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  ـــ

 تحقيقاً ألهداف ميثاق ،في جامعة الدول العربيةالمتعاقدة األعضاء إن حكومات الدول 
الجامعة والمبادئ والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمل االقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن 

  ،المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية

تبادل اإلعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات زاماً منها باتفاقية والت
تحقيق التعاون العربي فيما ل، ورغبة منها في تعديلها )1979: اتفاقية تونس(النقل الجوي العربية 

ة بينها في مجال صناعة النقل الجوي وتنميته، وسعياً لتسهيل أعمال الناقل الجوي العربي، وإزال
 وتخفيف أعبائه المالية من خالل تنظيم أسلوب معاملته يوجهها والصعوبات التي المعوقات

، وتماشياً مع التطورات والمستجدات ه نشاطاتاالزدواج الضريبي علىومنع الضريبية والجمركية، 
   ،في مجال صناعة النقل الجوي

  :على ما يلي فقد اتفقت

   :األولى المادة
  التفاقيةبا المشمولون األشخاص

  .متعاقدة دولة من أكثر أو متعاقدة دولة في المقيمين األشخاص على االتفاقية هذه تطبق

  :الثانية المادة
  :التعاريف

 لم ما أمامها الموضحة المعاني التالية والمصطلحات بالعبارات يقصد االتفاقية هذه ألغراض -1
 :ذلك خالف النص سياق يقتض

 نافذة االتفاقية تكون التي العربية الدول جامعة في لعضوا الدولة: المتعاقدة الدولة  -أ 
 .لها بالنسبة

  .هو المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية: المجلس    -ب
 من مكون أخر كيان أي أو االعتباري أو )الفرد (الطبيعي الشخص هو: الشخص   - ج

  .المحلية سلطاتها أو ريةاإلدا أقسامها أحد أو الدولة ذلك في بما أشخاص مجموعة
 الحاصل على رخصة مشغل جوى ومصرح له بتشغيل الشخص هو: الجوى الناقل   -د

  .  خاص أو عام لقانون خاضعاً كان سواءرحالت نقل جوى دولي 
 دولة في مقيم جوى ناقل قبل من تشغيلها يتم بطائرة نقل أي: الدولي الجوي النقل -هـ

  . األخرى المتعاقدة الدولة داخل فقط تقع أماكن بين ئرةبالطا النقل باستثناء, متعاقدة
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 التي السلطة أو يفوضه من أو ةوزير المالي ويمثلها المالية وزارة :المختصة السلطة  -و
 وإبالغ السلطة هذه تحديد متعاقدة دولة كل وعلى، والجمارك الضرائب سلطات لها تتبع

  .المتعاقدة الدول على يمهالتعمبها  العربية الدول لجامعة العامة األمانة
 لها يرد لم عبارة أو مصطلح ألي يكون متعاقدة دولة قبل من االتفاقية هذه أحكام تطبيق عند -2

 في الوارد نفسه المعنى - ذلك خالف النص سياق يقتض مالم -االتفاقية هذه في تعريف
  .فيها المطبقة المرتبطة واألنظمة القوانين

  :الثالثة المادة
  :ـمالمقي

 دولة في مقيماً يعد شخص أي متعاقدة، دولة في مقيم مصطلح يعني االتفاقية هذه غراضأل -1
 أيا أو الدولة تلك يضاًأ ويشمل الدولة تلك وقوانين ألنظمة وفقاً الضريبة ألغراض متعاقدة

  .المحلية سلطاتها أو اإلدارية أقسامها من
 من أكثر في المادة، هذه من) 1 (لفقرةا ألحكام وفقاً مـقيماً، يعد الفرد كان إذا ما حالة في -2

  : كاآلتي تتقرر حالته فإن دولة،
 مسكن له كان فإذا تصرفه، تحت دائم مسكن فيها له يكون التي بالدولة فقط مقيماً يعد   -أ

