب عليھا حقوقه السيادية وفق ا
لتشريعه و للقانون الدولي ،و ذلك لغـرض استكشاف و استغالل الم وارد الطبيعي ة لھ ذه
المناطـق ؛
ج( يقصد بعبارة "سلطنة عمــان" إقليم سلطنة عم ان و الج زر التابع ة لھ ا ،و يش مل ذل ك المي اه
اإلقليمي ة و أي منطق ة خ ارج المي اه اإلقليمي ة يج وز لس لطنة عم ان أن تم ارس عليھ ا ،وفق ا
للق انون ال دولي و ق وانين س لطنة عم ان ،حق وق الس يادة فيم ا يتعل ق باس تخراج و اس تغالل
الموارد الطبيعية في قاع البحر و على أرضـه وفي مياھـه ؛
د( يقصد بكلمة "ضريبة" حسبما يقتضيه سياق النص الضريبة المغربية أو الضريبة العمانيـة ؛
ھـ( يقص د بكلم ة "ش خص" أي ش خص طبيع ي أو ش ركة أو أي كي ان يعتب ر خاض عا للضريب ـة
طبقا للقوانين المعمول بھا في أي دولة متعاقدة ؛
و ( يقصد بكلمة "شركة" أي شخص معنوي أو أي كيان يعامـل كشركة ألغراض فرض
الضريبة ؛
ز( يقص د بعب ارتي "مش روع )مقاول ة( دول ة متعاق دة" و "مش روع )مقاول ة( الدول ة المتعاق دة
األخرى " على الت والي مش روع )مقاول ة( يس تغله مق يم بدول ة متعاق دة ،ومش روع ) مقاول ة(
يستغله مقيم بالدولة المتعاقدة األخرى ؛
ح( يقصد بعبارة " النقل ال دولي" أي نق ل بواس طة س فينة أو ط ائرة يس تغله مش روع )مقاول ة(
يوجد مقر إدارته الفعلية ف ي دول ة متعاق دة ،م ا ل م تك ن الس فينة أو الط ائرة تس تغل فق ط ب ين
أماكن تقع في الدولة المتعاقدة األخرى ؛
ط( يقصد بعبارة "السلطة المختصة" :
) (١فيما يخص المغرب  :وزيـر االقتصاد و المالية أو من ينوب عنه قانونا ؛
) (٢فيما يخص سلطنة عمان  :وزيراإلقتصاد الوطني المشرف عل ى وزارة المالي ـة أو م ن
ينوب عنه قانونا ؛
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ي( يقصد بكلمة "مواطن":
) (١أي شخص طبيعي يحمل جنسية دولة متعاقدة ؛
) (٢أي ش خص معن وي ،ش ركة أش خاص أو جمعي ة تؤس س وفق ا للتش ريع المعم ول ب ه ف ي
دولة متعاقدة.
 - (٢عند تطبيق دولـة متعاقـدة لھـذه االتفاقيـة في أي وقت ،فإن أية كلمة أو عبارة لم ي رد تعريفھ ا
في االتفاقيـة و ما لم يقتض سياق النص تفسيرا مغايرا ،يجب أن تفسر طبقا لمضمونـھا في قوانـين
ھ ـذه الدول ـة الخاص ـة بالض رائب الت ي تتناولھ ا االتفاقي ـة ف ي ذل ك الوق ت ،و المعن ى ال وارد ف ي
قوانين الضرائب المعمول بھا في ھذه الدولـة يرجح على المعنى الوارد في القوانين األخـرى بھـا.
المــادة الرابعـــة
المقيـم
 ١ـ ألغـراض ھذه االتفاقية يقصد بعبارة "مقيم بدولة متعاقدة" أي شخص بموجب تشريع ھذه
الدولة ،يخضع للضريبة فيھا و ذلك بسبب موطنه أو محل إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار
آخر ذي طبيعـة مشابھة ،و تشمل كذلك ھذه الدولة و أي من تقسيماتھا السياسية أو ھيئاتھا
)جماعاتھا( المحلية .غير أن ھذه العبارة  ،بالنسبة للمغرب  ،ال تشمل أي شخـص ال يخضع
للضريبة في المغرب إال فيما يتعلق بالدخل الناشئ من مصادر موجودة فيھا.
 ٢ـ عندما يعتبر شخص طبيعي ،تبعا لمقتضيات الفقرة ) ،(١مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين،
يحدد وضعه بالكيفية التالية :
أ( يعتبر ھذا الشخص مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يوجد ل ه بھ ا مس كن دائ م ؛ و ف ي حال ة
ما إذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين ،يعتبر مقيما فقط بالدولة التي تربطه بھا عالقات
شخصية و اقتصاديـة أوثق )مركز المصالح الحيوية ( ؛
ب( إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بھا مركز مصالح ھ ذا الش خص الحيوي ة ،أو
لم يتوفـر لـه مسكن دائم ف ي أي م ن ال دولتين ،يعتب ر مقيم ا فق ط بالدول ة الت ي ل ه بھ ا مح ل
إقـامة معتــادة؛
ج( إذا كان لھذا الشخص محل إقـامة معتادة في كلتا الدولتين ،أو ل م يك ن ل ه مث ل ھ ذا المح ل
في أي منھما ،يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يحمل جنسيتھا ؛
د( إذا ك ان ھ ذا الش خص يحم ل جنس ية كلت ا ال دولتين ،أو ال يحم ل جنس ية أي منھم ا ،تفص ل
السلطة المختصة في الدولتين المتعاقدتين في المسألـة باتفاق مشترك .
 ٣ـ إذا كان شخص من غير األشخاص الطبيعيين مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لمقتضيات
الفقـرة ) ، (١فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التي يوجد بھا مقر)مركز( إدارته الفعلية.
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المـادة الخامسـة
المنشـأة المستقـرة
 - ١ألغراض ھـذه االتفاقيـة ،يقصد بعبارة "منشـأة مستقـرة" المقر الثابت الذي يباشر فيـه
المشروع ) المقاولة( كل نشاطه أو جزءا منـه .
 - ٢تشمـل عبارة "منشـأة مستقرة" على وجه الخصوص ما يأتـي :
)أ( مقر اإلدارة .
)ب( الفرع .
)ج( المكتب .
)د( المصنع .
)ھـ( الورشـة .
)و( المنجـم أو بئر النفط أو الغـاز أو المحجر أو أي مكان آخـر الستخراج الموارد
الطبيعيـة.
)ز( مكان البيع ؛
)ح( مستودع موضوع تحت تصرف شخص ليخزن فيه سلعا لصالح شخص آخر؛
)ط( المزرعة أو الحقل.
 - ٣تشمـل عبارة " منشـأة مستقـرة " كذلك :
)أ( موقع البناء أو التشييـد أو مشروع )مقاولة( للتجميع أو التركيب أو األنشطة اإلشرافيـة
المرتبطـة بھا إذا استمر مثل الموقع أو تلك األنشطـة لمدة تزيـد على ستة ) (٦أشھـر .
)ب( تقديـم الخدمـات بمـا في ذلك الخدمات االستشاريـة التي يؤديھـا مشروع )مقاولة( دولـة
متعاقدة من خالل موظفين أو عاملين آخرين يعينھم المشروع )المقاولة( لھـذا الغرض إذا
استمـر مثل ھـذا النوع من األنشطـة للمشروع )المقاولة( ذاتـه أو لمشروع )مقاولة( مرتبط
به لفترة أو لفترات تزيـد في مجموعھـا على ستين ) (٦٠يوما خالل فترة اثني عشر)(١٢
شھـرا .
)ج( يعتبر أنه لمشروع )مقاولة( دولة متعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة األخرى إذا
كان المشروع )المقاولة( يمارس نشاطه التجاري في ھذه الدولة المتعاقدة األخرى بتقديم
الخدمات أو تزويد التجھيزات أو تأجير اآلالت مما يستخدم في التنقيب أو استخراج أو
استغالل النفط أو الغاز أو غيرھما من مصادر الثروة الطبيعية.
