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تآكل الوعاء   مكافحة  �شأن(OECD/G20) مجموعة العشر�ن  /التعاون االقتصادي والتنمیةطار الشامل لمنظمة  اإل تحدد هذه الوثیقة البیان الذي تمت مناقشته في  
. وتجدر اإلشارة إلى أنه لم ینضم جمیع أعضاء اإلطار  2022د�سمبر    16  بتار�خ  قضائیة عضو  وال�ة  138  وافقت علیهوقد  .  )BEPSاألر�اح (ونقل  الضر�بي  
 .حتى یومنا هذاالشامل 

 
 

 األر�اح  نقل و تآكل الوعاء الضر�بي   مكافحة  /مجموعة العشر�ن �شأن التعاون االقتصادي والتنمیة منظمةمشروع 

 

لم الر�ائز  ثنائي  حل  حول  التحد�ات    عالجةبیان 
 الرقمي   االقتصادالتحول إلى  الضر�بیة الناشئة عن  

 2021اكتو�ر  8
 

 مقّدمة
 

األر�اح على حل ثنائي الر�ائز  ونقل  تآكل الوعاء الضر�بي    مكافحة   مجموعة العشر�ن �شأن/ التعاون االقتصادي والتنمیة طار الشامل لمنظمة  وافق اإل
من  كل ر�یزة  �عناصر  من    یه االتفاق علتم  وتتناول الفقرات التالیة عرض لما  .  الرقمي  االقتصادعن التحول إلى  لمعالجة التحد�ات الضر�بیة الناجمة  

 .  الر�ائز

 لة.◌ّ خطة تنفیذ مفص�الملحق ترد و 
 
 

 الر�یزة األولى
 

 ئكضضئف 
 

  هار�ح�ز�د  و ملیار یورو    20عالمي عن  ال  ها رقم اعمالالتي یز�د  )  MNEs(هي الشر�ات متعددة الجنسیات  الر�یزة األولى  نطاق  التي تأتي ضمن  الشر�ات  
  ملیار  10  إلى الحد األدنى لرقم األعمال  مع خفض  متوسط  آلیة احتساب ال�تم احتساب الر�ح عن طر�ق  و اإلیرادات)  (أي الر�ح قبل الضرائب/   % 10عن  

سنوات من دخول    7�عد  صلة تبدأ  ذات  مراجعة  إجراء عملیة  ، مع  "أ"الیقین الضر�بي على المبلغ  �ما في ذلك  نجاح التطبیق    على  یتوقف  وهذا  یورو، 
 .واستكمال المراجعة في مدة ال تز�د عن عام واحد ، النفاذ  االتفاقیة حیز

 .والخدمات المالیةنشاط التنقیب �تم استبعاد و 
 

شد�ٮى   ئإلذةٮئم ئك
 

الشر�ة    تحققعندما  المستخدم  السوق  تمثل    وال�ة قضائیةإلى  جدیدة ذات غرض خاص تسمح بتخصیص المبلغ "أ"    ارتباط ضر�بي ستكون هناك قاعدة  

https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-october-2021.pdf
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للوال�ات القضائیة  �النسبة  و .  الوال�ة القضائیةإیرادات �قیمة ملیون یورو على األقل من تلك  الر�یزة األولى  نطاق  التي تدخل ضمن  متعددة الجنسیات  
 .یورو 250 000عند  ُ�حدد االرتباط الضر�بي ، ملیار یورو  40تج المحلي فیها عن األصغر التي �قل إجمالي النا 

 ."أ "لتخصیص المبلغ   ةمؤهل الوال�ة القضائیة تتحدید ما إذا �انعلى غرض الخاص ذات ال االرتباط الضر�بي  قاعدةتطبیق و�قتصر 

 .الحد األدنى  مقتصرة علىصغیرة) المبیعات ال  تكون تكالیف االمتثال (�ما في ذلك تتبع �میاتسوف و 
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ب   ئك�صن
 

  % 10من الر�ح المتبقي المحدد على أنه ر�ح یز�د عن  %  25، سیتم تخصیص  التي تدخل ضمن نطاق الر�یزة األولى�ات متعددة الجنسیات  �النسبة للشر 
 .قائم على اإلیراداتالذي �ستخدم أساس تخصیص  االرتباط الضر�بي ذات التي تمثل السوق المستخدم   الوال�ات القضائیةمن اإلیرادات إلى 

 

