
 

 

 

 

 

 

 

 اتفــاقيـــة

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 وحكومة مالطا

 لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي 

  في شأن الضرائب على الدخل
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، رغبةة  مهممةا  ةب إيةباف ايةا ةةة  مالطةا إن حكومة المملكةة الربيةةة الوةرو وة وحكومةة

 ةد ايةتتةا  ،الضبوبب  ب شأن الضبائب على الدخل  لتجهب االز واج الضبوبب ولمهع التمبب

 : على ما ولب
 

 المادة األولى

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

يطبةةه هةةالت االيةا ةةةة علةةى امشةةيا  المتةمةةةد  ةةب إحةةدا الةةدولتةد المترا ةةديةد  و  ةةب 

 كلتةمما.
 

 المادة الثانية

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

على ضبائب الدخل المةبوضة لمصلحة كل  ولة مترا ةد   و   وةامما  يطبه هالت االيةا ةة -1

 اإل اروة  و سلطايما المحلةة يصبف الهظب عد طبوتة  بضما.

يرد مد الضبائب علةى الةدخل يمةةع الضةبائب المةبوضةة علةى إيمةالب الةدخل  و علةى  -2

 عهاصةةب الةةدخل يمةةا  ةمةةا الضةةبائب علةةى المكاسةةب الهايجةةة مةةد التصةةبف  ةةب ملكةةةة

الممتلكةةاا المهتولةةة  و غةةةب المهتولةةة والضةةبائب علةةى إيمةةالب مبةةال  اميةةور والبوايةةب 

 التب يد رما المشبوعاا.

 : الضبائب الحالةة التب يطبه علةما هالت االيةا ةة يشكل خا  هب -3

 : يالهوبة إلى المملكة الربيةة الورو وة  (

 الزكا . -

 غاز الطبةرب.ضبوبة الدخل يما  ةما ضبوبة استثمار ال   -

 )وشار إلةما  ةما يرد يـ "الضبوبة الورو وة"(.  

 : يالهوبة إلى مالطا  ب(

 ضبوبة الدخل. -

 )وشار إلةما  ةما يرد يـ "ضبوبة مالطا"(.

يطبه  حكاف هالت االيةا ةة  وضا  على  ي ضبوبة مماثلة  و مشةايمة  ةب يوهبهةا يةبضةما  -4

يو ةع هالت االيةا ةةة، إضةا ة إلةى الضةبائب الحالةةة   ي مد الدولتةد المترا ديةد يرد ياروخ

 و يةةةدال  مهمةةةا. ويبلةةة  كةةةل سةةةلطة ميتصةةةة  ةةةب الةةةدولتةد المترا ةةةديةد الوةةةلطة امخةةةبا 

 يالتغةةباا الجوهبوة التب   خلت على  نظمتما الضبوبةة.
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 المادة الثالثة

 تعريفات عامة

 :مغباض هالت االيةا ةة، ما لم وتتض سةاق الهص خالف ذلك -1

 ( ورهب مصطلح "المملكة الربيةة الورو وة" إ لةم المملكة الربيةة الورو وة ووشةمل ذلةك 

المهاطه الوا رة خةارج المةةات اإل لةمةةة التةب يمةارم المملكةة الربيةةة الوةرو وة علةى 

مةاهما و اع يحبها والطبتاا الوا رة يحةت التبيةة والمةوار  الطبةرةةة حتةوق الوةةا   

 ظامما والتانون الدولب.والوالوة يمتتضى ن

مالطةا، وعهةدما ووةتيدف يةالمرهى الجغبا ةب ورهةب يمموروةة ب( ورهب مصةطلح "مالطةا" 

يزوب  مالطا ويزوب  غوزو ويزر امرخبةل المةالطب امخةبا يمةا  ةب ذلةك مةاهمةا 

طه  ب  اع يحبهةا والطبتةاا الوا رةة يحةت التبيةة والمةوار  ااإل لةمةة، وكاللك  ي مه

مالطا علةمةا حتةوق الوةةا    و الوالوةة  ور  للمةات اإل لةمةة، والتب يمارمالمائةة المجا

 و الوةةةطب  و تةةا  للتةةانون الةةدولب و انونمةةا الةةوطهب يمةةا  ةةب ذلةةك يشةةبورايما المترتلةةة 

 ياستكشاف الجبف التاري واستغالل موار ها الطبةرةة.

المملكةة الربيةةة الوةرو وة يـ( يرهب عباريا " ولة مترا د " و "الدولة المترا د  امخبا" 

  و مالطا يحوب ما وتتضةه سةاق الهص.

 ( وشةةمل مصةةطلح "شةةيص"  ةةب  وشةةبكة و ي كةةةان صخةةب مةةد امشةةيا  يمةةا  ةةب ذلةةك 

 الدولة المترا د  و  وامما اإل اروة  و الولطاا المحلةة.

ورهةب مصةطلح "شةبكة"  ي شةيص ذي صةةة اعتباروةة  و  ي كةةان ورامةل علةى  نةةه  هـ(

 صةة اعتباروة مغباض الضبوبة. شيص ذو

يرهب عباريا "مشبوع يايع لدولة مترا د " و "مشبوع يايع للدولة المترا د  امخةبا"  و(

على التوالب مشبوعا  وباشبت متةم  ب  ولة مترا د  ومشبوعا  وباشبت متةةم  ةب الدولةة 

 المترا د  امخبا.

وتةولى يشةغةلما مشةبوع يةايع لدولةة يرهب عبار  "نتل  ولب"  ي نتل يوةةهة  و طةائب   ز(

مترا د  وكون مبكز إ اريه الةرلب  ب  ولة مترا د ، ما عدا الحةاالا التةب يشةغل  ةمةا 

 الوةةهة  و الطائب   تط يةد  ماكد يتع  اخل الدولة المترا د  امخبا.

 حـ( ورهب مصطلح "الولطة الميتصة":

المالةةةة وومثلمةةا وزوةةب المالةةةة  و  يالهوةةبة إلةةى المملكةةة الربيةةةة الوةةرو وة، وزار  -1

 ممثله المةوض.
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 يالهوبة إلى مالطا، الوزوب الموؤول عد المالةة  و ممثله المةوض. -2

 ورهب مصطلح "مواطد": ط(

  ي  ب  حائز على يهوةة  ولة مترا د . -1

 ي شةةيص ذي صةةةة اعتباروةةة  و شةةبكة  شةةيا   و يمرةةةة يوةةتمد ذلةةك الوضةةع  -2

    ب  ولة مترا د .مد امنظمة الها ال

عهد يطبةه  ولة مترا د   هالت االيةا ةة  ب  ي و ت  إن  ي عبةار   و مصةطلح لةم وةب  لةه  -2

يربوف  ةما، وما لم وتتض سةاق الهص خالف ذلك، وكون له المرهى نةوه  ب ذلك الو ت 

ا ةةة، يمويب نظاف يلك الدولة المترا د   ةما وترله يالضبائب التةب يطبةه علةمةا هةالت االية

ووبيح  ي مرهى طبتةا  لننظمةة الضةبوبةة المطبتةة لتلةك الدولةة المترا ةد  علةى  ي مرهةى 

 مرطى للربار   و للمصطلح و تا  لننظمة امخبا لتلك الدولة المترا د .

 

 المادة الرابعة

 الـمقيـم

مغةةباض هةةالت االيةا ةةةة يرهةةب عبةةار  "متةةةم  ةةب  ولةةة مترا ةةد "  ي شةةيص ويضةةع و تةةا   -1

نظمة يلك الدولة المترا د  للضبوبة  ةما يوبب سكهه  و إ امته  و مكان يأسةوةه  و محةل م

إ اريه  و  ي مرةار صخب ذي طبةرة مماثلة. ويشمل  وضةا  يلةك الدولةة المترا ةد   و  وةا  مةد 

  وةةامما اإل اروةةة  و سةةلطايما المحلةةةة. لكةةد ال يشةةمل هةةالت الربةةار   ي شةةيص خاضةةع 

ولةةة المترا ةةد   ةمةةا وترلةةه  تةةط يالةةدخل مةةد مصةةا ر  ةةب يلةةك الدولةةة للضةةبوبة  ةةب يلةةك الد

 المترا د .

( مةةةد هةةةالت المةةةا   متةمةةةا   ةةةب كلتةةةا الةةةدولتةد 1عهةةةدما وكةةةون  ةةةب  و تةةةا  محكةةةاف الةتةةةب  ) -2

 المترا ديةد،  إن وضره عهدئال وتحد  كاآليب:

مةا،  ةإن يةوا ب لةه سةكد  ( ورد متةما   تط  ب الدولة المترا د  التةب وتةوا ب لةه سةكد  ائةم  ة

 ائم  ب كلتا الدولتةد المترا ديةد  ةرد متةما   تةط  ةب الدولةة المترا ةد  التةب يكةون  ةمةا 

 عال ايه الشيصةة واال تصا وة  وثه )مبكز المصالح "الحةووة"(.