 - ٤على الرغم من األحكـام السابقـة من ھذه المادة ،ال تشمل عبارة "منشـأة مستقرة" ما يأتـي :
)أ( استخدام التجھيزات فقط لغرض تخزيـن البضائع أو السلع الخـاصـة بالمشروع )المقاولة(
أو عرضھا ؛
)ب( االحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصـة بالمشروع )المقاولة( فقط لغرض
التخزيـن أو العرض ؛
)ج( االحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصـة بالمشروع )المقاولة( لغرض تصنيعھا
بواسطـة مشروع )مقاولة( آخـر؛
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)د( االحتفاظ بمقـر ثابت للنشـاط فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومـات
للمشروع )المقاولة( ؛
)ھـ( االحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيـام للمشروع )المقاولة( بأي نشـاط آخر له
طبيعـة تحضيريـة أو تكميليـة ؛
)و( االحتفاظ بمقـر ثابت للنشـاط فقط لغرض تجميع األنشـطة المشار إليھا في البنـود من )أ(
إلـى )ھـ( السابقة من ھذه الفقرة بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت و الناتج من
ھـذا التجميع طبيعة تحضيريـة أو تكميليـة .
 - ٥على الرغم من األحكـام الواردة بالفقرتيـن ) (١و ) ، (٢إذا قام شخص – بخالف الوكيل
المستقل الذي يخضع لحكم الفقرة ) – (٧بالتصرف في دولـة متعاقدة نيابة عن مشروع
)مقاولة( للدولـة المتعاقدة األخرى ،يعتبر لھذا المشروع )المقاولة( منشأة مستقرة في الدولـة
المتعاقـدة المذكورة أوال وذلك فيما يتعلق بأي أنشطة يتوالھا ھذا الشخص للمشروع
)المقاولة( إذا كان ھذا الشخص:
)أ( يمارس بصفة معتادة في ھذه الدولة سلطة إبرام العقـود نيابة عن المشروع )المقاولة(
باستثناء األنشطة المنصوص عليھا في الفقـرة ) (٤و التي إذا تمت ممارستھا من خالل مقر
ثابت للنشاط ال تؤدي إلى اعتبار ھذا المقـر الثابت بمثابة منشأة مستقرة في تطبيق أحكام
ھذه الفقرة ؛
)ب( ال يمارس ھذه السلطة ولكنه يحتفظ بصفة معتادة في الدولة المتعاقـدة المذكورة أوال
بمخزون من البضائع أو السلع يسلم منه البضائع أو السلع نيابة عن المشروع )المقاولة( .
 - ٦على الرغم من األحكـام السابقـة من ھذه المادة ،يعتبر أنه لمشروع )مقاولة( تأمين في دولة
متعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة األخرى – باستثناء مشروعات )مقاوالت( إعادة
التأمين – إذا كان المشروع )المقاولة( يقوم بتأمين مخاطر و تحصيل أقساط التامين في ھذه
الدولة المتعاقدة األخرى عن طريق شخص آخر غير الوكيل المستقل الذي يخضع ألحكام
الفقرة ). (٧
 - ٧ال يعتبر أنه لمشروع )مقاولة( دولة متعاقدة منشأة مستقرة في دولة متعاقدة أخرى لمجرد أنھا
تمارس فيھا نشاطھا عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع
مستقل ،شريطة أن يعمل ھؤالء األشخاص في المجـال المعتاد لنشاطھم .غير أنه إذا كانت
أنشطة ھذا الوكيل مخصصة كلھا أو معظمھا لحساب ھذا المشروع )المقاولة( وكانت
الشروط المتفق عليھا أو المفروضة بين المشروع )المقاولة( و الوكيل في عالقاتھما
التجارية و المالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مشروعين )مقاولتين( مستقلتين ،فال
يمكن اعتباره وكيالً ذي وضع مستقل بمفھوم ھذه الفقــرة .
 - ٨إذا كانت شركـة مقيمـة في دولـة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليھا شركـة مقيمـة في
الدولـة المتعاقدة األخـرى ،أو تمارس نشاطھا في تلك الدولـة األخـرى )سواء بواسطـة منشأة
مستقرة أو غير ذلك( فإن ذلك ال يؤدي في حد ذاته إلى اعتبـار أي من الشركتيـن منشأة
مستقـرة للشركـة األخـرى .
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المـادة السادسـة
الدخـل من األمـوال الثابتـة
 - ١إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولـة متعاقدة من أموال ثابتة )بما في ذلك الدخل الناتج
من الزراعـة أو الغابات( كائنـة في الدولـة المتعاقدة األخرى يخضع للضريبـة في ھـذه
الدولـة األخـرى .
 - ٢يقصد بعبارة "األمـوال الثـابتة" المعنى الوارد بقانون الدولـة المتعاقدة الكائن فيھا ھـذه
األمـوال ،و تشمـل ھذه العبارة في كل األحـوال ملحقات األموال الثابتة و الماشية و المعدات
المستخدمـة في الزراعـة و الغابـات و الحقوق التي تسري عليھا أحكـام القانون العـام المتعلق
بالملكيـة العقاريـة و الحق في االنتفاع باألموال الثابتة و كذلك الحق في اقتضاء مبالغ ثابتة أو
متغيرة مقابل استغالل أو الحق في استغالل مناطق التعديـن و مصادره و الموارد الطبيعية
األخرى ،و ال تـعتبر السفن أو القوارب أو الطائرات أمواال ثابتـة .
 – ٣تطبق أحكـام الفقـرة رقم ) (١أيضـا على الدخل الناشئ من االستغالل المباشر أو تأجيـر أو
استخدام األموال الثابتـة في أي شكل من أشكالھـا األخرى .
 – ٤تطبق أحكـام الفقرتيـن ) (١و ) (٣كذلك على الدخل الناشئ من األموال الثابتـة ألي مشروع
)مقاولة( و على الدخل الناشئ من األموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمـات شخصيـة
مستقلـة .
 – ٥إذا كانت األسھم أو الحصص أو أية حقوق أخرى في أية شركة أو شخصية معنوية أخرى
تخول مالكھا حق االنتفاع بأموال ثابتة تملكھا ھذه الشركة أو الشخصية المعنوية األخرى،
فإن الدخل الذي يحصل عليه المالك من استغالل أو تأجير حقه في االنتفاع يخضع للضريبة
في الدولة الكائنة فيھا ھذه األموال الثابتة.
المادة السابعــة
أربـاح المشروعات )المقـاوالت(
 – ١تخضع أرباح مشروع )مقاولة( دولـة متعاقدة للضريبـة في ھـذه الدولـة فقط ما لم يكن
المشروع )المقاولة( يباشر النشـاط في الدولـة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة مستقرة
كائنة في ھذه الدولـة األخـرى ،فإذا كان المشروع )المقاولة( يباشر نشاطـه على النحو
السابق ذكره ،يجوز فرض ضريبـة على أرباح المشروع )المقاولة( في الدولـة المتعاقدة
األخـرى ،و لكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح عن طريق:
)أ ( ھـذه المنشأة المستقرة ؛
)ب( المبيع ات ف ي ھ ذه الدول ة األخ رى لس لع يك ون لھ ا ط ابع مماث ل أو مش ابه لتل ك الت ي تق وم
ببيعھا المنشأة المستقرة؛
)ج( األنشطة التجارية األخرى التي تمارس في ھذه الدولة األخرى ويك ون لھ ا ط ابع مماث ل أو
مشابه لتلك التي تمارسھا المنشأة المستقرة.
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 - ٢بمراعـاة ما ورد من أحكام بالفقـرة ) (٣ففي حالة مباشرة مشروع )مقاولة( دولـة متعاقدة
نشاطه في الدولـة المتعاقدة األخرى عن طريق منشأة مستقـرة كائنة فيھا ،فإن ما ينسب إلى
المنشأة المستقرة في كل دولـة متعاقدة ھو األرباح التي يمكن تحقيقھا بافتراض أنھا مشروع
)مقاولة( مستقل و منفصل يباشر األنشطـة ذاتھا أو أنشطة مماثلـة لھا في الظروف ذاتھا أو
في ظروف مماثلة لھا و يتعامل باستقالل تام مع المشروع )المقاولة( التابعة له المنشأة
المستقرة .