 عالقات بها له التي بالدولة فقط مقيماً يعد فإنه دولة، من أكثر في تصرفه تحت دائم
  ؛)الحيوية المصالح مركز( افيةثق أو واقتصادية شخصية

 عدم حالة في أو الحيوية، مصالحه مركز فيها يوجد التي الدولة تحديد تعذر حالة في -ب
 له التي بالدولة فقط مقيماً يعد فإنه الدول، من أي في تصرفه تحت دائم مسكن وجود
  معتاد؛ إقامة محل فيها

 أي في معتاد إقامة محل له نيك لم أو دولة من أكثر في معتاد إقامة محل له كان إذا  - ج
  جنسيتها؛ يحمل التي الدولة في فقط مقيماً يعد منها،

 السلطات تقوم منها، أي جنسية يحمل ال أو دولة من أكثر جنسية يحمل كان إذا   -د
  .بينها المتبادل باالتفاق المسألة بتسوية المتعاقدتين الدولتين في المختصة

 في مقيما -الفرد بخالف - أخر شخص المادة، هذه من) 1 (الفقرة ألحكام وفقا يكون، عندما -3
   .الفعلية إدارته مركز فيها يقع التي الدولة في فقط مقيما يعد فإنه متعاقدة، دولة من أكثر

  :الرابعة المادة
  باالتفاقية المشمولة الجمركية) الضرائب ( والرسوم الضرائب

  :الضرائب: أوالً
 أحد أو متعاقدة دولة قبل من المفروضةخل والمبيعات الد ضرائب على االتفاقية هذه تطبق -1

  .فرضها طريقة عن النظر بغض المحلية سلطاتها أو اإلدارية أقسامها
  :خاص بشكل االتفاقية هذه عليها تطبق التي الضرائب -2
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 بما في ذلك الضرائب على إجمالي الرواتب واألجور التي الشركات دخل على الضريبة   -أ
  .تدفعها الشركات

  .األفراد دخل على الضريبة   -ب
  .المضافة القيمة ضريبة أو المبيعات ضريبة   - ج
  .الفيدرالية الدولة ضريبةضرائب السلطات المحلية أو    -د

  :الجمركية) الضرائب (الرسوم: ثانياً
 أحد أو متعاقدة دولة قبل من المفروضة الجمركية) الضرائب (الرسوم على االتفاقية هذه تطبق

 مع األخذ في االعتبار مبدأ المعاملة بالمثل على قوائم السلع المحلية سلطاتها أو داريةاإل أقسامها
  .من ملحق  االتفاقية )  ب–أ (الواردة في الجدولين 

   :ثالثاً
 تفرض التي جوهرها في والمشابهة المماثلة والرسوم الضرائب جميع على ايضاً االتفاقية هذه تطبق

 االنضمام أو التصديق تاريخ بعد المحلية سلطاتها أو اإلدارية أقسامها أحد أو متعاقدة دولة قبل من
 هذه من) ثانياً(و) أوالً (الفقرات في الموضحة الحالية والرسوم الضرائب إلى إضافة, االتفاقية لهذه

 الدول لجامعة العامة األمانة المتعاقدة الدول في مختصة سلطة كل وتبلغ . عنها بديالً أو المادة
  .المتعاقدة الدول على لتعميمها المرتبطة قوانينها أو أنظمتها في جوهرية تغييرات أي عن بيةالعر

 :الخامسة المادة

  اإلعفاءات
  :الضريبية اإلعفاءات : أوالً

مقيم في  جوى ناقل قبل من الدولي الجوي النقل في الطائرات تشغيل عن الناتج الدخل يعفى -1
وكذلك إجمالي الرواتب واألجور  األخرى لمتعاقدةا الدولة في والمتحقق متعاقدة دولة

 الفقرة في المدرجة الضرائب منوالتعويضات واالمتيازات األخرى والتي يتحملها ذلك الناقل 
 ذلك في بما. األخرى المتعاقدة الدولة تلك في االتفاقية هذه من رابعةال المادة من) أ/2 أوالً(