إذا لةةم وكةةد ممكهةةا  يحدوةةد الدولةةة المترا ةةد  التةةب  ةمةةا مبكةةز مصةةالحه الحةووةةة  و لةةم   ب(

سةةكد  ائةةم  ةةب  ي مةةد الةةدولتةد المترا ةةديةد،  ةرةةد متةمةةا   تةةط  ةةب الدولةةة وتةةوا ب لةةه 

 المترا د  التب  ةما سكهه المرتا .
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إذا كان له سكد مرتا   ب كلتا الةدولتةد المترا ةديةد  و لةم وكةد لةه سةكد مرتةا   ةب  ي  يـ(

 مهمما، ورد متةما   تط  ب الدولة المترا د  التب وكون مواطها   ةما.

كان مواطها   ب كلتا الدولتةد المترا ديةد  و لم وكد مواطهةا   ةب  ي مهممةا،  توةوي   (  إذا

 الولطتان الميتصتان  ب الدولتةد المترا ديةد الموضوع يااليةاق المشتبك.

( مةد هةالت المةا   متةمةا   ةب 1و تةا  محكةاف الةتةب  ) -غةةب الةةب   -عهدما وكون شيص مةا  -3

،  إنه ورد متةما   تط  ب الدولةة المترا ةد  التةب  ةمةا مبكةز إ اريةه كلتا الدولتةد المترا ديةد

 الةرلب.

 

 المادة الخامسة

 المنشأة الدائمة

مغباض هالت االيةا ةة، يرهةب عبةار  "المهشةأ  الدائمةة" المتةب الثايةت للرمةل الةالي وةزاول  -1

 مد خالله نشاط المشبوع كلةا   و يزئةا .

 ة" يصةة خاصة :يشمل عبار  "المهشأ  الدائم -2

 مبكز إ ار . (  

  بع.  (ب    

 مكتب. (يـ

 مصهع. (  

 ورشة.  (هـ

  ي مكان الستيباج الموار  الطبةرةة. (و 

 يشمل عبار  "المهشأ  الدائمة"  وضا : -3

 ( مو ةةع يهةةا   و إنشةةا ،  و مشةةبوع يجمةةةع  و يبكةةةب،  و  عمةةاال  إشةةبا ةة مترلتةةة يمةةا، 

مو ةع  و المشةةبوع  و يلةك امعمةال مةةد  يزوةد علةى سةةتة يشةبط  ن ووةتمب مثةةل هةالا ال

  شمب.

يو ةب خدماا يما  ةما اليدماا االستشاروة مةد  بةل مشةبوع مةد خةالل مةووةةد  و   ب(

عاملةد صخةبود وةووةمم المشةبوع لمةالا الغةبض، يشةبط  ن يوةتمب امعمةال مةد هةالا 

  لمةد   و مةد  يزوةد الهوع )للمشبوع نةوه  و لمشبوع مبيبط يةه(  ةب الدولةة المترا ةد

  ب مجموعما على ستة  شمب خالل  ي مد  اثهب عشب شمبا .
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 : على البغم مد امحكاف الوايتة  ب هالت الما  ، ال يشمل عبار  " المهشأ  الدائمة " -4

التةةب   تةةط لغةةبض ييةةزود  و عةةبض  و يوروةةد الوةةلع  و البضةةائع ( اسةةتيداف التوةةمةالا 

 . وملكما المشبوع

لتيةزود  تةط لغةبض ايميزون مد الولع  و البضائع التب وملكما المشةبوع  ب( االحتةاو

 .  و الربض  و التورود

لمرالجةة  تةط غةبض ايـ( االحتةاو يميزون مد الولع  و البضائع التب وملكما المشبوع ل

 مد  بل مشبوع صخب.

شةةبا  سةةلع  و يضةةائع  و يمةةع مرلومةةاا غةةبض  ( االحتةةةاو يمتةةب ثايةةت للرمةةل  تةةط ل

 شبوع.للم

لتةاف يأي نشاط صخب ذي طبةرة يحضةةبوة  و غبض الاالحتةاو يمتب ثايت للرمل  تط   هـ(

 مواعد  للمشبوع.

و( االحتةاو يمتب ثايت للرمل  تط مي مزوج مد امنشطة المالكور   ب الةتةباا الةبعةةة 

مةد ) ( إلةةى )هةةـ( مةةد هةالت الةتةةب  يشةةبط  ن وكةةون الهشةاط الكلةةب للمتةةب الثايةةت للرمةةل 

 الهايج عد هالا المزوج له طبةرة يحضةبوة  و مواعد .

ز( يةع الوةلع  و البضةائع المملوكةة للمشةبوع والمربوضةة  ةب سةوق  و مرةبض مؤ ةت 

 يرد إغالق هالا الووق  و المربض.

خالف الوكةةل  -إذا كان شيص  ،( مد هالت الما  2( و )1على البغم مد  حكاف الةتبيةد ) -5

ورمةةل  ةةب  ولةةة  -( مةةد هةةالت المةةا  6ي يهطبةةه علةةةه الةتةةب  )المتمتةةع يوضةةع موةةتتل والةةال

مترا د  نةاية عد مشبوع يايع للدولة المترا د  امخبا، ولدوه صةالحةة وومارسةما يشةكل 

مرتا   ب  ولة مترا د  إليباف الرتو  ياسم المشبوع،  إن هالا المشبوع ورد  ن لدوه مهشأ  

 ةمةا وترلةه يةأي  عمةال وتةوف يمةا ذلةك الشةيص   ائمة  ب الدولةة المترا ةد  المةالكور   وال  

( 4للمشبوع، ما لم يكد  عمال مثل هالا الشيص متصور  على يلةك الةوار    ةب الةتةب  )

مد هالت الما   والتب إذا يمت مباشبيما مد خالل متب ثايت للرمل ال يجرل مةد هةالا المتةب 

 الثايت للرمل مهشأ   ائمة يمتتضى  حكاف يلك الةتب .

د  ن لمشبوع  ولة مترا د  مهشأ   ائمة  ب الدولة المترا ةد  امخةبا يوةبب مزاولتةه ال ور -6

للرمل  ب يلك الدولة المترا د  امخبا  تط عد طبوه سموةار  و وكةةل عةاف يالرمولةة  و 

 ي وكةةةل صخةةب ذي وضةةع موةةتتل، يشةةبط  ن ورمةةل مثةةل هةةؤال  امشةةيا  يامسةةلوب 

 المرتا  لرملمم.
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مةةة  ةةب  ولةةة مترا ةةد  يوةةةطب علةةى شةةبكة  و موةةةطب علةمةةا مةةد  بةةل إن كةةون شةةبكة متة -7

شةةبكة متةمةةة  ةةب الدولةةة المترا ةةد  امخةةبا،  و يةةزاول عمةةال   ةةب يلةةك الدولةةة المترا ةةد  

امخبا )سوا  مد خالل مهشأ   ائمة  و غةبها(  إن ذلك الوا ع  ب حد ذايه ال وجرةل  وةا  

 مد الشبكتةد مهشأ   ائمة للشبكة امخبا.

 

 المادة السادسة

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

الدخل الالي وحصل علةه متةةم  ةب  ولةة مترا ةد  مةد ممتلكةاا غةةب مهتولةة )يمةا  ةب ذلةك  -1

الةةدخل مةةد الزراعةةة  و اسةةتغالل الغايةةاا( الكائهةةة  ةةب الدولةةة المترا ةةد  امخةةبا، وجةةوز 

 إخضاعه للضبوبة  ب يلك الدولة المترا د  امخبا.

ون لربار  "الممتلكاا غةب المهتولة" المرهى الوار  لما و تا  لهظاف الدولة المترا د  التب وك -2

 ةمةةةا الممتلكةةةاا المرهةةةةة. وعلةةةى  ي حةةةال،  ةةةإن الربةةةار  يشةةةتمل علةةةى الملكةةةةة الملحتةةةة 

يالممتلكاا غةب المهتولة والثبو  الحةوانةة والمرداا الموةتيدمة  ةب الزراعةة واسةتغالل 

وق التةةب يطبةةه  ةةب شةةأنما  حكةةاف الهظةةاف الرةةاف المترلتةةة يملكةةةة امراضةةب، الغايةةاا والحتةة

وحه االنتةاع يالممتلكاا غةب المهتولة والحتوق  ب المد وعاا المتغةب   و الثايتةة متايةل 

االسةةةتغالل  و الحةةةه  ةةةب اسةةةتغالل التبسةةةباا المردنةةةةة والمصةةةا ر والمةةةوار  الطبةرةةةةة 

 الطائباا مد الممتلكاا غةب المهتولة.امخبا، وال يرد الوةد والتوارب و

( مةد هةالت المةا   علةى الةدخل الهةايج مةد اسةتيداف الممتلكةاا غةةب 1يطبه  حكةاف الةتةب  ) -3

 المهتولة يصور  مباشب   و يأيةبها،  و استغاللما يأي شكل صخب.