 - ٣يتعين عند تحديد أرباح المنشـأة المستقرة أن يستبعد من بين مصروفات المركز الرئيسي أو
غيره من المنشآت المستقرة األخرى ،اإلتاوات و األتعاب و غير ذلك من المدفوعات
المماثلـة مقابل رخص االستغالل أو البراءات أو غير ذلك من الحقوق كاألتعـاب مقابل أداء
الخدمـات فيما عـدا التكاليف مقابل المصروفـات الفعلية أو الفوائد على القروض للمنشأة
المستقرة أو ألي منشأة مستقرة أخرى تابعة للمشروع )المقاولة( باستثناء المؤسسات
المصرفية .
غير أنه و في جميع األحوال ال يجوز خصم أية مصروفـات تدفعھا المنشأة المستقرة إلى
المركـز الرئيسي للمشروع )المقاولة( أو إلى أي من مراكزه األخـرى سواء كفوائد قروض
مقدمة للمركز الرئيســي  -فيما عدا المؤسسات المصرفيـة  -أو كإتاوات و أتعاب مقابل
الخدمات التي يؤديـھا المركز الرئيسي للمنشأة المستقرة و ذلك كله باستثناء التكاليف التي
تتحملھـا المنشـأة المستقرة كمقابل للمصروفات الفعليـة .
 - ٤عند تحديد األرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع األرباح الكلية
للمشروع )المقاولة( على أجزائه المختلفة بالقدر الذي جرت به العادة لدى دولـة متعاقدة ،ال
تحول أحكام الفقرة رقم ) (٢دون تحديد ھذه الدولة المتعاقدة لألرباح التي تخضع للضريبة
على األساس المعتاد للتوزيع ،و مع ذلك يجب أن تكون النتيجـة التي تسفر عنھا طريقة
التوزيع المتبعـة متفقـة مع المبادئ المنصوص عليھا في ھـذه المـادة .
 - ٥لن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء ھـذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع
للمشروع )المقاولة( .
 - ٦ألغراض الفقـرات السابقة تحدد األرباح التي تنسب إلى المنشـأة المستقرة بالطريقـة ذاتھا في
كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى .
 - ٧إذا تضمنت األربـاح عناصر للدخل تم النص عليھا بشكل منفصل في مواد أخرى من ھـذه
االتفاقيـة فإن أحكام المواد المشار إليھا ال تتأثر بأحكام تلك المادة .
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المادة الثامنــة
النقـل البحـري و الجوي
 - ١ال تفرض الضريبة على األرباح الناشئة من استغالل السفن أو الطائرات في النقل الدولي إال
في الدولة المتعاقدة التي يوجد بھا مقر اإلدارة الفعلية للمشروع )المقاولة(.
 - ٢إذا كان مقر اإلدارة الفعليـة لمشروع )مقاولة( نقل بحـري يقع على ظھر سفينة فإن ذلك
المشروع )المقاولة( يعتبر كائنا في الدولـة المتعاقدة التي يوجد بھا الميناء التابع له ھذه
السفينـة أو ميناء تسجيـل ھذه السفيـنة ،و في حالة عدم وجود مثل ھذا الميناء يعتبر المشروع
)المقاولة( كائنا في الدولـة المتعاقدة التي يقيم فيھا من يتولـى استغالل السفينـة .
 – ٣تطبق أحكام الفقرة ) (١كذلك على األرباح الناشئة من المساھمة في مجموعـة أو اتحاد أو
في استغالل مشترك أو في ھيئة دولية لالستغالل ،لكن فقط على ذلك الجزء من األرباح
المحققة و العائد لكل مشارك حسب حصته في االستغالل المشترك .
 – ٤تسري أحكام الفقرة ) (١من ھذه المادة على األرباح التي تحصل عليھا شركة طيران الخليج
لكن فقط على ذلك الجزء من األرباح المقابل لحصة حكومة سلطنة عمان في رأس مال
الشركة بموجب عقد تأسيسھـا و نظامھا األساسي.
 – ٥ألغـراض تطبيق ھذه المادة ،تشمل األرباح الناتجة عن استغالل السفن أو الطائرات في
النقل الدولي أرباح استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات )بما في ذلك المقطورات و
المعدات المرتبطة بھا ألغراض نقل الحاويات( والتي تستخدم في نقل البضائع و السلع إذا
كان االستخدام أو الصيانة أو التأجير يعتبر عرضيا بالنسبة لھذا االستغالل للسفن أو
الطائرات في النقل الدولي.
المادة التاسعــة
المشروعات )المقاوالت( المشتركة
 – ١حيثمـا :
أ( يس اھم )مش روع( مقاول ة لدول ة متعاق دة بطريق ة مباش رة أو غي ر مباش رة ف ي إدارة أو مراقب ة
)رقابة( أو في رأس مال مشروع )مقاولة( للدولة المتعاقدة األخرى؛
ب( أو يساھم نفس األشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة )رقابة( أو في
رأس مال مشروع )مقاولة( لدولة متعاقدة و مشروع )مقاولة( للدولة المتعاقدة األخرى،
و كان المشروعان )المقاولتان( ـ في كلتا الحالتين ـ مرتبطان في عالقاتھما التجارية أو المالية
بشروط متفق عليھا أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليھا المشروعات
)المقاوالت( المستقلة ،فإن األرباح التي ،بدون ھذه الشروط  ،كانت سيحصل عليھا أحد
المشروعين )المقاولتين( ،و لكنھا لم تتحقق بسبب تلك الشروط ،يمكن أن تدرج ضمن أرباح
ھذا المشروع )المقاولة( و تفرض عليھا الضريبة تبعا لذلك.
 - ٢إذا أدرجت دولــة متعاقدة ،ضمن أرباح مشروع )مقاولة( لھذه الدولة ،أرباحا تم بسببھا فرض
الضريبة على مشروع )مقاولـة( للدولة المتعاقدة األخرى و كان من الممكن تحقيق األرباح
التي أدرجت على ھذا النحو بواسطة مشروع )مقاولة( للدولة المذكورة أوال لو كانت الشروط
المتفق عليھا بين المشروعين )المقاولتين( ھي نفس الشروط التي قد تتفق عليھا مشروعات
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)مقاوالت( مستقلة ،فإن الدولة األخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن ھذه
األرباح .و لتحديد ھذه التسوية ،تؤخذ األحكام األخرى من ھذه االتفاقية بعين االعتبار ،و عند
الضرورة ،تقوم السلطتان المختصتان للدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينھما.
المــادة العاشـرة
أرباح األسھم
 -١أربـاح األسھم التي تدفعھا أية شركـة مقيمة في دولة متعاقـدة إلى مقيم في الدولـة المتعاقـدة
األخـرى يجوز أن تفرض عليھا الضريبة في ھذه الدولـة األخرى .
 – ٢و مع ذلك يجوز فرض الضريبـة كذلك على أربـاح األسھم المشار إليھا في الدولـة المتعاقدة
التي تقيم فيھا الشركـة التي دفعت أرباح األسھم و ذلك وفقـا لقوانيـن تلك الدولـة ،إال أنه إذا
كان المالك المستفيد من أرباح األسھم مقيما بالدولـة المتعاقدة األخـرى فيجب أن ال تزيـد
الضريبـة المفروضـة على ھذا النحو عن النسب التاليـة :
أ( خمسة بالمائة ) (% ٥من إجمالي مبلغ أرباح األسھم إذا كان المالك المستفيـد شركـة تملك
نسبـة عشرة بالمائة ) (%١٠على األقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح األسھم .
ب( عشرة بالمائة ) (%١٠من إجمالي مبلغ أربـاح األسھم في جميع الحاالت األخرى .