ة  ستذ ئأليدئخئ  ل
 

،  لتسهیل تطبیق هذا المبدأو هالكها.  السوق النهائي حیث یتم استخدام السلع أو الخدمات أو استالوال�ات القضائیة التي تمثل  إلى  اإلیرادات  �عود مصدر  
، �جب على الشر�ة  اإلیرادات الخاصة �مصدر  قواعد  العند تطبیق  و .  المعامالتلفئات محددة من  اإلیرادات  خاصة �مصدر  لة  قواعد مفّص   وضعسیتم  

 .متعددة الجنسیات �الشر�ة استخدام طر�قة موثوقة تعتمد على الحقائق والظروف الخاصة التي تدخل ضمن نطاق الر�یزة األولى متعددة الجنسیات 
 

ثتيت  شد�ٮى ة ؟ ئك  ئكمعئ
 

حاسبة  لمالوارد �ادخل  ال �الرجوع إلى  التي تدخل ضمن نطاق الر�یزة األولى  متعددة الجنسیات    للشر�اتذي الصلة  ر�ح أو الخسارة  المقیاس  سیتم تحدید  
 .المحدودة عدد من التعدیالت إجراء ، مع المالیة 

 .یتم ترحیل الخسائرسوف    
 

 ئكئقحنظ 
 

 .مع قواعد النطاق القطاع توافق   الحسا�ات المالیة �  قطاعاتما یتم اإلفصاح عنه من بناًء على  یتم   في ظروف استثنائیة حیثإال  التقسیمیتم ال 
 

لك آل  �ئجئكصإلد ئي مر�ظئكئحم�� ه ئك ذ  ئ
 

  ، تمثل السوق المستخدم  وال�ة قضائیة للضر�بة في  �الفعل  خاضعة  تدخل ضمن نطاق الر�یزة األولى  عندما تكون األر�اح المتبقیة لشر�ة متعددة الجنسیات  
من خالل المبلغ    مخد المستالتي تمثل السوق  للوال�ة القضائیة  ألر�اح المتبقیة المخصصة  یضع حًدا أقصى لفإن المالذ اآلمن ألر�اح التسو�ق والتوز�ع س

 .مز�د من العمل على تصمیم المالذ اآلمن �ما في ذلك مراعاة النطاق الشاملسیتم االضطالع �و . "أ"
 

لك   ثت  شد�ٮى ئك  ئإلرخهئث ئك
 

 .الضر�بي االئتمان�استخدام طر�قة اإلعفاء أو التي تمثل السوق المستخدم    للوال�ات القضائیةاالزدواج الضر�بي على األر�اح المخصصة  الحد منسیتم 

 .التي تحقق ر�ًحا متبقًیا  الكیاناتمن  لضر�بةبتحمل مسئولیة سداد ا) بة المطالَ  (أو الكیانات ب  المطالَ الكیان  انتقاء یتم وسوف 
 

شد�ٮى   ئكنقنك ئك
 

ب االزدواج الضر�بي للمبلغ  تجنّ   یتیحمما    ، تسو�تها من آلیات منع النزاعات و التي تدخل ضمن نطاق الر�یزة األولى  ستستفید الشر�ات متعددة الجنسیات  
  النزاعاتتسو�ة  سیتم  و �طر�قة إلزامیة وملزمة.    ، ) الشر�ات أر�اح  و   تسعیر المعامالتحول    نزاعاتال  (مثل  "أ"المتعلقة �المبلغ    المسائل  �ل�ما في ذلك    ، "أ"

 .تسو�تها الموضوعیة و  النزاعات لیة منع  آلدون تأخیر من   ، تتعلق �المبلغ "أ" �طر�قة إلزامیة وملزمة  المسائلما إذا �انت  �شأن

توافر  سو  المؤهلة لتأجیل مراجعة األقران  "أ"المتعلقة �المبلغ    على المسائلالملزمة االختیار�ة    النزاعات   تسو�ةآلیة  یقتصر  النامیة  �موجب    لالقتصادات 
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لدیها نزاعات  1األر�اح  نقلو الوعاء الضر�بي  تآكل    من  14اإلجراء   االتفاق المتبادل متعلقة �  ولیس  مستو�ات منخفضة من هذه  تمر �  �انتأو    إجراء 
  ،غیر مؤهلة من خالل المراجعة  یتبین أنها التي    الوال�ات القضائیة  وستبقى�انتظام؛    االختیار�ةلهذه اآللیة    الوال�ة القضائیةستتم مراجعة أهلیة  و .  النزاعات

 .السنوات الالحقة �ل غیر مؤهلة في 
 

 
ول على تأجیل لمراجعة األقران  على شروط األهلیة للحص 14وثائق مراجعة األقران بموجب اإلجراء المنشورة في إطار  14من منهجیة التقییم الحالیة �موجب اإلجراء  7تنص الفقرة  1