 ( مةةد هةةالت المةةا   علةةى الةةدخل مةةد الممتلكةةاا غةةةب3( و )1يطبةةه  وضةةا   حكةةاف الةتةةبيةد ) -4

المهتولةةة لمشةةبوع، وعلةةى الةةدخل مةةد الممتلكةةاا غةةةب المهتولةةة الموةةتيدمة م ا  خةةدماا 

 شيصةة موتتلة.

 

 المادة السابعة

 أرباح األعمال

ييضع امرياح الرائد  لمشبوع يايع لدولة مترا د  للضبوبة  ب يلك الدولة المترا د   تط،  -1

مخةبا عةد طبوةه مهشةأ   ائمةة  ةمةا. ما لم وباشب المشبوع نشاطا   ب الدولةة المترا ةد  ا
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 ةةإن ياشةةب المشةةبوع نشةةاطا  كالمةةالكور صنةةةا ،  إنةةه وجةةوز  ةةبض الضةةبوبة علةةى  ريةةاح 

المشبوع  ب الدولة المترا د  امخبا، ولكد يالتدر الالي ومكد  ن وهوب إلى يلك المهشةأ  

 الدائمة.

ع يةايع لدولةة مترا ةد  ( مةد هةالت المةا  ، عهةدما وباشةب مشةبو3مع مباعةا   حكةاف الةتةب  ) -2

نشاطا   ب الدولةة المترا ةد  امخةبا عةد طبوةه مهشةأ   ائمةة  ائمةة  ةمةا، يحةد  كةل  ولةة 

مترا ةةد   ريةةاح يلةةك المهشةةأ  الدائمةةة علةةى  سةةام امريةةاح التةةب وتو ةةع يحتةتمةةا لةةو كةةان 

   مشةةبوعا  مهةةةب ا  وموةةتتال  وباشةةب امنشةةطة نةوةةما  و  نشةةطة مشةةايمة  ةةب الظةةبوف نةوةةما 

  و  ةةب وةةبوف مشةةايمة، ووترامةةل يصةةةة موةةتتلة يمامةةا  مةةع المشةةبوع الةةالي ومثةةل مهشةةأ  

  ائمة له.

عهةةد يحدوةةد  ريةةاح مهشةةأ   ائمةةة، ووةةمح ييصةةم المصةةبو اا المتكبةةد  مغةةباض  عمةةال   -3

 ةب  هاكبةدم يالمهشأ  الدائمة يما  ب ذلك المصبو اا التهةةالوة واإل اروة الرمومةة، سوا   ي

ترا د  التب يويد  ةما المهشأ  الدائمة  و  ب  ي مكان صخب. ولكةد ال ووةمح يمثةل الدولة الم

، )غةةةب مةةا  م ةةع متايةةل اسةةتب ا  ا، إن ويةةدة ل  مد وعةةامبةة ةذلةةك اليصةةم يالهوةةبة إلةةى  وةة

الهةتةةاا الةرلةةةة( مةةد  بةةل المهشةةأ  الدائمةةة للمكتةةب الةةبئةم للمشةةبوع  و مي مةةد مكايبةةه 

رسةوف  و مةد وعاا مماثلةة  خةبا متايةل اسةتيداف حتةوق امخبا علةى شةكل إيةاواا  و 

يبا اا اإلختةباع  و حتةوق  خةبا  و علةى شةكل عمةوالا متايةل   ا  خةدماا مرةهةة  و 

متايل اإل ار   و ) ةما عدا حالة المشبوع المصب ب( على شكل  خل مد مطالبةاا الةدود 

 وؤخةةال  ةةب االعتبةةار عهةةد  ةمةةا وترلةةه يةةامموال المتبضةةة إلةةى المهشةةأ  الدائمةةة. ويالمثةةل ال

يحدوةةد  ريةةاح المهشةةأ  الدائمةةة المبةةال  )غةةةب مةةا   ةةع متايةةل اسةةتب ا  الهةتةةاا الةرلةةةة( التةةب 

ةةيم  مةةد  بةةل يلةةك المهشةةأ  الدائمةةة علةةى حوةةاب المكتةةب الةةبئةم للمشةةبوع  و  ي  مةةد  لحم 

ف مكايبه امخةبا علةى شةكل إيةاواا  و رسةوف  و مةد وعاا مماثلةة  خةبا متايةل اسةتيدا

حتةةوق يةةبا اا االختةةباع  و حتةةوق  خةةبا،  و علةةى شةةكل عمةةوالا متايةةل   ا  خةةدماا 

مرةهةةة  و متايةةل اإل ار ،  و ) ةمةةا عةةدا حالةةة المشةةبوع المصةةب ب( علةةى شةةكل  خةةل مةةد 

مطالباا الدود  ةمةا وترلةه يةامموال المتبضةة إلةى المكتةب الةبئةم للمشةبوع  و  ي  مةد 

 مكايبه امخبا.

 ب  ولة مترا د  على يحدود امرياح التةب يهوةب إلةى مهشةأ   ائمةة علةى  إذا يبا الربف -4

( 2 سام يتوةم نوبب مرياح المشبوع الكلةة علةى  يزائةه الميتلةةة،  ةإن  حكةاف الةتةب  )
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مد هالت الما   ال يمهع يلك الدولة المترا د  مد يحدود امرياح التةب ييضةع للضةبوبة علةى 

يبا علةه الربف. غةب  ن طبوتة التتوةم الهوبب المتبرةة  سام هالا التتوةم الهوبب الالي 

 وجب  ن يؤ ي إلى نتةجة يتةه مع المبا ئ الوار    ب هالت الما  .

ال وهوةب  ي ريةح إلةةى مهشةأ   ائمةةة اسةتها ا   تةةط إلةى  ةةةاف المهشةأ  الدائمةةة يشةبا  سةةلع  و   -5

 يضائع للمشبوع.

حةد  امريةاح التةب يهوةب إلةى المهشةأ  الدائمةة مغباض الةتباا الوايتة مد هالت المةا  ، ي -6

       إيبةةةاعيالطبوتةةةة نةوةةةما عامةةةا  يرةةةد عةةةاف، مةةةا لةةةم وكةةةد ههةةةاك سةةةبب ويةةةةه وكةةةاف ووةةةو   

 طبوتة  خبا.

لةةةم  ةةب هةةالت المةةا   مةةا وةةؤثب علةةى يطبةةةه  ي نظةةاف  ةةب  ولةةة مترا ةةد  وترلةةه يالضةةبوبة  -7

 نشاط التأمةد. المةبوضة على امرياح المتحتتة لغةب المتةمةد مد

عهدما يشتمل امرياح على يهو  للةدخل عولجةت يشةكل مهةصةل  ةب مةوا   خةبا  ةب هةالت  -8

 االيةا ةة،  إن  حكاف يلك الموا  لد يتأثب يأحكاف هالت الما  .
 

 المادة الثامنة

 النقل البحري والجوي

الهتةةل  ييضةةع امريةةاح المتحتتةةة لمشةةبوع  ولةةة مترا ةةد  مةةد يشةةغةل سةةةد  و طةةائباا  ةةب -1

 الدولب للضبوبة  تط  ب الدولة المترا د  التب  ةما مبكز اإل ار  الةرلب للمشبوع.

 يشمل عبار  "امرياح المتحتتة مد التشغةل الدولب لوةةهة  و طائب ": -2

امرياح المتحتتة مد يةأيةب سةةةهة  و طةائب  موةتيدمة  ةب الهتةل الةدولب علةى  سةام   (

 كلب )و ت  و رحلة(.

ياح المتحتتة مد يأيةب سةةهة  و طةائب  موةتيدمة  ةب الهتةل الةدولب  ون طةا م  و امر ب(

 و و   و يومةالا  خبا.

امرياح المتحتتة مد اسةتيداف  و يةأيةب الحاووةاا والمرةداا المترلتةة يمةا الموةتيدمة  يـ(

  ب الهتل الدولب والتب يكون ثانووة يالهوبة إلةى الةدخل مةد التشةغةل الةدولب لوةةةهة  و

 طائب .

إذا كان مبكز اإل ار  الةرلب لمشبوع نتل يحبي وتع على متد سةةهة،  إنه ورد وا رةا   ةب  -3

الدولة المترا د  التب  ةما مةها  موطد الوةةهة. وإن لم وويد مثل هالا الموطد،  ةرةد وا رةا  

  ب الدولة المترا د  التب وتةم  ةما مشغل الوةةهة.
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هةةالت المةةا    وضةا  علةةى امريةةاح المتحتتةة مةةد المشةةاركة  ةةب  ( مةد1يطبةه  حكةةاف الةتةةب  ) -4

 ايحا   و عمل مشتبك  و وكالة يشغةل  ولةة.