 - ٣يقصد بعبارة "أرباح األسھم" في ھـذه المادة الدخل الذي يتحقق من األسھم أو حق وق االنتف اع
أو أسھم التعدين أو حصص المؤسسين أو الحقوق األخـرى التي ال تعتبر م ن قبي ـل الدي ـون و
المشاركة في األرباح ،و كذلك الدخل م ن حق وق المشارك ـة األخ رى و الت ي تخض ع للمعامل ة
الضريبيـة ذاتھا باعتبارھا دخال من األسھم وفقـا لقوانـين الدولـة الت ي تق يم فيھ ا الشرك ـة الت ي
ت وزع األرب اح ،و يش مل أيض ا أي عنص ر آخ ـر يعام ل وفق ا لق وانين الدول ـة الت ي تق يم فيھ ا
الشركة التي توزع األرباح باعتباره من أربـاح األسھم أو توزيعا من الشركـة.
 - ٤ال تسري أحكام الفقرتين ) (١و ) (٢من ھـذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح األسھم
مقيما بدولـة متعاقدة يمارس نشاطا في الدولـة المتعاقدة األخـرى التي تقيم فيھا الشركـة التي
توزع األرباح بواسطـة منشأة مستقرة كائنـة فيھا أو يؤدي في ھـذه الدولة المتعاقدة األخـرى
خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت فيھا و أن ملكية األسھم التي تدفع عنھا األرباح ترتبط
بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو ھذا المقر الثابت ،و تطبق في ھذه الحالـة أحكام المادة
) (٧أو المادة ) (١٤من ھذه االتفاقيـة بحسب األحوال.
 - ٥إذا حققت شركـة مقيمـة بدولـة متعاقدة أرباحا أو دخال من الدولة المتعاقدة األخـرى ،فال
يجوز أن تفرض ھذه الدولـة المتعاقدة األخرى أية ضريبة على أرباح األسھم التي توزعھا
الشركـة إال إذا دفعت ھذه األرباح لمقيم في ھذه الدولة األخـرى أو كانت األسھم المملوكـة
التي تدفع عنھا األرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشـأة مستقرة أو مقر ثابت كائن في تلك الدولـة
المتعاقدة األخرى ،و ال يجوز أن تخضع أرباح الشركـة غير الموزعـة لضريبة تفرض على
أرباح الشركات غير الموزعـة حتى لو كانت أرباح األسھم الموزعة أو األرباح غير
الموزعـة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في ھـذه الدولـة المتعاقدة األخرى .
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 - ٦بالرغم من األحكام األخرى من ھذه االتفاقية ،حيثما تمل ك شرك ـة مقيم ة بدول ة متعاق دة منش أة
مستقرة في الدولة المتعاقدة األخرى ،فإن األرباح المفروضة عليھ ا الض ريبة طبق ا للفق رة )(١
م ن المــ ـادة ) (٧تخض ع لض ريبة تحج ز م ن المنب ع ف ي ھ ذه الدول ة األخ رى وفق ا لتش ريعھا
الض ريبي ،غي ر أن س عر الض ريبة المفروض ـة عل ى ھ ذا النح و فيج ب أن ال يزي د ع ن س بعة
بالمائ ة ) (% ٧م ن مبل غ األرب اح الم ذكورة بع د خص م الض ريبة عل ى الشرك ـات المطبق ة
عليھا في ھذه الدولة األخــرى.
المادة الحادية عشرة
الفوائد
 - ١الفوائد التي تنشأ في دولـة متعاقدة و تدفع لمقيم في الدولـة المتعاقدة األخرى يجوز أن تفرض
عليھا الضريبة في ھـذه الدولـة األخرى .
 – ٢و مع ذلك فمثل ھذه الفوائد يجوز أن تفرض عليھا الضريبـة كذلك في الدولـة المتعاقدة التي
نشأت فيھا ووفقا لقانون ھذه الدولة ،و لكن إذا كان المالك المستفيد مقيما بالدولة األخرى ،فإن
الضريبـة المفروضـة على ھـذا النحو ال يجوز أن تزيد على عشرة بالمائة ) (% ١٠من
المبلغ اإلجمالي للفوائد .
 - ٣على الرغم من أحكام الفقـرة ) (٢من ھذه المادة ،ال تخضع الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة
للضريبـة في ھذه الدولة بشرط أن يكون المستحق لھا و المالك المستفيد منھا ھو:
)أ( بالنسبة لسلطنة عمان:
) (١حكومة سلطنة عمان أو إحدى تقسيماتھا السياسية أو ھيآتھا المحلية؛
) (٢البنك المركزي العماني؛
) (٣صندوق اإلحتياطي العام للدولة؛
) (٤بنك التنمية العماني؛
)ب( بالنسبة للمملكة المغربية:
) (١حكومة المملكة المغربية أو إحدى تقسيماتھا السياسية أو جماعاتھا المحلية؛
) (٢بنك المغرب؛
) (٣صندوق التجھيز الجماعي؛
) (٤وكالة تنمية األقاليم الشمالية.
 - ٤يقصد بلفظ "الفوائد" الوارد في ھذه المادة الدخل الناشئ من الديون بجميع أنواعھا ،سواء
كانت مضمونة أو غير مضمونة برھن أو كانت تتضمن أوال تتضمن حق للمشاركـة في
أرباح المديـن ،و تشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية و الدخل من
السندات بما في ذلك المكافآت و الجوائز المتعلقة بھذه السندات .و ال تعتبر الغرامـة
المفروضة على التأخير في سداد الديـون من قبيل الفوائد ألغراض ھذه المـادة .
 - ٥ال تسري أحكام الفقرتين ) (١و ) (٢إذا كـان المستفيـد من الفوائد و المقيم بدولـة متعاقدة
يمارس في الدولـة المتعاقدة األخـرى نشاطا تنشأ عنه الفوائد من خالل منشأة مستقرة كائنة
فيھا ،أو يؤدي في ھذه الدولـة األخرى خدمات شخصية مستقلـة من مقر ثابت كائن فيھا ،و
أن الدين الذي تدفع عنه الفوائد يرتبط بصفة فعلية:
- ١١ -

أ ( بالمنشأة المستقرة أو المقر الثابت؛
ب( باألنشطـة التجاريــة المشــار إليھـا فـي البند ) (٣مــن الفقــرة ) (١من المــادة ).(٧
و في ھذه الحاالت ،تسري أحكام المادة ) (٧أو المادة ) (١٤حسب األحوال.
 – ٦تـعتبر الفوائد قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كانت من دفعتھا ھي الدولـة ذاتھا أو إحدى
تقسيماتھا السياسية أو ھيئاتھا )جماعاتھا( المحلية أو مقيم في ھـذه الدولة ،و مع ذلك إذا كان
لمن دفع الفوائد  -سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيھا  -منشأة مستقرة أو مقر
ثابت في دولـة متعاقدة يرتبط بالدين الذي نشأت عنه الفوائد المدفوعة و أن ھذه الفوائد
تحملتھـا تلك المنشأة المستقرة أو ھذا المقر الثابت ،فإن الفوائد تعتبر أنھا نشأت في الدولة
المتعاقدة الكائن فيھا المنشأة المستقرة أو المقر الثابت .
 - ٧إذا أدى وجود عالقة خاصـة بين من يدفع الفوائد و المالك المستفيد منھا أو بينھما و بين
أشخاص آخريـن إلى زيادة مبلغ الفوائد المتعلق بالدين الذي دفعت عنه ھذه الفوائد عن
المبلغ الذي كان يمكن االتفاق عليه بين من يدفع الفوائد و المالك المستفيد في حالة عدم
وجود تلك العالقـة ،فإن أحكام ھذه المادة تطبق فقط على مبلغ الفوائد المذكور أخيـرا ،و في
ھذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة،
و بمراعاة األحكام األخرى لھذه االتفاقيـة .
المــادة الثانية عشــرة
اإلتـــاوات
 - ١اإلتاوات التي تنشأ في دولـة متعاقدة و تدفع لمقيم في الدولـة المتعاقدة األخـرى ،يجوز أن
تفرض عليھا الضريبـة في ھذه الدولـة األخـرى .