 من تآكل الوعاء الضر�بي ونقل األر�اح.  14�موجب اإلجراء 
 

https://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-14-on-more-effective-dispute-resolution-peer-review-documents.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-14-on-more-effective-dispute-resolution-peer-review-documents.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-14-on-more-effective-dispute-resolution-peer-review-documents.pdf
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ا"   ئكصٮكع "
 

مع التر�یز �شكل خاص على احتیاجات البلدان    ،داخل البلد  األساسیة  على أنشطة التسو�ق والتوز�ع  المحاید   السعرمبدأ  تطبیق  عملیة    ظیم ن وتسیتم تبسیط  
 .2022هذا العمل �حلول نها�ة عام  انجاز سیتم و  القدرات. محدودة  

 

 ئألخئذب 
 

الر�یزة األولى  نطاق  ضمن  دخل  التي توالسماح للشر�ات متعددة الجنسیات    اإلقرارات)   تقد�مالتزامات  االمتثال الضر�بي (�ما في ذلك    عملیة  تنظیمسیتم  
 .واحد �یان�إدارة العملیة من خالل 

 

تئمن  ب ئك � د آحئخ  ةتئان
 

الخدمات الرقمیة وغیرها من التدابیر المماثلة ذات  على  المفروضة  ضرائب  ال   �ل   إلغاء   من جمیع األطراف   (MLC)اقیة متعددة األطراف  طلب االتفتست
على الخدمات الرقمیة أو أي  جدیدة  لن یتم فرض أي ضرائب  و وااللتزام �عدم إدخال مثل هذه التدابیر في المستقبل.    ، الشر�ات �جمیع  یتعلق  فیما  الصلة  

حیز  اقیة متعددة األطراف  االتفأو دخول    2023د�سمبر    31ر�خ  وحتى تا  2021أكتو�ر    8تدابیر أخرى مماثلة ذات صلة على أي شر�ة اعتباًرا من  
الخدمات الرقمیة وغیرها من التدابیر المماثلة ذات الصلة.   علىالمفروضة حالیًا  ضرائبال إلغاءطر�قة تنسیق على نحو مالئم سیتم و . ، أیهما أقرب النفاذ 

 .ید �أن الترتیبات االنتقالیة تتم مناقشتها على وجه السرعةفمن �عض األعضاء تواردة   إلى تقار�ر  اإلطار الشامل و�شیر 
 

 ئكئضفنث 
 

"أ" في عام  �سري العمل �المبلغ  و ،  2022في عام  فتح �اب التوقیع علیها  مع  المبلغ "أ"    طبیقت   هاسیتم إعداد االتفاقیة متعددة األطراف التي یتم من خالل
 لة.  خطة تنفیذ مفّص �الملحق . وترد 2023

 

 الر�یزة الثانیة 
 

سصنظ ئك�كى   ئكئ
 

 :الثانیة من الر�یزة تتكون 

  ، )IIR) قاعدة تضمین الدخل GloBE ) :(1 )(فیما ُ�عرف �قواعد    العالميالضر�بي  قواعد مكافحة تآكل الوعاء    قاعدتان محلیتان متشا�كتان (مًعا •
المدفوعات الضر�بیة    قاعدة)  2و(   ة منخفض  ةلضر�بالخاضع  الكیان العضو المشارك    دخلل   نظًراعلى الكیان األم    تكمیلیة  التي تفرض ضر�بة

الخاضع    الكیان العضو المشارك  دخل فیه  �خضع  ال  �القدر الذي  والتي ترفض الخصومات أو تتطلب تعدیًال مكافًئا    ، )UTPR(   المنخفضة
 ؛ و قاعدة تضمین الدخل�موجب  الى الضر�بة    منخفضةلضر�بة 

�فرض ضرائب محدودة    المصدرتمثل    التي القضائیة    للوال�ات) تسمح  (STTR)المدفوعات الخاضعة للضر�بة  قاعدة  (  اتفاقیة قاعدة مستندة إلى   •
  المدفوعات الخاضعة للضر�بة قاعدة  سیتم اعتماد  و .  الضر�بة  تخضع لضر�بة أقل من الحد األدنى لمعدل  مرتبطة   طراف أل مدفوعات  �عض  على  

(STTR)  العالمي   الضر�بي  مكافحة تآكل الوعاءقواعد �موجب مشمولة �ضر�بة )GloBE(. 
 