 

 المادة التاسعة

 المشروعات المشتركة

 عهدما: -1

 ( وشارك مشبوع يايع لدولة مترا د  يصور  مباشب   و غةةب مباشةب   ةب إ ار  مشةبوع 

 ب  علةه  و  ب ر م ماله.يايع للدولة المترا د  امخبا  و  ب الوةط

ب(  و وشةةةارك امشةةةيا   نةوةةةمم يصةةةور  مباشةةةب   و غةةةةب مباشةةةب   ةةةب إ ار   و  ةةةب 

الوةطب  على  و  ب ر م مال مشبوع يايع لدولة مترا د  و ةب مشةبوع يةايع للدولةة 

 المترا د  امخبا.

و ةةب  ي مةةد الحةةالتةد، إذا وضةةرت  و  بضةةت شةةبوط يةةةد المشةةبوعةد  ةمةةا وترلةةه  

 تمما التجاروة  و المالةة ييتلف عد يلك التب يكون يةةد مشةبوعةد موةتتلةد عةد يرال

 ي مد المشبوعةد لو لم يكد هةالت  اح كان مد الممكد  ن وحتتماري  ةيرضمما،  إن  و

ضةمد  ريةاح هةالا  ايوبب هالت الشبوط، وجوز إ رايم ماالشبوط  ائمة، ولكهه لم وحتت

 ك.للضبوبة يبرا  لالل االمشبوع وإخضاعم

 -و خضةرتما للضةبوبة و تةا  لةاللك -إذا   ريت  ولة مترا د  ضمد  رياح مشبوع يايع لما  -2

 رياح مشبوع يايع للدولة المترا د  امخبا  خضرت للضةبوبة  ةب يلةك الدولةة المترا ةد  

امخبا، وكانت هالت امرياح المدرية ستتحته للمشبوع التايع للدولة المترا د  المالكور  

انةةت الشةةبوط يةةةد المشةةبوعةد هةةب الشةةبوط نةوةةما التةةب يكةةون يةةةد مشةةاروع  وال  لةةو ك

إيةةبا  الترةةدول المهاسةةب علةةى مبلةة   -عهدئةةال -موةةتتلة،  رلةةى الدولةةة المترا ةةد  امخةةبا 

الضبوبة المةبوض على يلك امرياح  ةب يلةك الدولةة المترا ةد . لتحدوةد مثةل هةالا الترةدول 

ةا ةة، ويتشاور الولطتان الميتصتان  ب الةدولتةد وترةد مباعا  امحكاف امخبا لمالت االي

 المترا ديةد  ةما يةهمما متى  عت الضبور  إلى ذلك.
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 المادة العاشرة

 أرباح األسهم

التب يد رما شبكة متةمة  ب  ولةة مترا ةد  إلةى متةةم  ةب  -وجوز  ن ييضع  رياح امسمم  -1

 لمترا د  امخبا.للضبوبة  ب يلك الدولة ا -الدولة المترا د  امخبا 

ومع ذلك، وجوز  وضا   ن ييضةع  ريةاح امسةمم يلةك للضةبوبة  ةب الدولةة المترا ةد  التةب  -2

 يتةم  ةما الشبكة الدا رة لنرياح وو تا  منظمة يلك الدولة المترا د .

 ( عهدما يكون  رياح امسمم مد وعة مد  بل شبكة متةمة  ةب المملكةة الربيةةة الوةرو وة 

 ب مالطا الالي هو المالك المهتةع مهما،  إن الضةبوبة المةبوضةة  ةب المملكةة إلى متةم 

( مةةد إيمةةالب  ةمةةة  ريةةاح %5الربيةةةة الوةةرو وة وجةةب  ال يتجةةاوز خموةةة  ةةب المائةةة )

 امسمم.

عهدما يكةون  ريةاح امسةمم مد وعةة مةد  بةل شةبكة متةمةة  ةب مالطةا إلةى متةةم  ةب   ب( 

هةةو المالةةك المهتةةةع مهمةةا،  ةةإن ضةةبوبة مالطةةا علةةى المملكةةة الربيةةةة الوةةرو وة الةةالي 

إيمالب  ةمة  رياح امسمم وجب  ال يتجاوز الضبوبة المةبوضةة علةى امريةاح التةب 

يمد ع مهما  رياح امسمم، وعلى  ي حال،  إنه و تا  لهظاف اإلسها  الكامةل المطبةه مةد 

إلةى الضةبوبة   بل مالطا، لةةم ههةاك ضةبوبة نمائةةة علةى امريةاح الموزعةة إضةا ة

 المةبوضة يالهوبة لنرياح  و  خل الشبكة الالي يمد ع مهه  رياح امسمم.

ال يؤثب هالت الةتب  على خضوع الشبكة للضبوبة  ةما ويتص يامريةاح التةب يةد ع مهمةا 

  رياح امسمم.

يرهب عبار  " رياح امسمم" كما هب موتيدمة  ب هالت الما  ، الدخل مد امسمم  و  سةمم  -3

 -االنتةاع"  و حتوق "االنتةاع"  و  سمم التردود  و  سمم المؤسوةد  و الحتوق امخةبا "

المشاركة  ب امرياح، وكاللك الةدخل مةد حتةوق المشةاركة  -التب ال يمثل مطالباا  وون 

امخةةبا التةةب ييضةةع للمراملةةة الضةةبوبةة نةوةةما مثةةل الةةدخل مةةد امسةةمم يمويةةب  نظمةةة 

  ةما الشبكة الموزعة لنرياح. الدولة المترا د  المتةمة

( مد هالت الما   إذا كان المالةك المهتةةع يأريةاح امسةمم 2( و )1ال يهطبه  حكاف الةتبيةد ) -4

متةما   ب  ولة مترا د  ووزاول عمال   ب الدولة المترا ةد  امخةبا التةب يتةةم  ةمةا الشةبكة 

ن وؤ ي  ةب يلةك الدولةة المترا ةد  الدا رة مرياح امسمم مد خالل مهشأ   ائمة  ةما،  و كا

امخبا خدماا شيصةة موتتلة مد  اعد  ثايتةة  ةمةا، وكانةت ملكةةة امسةمم التةب   رةت 
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يوببما  رياح امسةمم مبيبطةة  رلةةا  يمةالت المهشةأ  الدائمةة  و التاعةد  الثايتةة.  ةب مثةل هةالت 

 تا  للحالة.الحالة يهطبه  حكاف الما   )الوايرة(  و الما   )البايرة عشب ( و 

إذا حتتت شبكة متةمة  ب  ولة مترا د   رياحا   و  خال  مد الدولة المترا د  امخةبا،  ةال  -5

وجوز  ن يةبض يلك الدولة المترا د  امخبا  ي ضبوبة على  رياح امسمم التةب يةد رما 

امخةبا الشبكة إال يتدر ما ود ع مد  رياح امسمم هالت إلى متةم  ب يلك الدولةة المترا ةد  

 و يالتدر الالي يكةون  ةةه الملكةةة التةب يةد ع يوةببما  ريةاح امسةمم مبيبطةة اريباطةا   رلةةا  

 يمهشأ   ائمة  و  اعد  ثايتة  ب يلك الدولة المترا د  امخبا. 

وال وجوز لما كاللك إخضاع  رياح الشبكة غةب الموزعة للضبوبة على  رياح الشةبكة    

ياح امسمم المد وعة  و امرياح غةةب الموزعةة يمثةل كلةةا   غةب الموزعة حتى لو كانت  ر

  و يزئةا    رياحا   و  خال  ناشئا   ب يلك الدولة المترا د  امخبا.

 

 المادة الحادية عشرة

 الدخل من مطالبات الدين

الهاشةةف  ةةب  ولةةة مترا ةةد  ومةةد وع لمتةةةم  ةةب الدولةةة  -ويضةةع الةةدخل مةةد مطالبةةاا الةةدود -1

 للضبوبة  تط  ب يلك الدولة المترا د  امخبا. -خباالمترا د  ام

الةدخل مةد  ، كمةا هةب موةتيدمة  ةب هةالت المةا   يرهب عبار  "الدخل مد مطالباا الةدود" -2

مطالباا الدود مد  ي نوع سوا  يم يأمةهمةا يةبهد  ف ال، وسةوا  لمةا الحةه  ةب المشةاركة 

المالةةةة الحكومةةةة، والوةةهداا يأريةةاح المةةدود  ف ال، ويشةةكل خةةا  الةةدخل مةةد الوةةهداا 

وسهداا الدوون يما  ب ذلةك الرةالواا والجةوائز المبيبطةة يمثةل هةالت الوةهداا المالةةة  و 

الوهداا  و سهداا الدوون. وال يرد الجزا اا عةد الةد راا المتةأخب  مةد مطالبةاا الةدود 

 مغباض هالت الما  .