 - ٢ومع ذلك فمثل ھذه اإلتاوات يجوز أن تفرض عليھا الضريبة كذلك في الدولـة المتعاقدة التي
نشأت فيھا و بمقتضى قوانين ھذه الدولـة ،و لكن إذا كان المالك المستفيد من اإلتاوات مقيما
بالدولة المتعاقدة األخرى  ،فإن الضريبـة المفروضة على ھذا النحو يجب أن ال تزيد عن
عشرة بالمائة ) (% ١٠من المبلغ اإلجمالي لإلتاوات .
 -٣يقصد بكلمة " اإلتاوات" الواردة في ھذه المادة:
)أ( المدفوعات على اختالف أنواعھا المؤداة مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق الملكي ة
األدبية أو الفنيـة أو العلميـة  ،بما في ذل ك األش رطة الس ينمائية أو األشرط ـة أو التس جيالت
الخـاصة بالبث اإلذاعي أو التلفزيوني أو الب ث ع ن طري ق األقم ار االصطناعي ـة باالرتب اط
باأللياف البصرية أو تقنيات مماثلة مستعملة في البث الموجه للعموم ،األش رطة و األق راص
الممغنطة ،و برامج الحاسوب اآللي ،براءة االختراع ،عالمة الصنع أو عالمة تجارية ،رسم
أو نم وذج ،تص ميم  ،ص يغة أو طريق ة س رية ،أو اس تعمال أو الح ق ف ي اس تعمال مع دات
صناعية ،تجارية ،زراعية أو علمية ،أو مقاب ل نق ل الخب رة ف ي المج ال الص ناعي ،التج اري
أو العلمي ؛
)ب( الم دفوعات مقاب ل المس اعدة التقني ة أو تق ديم الخ دمات و المس تخدمين )الع املين( م ن غي ر
المنصوص عليھم في المادتين ) (١٤و ) (١٥من ھذه االتفاقية؛
)ج( األرباح الناشئة عن نقل ملكية )التصرف في( تلك الحقوق أو األموال إذا كانت ھ ذه األرب اح
مرتبطة بإنتاجيـة تلك األمـوال أو باستعمالھا .
- ١٢ -

 - ٤ال تسري أحكام الفقرتين ) (١و ) (٢إذا كان المالك المستـفيد من اإلتاوات و المقيم في دولـة
متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة األخـرى نشاطا تنشأ عنه اإلتاوات من خالل منشـأة
مستقرة كائنـة فيھا ،أو يؤدي في ھذه الدولة األخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت
كائن فيھا ،و كان الحق أو الملكيـة التي تدفع عنھا اإلتاوات ترتبط بصفة فعلية:
)أ( بتلك المنشأة المستقرة أو ذلك المقر الثابت؛
)ب( باألنشطة التجارية المشار إليھا في البند)  ( ٣من الفقرة ) (١من المادة ).(٧
و تطبق في ھذه الحالـة أحكام المادة  ٧أو المادة  ١٤حسب األحوال .
 - ٥تعتبر اإلتاوات ناشئة في دولـة متعاقدة إذا كان من دفعت اإلتاوات ھي الدولـة ذاتھا أو إحدى
تقسيماتھا السياسية أو ھيئاتھا )جماعاتھا( المحلية أو مقيم بھذه الدولة ،و مع ذلك إذا كان
لمن دفع اإلتاوات  -سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيھا  -منشأة مستقرة أو
مقر ثابت في دولـة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه اإلتاوات ،و أن ھذه اإلتاوات
تحملتـھا المنشـأة المستقـرة أو المقر الثابت ،فإن ھذه اإلتاوات تعتبر أنھا نشـأت في الدولـة
الكائن فيھا المنشـأة المستقرة أو المقر الثابت .
 - ٦إذا أدى وجود عالقـة خاصة بين من يدفع اإلت اوات و المال ك المس تفيد منھ ا أو ب ـينھما و ب ين
شخص آخر إلى زيادة مبلغ اإلتاوات المتعل ق باالس تخدام أو الح ق أو المعلوم ات الت ي دفع ت
اإلتاوات مقابلھا ع ن المبل غ ال ذي ك ان يمك ن االتف اق علي ه ب ين م ن ي دفع اإلت اوات و المال ك
المس تفيد ف ي حال ة ع دم وج ود تل ك العالق ة ،ف إن أحك ام ھ ذه الم ادة تطب ق فق ط عل ى المبل غ
المذكور أخيرا ،و ف ي ھ ذه الحال ـة يظ ل الج زء الزائ د م ن الم دفوعات خاض عا للض ريبة وفق ا
لقانون كل دولـة متعاقدة ،و بمراعاة األحكام األخرى لھذه االتفاقيـة .
المـادة الثالثة عشـرة
األربـاح الرأسمــالية
 - ١إن األرباح التي يحصل عليھا مقيم بدولـة متعاقدة من نقل ملكية )التصرف في( األموال الثابتة
المشـار إليھا في المادة ) (٦و الكائنـة في الدولـة المتعاقدة األخرى يجوز أن تفـرض عليھا
الضريبـة في ھذه الدولـة المتعاقدة األخـرى .
 - ٢إن األرباح الناتجـة من نقل ملكية )التصرف في( األمـوال المنقولـة و التي تمثل جزءا من
أموال نشاط منشأة مستقرة لمشروع )مقاولة( دولـة متعاقدة و كائنة في الدولة المتعاقدة
األخـرى أو تمثل جـزءا من أمـوال منقـولـة تخص مقرا ثابتا لمقيم بالدولة المتعاقدة كائنا في
الدولة المتعاقدة األخـرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ،بما في ذلك األرباح الناتـجة
عن نقل ملكية )التصرف في( ھذه المنشأة المستقرة )سواء كان نقل ملكيتھا )التصرف فيھا(
وحدھا أو مع المشروع )المقاولة( بأكمله( ،أو في ھـذا المقر الثابت ،يجوز أن تفرض عليھا
الضريبة في ھذه الدولـة المتعاقدة األخـرى .
 - ٣إن األرباح الناتجـة من نقل الملكية ) التصرف في( السفن أو الط ائرات الت ي تعم ل ف ي النق ل
ال دولي أو ف ي األم ـوال المنقول ـة المتعلق ة بتش غيل ھ ذه الس فن أو الط ائرات أو كلتيھم ا ،ال
- ١٣ -

تفرض عليھ ا الض ريبة إال ف ي الدول ة المتعاق دة الت ي يوج د بھ ا مق ر اإلدارة الفعلي ة للمش روع
)المقاولة( .
 - ٤تسري أحكام الفقرة ) (١من ھذه المادة على األرباح الرأسمالية التي تحصل عليھا شركة
طيران الخليج لكن فقط على ذلك الجزء من األرباح المقابل لحصة حكومة سلطنة عمان في
رأس مال الشركة بموجب عقد تأسيسھـا و نظامھا األساسي.
 - ٥إن األرباح الناشئة من نقل ملكية )التصرف ف ي( أس ھم رأس مال ش ركة ،تتك ون أموالھ ا بص فة
جوھرية ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،من أم وال ثابت ة موج ودة بدول ة متعاق دة يج وز أن
تفرض عليھا الضريبة في ھذه الدولة .
 - ٦إن األرباح الناشئـة من نقل ملكية ) التصرف في( أي أموال بخالف تلك المذكورة في
الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولـة المتعاقدة التي يقيم بھا ناقل ملكية
)المتصرف في( ھذه األمـوال .
المادة الرابعة عشـرة
الخدمـات الشخصية المستقلة
 - ١إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم بدولـة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات المھن الحرة أو األنشطـة
المستقلة األخـرى ذات الطبيعـة المشابھة يخضع للضريبة في ھذه الدولـة المتعاقدة فقط فيما
عدا الحاالت التالية التي يجوز فيھا فرض الضريبة على ھذا الدخل في الدولة المتعاقدة
األخرى:
)أ( إذا كان لھذا المقيم مقر ثابت في الدولـة المتعاقدة األخـرى بصفة منتظمـة لغرض تأدية
أنشطته ،و في ھذه الحالة يجوز فرض الضريبة في ھذه الدولـة المتعاقدة األخـرى على ذلك
الجزء من الدخل الذي ينسب فقط إلى ھذا المقر الثابت .