ب ئكقمئعت   حئك
 

 نهج مشترك. �مثا�ة العالمي  الضر�بي قواعد مكافحة تآكل الوعاء  تكون س
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 :اإلطار الشامل هذا �عني أن أعضاء و 

  فسیقومون بتنفیذ القواعد و�دارتها ، لكن إذا اختاروا القیام بذلك،  ) GloBE(   العالميالضر�بي  قواعد مكافحة تآكل الوعاء  بتبني    لیسوا ملزمین •
�معرفة  في ضوء القواعد النموذجیة والتوجیهات المتفق علیها ما یتم  �طر�قة تتسق مع النتائج المنصوص علیها في الر�یزة الثانیة، �ما في ذلك  

 ؛اإلطار الشامل 

اآلخرون �ما في ذلك االتفاق على    اإلطار الشاملالتي �طبقها أعضاء  العالمي    الضر�بي  قواعد مكافحة تآكل الوعاءتطبیق  وافقون على  ی •
 .آمنة متفق علیها مالذاتترتیب القواعد وتطبیق أي 
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 ئكضضئف 
 

ملیون    750حد الـ  على األقل  ا  یبلغ حجم مبیعاتهعلى الشر�ات متعددة الجنسیات التي    ) GloBE(العالمي  الضر�بي  قواعد مكافحة تآكل الوعاء  ستنطبق  
تتمتع البلدان �الحر�ة  و .  ) حدة على مستوى �ل دولة على    تقریر(  مشروع تآكل الوعاء الضر�بي ونقل األر�احمن    13اإلجراء  یورو على النحو المحدد في 

 .المبّین أعاله  الحدعلى الشر�ات متعددة الجنسیات التي �قع مقرها الرئیسي في بلدها حتى لو لم تستوف   )IIR(   قاعدة تضمین الدخلفي تطبیق  

عتبر  أو صنادیق االستثمار التي تُ   �ةالتقاعد المعاشات  ال تخضع الكیانات الحكومیة أو المنظمات الدولیة أو المنظمات غیر الهادفة للر�ح أو صنادیق  
هذه الكیانات أو المنظمات أو الصنادیق    المستخدمة من قبل  الكیانات القا�ضةلمجموعة شر�ات متعددة الجنسیات أو أي من    ) UPE(   نهائیة  أم  كیانات

 .) GloBE(العالمي الضر�بي  قواعد مكافحة تآكل الوعاء ل
 

سصنظ ئكقمئعت   ة
 

األسهم التي    ملكیة فیما �خص  الملكیة  تجزئة  لقاعدة    وفقاً سفل  األ على إلى  األ على أساس نهج من    تكمیلیة ضر�بة    ) IIR(   قاعدة تضمین الدخل خصص  ت
 .% 80تقل عن 

المنخفضةخصص  تو  الضر�بیة  المدفوعات  المرتبطة�  األعضاء  ات الكیانها  عتدف  تكمیلیةضر�بة  )  UTPR(  قاعدة  الضرائب    مجموعة األشخاص  ذات 
  العالمي قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي    ستنص و .  النهائي لكیان األم  اود بها  جالقضائیة المو   الوال�ةالموجودة في  الكیانات  �ما في ذلك تلك    ،المنخفضة

 )GloBE(   قاعدة المدفوعات الضر�بیة المنخفضةمن  لشر�ات متعددة الجنسیات  ا   استثناء  ) علىUTPR  (والُمعرَّفة    ، في المرحلة األولیة من نشاطها الدولي
وال�ات    5ال یز�د عن    فیماملیون یورو والتي تعمل    50  �قیمة ال تتجاوزعلى أنها الشر�ات متعددة الجنسیات التي لدیها أصول ملموسة في الخارج  

العالمي  قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي  سنوات �عد دخول الشر�ات متعددة الجنسیات في نطاق    5على فترة  االستثناء  قتصر  �و .  2أخرى   قضائیة
 )GloBE  (  .قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي العالمي�النسبة للشر�ات متعددة الجنسیات التي تقع في نطاق  و ألول مرة   )GloBE (    عند دخولها حیز

 .) UTPR(   قاعدة المدفوعات الضر�بیة المنخفضة�  العمل ء الخمس مع بد سنوات التبدأ فترة  ، النفاذ 
 

ب  شد�ٮ لعتك ئك ا   )ETR(ئكفعئك ححئ
 

سا�ه على  تح االذي یتم    الفعال�استخدام اختبار معدل الضر�بة    تكمیلیة على فرض ضر�بة  )  GloBE(  قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي العالميستعمل  
المالیة (مع تعدیالت    المحاسبة المحدد في  دخل  على أساس الد  حدَ �ُ   اً ضر�بی  وعاءً والذي �ستخدم تعر�ًفا مشترً�ا للضرائب المشمولة و   القضائیة الوال�ة  أساس  

 متفق علیها متسقة مع أهداف السیاسة الضر�بیة للر�یزة الثانیة وآلیات معالجة اختالفات التوقیت).