المالك المهتةةع مةد الةدخل مةد مطالبةاا ( مد هالت الما   إذا كان 1ال يهطبه  حكاف الةتب  ) -3

الدود، متةما   ب  ولة مترا ةد  ووةزاول عمةال   ةب الدولةة المترا ةد  امخةبا التةب نشةأ  ةمةا 

الةةدخل مةةد مطالبةةاا الةةدود مةةد خةةالل مهشةةأ   ائمةةة  ةمةةا،  و كةةان وةةؤ ي  ةةب يلةةك الدولةةة 

مطالبة الدود التةب  المترا د  امخبا خدماا شيصةة موتتلة مد  اعد  ثايتة  ةما، وكانت

  ع عهما الدخل مد مطالبة الدود مبيبطة  رلةا  يمالت المهشأ  الدائمة  و التاعد  الثايتةة.  ةب 

مثل يلك الحالة يهطبه  حكاف الما   )الوايرة(  و الما   )البايرة عشب ( مةد هةالت االيةا ةةة 

 و تا  للحالة.
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عال ةةة خاصةةة يةةةد الجمةةة الدا رةةة عهةةدما وكةةون مبلةة  الةةدخل مةةد مطالبةةاا الةةدود، يوةةبب  -4

والمالك المهتةع  و يةهمما مرا  وشيص صخب،  ةما وترله يالدود الالي ود ع عهه هالا الةدخل، 

وزود على المبل  الالي كان سةتةه علةه يةد الجمة الدا رةة والمالةك المهتةةع  ةب غةةاب يلةك 

ةبا .  ب مثل هالت الحالةة، الرال ة،  إن  حكاف هالت الما   يهطبه  تط على المبل  المالكور  خ

 إن الجز  الزائد مد المد وعاا وظل خاضرا  للضبوبة طبتا  منظمة كل  ولة مترا د  مةع 

 ويوب مباعا  امحكاف امخبا لمالت االيةا ةة.

 

 المادة الثانية عشرة

 اإلتـاوات

ة التةةب يهشةةأ  ةةب  ولةةة مترا ةةد  ويةةد ع إلةةى متةةةم  ةةب الدولةة -اإليةةاواا وجةةوز  ن ييضةةع  -1

 للضبوبة  ب يلك الدولة المترا د  امخبا. -المترا د  امخبا 

ومع ذلك، وجوز  ن ييضع يلك اإليةاواا  وضةا  للضةبوبة  ةب الدولةة المترا ةد  التةب يهشةأ  -2

، لكد إذا كان الموتةةد هةو المالةك المهتةةع مةد اإليةاواا  ةإن الضةبوبة   ةما و تا  منظمتما

 المةبوضة وجب  ال يزود على:

( مد إيمةالب مبلة  اإليةاواا التةب يةد ع متايةل اسةتيداف  و الحةه %5( خموة  ب المائة ) 

  ب استيداف مرداا صهاعةة  و يجاروة  و علمةة.

 ( مد إيمالب مبل  اإلياواا  ب يمةع امحوال امخبا.%7ب( سبرة  ب المائة )

مةد  ي نةوع التةب  المةد وعاا ، كما هو موتيدف  ب هالت المةا   ورهب مصطلح "إياواا"  -3

يولم متايل استرمال  و حه استرمال  ي حه نشب عمل   يب  و  هب  و علمب يما  ب ذلةك 

،  و   الف  و  شبطة البث اإلذاعب  و التلةةزوونب  و  ي يةبا   اختةباع  ام الف الوةهمائةة

 ،  و ،  و يبكةبةةة  و مرالجةةة سةةبوة ،  و يصةةمةم  و نمةةوذج،  و ميطةةط  و عالمةةة يجاروةةة

،  و يجاروةةةة  و علمةةةةة،  و متايةةةل  متايةةةل اسةةةترمال  و حةةةه اسةةةترمال مرةةةداا صةةةهاعةة

 المرلوماا المترلتة يالتجارب الصهاعةة  و التجاروة  و الرلمةة.

( مد هالت الما   إذا كةان المالةك المهتةةع مةد اإليةاواا، 2( و )1ال يهطبه  حكاف الةتبيةد ) -4

ال   ب الدولة المترا ةد  امخةبا التةب نشةأا  ةمةا هةالت ، ووزاول عم متةما   ب  ولة مترا د 

،  و كةان وةؤ ي  ةب يلةك الدولةة المترا ةد  امخةةبا  اإليةاواا مةد خةالل مهشةأ   ائمةة  ةمةا

، وكةان الحةه  و الملكةةة التةب يةد ع  خدماا شيصةة موةتتلة مةد خةالل  اعةد  ثايتةة  ةمةا

و التاعةد  الثايتةة.  ةب مثةل هةالت الحالةة عهما اإلياواا مبيبطة  رلةةا  يمةالت المهشةأ  الدائمةة  
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 )البايرة عشب ( مد هالت االيةا ةة و تا  للحالة. الما   يهطبه  حكاف الما   )الوايرة(  و

يرد اإلياواا  د نشأا  ب  ولة مترا د  إذا   رما متةم  ب يلك الدولة المترا د . ومع ذلةك،  -5

متةما   ب  ولة مترا د   ف ال، وملك  ةب  ، سوا   كان  إذا كان الشيص الالي ود ع اإلياواا

 ولةةة مترا ةةد  مهشةةأ   ائمةةة  و  اعةةد  ثايتةةة مبيبطةةة يمةةا االلتزامةةاا التةةب يةةد ع عهمةةا يلةةك 

اإلياواا، وكانت يلك المهشأ  الدائمة  و التاعةد  الثايتةة يتحمةل عةب    ةع هةالت اإليةاواا، 

تب  ةما المهشةأ  الدائمةة  و التاعةد  عهدها يرد هالت اإلياواا  د نشأا  ب الدولة المترا د  ال

 الثايتة.

يوةبب عال ةة خاصةة يةةد الجمةة الدا رةة والمالةك المهتةةع  و  -عهدما وكون مبل  اإليةاواا  -6

 ةمةا وترلةه ياالسةتيداف  و الحةه  و المرلومةاا التةب وةد ع  -يةهمما مرا  ويةد شةيص صخةب 

يةد الجمة الدا رة والمالةك المهتةةع  ةب  ، وزود على المبل  الالي كان سةتةه علةه لما متايال  

،  إن  حكاف هةالت المةا   يهطبةه  تةط علةى المبلة  المةالكور  خةةبا . و ةب  غةاب يلك الرال ة

مثل هالت الحالة،  إن الجز  الزائد مد المد وعاا وظل خاضةرا  للضةبوبة طبتةا  لهظةاف كةل 

 ة. ولة مترا د ، مع ويوب مباعا  امحكاف امخبا لمالت االيةا ة
 

 المادة الثالثة عشرة

 األرباح الرأسمالية

امرياح المتحتتة لمتةم  ب  ولةة مترا ةد  مةد نتةل ملكةةة ممتلكةاا غةةب مهتولةة، المةالكور   -1

 ب الما   )الوا سة( مد هالت االيةا ةةة، والوا رةة  ةب الدولةة المترا ةد  امخةبا، وجةوز  ن 

 ييضع للضبوبة  ب يلك الدولة المترا د  امخبا.

امرياح الهايجة مد نتل ملكةة ممتلكاا مهتولة يشكل يز ا  مد الممتلكاا التجاروة لمهشأ   -2

 ائمة ومتلكما مشبوع يايع لدولة مترا د   ب الدولة المترا د  امخبا،  و الهايجةة مةد نتةل 

ملكةةةة ممتلكةةاا مهتولةةة مترلتةةة يتاعةةد  ثايتةةة متةةوا ب  لمتةةةم مةةد  ولةةة مترا ةةد   ةةب الدولةةة 

  ا  خةةدماا شيصةةةة موةةتتلة يمةةا  ةةب ذلةةك امريةةاح مةةد نتةةل لغةةبض را ةةد  امخةةبا المت

 ، ملكةة مثل هالت المهشأ  الدائمة )يمةب ها  و مع كل المشبوع(  و مثل هالت التاعد  الثايتةة

 وجوز  ن ييضع للضبوبة  ب يلك الدولة المترا د  امخبا.

ل  ةب الهتةل الةدولب،  و مةد نتةل ملكةةة امرياح الهايجة مد نتل ملكةة سةد  و طائباا يرم -3

، ييضةع للضةبوبة  تةط  ةب  ممتلكاا مهتولة مترلتة يتشغةل مثل هالت الوةةد  و الطةائباا

 الدولة المترا د  التب  ةما مبكز اإل ار  الةرلب للمشبوع.