)ب( إذا كانت إقامته بالدولة المتعاقدة األخرى لفترة أو لفترات زمنية تتعدى في مجموعھا
مائة وثالثة وثمانون ) (١٨٣يوما خالل فترة اثني عشر شھرا تبدأ أو تـنتھي خالل السنة
الضريـبية المعنيـة ،و في ھذه الحالـة يجوز أن تفرض الضريبة على ذلك الجزء من
الدخل الذي يتحقق من تأديـة ھذه األنشطـة في ھذه الدولـة األخرى.
 ٢ـ تشمل عبارة "خدمات المھن الحرة" على وجه الخصوص األنشطة المستقلة ذات الطابع
العلمي أو األدبـي أو الفـني أو التعليمي أو المتعلقة بالتدريس و كذلك األنشطة المستقلة
لألطباء والجراحين والمحامين والمھندسين والمعمـاريين وأطبـاء األسنـان والمحاسبين.
المـادة الخامسـة عشـرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
 - ١مع عدم اإلخالل بأحكام المواد ) (١٦و ) (١٨و ) (١٩و ) ( ٢٠و ) ،( ٢١فإن األجـور
والمرتبات و ما في حكمھا من مكافآت التي يحصل عليھا مقيم بدولة متعاقدة مقابل أداء
العمل ،تخضع للضريبة في ھذه الدولـة المتعاقدة فقط ،إال إذا أدي العمل في الدولـة المتعاقدة

- ١٤ -

األخـرى ،فعندئذ يجوز أن تفرض الضريبـة في ھذه الدولـة المتعاقدة األخـرى على ما يحصل
عليه من مرتبات فيھـا .
 - ٢على الرغم من األحكام الواردة في الفقـرة ) (١فإن المرتبات التي يحصل عليھا مقيم بدولـة
متعاقدة مقابل أداء العمل في الدولـة المتعاقدة األخرى تخضع فقط للضريبـة في الدولـة
المتعاقدة المشار إليھا أوال إذا توافرت الشروط اآلتيـة :
)أ( تواجد المستفيد في الدولـة المتعاقدة األخـرى لفترة أو فترات ال تتجاوز في مجموعھا مائة
وثالثة وثمانون ) ( ١٨٣يوما خالل أي فترة اثني عشر شھرا تبدأ أو تنتھي خالل السنة
الضريبيـة المعنية؛
)ب( أن تكون المرتبات قد دفعت بواسطـة أو نيابـة عن صاحب عمل غير مقيم بالدولـة
المتعاقدة األخـرى .
)ج( أن ال تكون المرتبات قد تحملتھا منشأة مستقرة أو مقر ثابت لصاحب العمل في الدولـة
المتعاقـدة األخـرى .
 - ٣على الرغم من األحكـام السابقـة المنصوص عليھا في ھذه المادة فإن المرتبات التي يتم
الحصول عليھا مقابل عمل أدي على ظھر سفينـة أو طائرة تعمل في النقل الدولـي بواسطة
مشروع )مقاولة( دولة متعاقـدة تخضع للضريبـة فقط في الدولـة المتعاقدة التي يوجد بھا مقر
اإلدارة الفعلية للمشروع )المقاولة( .
المادة السادسة عشرة
مكافآت أعضـاء مجلس اإلدارة
 - ١إن المكافآت و المبالغ المماثلـة األخرى التي يحصل عليھ ا مق يم بدول ة متعاق دة بص فته عض وا
ف ي مجل س إدارة أو مجل س مراقب ة )رقاب ة( أو مجل س آخ ر مماث ل لش ركة مقيم ة بالدول ة
المتعاقدة األخرى يجوز أن تفرض عليھا الضريبة في ھذه الدولة األخرى.
 - ٢إن الرواتب و المبالغ المماثلة األخرى التي يحصل عليھا مقيم بدولة متعاقدة بصفته مسؤوال
يشغل منصبا من مستوى اإلدارة العليا في شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة األخرى يجوز أن
تفرض عليھا الضريبة في ھذه الدولة األخـرى .
المادة السابعة عشرة
الفنانون و الرياضيـون
 - ١على الرغم من أحكام المادتين ) (١٤و ) (١٥فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة
متعاقدة بصفته فنانا في مجاالت مثل المسرح أو السينما أو اإلذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى
أو بصفته من الرياضيين  ،وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يمارسھا بھذه الصفة في الدولة
المتعاقدة األخرى  ،يجوز أن تفرض عليه الضريبة في ھذه الدولة المتعاقدة األخرى ٠

- ١٥ -

 - ٢اذا كان الدخل الذي يحصل علي ه فن ان أو رياض ي م ن أنش طته الشخص ية الت ي يمارس ھا بھ ذه
الص فة  ،ال يس تحق للفن ان أو الرياض ي نفس ه ولك ن لش خص آخ ر  ،ف ـان ھ ذا ال دخل  -عل ى
ال رغم م ن أحك ام الم واد ) (٧و ) (١٤و ) - (١٥يج وز أن تف رض علي ه الض ريبة ف ي الدول ة
المتعاقدة التي مارس فيھا الفنان أو الرياضي أنشطته ٠
 - ٣على الرغم من أحكام الفقرتين ) (١و ) (٢فان الدخل المتعلق باألنشطة المشار إليھا في الفق رة
) (١من ھ ذه الم ادة وال ذي ي تم الحص ول علي ه ف ي إط ار برن امج للتب ادل الثق افي أو الرياض ي
متف ق علي ه ومم ول كلي ا أو جزئي ا م ن ال دولتين المتعاق دتين يعف ى م ن الض رائب ف ي الدول ة
المتعاقدة التي تؤدى فيھا ھذه األنشطة بشرط أال تھدف ھذه األنشطة إلى تحقيق الربح.
المادة الثامنة عشرة
المعاشات ومدفوعات الضمان االجتماعي
 -١مع مراعاة أحكام الفقرة ) (٢من المادة ) ، (١٩فان المعاشات التقاعدية وغيرھ ا م ن األج ور
المماثل ة المدفوع ة لمق يم ف ي دول ة متعاق دة مقاب ل عم ل )وظيف ة( أدي ف ي الس ابق يج وز أن
تفرض عليھا الضريبة في تلك الدولة .
 -٢غير انه يجوز أيضا ان تفرض الضريبة على ھ ذه المعاش ات التقاعدي ة وغيرھ ا م ن األج ور
المماثلة في الدولة المتعاقدة األخرى إذا دفعھا مقيم في تلك الدول ة األخ رى أو منش أة مس تقرة
تقع فيھا.
 -٣على الرغم من أحكام الفق رتين ) (١و ) ، (٢ف ان المعاش ات أو غيرھ ا م ن المب الغ المدفوع ة
لمق يم ف ي إط ار نظ ام ع ام ين درج ف ي نظ ام الض مان االجتم اعي لدول ة متعاق دة أو أي م ن
تقسيماتھا السياسية أو ألح دى ھيئاتھ ا )جماعاتھ ا( المحلي ة ال تف رض عليھ ا الض ريبة إال ف ي
تلك الدولة.