حد  إخضاعها للمع  سنوات    4تم توز�ع األر�اح في غضون  ی   في حال   تكمیلیة  ضر�بة�كون هناك    فلن   ،التوز�ععلى  ضر�بة لالحالیة ل نظمة  األ یتعلق � مافیو 
 ما یز�د عنه.أو ضر�بة  للمعدل ا دنى األ

 

و   ثت ئآلخم ب كصعتك ئئك شد�ٮ  ك
 

 .% UTPR ( 15(   المدفوعات الضر�بیة المنخفضةقاعدة و  ) IIR(  قاعدة تضمین الدخل الحد األدنى لمعدل الضر�بة المستخدم ألغراض  یبلغ 
 

ة  ؟ئ  ئإلزئبضئ
 

 
الوعاء  ما في حال �انت تلك الشر�ة متعددة الجنسیات لدیها �یان مشارك في تلك الوال�ة القضائیة على النحو المحدد ألغراض قواعد مكافحة تآكل  وال�ة قضائیةُینظر للشر�ة متعددة الجنسیات على أنها تعمل في  2

 .) GloBE(  الضر�بي العالمي 
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ستبعد  �  ) formulaic substance carve-out( استثناء على أساس جوهر النشاط  على  )  GloBE(   قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي العالميستنص  
  % 8سیكون مبلغ الدخل المستبعد    ،سنوات  10فترة انتقالیة مدتها  وخالل  المرتبات.  مة الدفتر�ة لألصول الملموسة و من القی  %5مبلًغا من الدخل �مثل  

  نقطة  0.4  و�نسبة   ،األولى  الخمس  السنوات  عن  مئو�ة  نقطة   0.2  بنسبة   سنوً�ا و�نخفض    ، المرتبات من    %10من القیمة الدفتر�ة لألصول الملموسة و 
 .األخیرة الخمس  السنوات  عن لمرتباتل مئو�ة  نقطة  0.8 و�نسبة   الملموسة لألصول   مئو�ة

متعددة    ةالتي تمتلك فیها الشر�  للوال�ات القضائیة�النسبة  بعاد  حد أدنى لالستأ�ًضا على    )GloBE(   قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي العالميستنص  و 
 .ملیون یورو تقل عنمالیین یورو وأر�اح  10الجنسیات إیرادات تقل عن 
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ة  ئآلخدظ  ئإلزئٮعئخئ
 

أ�ًضا على استبعاد دخل الشحن الدولي �استخدام تعر�ف هذا الدخل �موجب االتفاقیة    )GloBE(   قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي العالمي تنص  
 .االقتصادي والتنمیةالضر�بیة النموذجیة لمنظمة التعاون  

 

ة ئكئٮحنم   ؤجدئ؟ئ
 

االمتثال والتكالیف اإلدار�ة   ف تكالی قدر اإلمكان ولتجنب  محددة األهداف   ) GloBE(   قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي العالميلضمان أن تكون إدارة  
 .سیشمل إطار التنفیذ مالذات آمنة و / أو آلیات أخرى  ،غیر المتناسبة مع أهداف السیاسة

 

مئغ�  بمطئل لظ ئكئ ش لضجف ب  شد�ٮ ب هئكجئصظ ك د ئكصكصمز شمك غن لك ئآل  )GILTI( ئكتخف ئكعئكصى ئكصئآةى 
 

وافق  سیت  سیتم النظر في الظروف التي   ،في هذا السیاقو .  الوال�ة القضائیة  على أساس  للضر�بة   معدًال أدنى من المتفق علیه أن الر�یزة الثانیة ستطبق  
قواعد  مع  الذي وضعته الوال�ات المتحدة األمر�كیة  )  GILTI(   المتأتي من األصول غیر الملموسة والخاضع لضر�بة منخفضةالعالمي  الدخل  �موجبها نظام  

 .لضمان تكافؤ الفرص ) GloBE(  مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي العالمي
 

ب شد�ٮ ب كك ة ئكجئصع معئ  ) STTR(  فئعتب ئكصتغ
 

اآلراء �شأن الر�یزة الثانیة للبلدان  جزء ال یتجزأ من تحقیق توافق في هي    (STTR)  قاعدة المدفوعات الخاضعة للضر�بة أن    اإلطار الشامل یدرك أعضاء  
قاعدة المدفوعات  المعمول �ه في  معدل  للشر�ات أقل من الحد األدنى لا دخل  على  الذین �طبقون معدالت ضر�بة    إن أعضاء اإلطار الشامل .  3النامیة