  مجالفيتعمل  تشغيل وكالة أو مشترك عمل وأ تجمع أي في المشاركة عن الناتج الدخل
  .الدولي الجوي النقل

  : اآلتي الدولي الجوي النقل في الطائرات تشغيل عن الناتج بالدخل يقصد -2
 أو البضائع أو األمتعة أو المسافرين نقل عن الناتجة المبيعات من المتحقق الدخل   -أ

  .مستأجرة أو مملوكة الطائرة كانت سواء, البريد أو الحيوانات
   .الطائرة متن على الحرة السوق مبيعات ومن الطائرة مجلة في اإلعالنات من المتحقق الدخل  -ب
 أن شريطة الدولي الجوي النقل حركة في المشغلة الطائرات تأجير من المتحقق الدخل  - ج

  .الرئيسي لنشاطها مكمالً أو عرضياً التأجير هذا يكون
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 األرضية المعدات ملكية نقل أو تأجير أو صيانة وأ استخدام من المتحقق الدخل   -د
 في بها المرتبطة والمعدات الحاويات فيها بما األرضية المناولة لخدمات المستخدمة

 لنشاطها مكملة أو عرضية النشاطات هذه تكون أن شريطة الجوي النقل حركة
  .الرئيسي

 أو ناتجة تكون أن ةشريط البنوك في المودعة األموال عوائد من المتحقق الدخل -ـه
  .الدولي يالجو النقل في الطائرات بتشغيل مرتبطة

تعفى األرباح المتحققة من قبل ناقل جوى مقيم بدولة متعاقدة والناتجة عن نقل ملكية  -3
الطائرات والمعدات المستخدمة في النقل الجوي الدولي من الضريبة في الدولة المتعاقدة 

  .األخرى 
مقيم في  جوى ناقل قبل من المدفوعة األخرى والبدالت التعويضاتو واألجور الرواتب تعفى -4

 دولإحدى ال في مقيم فرد إلىويمارس نشاطه في دولة متعاقدة أخرى  ةمتعاقد دولة
 الدولة فيمن المادة الرابعة، ) ب/2أوالً (المشار إليها في الفقرة  الضريبة من المتعاقدة،
 والبدالت والتعويضات واألجور الرواتب تلك عتخض أن يجوز ذلك ومع األخرى، المتعاقدة
 تلك في اًمقيم الفرد وكان فيها الوظيفة أداء تم إذا األخرى المتعاقدة الدولة تلك في األخرى
   :األخرى وكذلك المتعاقدة الدولة

  .مواطنيها أحد   -أ
  هذه تأدية لغرض فقط األخرى المتعاقدة الدولة تلك في مقيماً يصبح لم أو   -ب

  .ظيفةالو 
الدولة المتعاقدة الناقل الجوى المقيم في الدولة المتعاقدة األخرى من ضريبة المبيعات  تعفى -5

من المادة الرابعة، المفروضة ) ج/2أوالً (أو ضريبة القيمة المضافة المشار إليها في الفقرة 
  : منكلعلى 

 يتم التي تشحيمال وزيوت والزيوت، والوقود الغيار وقطع الغذائية والمواد المؤن   -أ 
 العاملة في النقل الجوى الطائرات في استخدامهايتم  التزود بها في المطارات أو التي

  .الدولي
 الجوي للناقل الدعائية والمواد واألدوات األرضية الخدمات في تستخدم التي المعدات   -ب

 الواردة للشروط ووفقاًفي هذه االتفاقية   االتفاقيةملحق من) ب –أ  (للجدولين وفقاً
  .)ب (الجدول في

 متن على العاملين إلى المدفوعة األخرى والبدالت تواألجور والتعويضا الرواتب تخضع -6
 الدولي الجوى النقل مجال في العاملة متعاقدة، دولةمقيم في  جوى لناقل التابعة الطائرات
  .المتعاقدة الدولة هذه في فقط للضريبة