المادة التاسعة عشرة
الوظائف الحكومية )العمومية(
 ) - ١أ ( الرواتب واألج ور والمكاف آت األخ رى المماثل ة بخ الف المعاش ات  ،الت ي ت دفعھا دول ة
متعاقدة أو سلطة )جماع ة( محلي ة فيھ ا إل ى ش خص طبيع ي مقاب ل م ا أداه م ن خ دمات
لتلك الدولة أو للس لطة )الجماع ة( المحلي ة فيھ ا تف رض عليھ ا الض ريبة ف ي ھ ذه الدول ة
فقط ٠
)ب( ومع ذلك فان ھذه الرواتب واألجور والمكافآت األخرى المماثلة تفرض عليھا الضريبة
في الدولة المتعاقـدة األخرى فقط إذا كانـت الخدمات قد تمت تأديتھا في ھذه الدولـة
األخرى ،وكان الشخص الطبيعي مقيما في ھذه الدولة األخرى ويعتبر :
) (١من مواطني ھذه الدولة؛
) (٢أو لـم يصبح مقيما فـي ھـذه الدولة لغرض أداء ھـذه الخدمات فقط .
 ) - ٢أ ( المعاشات التي تدفعھا دولة متعاقدة أو سلطة )جماعة( محلية فيھا أو تدفعھا صناديق
أنشأتھا ھذه الدولة أو السلطة )الجماعة( المحلية فيھا إلى شخص طبيعي مقابل أداء
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خدمات لھذه الدولة أو لسلطتھا )جماعاتھا( المحلية تفرض عليھا الضريبة في ھذه الدولة
فقط ؛
)ب( ومع ذلك تفرض الضريبة على ھذه المعاشات في الدولة المتعاقدة األخرى فقط إذا كان
ذلك الشخص مقيما في ھذه الدولة األخرى ويعتبر من مواطنيھا.
 - ٣تطبق أحكام المواد ) (١٥و ) (١٦و ) (١٧و ) (١٨من ھذه االتفاقية عل ى الروات ب واألج ور
والمكافآت األخرى المماثلة وعلى المعاشات المدفوعة مقابل أداء الخدمات الت ي ت رتبط بنش اط
تباشره دولة متعاقدة أو سلطة )جماعة( محلية فيھا .
المادة العشرون
الطلبة والمتدربون
ان المب الغ الت ي يحص ل عليھ ا طال ب أو مت درب عل ى نش اط أو مھن ة يق يم أو ك ان مقيم ا ف ي دول ة
متعاق دة قب ل زيارت ه مباش رة للدول ة المتعاق دة األخ رى والت ي حض ر إليھ ا فق ط لغ رض تعليم ه أو
تدريبه ،ال تفرض عليھا الضريبة في ھذه الدولة المتعاقدة على المبالغ التي تدفع من مصادر خارج
تلك الدولة المتعاقدة األخرى لغرض تغطية مصاريف اإلعاشة أو التعليم أو التدريب ٠
المادة الحادية والعشرون
األساتذة والباحثون
 - ١إذا قام شخص طبيعي يقيم أو كان مقيما في دولة متعاقدة  ،قبل زيارته مباشرة للدولة
المتعاقدة األخرى والتي حضر إليھا لغرض رئيسي يتمثل في التدريس أو إلقاء المحاضرات
أو إجراء البحوث العلمية في جامعة أو أي مؤسسة تعليمية أو ثقافية أخرى معترف بھا من
قبل حكومة ھذه الدولة وال تھدف إلى الربح  ،وحصل على مكافآت مقابل القيام بھذا التدريس
أو المحاضرات أو البحوث  ،ال تفرض عليھا الضريبة في ھذه الدولة األخرى لمدة سنتين
إعتبارا من تاريخ وصوله ألول مرة إلى ھذه الدولة  ،شريطة ان يحصــل علـــى ھذه
المكــافآت من مصادر موجودة خارج ھذه الدولة .
 - ٢ال تسرى أحكام الفقرة ) (١من ھذه الم ادة عل ى ال دخل الن اتج م ن إج راء البح وث إذا كان ت ال
تحق ق المص لحة العام ة وإنم ا يحق ق بص فة أساس ية المنفع ة الخاص ة لش خص أو ألش خاص
معينين.
المادة الثانية والعشرون
األنواع األخرى من الدخل
 - ١عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة  ،أيا ما كان مصدرھا  ،والتي لم ي تم تناولھ ا ف ي الم واد
السابقة من ھذه االتفاقية  ،ال تفرض عليھا الضريبة إال في ھذه الدولة.
 - ٢ال تس رى أحك ام الفق رة ) (١س وى عل ى ال دخل م ن األم وال الثابت ة وفق ا لتعريفھ ا ال وارد ف ي
الفقرة ) (٢من المادة رقم ) (٦إذا كان من تسلم ھذا الدخل مقيما في دول ة متعاق دة ويباش ر ف ي
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الدولة المتعاقدة األخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيھا  ،أو يؤدي ف ي ھ ذه الدول ة
األخرى خدمات شخصية مس تقلة م ن مق ر ثاب ت ك ائن فيھ ا  ،وان الح ق أو الملكي ة الت ي ي دفع
عنھا الدخل ترتبط بص فة فعلي ة بتل ك المنش أة المس تقرة أو ھ ذا المق ر الثاب ت  ،ف ي ھ ذه الحال ة
تطبق أحكام المادة ) (٧أو المادة ) (١٤بحسب األحوال .
المادة الثالثة والعشرون
تجنب االزدواج الضريبي
يتم تجنب االزدواج الضريبي على النحو اآلتي -:
 -١إذا حص ل مق يم ف ي دول ة متعاق دة عل ى دخ ل يج وز أن يخض ع للض ريبة ف ي الدول ة المتعاق دة
األخرى بالتطبيق ألحكام ھذه االتفاقية  ،ف ان الدول ة المتعاق دة المش ار إليھ ا أوال تس مح بخص م
مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ھذا المقيم يع ادل ض ريبة ال دخل المدفوع ة ف ي الدول ة
المتعاقدة األخرى  ،إما مباشرة أو عن طريق الخصم  ،إال ان ھذا الخصم ال يجوز -ب أي ح ال
 أن يزيد على ذلك الجزء من ضريبة الدخل )كما ھو محسوب قبل الخصم( ال ذي ينس ب إل ىالدخل الجائز فـرض الضريبـة عليـه فـي الدولة المتعاقدة األخرى ٠
 -٢ألغ راض الفق رة ) (١م ن ھ ذه الم ادة  ،إذا ك ان ال دخل الناش ئ ف ي دول ة متعاق دة معف ى م ن
الض ريبة أو فرض ت علي ه الض ريبة بنس بة مخفض ة ك الحوافز الض ريبية الممنوح ة بموج ب
القوانين واللوائح الصادرة ألغراض دعم التنمية االقتصادية  ،عندئذ تك ون الض ريبة عل ى ھ ذا
الدخل والتي كانت ستستحق في ھذه الدول ة ولكنھ ا ل م تس تحق بس بب اإلعف اء أو التخف يض ف ي
نس بة الض ريبة  ،ي تم خص مھا م ن ض ريبة ال دخل المس تحقة ف ي الدول ة الت ي يق يم فيھ ا المال ك
المستفيد من الدخل وتقوم الس لطتان المختص تان ف ي ال دولتين المتعاق دتين بالتش اور فيم ا بينھم ا
بشأن طريقة تطبيق أحكام ھذه الفقرة.
 -٣إذا كان الدخل الذي يحصل عليه شخص مق يم ف ي دول ة متعاق دة يعف ى م ن الض ريبة فيھ ا طبق ا
ألحكام االتفاقية ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة األخرى  ،ففي ھذه الحالة تراع ي الدول ة
المتعاقدة عند حساب الضريبة وتحديد سعرھا على باقي دخل الشخص المقيم فيھا مبلغ اإلعف اء
بحيث تفرض الضريبة بالسعر الواجب تطبيقه بافتراض عدم تقرير اإلعفاء.
المادة الرابعة والعشرون
إجراءات االتفاق المتبادل
 - ١إذا تبين لشخص ان اإلجراءات التي اتخذتھا إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاھما قد أدت أو
تؤدي إلى إخضاعه للضريبة على نحو مخالف ألحكام ھذه االتفاقية  ،يجوز له بغض النظر
عن األحكام التي تنص عليھا القوانين الداخلية لھاتين الدولتين  ،أن يعرض منازعته على
السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيھا  ،ويجب عرض المنازعة خالل ثالث
سنوات من تاريـخ اإلخطار األول باإلجراء الذي أدى إلى إخضاعه للضريبة على نحو
مخالف ألحكام ھذه االتفاقية .