  (STTR)  قاعدة المدفوعات الخاضعة للضر�بة سیطبقون  ،  جموعة محددة من المدفوعات األخرى على الفائدة واإلتاوات وم  (STTR)  الخاضعة للضر�بة 
 .القیام بذلك  م لب منهطُ متى  اإلطار الشاملاألعضاء في من بلدان نامیة ثنائیة مع اتفاقیات   ما یتم منفی

الذي ینطبق  ومعدل الضر�بة    STTRالمعمول �ه في قاعدة المدفوعات الخاضعة للضر�بة  للمعدل  سیقتصر الحق الضر�بي على الفرق بین الحد األدنى  و 
 .المدفوعاتعلى 

 .% 9 هو (STTR)المعمول �ه في قاعدة المدفوعات الخاضعة للضر�بة للمعدل سیكون الحد األدنى و 

 

 ئكئضفنث 
 

المدفوعات الضر�بیة  قاعدة  بدأ العمل �على أن ی  ، 2023في عام    النفاذلتدخل حیز    ، 2022في عام  قانون  تشر�ع الر�یزة الثانیة من خالل  من المتوقع  
 .لةخطة تنفیذ مفّص �الملحق ترد و .  2024في عام ) UTPR(   المنخفضة

 
 
.

 
تم تحدیث  على أن ی 2019دوالًرا أمر�كًیا أو أقل في عام  12 535، طر�قة أطلس البنك الدولي�استخدام  ا جمالي، محسو�ً لهذا الغرض، ُتعرَّف البلدان النامیة �أنها البلدان التي یبلغ نصیب الفرد فیها من الدخل القومي اإل 3

 �انتظامذلك 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378832-what-is-the-world-bank-atlas-method
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 الملحق. خطة التنفیذ المفصلة 
الرئیسیة   المراحل�ما في ذلك    ،ا لتلك العملیةزمنیً   الموصوف في البیان. �ما أنه �حدد جدوالً   ثنائي الر�ائز �صف هذا الملحق العمل المطلوب لتنفیذ الحل  

  اإلطار الشامل �درك أعضاء و جوانب التنفیذ.  �افة مخصصة للبلدان النامیة لدعم  فنیةمساعدة  توافر اإلشارة إلىمع   ، ا ) للمضي قدمً IFلإلطار الشامل ( 
تحقیق  ل تشر�عیة    ةعملیما �قومون �ه من  الجهود في سیاق    �افة  ببذلتماًما    وهم ملتزمون الطبیعة الطموحة للجداول الزمنیة الواردة في خطة التنفیذ هذه  

 .هذا الهدف
 

 الر�یزة األولى
 

�م سیتم    ،الشر�اتجمیع  على  المفروضة  المماثلة ذات الصلة    التدابیر غیرها من  الخدمات الرقمیة و   على  ضرائب ال   �ل إلغاء  مع    ، المبلغ "أ"  تطبیقسیتم  
 ح أدناه.�ما هو موّض  ، الر�یزة األولى الخاص �حل الالمبلغ "ب" �موجب تطبیق  

 

 ئكصٮكع "آ" 
 

سر�ان العمل �ه  ، بهدف السماح �ات المرتبطة �القانون المحلي من خالل اتفاقیة متعددة األطراف، وعند الضرورة عن طر�ق التغییر  "أ"المبلغ  تطبیقسیتم  
 .2023في عام 

 

 االتفاقیة متعددة األطراف 
 

  ،لالتفاقیة   التي تنضم الوال�ات القضائیة    لكل لتقد�م إطار متعدد األطراف    اتفاقیة متعددة األطراف   وضع سیتم    ، من أجل تسهیل التنفیذ السر�ع والمتسق 
القواعد الالزمة لتحدید   متعددة األطراف  االتفاقیة  تتضمنسوف  و .  الوال�ات القضائیة حالًیا بین تلك    قائمة ضر�بیة    اتفاقیة �غض النظر عما إذا �انت هناك 

�طر�قة    تسو�تها و �اإلضافة إلى عملیة اإلدارة المبسطة وعملیة تبادل المعلومات وعملیات منع النزاعات    ،الضر�بي االزدواج    والحد من  ه وتخصیص  " أ"المبلغ  
ملزمة اختیار�ة    ات نزاع  تسو�ةلیة  فیها آالتي تنطبق  للوال�ات القضائیة    ةمناسبضر�بیة  تقد�م تخفیضات  مع    ، الوال�ات القضائیة   جمیعإلزامیة وملزمة بین  