) د/2أوالً (متعاقدة من الضرائب المشار إليها في الفقرة يعفى الناقل الجوى المقيم في دولة  -7
 .من المادة الرابعة والمفروضة في الدولة المتعاقدة األخرى
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  :الجمركية) الضرائب (الرسوم من اإلعفاءات: ثانياً

 األخرى المتعاقدة الدول من ألي التابع الجوى الناقل طائرات المتعاقدة الدول من كل تعفى -1
 على الجمركية) الضرائب (الرسوم جميع من الدولي الجوى النقل مجال في تعمل والتي
  -:التالي النحو

 الجوى النقل خدمات في المشغلةالمعدات والمواد االعتيادية التي على متن الطائرات    -أ
  .الدولي

   محددة وبكميات متنها على تستخدم والتي الطائرة متن على المخزنة واألطعمة المؤن   -ب
  الجوي النقل خدمات في المشغلة للطائرات اإلصالح أو للصيانة الالزمة لغيارا قطع  - ج

  .المطار داخل المستخدمة الدولي
 اإلمدادات ذلك ويشمل الطائرات متن على المحمولة التشحيم وزيوت والزيوت الوقود   -د

 بها تم التي الدولة أجواء فوق القادمة الرحلة  منجزءكل أو  خالل تستخدم التي
  .الطائرات تزويد ليةعم

 دولة إقليم في الطائرات متن على المحمولة والمؤن والمواد االعتيادية المعدات تفريغ يمكن -2
 التصرف أو تصديرها إعادة حين إلى  مراقبتها وتحت فيها الجمارك سلطات وبموافقة أخرى
  .الجمركية للقوانين وفقاً فيها

 الجوى للناقل الدعائية والمواد واألدوات يةاألرض الخدمات في تستخدم التي المعدات تعفى -3
 ووفقاًفي هذه االتفاقية  قـالملح من) ب – أ (للجدولين وفقاًالمقيم في دولة متعاقدة 

 في الدولة المتعاقدة الجمركية) الضرائب (الرسوم كافة من ،)ب (الجدول في الواردة للشروط
  . األخرى

   .الخدمات مقابل المفروضة مالرسوال تطبق هذه االتفاقية على   :اًلثثا
  

  :السادسة المادة
  اإليرادات فائض تحويل

 إيراداته تحويل حق أخرى متعاقدة لدولة الجوى للناقل تضمن أن متعاقدة دولة كل على -1
 الدولة في وخدماته منتجاته بيع ذلك في بما نشاطه من المتحققة عوائدها مع الفائضة
 ت بعـد استيفاء كافة االلتزامارسوم أو ضرائب أو دقيو أي دون أوالً المذكورة المتعاقدة

 الدولة في الوقت ذلك في السائد الصرف لسعر وفقاً التحويل يتم أن على المترتبة عليه،
 طلب مقدم يختارهاقابلة للتحويل  بعملة وعوائدها الفوائض هذه فيها تحققت التي المتعاقدة
  .التحويل

 .الطلب تقديم تاريخ من يوماً 30 تتجاوز ال نأ على تأخير بدون التحويل عملية تتم -2
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 :السابعة المادة

  يةــاالتفاق قـــتطبي
  

 الثنائية باالتفاقيات عليها المنصوص األخرى بالمزايا اإلخالل دون االتفاقية هذه أحكام تطبق
  .عقدها دون تحول وال المجال هذا في األعضاء الدول بين فيما النافذة األطراف متعددة أو

  :الثامنة ادةالم
  الخالفات وتسوية المتبادل االتفاق إجراءات

 خضوعـه إلى تؤدي سوف أو تؤدي أكثر أو متعاقدة دولة إجراءات أن لشخص يتبين عندما -1
 النظر بغض -له جاز االتفاقية هذه أحكام مع تتفق ال جمركية) ضرائب (رسوم أو لضريبة