 - ٢إذا تبين للسلطة المختصة ان المعارضة لھا ما يبررھا وإذا لم تكن قادرة بذاتھا على التوص ل
إل ى ح ل مناس ب ل ذلك  ،فإنھ ا تس عى إل ى التوص ل للفص ل ف ي المنازع ة ع ن طري ق االتف اق
المتب ادل م ع الس لطة المختص ة ف ي الدول ة المتعاق دة األخ رى  ،وذل ك بقص د تجن ب ف رض
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الضريبة المخالفة ألحكام االتفاقية  ٠ويتعين تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر ع ـن
المدد )اآلجال( المنصوص عليھا في القوانين الداخلية للدولتيـن المتعاقدتين .
 - ٣تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاق دتين إل ى التوص ل ع ن طري ق االتف اق  ٠كم ا
يجوز للسلطتين المختصين التشاور فيما بينھما بغرض تجنب االزدواج الضريبي في الح االت
غير المنصوص عليھا في ھذه االتفاقية .
 - ٤يج وز للس لطتين المختص تين ف ي ال دولتين المتعاق دتين االتص ال فيم ا بينھم ا مباش رة بغ رض
التوصل إلى اتفاق بالمعنى المحدد في الفقرات السابقة.
المادة الخامسة والعشرون
تبادل المعلومات
 - ١تقوم السلطتان المختص تان ف ي ال دولتين المتعاق دتين بتب ادل المعلوم ات بالق در ال الزم لتطبي ق
أحكام ھذه االتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلق ة بالض رائب الت ي تتناولھ ـا
ھذه االتفاقية وفي الحدود التي ال تخالف فيھا ھ ذه الض رائب أحك ام االتفاقي ة  ،وبص فة خاص ة
لمنع التھرب من مثل ھذه الض رائب  .وي تم تب ادل المعلوم ات دون التقي د بأحك ام الم ادة ). (١
وتعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة س رية وتعام ل أس وة بالمعلوم ات
الت ي ي تم الحص ول عليھ ا وفق ا للق وانين الداخلي ة لھ ذه الدول ة ويفض ي بھ ا فق ط لألش خاص أو
الس لطات )بم ا فيھ ا المح اكم والجھ ات اإلداري ة( المختص ة ب الربط )التق دير( والتحص يل أو
التنفي ذ أو الفص ل ف ي االس تئنافات المتعلق ة بالض رائب الت ي تتناولھ ا ھ ذه االتفاقي ة  ،وعل ى أن
يستخدم ھؤالء األشخاص أو تلك السلطات المعلومات ف ي ھ ذه األغ راض فق ط  ،ولك ن يج وز
لھم إفش اء س ريتھا أثن اء الجلس ات عن د نظ ر ال دعاوى أم ام المح ـاكم أو عن د إص دار األحك ام
القضائية ٠
 - ٢ال يجوز بأي حال من األحوال أن تفسر أحكام الفقرة ) (١من ھذه المادة  ،على انھا تفرض
التزاما على دولة متعاقدة سواء :
) أ ( التخ اذ إج راءات إداري ة تتع ارض م ع الق وانين أو الع رف اإلداري الس ائد ل دى ھ ذه
الدولة أو الدولة المتعاقدة األخرى ؛
)ب( لتقديم معلومات ال يمكن الحصول عليھا طبقا للق وانين أو اإلج راءات المعت ادة ل إلدارة
في ھذه الدولة أو الدولة المتعاقدة األخرى ؛
)ج( لتق ديم معلوم ات ت ؤدي إل ى إفش اء أس رار أي حرف ة أو نش اط أو ص ناعة أو تج ارة أو
مھن ة س رية أو طريق ة تجاري ة م ا دام ان إفش اء س رية أي منھ ا يتع ارض م ع النظ ام
العام ٠
المادة السادسة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظفون القنصليون
ال يترتب على ھذه االتفاقية اإلخالل باإلمتي ازات الض ريبية المق ررة ألعض اء البعث ات الدبلوماس ية
أوالموظف ون القنص ليون بموج ب القواع د العام ة للق انون ال دولي أو بمقتض ى أحكـ ـام اتفاقي ات
خاصة٠
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المادة السابعة والعشرون
سريان االتفاقية
تخط ر ك ل م ن ال دولتين المتعاق دتين الدول ة األخ رى باس تكمال اإلج راءات الت ي يتطلبھ ا دس تورھا
ونظامھا األساسي أو قانونھا لنف ـاذ أحك ام ھ ذه االتفاقي ـة  ،وتس رى ھ ذه االتفاقي ة اعتب ارا م ن الي وم
الثالثين بعد تاريخ آخر ھذين اإلخطارين ٠
وحينئذ تكون االتفاقية نافذة وفقا لما يأتي:
 - ١فيما يتعلق بالضرائب التي تحجز من المنبع  :تسري على المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع
اعتبارا من األول من شھر يناير من السنة الميالدية التالية مباشرة لتاريخ سريان االتفاقية.
 - ٢فيما يتعلق بالضرائب األخرى:
أ ـ بالنسبة لسلطنة عمان:
تسري اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ اعتب ارا م ن األول
من شھر يناير من السنة الميالدية التالية مباشرة لتاريخ سريان
االتفاقية.
ب ـ بالنسبة للمملكة المغربية :تسري عن كل سنة ضريبية أو فترة ضريبية تبدأ من األول من
ش ھر ين اير م ن الس نة الميالدي ة التالي ة مباش رة لت اريخ س ريان
االتفاقية.
المادة الثامنة والعشرون
إنھاء االتفاقية
تظ ل ھ ذه االتفاقي ة س ارية لح ين إنھائھ ا م ن قب ل إح دى ال دولتين المتعاق دتين  ،ويج وز ألي م ن
ال دولتين المتعاق دتين إنھ اء االتفاقي ة م ن خ الل القن وات الدبلوماس ية بإخط ار إنھ اء يوج ه للدول ة
األخرى قبل ستة أشھر على األقل من نھاية أي سنة ميالدية بعد انقضاء خم س س نوات م ن ت اريخ
نفاذ ھذه االتفاقية  ،وفي ھذه الحالة يوقف سريان ھذه االتفاقية على النحو اآلتي :
 - ١فيما يتعلق بالضرائب التي تحجز من المنبع  :المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع اعتبارا
مـن األول من شھر يناير من السنة الميالدية التالية للسنة التي تم فيھا توجيه اإلخطار بإنھاء
االتفاقية ٠
 - ٢فيما يتعلق بالضرائب األخرى :
أ ـ بالنسبة لسلطنة عـمان :على الض رائب المفروض ة ع ن أي ة س نة ض ريبية تب دأ اعتب ارا م ن
األول من شھر يناير من الس نة الميالدي ة التالي ة مباش رة للس نة
التي تم فيھا توجيه اإلخطار بإنھاء االتفاقية.
ب ـ بالنس بة للمملك ة المغربي ة  :عل ى الض رائب المفروض ة ع ن أي ة س نة ض ريبية أو فت رة
ض ريبية تب دأ م ن األول م ن ش ھر ين اير م ن الس نة الميالدي ة
التالي ة مباش رة للس نة الت ي ت م فيھ ا توجي ه اإلخط ار بإنھ اء
االتفاقية.
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إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطـة المخولـة لھما من قب ل حكومتيھم ا ب التوقيع عل ى
ھذه االتفاقيـة ٠
حررت ھذه االتفاقية في مدينة الرباط بتاريخ  ٢٤ذو القعدة  ١٤٢٧ھـ الموافق لـ  ١٥ديس مبر
٢٠٠٦م من نسختين أصليتين باللغة العربية .

عـن
حكومة سلطنة عمان

عـن
حكومة المملكة المغربية

الدكتور/جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة

مصطفى المنصوري
وزير التشغيل والتكوين المھني
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