سیتم استكمال  و .  "أ"والیقین فیما یتعلق �المسائل المتعلقة �المبلغ    " أ"االتساق والیقین في تطبیق المبلغ    �ما �ضمن  ، " أ"�المبلغ    المتصلة �المسائل  فیما یتعلق  
متعددة    االتفاقیة ضر�بیة بین أطراف    اتفاقیة في حالة وجود  و .  وطر�قة عملها ببیان توضیحي �صف الغرض من القواعد والعملیات    االتفاقیة متعددة األطراف

  االتفاقیة غیر أن  ،  "أ"المبلغ  نطاق  الضرائب عبر الحدود خارج  �ستمر العمل �أحكامها في شأن فرض  و   نافذة الضر�بیة    االتفاقیة   ستبقى تلك،  األطراف 
متعددة    االتفاقیة سوف تتناول  و .  "أ"فیما یتعلق �المبلغ    الحل حالیة �القدر الالزم لتفعیل  الضر�بیة ال  االتفاقیات مع  أوجه التناقض  ستعالج    متعددة األطراف 

بین األطراف، فإن   نافذةفي حالة عدم وجود اتفاقیة ضر�بیة  و الضر�بیة المستقبلیة.    واالتفاقیات  متعددة األطراف  االتفاقیةبین   التفاعل أوجه  أ�ًضا    األطراف 
 ."أ"المبلغ المتصلة �جوانب  ال  لكلال ستنشئ العالقة الالزمة لضمان التنفیذ الفعّ   متعددة األطراف االتفاقیة

 

االزدواج الضر�بي    الحد من  ،(على سبیل المثال  "أ"المبلغ    سمات ) بتحدید وتوضیح  TFDEفر�ق العمل المعني �االقتصاد الرقمي (   اإلطار الشاملف  كلّ 
التي التزمت    جمیع الوال�ات القضائیةتتمكن  �حیث    ، والتفاوض �شأن محتواها   متعددة األطراف  االتفاقیة  إعدادمع  ر�اح التسو�ق والتوز�ع)  المالذ اآلمن ألو 

ي �حلول  و�یانها التوضیح  متعددة األطراف  االتفاقیةإلى االنتهاء من نص  )  TFDEفر�ق العمل المعني �االقتصاد الرقمي ( سیسعى  و �البیان من المشار�ة.  
�مكن تنظیم حفل توقیع رفیع المستوى �حلول  �حیث  و   متعددة األطراف   االتفاقیة �اب التوقیع على  فتح  على وجه السرعة  �حیث یتم    ، 2022أوائل عام  

بهدف تمكین    ، في أقرب وقت ممكن  متعددة األطراف   االتفاقیة على    الوال�ات القضائیةق  من المتوقع أن تصاد ف ، �عد التوقیع علیهاو .  2022منتصف عام  
  �موجب على النحو المحدد    الوال�ات القضائیةمن    مجموعة �بیرة �معرفة    المصادقة علیها�مجرد    2023في عام  العمل بها    وسر�ان  النفاذحیز    هادخول

 .متعددة األطراف  االتفاقیة
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 ووقف العمل بها  المماثلة ذات الصلة التدابیرجمیع ضرائب الخدمات الرقمیة وغیرها من  إلغاء

  �جمیع المماثلة ذات الصلة فیما یتعلق  التدابیرالخدمات الرقمیة وغیرها من  على ضرائب ال  �ل إلغاءاألطراف  �لمن   متعددة األطرافتفاقیة االطلب  تست
  جزءً ونه  صلة �ال مماثلة ذات ال لما �مثل التدابیرل تعر�ف مفّص وضع  االنتهاء منسیتم و في المستقبل.  التدابیر الشر�ات، وااللتزام �عدم إدخال مثل هذه 

 .و�یانها التوضیحي متعددة األطرافتفاقیة اال تبني عملیة من 
 

 التغییرات في القانون المحلي

لتسهیل االتساق في  و .  "أ"الضر�بة على المبلغ  الجدیدة لفرض  الحقوق    لتطبیقإجراء تغییرات على القانون المحلي    اإلطار الشامل  أعضاء قد یتعین على  
  ار الشامل اإلط فإن    ، المحلي �ما یتفق مع الجداول الزمنیة المتفق علیها و�جراءاتها التشر�عیة المحلیة   لتطبیقاولدعم  المتبع �معرفة الوال�ات القضائیة  النهج  
سیتم استكمال  و لتفعیل المبلغ "أ".    2022قواعد نموذجیة للتشر�ع المحلي �حلول أوائل عام    بوضع )  TFDEفر�ق العمل المعني �االقتصاد الرقمي ( ف  قد �لّ 