 أن -الدول لتلك الداخلية األنظمة أو القوانين في عليها المنصوص التسوية وسائل عن
 ويتعين. فيها يقيم التي المتعاقدة للدولة التابعة المختصة السلطة على موضوعه يعرض
 الذي باإلجراء إخطار أول من اعتباراً سنوات ثالث تتجاوز ال فترة خالل الموضوع عرض

 .اقيةاالتف هذه أحكام تخالف جمركية) ضرائب (رسوم أو لضريبة خضوعـه إلى أدى

 حل إلى تصل أن بنفسها تستطع لم و يبرره ما له االعتراض أن المختصة، للسلطة تبين إذا -2
 البدء يجب. األخرى المتعاقدة الدولة مع مشاورات إجراء تطلب أن عليها يتعين مناسب،

 القرارات وتُتخذ النوع هذا من طلب أي استالم تاريخ من اًيوم 60 خالل المشاورات بهذه
 في واردة زمنية حدود أي من بالرغم إليه التوصل يتم ما تنفيذ ويتم المتبادل بالتوافق
  .المتعاقدتين الدولتين في المحلية والقوانين األنظمة

 الخالف تسوية إلى التوصل من المتعاقدتين الدولتين في المختصة السلطات تتمكن لم إذا -3
 ألي ، يجوزالمشاورات هذه ءبد تاريخ من سنتين خالل المادة هذه من) 2 (الفقرة بموجب

 .المجلس لتسوية ذلك الخالف إلى الخالف موضوع إحالة طلب المتعاقدتين الدولتين من

 

  :تاسعةال المادة
  يةـاالتفاق يذـتنف ةــآلي

 :يتولى المجلس اإلشراف على تنفيذ أحكام هذه االتفاقية ومتابعتها، وله في سبيل ذلك

 التي اآلليات واقتراح االتفاقية هذه تنفيذ لمتابعة لمتعاقدة،ا الدول ممثلي من فنية لجنة ليشكت -1
 -:، وذلك على النحو التاليموادها تنفيذ تضمن

 ذلك بعد وتجتمع نفاذ،دخول االتفاقية حيز ال تاريخ من أشهر ثالثة خاللاللجنة  تجتمع  - أ
 .المتعاقدة الدول ىحدا طلب على بناء الحاجة دعت ما أو كلسنوياً

 الموضوعات بشأن المتعاقدة الدول ثلثي بأغلبية توصياتها الفنية اللجنة تتخذ  - ب
 ،االتفاقية هذهأحكام  وتطبيق تفسيرالمسائل المتعلقة ب ذلك في بما عليها المعروضة
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  .الالزم التخاذ المجلس إلى توصياتها الفنية اللجنة ترفع   - ج
نية لدراستها وإصدار إحالة مقترحات تعديل نصوص وأحكام هذه االتفاقية إلى اللجنة الف -2

 .توصياتها

 .إصدار وتعديل القواعد واإلجراءات الالزمة لمتابعة تنفيذ أحكام هذه االتفاقية -3

إحالة مواضيع الخالف المحالة له بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة إلى محكمة  -4
 .االستثمار العربية إذا تعذر التوصل إلى تسوية بشأنها

  :المادة العاشرة
  يةـــق االتفاقـملح

الواردين في ملحق االتفاقية عند دخولها حيز النفاذ استنادا ) ب(و ) أ(يعمل بالجدولين  -1
 . ألحكام المادة الثانية عشرة من هذه االتفاقية

  .يعتبر الملحق جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية -2

  :المادة الحادية عشرة
  التصديق واالنضمام

اتفاقية تبادل اإلعفاء من الضرائب والرسوم على ة في تصدق الدول األطراف المتعاقد -1
على هذه االتفاقية المعدلة طبقاً ألنظمتها نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية 

 . الداخلية وتودع وثائق تصديقها لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية

ادل اإلعفاء من الضرائب اتفاقية تبيجوز ألي دولة عربية غير مصدقة أو منضمة إلى  -2
أن تنضم إلى هذه االتفاقية والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية 

 .المعدلة، وذلك بإيداع وثيقة انضمامها لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية

ع وثائق تتولى األمانة العامة لجامعة الدول العربية إبالغ الدول األطراف المتعاقدة بإيدا -3
 .التصديق أو االنضمام لهذه االتفاقية

  :المادة الثانية عشرة
  نفاذ االتفاقية

تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثالثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها  -1
لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية من قبل أربع دول أطراف متعاقدة في اتفاقية تونس 

1979،  
 بعد نفاذها على الدول العربية المصدقة أو المنضمة إليها بعد أحكام هذه االتفاقيةتسري  -2

مضي ثالثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى األمانة العامة لجامعة 
  . الدول العربية

 :آلتي ا على النحوطراف المتعاقدة فيها،من قبل الدول األ تطبق أحكام هذه االتفاقية -3
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فيما يتعلق بضرائب الدخل على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم األول من   - أ
يناير من السنة الميالدية التالية للسنة التي أصبحت فيها االتفاقية سارية في حق تلك 

  .الدولة
يوم من ) 30(الجمركية بعد مرور ) الضرائب(فيما يتعلق بالضرائب األخرى والرسوم    - ب

 . لهذه االتفاقيةالتصديق أو االنضمامإيداع وثائق  تاريخ

 

  :ةالمادة الثالثة عشر
  تعديل االتفاقية

يجوز للدولة الطرف المتعاقدة أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه االتفاقية وتحيله إلى 
تخاذ قرار األمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبالغه إلى الدول األطراف المتعاقدة فيها ال

في شأنه، ويكون هذا التعديل بموافقة ثلثي الدول األطراف المتعاقدة في االتفاقية ويدخل التعديل 
حيز النفاذ بعد مضى ثالثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق ألربع دول أطراف  متعاقدة 

  .باالتفاقية لدى األمانة العامة للجامعة

  :المادة الرابعة عشرة
  ةـن االتفاقيـ محابـاالنس

يجوز ألي دولة طرف متعاقد أن تنسحب من هذه االتفاقية بإخطار كتابي موجه لألمين  -1
  .العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبالغه إلى جميع الدول األطراف المتعاقدة

 . بهيعد االنسحاب نافذا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إخطار األمين العام لجامعة الدول العربية -2

 على ، المنسحبة الطرف المتعاقدةمن قبل الدولة يتم إيقاف تطبيق أحكام هذه االتفاقية -3
  :اآلتيالنحو 

أو بعد اليوم األول /فيما يتعلق بضرائب الدخل على السنوات الضريبية التي تبدأ في   -أ
  . من يناير من السنة الميالدية التالية للسنة التي أصبح فيها االنسحاب نافذاً

  .الجمركية من تاريخ نفاذ االنسحاب) الضرائب(فيما يتعلق بالضرائب األخرى والرسوم    -ب
من هذه ) 1(باالنسحاب من هذه االتفاقية طبقاً للفقرة المتعاقدة  الطرفدولة العندما تخطر  -4

المادة فإن االلتزامات الناشئة عن أحكام هذه االتفاقية خالل المدة التي سبقت تاريخ نفاذ 
  .اب، تظل قائمة بعد نفاذ االنسحاب وحتى انتهاء هذه االلتزاماتاالنسح

  

  :المادة الخامسة عشرة
  1979إلغاء العمل باتفاقية تونس لعام 

تحل هذه االتفاقية المعدلة بالنسبة للدول التي تنضم إليها محل االتفاقية األصلية التي وافق عليها 
  .، وتلغى كافة أحكامها5/9/1979المؤرخ ) 791(المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجب قراره رقم 
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هـ ............... بتاريخ ....... حررت هذه االتفاقية المعدلة باللغة العربية في مدينة 
م من أصل واحد مودع باألمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم نسخة /    /        الموافق  

وزراء النقل العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة لألصل لكل مطابقة لألصل لألمانة العامة لمجلس 
  .دولة من الدول الموقعة على االتفاقية
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