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اعتباراً من الثالث من مارس،  

 2021عام 

 عىل أساس رب  ع سنوي للتحديثهذا التقرير قابل 

 

 بشأن  إيضاحات  

االتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة باالتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء  

 الضريبي ونقل األرباح 

 العربية  مصرجمهورية 

 

في كثير من  تشتملوالتي  ،اإللكترونيةمواقع المختلف متضاربة عبر الالمنشورات بعض تداوله من  تمما لنظًرا 

االتفاقية متعددة  رجى االطالع فيما يلي على بعض الحقائق المتعلقة بإيداع، ي  على معلومات غير دقيقة األحيان

 : سريانهاتواريخ ومصر الخاصة بدولة  MLI األطراف

 .2020سبتمبر،  30في ها على االتفاقية متعددة األطراف تصديقأودعت دولة مصر وثيقة  .1

 

التفاقية متعددة افي إطار الخاص بها  موقفالضمن اتفاقية ضريبية  54أخطرت دولة مصر عن  .2

الخاص بمنظمة التعاون  الويب موقع عبر )متاح االطالع على الموقف الخاص بدولة مصر  األطراف

 OECDاالقتصادي والتنمية 

 -instrument-egypt-position-mli-http://www.oecd.org/tax/treaties/beps(

)deposit.pdf 

 (.من منشورات  نشرهما سبق كما يمكن الوقوف على موقف مصر من خالل 

 

 كافةاتفاقية مطابقة يمكن تعديلها من خالل االتفاقية متعددة األطراف بمجرد سريانها على  39هناك  .3

 االتفاقيات المشمولة: 

 ألبانيا  .1

 البحرين  .2

 بلجيكا  .3

 بلغاريا  .4

 كندا  .5

 الشعبية( الجمهورية الصين ) .6

 جمهورية التشيك  .7

 الدنمارك  .8

 فنلندا  .9

 فرنسا  .10

 اليونان  .11

http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-egypt-instrument-deposit.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-egypt-instrument-deposit.pdf
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 المجر  .12

 الهند  .13

 إندونيسيا  .14

 أيرلندا  .15

 إيطاليا  .16

 اليابان  .17

 األردن  .18

 كوريا  .19

 الكويت  .20

 ماليزيا  .21

 مالطا  .22

 موريشيوس  .23

 المغرب  .24

 هولندا  .25

 باكستان  .26

 بولندا  .27

 رومانيا  .28

 روسيا  .29

 صربيا  .30

 سنغافورة  .31

 جنوب أفريقيا  .32

 إسبانيا  .33

 السويد  .34

 تونس  .35

 تركيا  .36

 أوكرانيا  .37

 المملكة المتحدة  .38

 السعودية المملكة العربية  .39

 

التي ت خصم من المنبع دء سريان االتفاقية متعددة األطراف فيما يخص الضرائب الخاصة ببتواريخ ال .4

 1اعتباًرا من لى االتفاقية متعددة األطراف ع تالقضائية التي صدقالواليات التفاقيات المبرمة مع على ا

 :2021 ،مارس 

 

 2021يناير،  1ألبانيا:  .1

 2021يناير،  1بلجيكا:  .2



 
 
 
 
 

 

 

 2021الثالث من مارس،  فى

 

 

اعتباراً من الثالث من مارس،  

 2021عام 

 عىل أساس رب  ع سنوي للتحديثهذا التقرير قابل 

 2021يناير،  1كندا:  .3

 2021يناير،  1لتشيك: جمهورية ا .4

 2021يناير،  1الدنمارك:  .5

 2021يناير،  1فنلندا:  .6

 2021يناير،  1فرنسا:  .7

 2021يناير،  1الهند:  .8

غير معروف، نظراً لقيام إندونيسيا بإبداء تحفظها بموجب السريان تاريخ إندونيسيا:  .9

 تأخير سريان االتفاقية متعددة األطراف.بغرض ( )أ( 7) 35المادة 

  2021يناير،  1أيرلندا:  .10

 2021يناير،  1اليابان:  .11

 2021يناير،  1األردن:  .12

 2021يناير،  1كوريا:  .13

 2022يناير،  1ماليزيا:  .14

 2021يناير،  1مالطا:  .15

 2021يناير،  1موريشيوس:  .16

 2021يناير،  1هولندا:  .17

 2022يناير،  1باكستان:  .18

 2021يناير،  1بولندا:  .19

غير معروف، نظراً لقيام روسيا بإبداء تحفظها بموجب المادة تاريخ السريان روسيا:  .20

 تأخير سريان االتفاقية متعددة األطراف.بغرض ( )أ( 7) 35

 2021يناير،  1صربيا:  .21

 2021يناير،  1سنغافورة:  .22

غير معروف، نظراً لقيام السويد بإبداء تحفظها بموجب المادة تاريخ السريان السويد:  .23

 تأخير سريان االتفاقية متعددة األطراف. بغرضأ( ( )7) 35

 2021يناير،  1أوكرانيا:  .24

 2021يناير،  1المملكة المتحدة:  .25

 2021يناير،  1المملكة العربية السعودية:  .26

 

الضرائب األخرى على  فيما يخص كافةبدء سريان االتفاقية متعددة األطراف بالتواريخ الخاصة  .5

 1االتفاقيات المبرمة مع الواليات القضائية التي صدقت على االتفاقية متعددة األطراف اعتباًرا من 

 الضريبية التي تبدأ اعتباراً من(  : )سريان االتفاقية متعددة األطراف على الفترات2021مارس، 

 

 2021يوليو،  1ألبانيا:  .01

 2021يوليو،  1بلجيكا:  .02

 2021وليو، ي 1كندا:  .03
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 2021يوليو،  1جمهورية التشيك:  .04

 2021يوليو،  1الدنمارك:  .05

 2021يوليو،  1فنلندا:  .06

 2021يوليو،  1فرنسا:  .07

 2021يوليو،  1الهند:  .08

في وقت الحق، نظراً لقيام إندونيسيا بإبداء تحفظها  السريان تاريخ ي ؤكد إندونيسيا:  .09

 االتفاقية متعددة األطراف.( )أ( بغرض تأخير سريان 7) 35بموجب المادة 

    2021يوليو،  1أيرلندا:  .10

 2021يوليو،  1اليابان:  .11

 2021يوليو،  1األردن:  .12

 2021يوليو،  1كوريا:  .13

 2021ديسمبر،  1ماليزيا:  .14

 2021يوليو،  1مالطا:  .15

 2021يوليو،  1موريشيوس:  .16

 2021يوليو،  1هولندا:  .17

 2021أكتوبر،  1باكستان:  .18

 2021يوليو،  1بولندا:  .19

في وقت الحق، نظراً لقيام روسيا بإبداء تحفظها بموجب تاريخ السريان روسيا: ي ؤكد  .20

 ( )أ( بغرض تأخير سريان االتفاقية متعددة األطراف.7) 35المادة 

 2021، يوليو 1صربيا:  .21

 2021، يوليو 1سنغافورة:  .22

تحفظها بموجب ، نظراً لقيام السويد بإبداء في وقت الحقتاريخ السريان ي ؤكد السويد:  .23

 ( )أ( بغرض تأخير سريان االتفاقية متعددة األطراف.7) 35المادة 

 2021، يوليو  1أوكرانيا:  .24

 2021، يوليو 1المملكة المتحدة:  .25

 2021، يوليو 1المملكة العربية السعودية:  .26

 

 

 

 مصلحة الضرائب المصرية 

 وزارة المالية 

 

 