امرياح التب وحصةل علةمةا متةةم  ةب  ولةة مترا ةد  مةد نتةل ملكةةة  سةمم يوةتمد  كثةب مةد   -4
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( مةةد  ةمتمةةا يشةةكل مباشةةب  و غةةةب مباشةةب مةةد ممتلكةةاا غةةةب %55ب المائةةة )خموةةةد  ةة

مهتولةةة وا رةةة  ةةب الدولةةة المترا ةةد  امخةةبا، وجةةوز  ن ييضةةع للضةةبوبة  ةةب يلةةك الدولةةة 

 المترا د  امخبا.

 -( مةد هةالت المةا   4غةب يلك المالكور   ةب الةتةب  ) -امرياح الهايجة مد نتل ملكةة  سمم  -5

(  و  كثب  ةب شةبكة متةمةة  ةب  ولةة %25واهمة يهوبة عشبود  ب المائة )والتب يمثل م

 ، وجوز  ن ييضع للضبوبة  ب يلك الدولة المترا د . مترا د 

امرياح مد نتل  ي ملكةة غةةب يلةك المشةار إلةمةا  ةب الةتةباا الوةايتة، ييضةع للضةبوبة  -6

  تط  ب الدولة المترا د  التب وتةم  ةما نا ل الملكةة.
 

 لمادة الرابعة عشرةا

 الخدمات الشخصية المستقلة

 ا خةب ةنشةط  ةمةا وترلةه ييةدماا ممهةةة  و  -الدخل الالي وكتوبه متةم  ب  ولةة مترا ةد   -1

         ويضةةةع للضةةةبوبة  تةةةط  ةةةب يلةةةك الدولةةةة المترا ةةةد   ةمةةةا عةةةدا  ي  -طبةرةةةة موةةةتتلة  ااذ

خل  وضةا  للضةبوبة  ةب الدولةة ، حةةث وجةوز  ن ويضةع مثةل هةالا الةد مد الحاالا التالةةة

 : المترا د  امخبا

إذا كان لدوه  اعد  ثايتة متوا ب  له يصةة مهتظمةة  ةب الدولةة المترا ةد  امخةبا م ا    (

 نشةةطته،  ةةب يلةةك الحالةةة، وجةةوز  ن ويضةةع الةةدخل للضةةبوبة  ةةب الدولةةة المترا ةةد  

 ة.امخبا، ولكد  تط يالتدر الالي وهوب إلى يلك التاعد  الثايت

إذا كان مويو ا   ةب الدولةة المترا ةد  امخةبا لمةد   و لمةد  يصةل  ةب مجموعمةا إلةى  ب(

( ووما   و يزود علةما  ب  ي مد  اثهب عشب شمبا  يبد   و يهتمب  ب الوهة المالةة 183)

المرهةة.  ب يلك الحالة،  إن متدار الدخل المتحتةه  تةط مةد امنشةطة المةؤ ا   ةب يلةك 

   امخبا، وجوز  ن ويضع للضبوبة  ب الدولة المترا د  امخبا.الدولة المترا د

يشمل عبار  "اليدماا الممهةة" يويه خا  امنشةطة الموةتتلة  ةب المجةاالا الرلمةةة  و  -2

ام يةة  و الةهةةة  و التبيووةة  و الترلةمةةة وكةاللك امنشةطة الموةتتلة التةب وزاولمةا امطبةا  

 وون، و طبا  امسهان والمحاسبون.والمحامون والممهدسون والمرمار
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 المادة الخامسة عشرة

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

مةةع مباعةةا   حكةةاف المةةوا  )الوا سةةة عشةةب ( و )الثامهةةة عشةةب ( و )التاسةةرة عشةةب ( و  -1

)الرشبود( و )الحا ي والرشةبود( مةد هةالت االيةا ةةة،  ةإن البوايةب واميةور والمكا ة ا 

ييضةةع  - ةمةةا وترلةةه يووةةةةة  -تةةب وكتوةةبما متةةةم  ةةب  ولةةة مترا ةةد  المماثلةةة امخةةبا ال

للضبوبة  تط  ب يلك الدولة المترا د  ، ما لم يةتم مزاولتمةا  ةب الدولةة المترا ةد  امخةبا، 

 ةةإذا يمةةت مزاولتمةةا  ةةب الدولةةة المترا ةةد  امخةةبا وجةةوز  ن ييضةةع مثةةل هةةالت المكا ةة ا 

  د  امخبا.المكتوبة للضبوبة  ب يلك الدولة المترا

( مد هالت الما  ،  إن المكا  ا التب وكتوبما متةم  ب  ولة 1على البغم مد  حكاف الةتب  ) -2

ييضةع للضةبوبة  - ةما وترله يووةةة وتم مزاولتما  ب الدولة المترا د  امخةبا  -مترا د  

  تط  ب الدولة المترا د  المالكور   وال   ب الحالة التالةة:

ةةد مويةةو ا   ةةب الدولةةة المترا ةةد  امخةةبا لمةةد   و لمةةد  ال يتجةةاوز  ةةب إذا كةةان الموةةت  (

( ووما   ب  ي مةد  اثهةب عشةب شةمبا  يبةد   و يهتمةب  ةب الوةهة المالةةة 183مجموعما )

 المرهةة.

ب( و ن يكةةون المكا ةة ا مد وعةةة مةةد  بةةل صةةاحب عمةةل غةةةب متةةةم  ةةب الدولةةة المترا ةةد  

 امخبا  و نةاية عهه.

ون المكا  ا  د يحملتما مهشأ   ائمة  و  اعد  ثايتة وملكمةا صةاحب الرمةل  ةب و ال يك  يـ(

 الدولة المترا د  امخبا.

 ةمةةا وترلةةه  -علةةى الةةبغم مةةد امحكةةاف الوةةايتة  ةةب هةةالت المةةا  ،  ةةإن المكا ةة ا المكتوةةبة  -3

وجةةوز  ن ييضةةع  -يووةةةةة يمةةارم علةةى مةةتد سةةةةهة  و طةةائب  يرمةةل  ةةب الهتةةل الةةدولب

  ب الدولة المترا د  التب  ةما مبكز اإل ار  الةرلب للمشبوع. للضبوبة

 

 المادة السادسة عشرة

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 يرةةاب  عضةةا  مجلةةم اإل ار  والمةةد وعاا المماثلةةة امخةةبا التةةب وكتوةةبما متةةةم  ةةب   

 -خةةبايصةةةته عضةةوا   ةةب مجلةةم إ ار  شةةبكة متةمةةة  ةةب الدولةةة المترا ةةد  ام - ولةةة مترا ةةد  

 وجوز إخضاعما للضبوبة  ب يلك الدولة المترا د  امخبا.
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 المادة السابعة عشرة

 الفنانون والرياضيون

على البغم مد  حكةاف المةا يةد )البايرةة عشةب ( و )الياموةة عشةب ( مةد هةالت االيةا ةةة،  -1

ما  و يصةةته  هانةا   ةب الموةبح  و الوةةه- إن الةدخل الةالي وكتوةبه متةةم  ةب  ولةة مترا ةد  

مد  نشطته الشيصةة التب ومارسةما  -اإلذاعة  و التلةةزوون  و يصةته موسةتةا   و رواضةا  

  ب الدولة المترا د  امخبا؛ وجوز إخضاعه للضبوبة  ب يلك الدولة المترا د  امخبا.

عهدما ووتحه  خل وترله يأنشطة شيصةة زاولما  هةان  و رواضةب يصةةته يلةك ولةم وكةد  -2

للةهان  و البواضب نةوه ولكد لشيص صخب،  إن ذلك الدخل وعلى البغم مةد ذلك الدخل 

 حكاف الموا  )الوةايرة( و )البايرةة عشةب ( و )الياموةة عشةب ( مةد هةالت االيةا ةةة وجةوز 

 إخضاعه للضبوبة  ب الدولة المترا د  التب مارم  ةما الةهان  و البواضب يلك امنشطة.

ولةةة مترا ةةد  مةةد  نشةةطة ومارسةةما  ةةب الدولةةة المترا ةةد  الةةدخل الةةالي وكتوةةبه متةةةم  ةةب   -3

ورةةى مةد الضةبوبة  ةب  -( مةد هةالت المةا   2( و )1و تا  لما ور   ب الةتبيةد ) -امخبا 

يلك الدولة المترا د  امخبا إذا كانت زوار  يلةك الدولةة المترا ةد  امخةبا مدعومةة كلةةا  

  المةالكور   وال   و  حةد   وةامما اإل اروةة  و يشكل  سام يأموال عامة مد الدولة المترا د

  و سلطتما المحلةة  و يتم و تا  اليةا ةة ثتا ةة  و ايةاق يةد حكومتب الدولتةد المترا ديةد.