 .وطر�قة عملها�صف الغرض من القواعد  شرحالقواعد النموذجیة �
 
 

ا"   ئكصٮكع "
 

المبلغ    علىلالنتهاء �شكل مشترك من العمل    ) FTA MAP( اتفاق متبادل  إجراء  اإلدارة الضر�بیة �شأن  تدى  ومن  6العمل    فر�قبتكلیف    اإلطار الشاملقام  
  6فر�ق العمل    . وسیقوم"ب". وسیبدأ العمل الفني بتحدید أنشطة التسو�ق والتوز�ع األساسیة داخل البلد في نطاق المبلغ  2022�حلول نها�ة عام    "ب"

جات  ، بهدف إصدار المخر "ب"�اقي مكونات المبلغ    �إعداد شكل مشترك  �   �عد ذلك  )FTA MAP( ومنتدى اإلدارة الضر�بیة �شأن إجراء اتفاق متبادل  
 .2022�حلول نها�ة عام   "ب"النهائیة للمبلغ 

 

 الر�یزة الثانیة 
 

  یة قواعد النموذجالوستعمل هذه  .  2021نوفمبر    �حلول نها�ة   )GloBE(  قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي العالميقواعد نموذجیة لتفعیل    وضع سیتم  
  )ETR( الفعال  الضر�بة  حدید معدل  ت قواعد  �ذلك  . وستتضمن  ) GloBE(  الوعاء الضر�بي العالمي قواعد مكافحة تآكل  د آلیات  یالنطاق وتحد على تعیین  
ستغطي  و .  ) formulaic substance carve-out( االستثناء على أساس جوهر النشاط  مثل    ، ذات الصلة   واالستبعاداتالوال�ات القضائیة  على أساس  

ستشمل  و متعددة الجنسیات واستخدام أي مالذات إدار�ة آمنة.    الشر�ات   تقد�م اإلقرارات �معرفةالقواعد النموذجیة أ�ًضا األحكام اإلدار�ة التي تتناول التزامات  
التحول من  تناول الحاجة إلى قاعدة �و  ، لها وطر�قة عمالغرض من القواعد شرح یوضح ُتستكمل القواعد النموذجیة �و �ذلك قواعد االنتقال.   یةقواعد النموذجال

 .األطراف المتعاقدة �استخدام طر�قة اإلعفاء  ذلك ل اً خالف لزم معینة وفي ظروف تُ  اتفاقیاتفي  اإلعفاء إلى االئتمان الضر�بي 
التنموذجیة  سیتم وضع  و  �االتفاقیة  حكم االتفاقیة  . و�تم استكمال  2021�حلول نها�ة نوفمبر    (STTR)  قاعدة المدفوعات الخاضعة للضر�بة لتفعیل  حكم 

للمساعدة في تنفیذ  تهدف  عملیة  إتمام  سیتم االتفاق على  و .  عملهاطر�قة  و   (STTR)  المدفوعات الخاضعة للضر�بة قاعدة  الغرض من  یوضح  �شرح    ةالنموذجی 
 . (STTR) المدفوعات الخاضعة للضر�بة قاعدة  

 
المدفوعات  قاعدة  التنفیذ السر�ع والمتسق لـتسهیل  ل  2022�حلول منتصف عام    اإلطار الشامل �معرفة  )  MLIاألطراف (  ة متعدد  اتفاقیة صك  سیتم وضع  و 

 الثنائیة ذات الصلة.  االتفاقیاتفي  (STTR) الخاضعة للضر�بة
 
سیغطي إطار  و .  )GloBE( قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي العالمي  لق  ل التنفیذ المنسّ إطار تنفیذي �سهّ   إعداد سیتم    ،2022في موعد أقصاه نها�ة عام  و 

وعملیات المراجعة متعددة األطراف) والمالذات اآلمنة لتسهیل  مفصلة    تقد�م إقرارات التزامات  ،التنفیذ هذا اإلجراءات اإلدار�ة المتفق علیها (على سبیل المثال
  اإلطار الشامل سینظر أعضاء    ، العمل على إطار التنفیذ   وفي إطار.  على حد سواء  واإلدارة من قبل السلطات الضر�بیةامتثال الشر�ات متعددة الجنسیات  

 .) GloBE(قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضر�بي العالمي لالتفاقیة متعددة األطراف من أجل ضمان التنسیق والتنفیذ المتسق لفي المزا�ا والمحتوى المحتمل 
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 مشاورات 
 

 .الشأن مع أصحاب في إجراء مشاورات لمضي قدًما من خالل ا�ستمر العمل  ، ضمن قیود الجدول الزمني المنصوص علیه في خطة التنفیذ هذه
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