 

 المادة الثامنة عشرة

 معاشات التقاعد

( مد الما   )التاسرة عشةب ( مةد هةالت االيةا ةةة،  ةإن مراشةاا 2مع مباعا   حكاف الةتب  ) -1

د والمكا  ا امخبا المشايمة التب يد ع لمتةم  ب  ولة مترا د  متايةل خدمةة سةايتة، التتاع

 ييضع للضبوبة  تط  ب يلك الدولة المترا د .

( مةةد هةةالت المةةا  ،  ةةإن مراشةةاا التتاعةةد والمةةد وعاا 1علةةى الةةبغم مةةد  حكةةاف الةتةةب  ) -2

التأمةهاا االيتماعةة لدولةة التب يتم يها   على يبنامج عاف ومثل يز ا  مد نظاف  -امخبا 

ييضع للضبوبة  تط  ب يلك الدولةة  -مترا د   و  حد   وامما اإل اروة  و سلطتما المحلةة 

 المترا د .
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 المادة التاسعة عشرة

 الخدمات الحكومية

التةب يةد رما  -غةةب مرةاا التتاعةد  -البوايب واميور والمكا ة ا امخةبا المشةايمة   (  -1

و  حةةد   وةةامما اإل اروةةة  و سةةلطتما المحلةةةة لةةةب   ةمةةا وترلةةه ييةةدماا  ولةةة مترا ةةد   

ييضةع للضةبوبة  تةط  ةب يلةك الدولةة  ،  اها لتلك الدولة المترا د   و التوم  و الوةلطة

 المترا د .

ب( ومةةع ذلةةك،  ةةإن مثةةل هةةالت البوايةةب واميةةور والمكا ةة ا امخةةبا المشةةايمة ييضةةع 

امخبا إذا   وت اليدماا  ب يلك الدولةة المترا ةد   للضبوبة  تط  ب الدولة المترا د 

 امخبا وكان الةب  متةما   ب يلك الدولة المترا د  وكاللك:

  حد مواطهةما. (1

   ا  اليدماا.غبض  و لم وصبح متةما   ب يلك الدولة المترا د   تط ل (2

 -مةد  مةوال يو بهةا  و - ي مراا يتاعد ومكا أ   خبا مشايمة يد رما  ولةة مترا ةد    (   -2

 و  حد   وامما اإل اروة  و سلطتما المحلةة لةب   ةما وترله ييدماا   اها لتلةك الدولةة 

 المترا د   و التوم  و الولطة ويضع للضبوبة  تط  ب يلك الدولة المترا د .

ومةةع ذلةةك،  ةةإن مرةةاا التتاعةةد والمكا ةةأ  المشةةايمة ييضةةع للضةةبوبة  تةةط  ةةب الدولةةة  ب( 

   امخبا إذا كان الةب  مواطها  ومتةما   ب يلك الدولة المترا د  امخبا.المترا د

              يهطبةةةةه  حكةةةةاف المةةةةوا  )الياموةةةةة عشةةةةب ( و )الوا سةةةةة عشةةةةب ( و )الوةةةةايرة عشةةةةب (  -3

و )الثامهةةةة عشةةةب ( مةةةد هةةةالت االيةا ةةةةة علةةةى البوايةةةب واميةةةور، ومراشةةةاا التتاعةةةد، 

ةمةةا وترلةةه ييةةدماا   وةةت مبيبطةةة يرمةةل يزاولةةه  ولةةة والمكا ةة ا امخةةبا المشةةايمة،  

 مترا د   و  حد   وامما اإل اروة  و سلطتما المحلةة.
 

 المادة العشرون

 الطالب

المد وعاا التب وتوةلمما طالةب  و متةدرب ممهةب  و حب ةب وكةون  و كةان ، مباشةب   بةل  -1

ويةو ا   ةب الدولةة المترا ةد  زوار   ولة مترا د  ، متةما   ةب الدولةة المترا ةد  امخةبا، وم

، هةةالت المةةد وعاا التةةب يكةةون لمرةشةةته  و  المةةالكور   وال   تةةط لغةةبض يرلةمةةه  و يدروبةةه

 ن يكةون مثةل هةالت  يشةبط، يرلةمه  و يدروبه ال ييضع للضبوبة  ب يلك الدولة المترا ةد  

 المد وعاا ناشئة مد مصا ر خارج يلك الدولة المترا د .
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، وكةون  و كةان متةمةا   ةب  ولةة  ولمما طالب  و متةدرب ممهةب  و حب ةبالمكا  ا التب وت -2

مترا ةةد ، مةةد ووةةةةة وزاولمةةا  ةةب الدولةةة المترا ةةد  امخةةبا لمةةد   و لمةةد  ال يتجةةاوز  ةةب 

، ال ييضةةع للضةةبوبة  ةةب يلةةك الدولةةة  ( وومةةا   ةةب الوةةهة المالةةةة المرهةةةة183مجموعمةةا )

 ط مباشب  يدراسته  و يدروبه.المترا د  امخبا إذا كانت الووةةة يبيب
 

 المادة الحادية والعشرون

 المعلمون والباحثون

الةب  الالي وكون متةما   ب  ولة مترا د  مباشب   بل زواريه للدولة المترا د  امخةبا ،   

والتب وزورها يها   على  عو  مد  ي يامرة  و كلةة  و مدرسة  و  ي مؤسوةة يرلةمةةة مماثلةة 

حث علمب مرتبف يما، ويوايدت  ب يلك الدولةة المترا ةد  امخةبا لمةد  ال  خبا  و مؤسوة ي

يزود عد ثالث سهواا مد يةاروخ وصةوله إلةى يلةك الدولةة المترا ةد  امخةبا،  تةط للترلةةم  و 

البحث  و كالهما  ةب يلةك المؤسوةة الترلةمةةة  و البحثةةة، ورةةى مةد الضةبوبة  ةب يلةك الدولةة 

 كا أ  موتمد  مد مثل هالا الترلةم  و البحث.المترا د  امخبا على  ي م

 

 المادة الثانية والعشرون

 الدخل اآلخر

يهةةو  الةةدخل لمتةةةم  ةةب  ولةةة مترا ةةد ، التةةب لةةم يتهاولمةةا المةةوا  الوةةايتة مةةد هةةالت االيةا ةةةة،  -1

 ييضع للضبوبة  تط  ب يلك الدولة المترا د   وهما كان مهشؤها.

ييالف الدخل مد الممتلكاا غةب  -هالت الما   على الدخل  ( مد1ال يهطبه  حكاف الةتب  ) -2

إذا كةان متوةلم  -( مةد المةا   )الوا سةة( مةد هةالت االيةا ةةة 2المهتولة المحد    ب الةتةب  )

ذلك الدخل متةما   ب  ولة مترا د  وومارم عمال   ب الدولةة المترا ةد  امخةبا مةد خةالل 

ة المترا د  امخبا خةدماا شيصةةة موةتتلة مةد مهشأ   ائمة  ةما،  و وؤ ي  ب يلك الدول

 اعد  ثايتة  ةما، ووكون الحه  و الممتلكاا التب ود ع مد  يلما الدخل مبيبطة  رلةا  يمثل 

هالت المهشأ  الدائمة  و التاعد  الثايتة.  ب مثل هالت الحالة، يطبه  حكاف الما   )الوايرة(  و 

 و تا  للحالة.)البايرة عشب ( مد هالت االيةا ةة  الما  
 

 المادة الثالثة والعشرون

 إزالة االزدواج الضريبيأساليب 

 عهدما وكتوب متةم  ب  ولة مترا د   خال  ويضةع للضةبوبة  ةب الدولةة المترا ةد  امخةبا  -1

ييصةم الدولةة المةالكور   وال  مةد الضةبوبة علةى  خةل ذلةك  -و تا  محكاف هالت االيةا ةةة  -
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ضبوبة الدخل المد وعة  ب يلك الدولة المترا ةد  امخةبا. وال وجةوز المتةم مبلغا  مواووا  ل

 ن وتجةةاوز ذلةةك اليصةةم ذلةةك الجةةز  مةةد ضةةبوبة الةةدخل كمةةا هةةو محتوةةب  بةةل اليصةةم 

 المهووب إلى الدخل الالي  د ويضع للضبوبة  ب الدولة امخبا.

بوبب مةا ويةةل  ةب حالةة المملكةة الربيةةة الوةرو وة لةةم  ةب  سةالةب إزالةة االز واج الضة  -2

 يأحكاف نظاف يباوة الزكا  يالهوبة إلى المواطهةد الورو وةد.
 

 المادة الرابعة والعشرون

 إجراءات االتفاق المتبادل

 و سةوف  - عهدما وتبةد لشيص  ن إيبا اا إحدا الدولتةد المترا ديةد  و كلتةمما يؤ ي -1

يصةبف  -، ومكهةه  االيةا ةةة يالهوبة إلةه إلى  بض ضبوبة ال يتةه مع  حكاف هالت -يؤ ي 

 ن  -الهظةةب عةةد وسةةائل المرالجةةة المهصةةو  علةمةةا  ةةب امنظمةةة المحلةةةة لتلةةك الةةدولتةد 

ورةةبض  ضةةةته علةةى الوةةلطة الميتصةةة التايرةةة للدولةةة المترا ةةد  التةةب وتةةةم  ةمةةا. ووجةةب 

عةةبض التضةةةة خةةالل ثةةالث سةةهواا مةةد  ول إشةةرار يةةاإليبا  الةةالي   ا إلةةى  ةةبض 

  حكاف هالت االيةا ةة.ضبوبة ييالف 

مبةبرا ، وإذا لةم يكةد هةب نةوةما اإلعتةباض وترةد على الولطة الميتصةة، إذا يةدا لمةا  ن  -2

 ةةا ر  علةةى التوصةةل إلةةى حةةل مةةبض ، الوةةرب إلةةى يوةةووة التضةةةة عةةد طبوةةه االيةةةاق 

المتبةةا ل مةةع الوةةلطة الميتصةةة  ةةب الدولةةة المترا ةةد  امخةةبا مةةد  يةةل يجهةةب  ةةبض 

يالف  حكاف هالت االيةا ةة. ووهةال  ي ايةاق وتم التوصل إلةه يةالبغم مةد  ي الضبوبة التب ي

 حدو  زمهةة وار    ب امنظمة المحلةة للدولتةد المترا ديةد.

عةد طبوةه االيةةاق  -وترةد على الولطتةد الميتصتةد  ب الدولتةد المترا ةديةد  ن يوةرةا  -3

أ مترلتا  يتةوةب هالت االيةا ةةة  و يطبةتمةا. يةهما إلى ياللةل  ي صروية  و شك وهش -المتبا ل 

ووجوز  وضا   ن يتشاورا مرا  إلزالة االز واج الضبوبب  ب الحاالا التب لم يب   ةب هةالت 

 االيةا ةة.

وجةةوز للوةةلطتةد الميتصةةةتةد  ةةب الةةةدولتةد المترا ةةديةد  ن يتصةةال يبرضةةةمما مةةد  يةةةل  -4

 التوصل إلى ايةاق حول الةتباا الوايتة.

 ةةب الةةدولتةد المترا ةةديةد يايةةةاق متبةةا ل  ن يتةةبرا امسةةلوب  تةدالميتصةة طتةدللوةةل وجةةوز -5

المهاسب لتطبةةه هةالت االيةا ةةة ويصةةة خاصةة المتطلبةاا التةب ويضةع لمةا المتةمةون  ةب 

الدولةةة المترا ةةد  كةةب وحصةةلوا  ةةب الدولةةة المترا ةةد  امخةةبا علةةى التيلةةب  و اإلعةةةا  

 اليةا ةة.الضبوبب المهصو  علةه  ب هالت ا
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 المادة الخامسة والعشرون

 تبادل المعلومات

وترةد على الوةلطتةد الميتصةتةد  ةب الةدولتةد المترا ةديةد يبةا ل المرلومةاا الضةبوروة  -1

سوا   لتهةةةال  حكةاف هةالت االيةا ةةة  و لتهةةةال امنظمةة المحلةةة للةدولتةد المترا ةديةد المترلتةة 

ما  اف  ن  بض الضبوبة يلك ال ويالف  حكاف هةالت يالضبائب التب يغطةما هالت االيةا ةة، 

 االيةا ةة. ووتم يبا ل هالت المرلوماا  ون التتةد يالما   )امولى( مد هالت االيةا ةة.

( مد هالت الما  ، على  نما سةبوة 1يرامل  ي مرلومة يتلتاها الدولة المترا د ، و تا  للةتب  ) -2

ا التب يحصل علةما و تةا  منظمتمةا المحلةةة، وال يالطبوتة نةوما التب يرامل يما المرلوما

وجوز الكشف عهما إال لنشيا   و الولطاا )يما  ب ذلك المحةاكم واميمةز  اإل اروةة( 

المرهةةد يالبيط  و التحصةل  و التهةةال  و إ امة الدعاوا  و يحدود االعتةباض  ةمةا وترلةه 

ؤال  امشةةيا   و الوةةلطاا يلةةك يالضةةبائب التةةب يغطةمةةا هةةالت االيةا ةةةة. وال ووةةتيدف هةة

المرلومةةاا إال لمةةالت امغةةباض  تةةط، ووجةةوز لمةةم كشةةف هةةالت المرلومةةاا  ةةب مةةداوالا 

 محكمة عامة  و  ب  حكاف  ضائةة.

( مد هالت الما   يما وؤ ي إلى إلةزاف  ولةة 2( و )1ال وجوز يأي حال يةوةب  حكاف الةتب  ) -3

 مترا د  يما ولب:

ميالةة لننظمة والممارساا اإل اروة  ةب يلةك الدولةة المترا ةد   يهةةال إيبا اا إ اروة  (

  و  ب الدولة المترا د  امخبا.

يتةةدوم مرلومةةاا ال ومكةةةد الحصةةول علةمةةةا يمويةةب امنظمةةةة  و الترلةمةةاا اإل اروةةةة  ب(

 المرتا    ب يلك الدولة المترا د   و  ب الدولة المترا د  امخبا.

كشةةف  ي سةةب وترلةةه يالتجةةار   و امعمةةال  و الصةةهاعة  و يةةـ( يتةةدوم مرلومةةاا مةةد شةةأنما 

امسبار التجاروة  و الممهةة  و الرملةاا التجاروة  و مرلوماا  ةد وكةون الكشةف عهمةا 

 ميالةا  للوةاسة الرامة.

إذا طلبت  ولة مترا ةد  مرلومةاا يمويةب هةالت المةا  ، يوةتيدف الدولةة المترا ةد  امخةبا  -4

ةع المرلوماا للحصول على المرلوماا المطلوية، حتى لو كانةت إيبا ايما الياصة يتجم

يلك الدولة المترا د  امخةبا ال يحتةاج إلةى يلةك المرلومةاا مغةباض الضةبوبة الياصةة 

( مةد هةالت 3يما. وويضةع االلتةزاف الةوار   ةب الحكةم الوةايه للحةدو  الةوار    ةب الةتةب  )

ى  نمةا يوةمح لدولةة مترا ةد  ياالمتهةاع عةد الما  ، ولكد ال يمةو ب هالت الحدو  يأي حال علة

 يو ةب المرلوماا لمجب   نه لةم لتلك الدولة مصلحة محلةة  ةما.
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( مد هالت الما   على  نما يومح 3ال وجوز يأي حال مد امحوال يةوةب  حكاف الةتب  ) -5

سوة للدولة المترا د   ن يمتهع عد يتدوم المرلوماا لمجب   نما محةووة لدا يهك  و مؤ

مالةة  خبا،  و لدا مبشح  و شيص ورمل يصةة وكةل  و  مةد،  و يوبب كونما 

 مبيبطة يمصالح ملكةة لشيص ما.

 

 المادة السادسة والعشرون

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

االمتةازاا المالةة الممهوحة معضةا  البرثةاا الديلوماسةةة  و التهصةلةة يمويةب التواعةد       

 للتانون الدولب  و يمويب  حكاف ايةا ةاا خاصة لد يتأثب يمالت االيةا ةة. الرامة

 

 المادة السابعة والعشرون

 أحكام متنوعة

لةم  ب هالت االيةا ةة ما وؤثب على يطبةه امحكةاف المحلةةة لمهةع التمةبب الضةبوبب  و   

 التجهب الضبوبب.

 المادة الثامنة والعشرون

 النفاذ

د  الدولة المترا د  امخبا عةد طبوةه التهةواا الديلوماسةةة ياسةتكمال يبل  كل  ولة مترا  -1

اإليبا اا الالزمة و تا  لهظامما لةدخول هةالت االيةا ةةة حةةز الهةةاذ. ويصةبح هةالت االيةا ةةة 

 نا ال   ب الةوف امول مد الشمب الثانب التالب للشمب الالي يم  ةه يلتى اإليال  امخةب.

 ةة نا ال :يصبح  حكاف هالت االيةا  -2

 ةمةةا وترلةةه يالضةةبائب الموةةتتطرة عهةةد المهبةةع، علةةى المبةةال  المد وعةةة  ةةب ) و يرةةد(   (

 الةوف امول مد شمب وهاوب الالي ولب ياروخ  خول هالت االيةا ةة حةز الهةاذ.

 ةما وترله يالضبائب امخةبا عةد الوةهواا الضةبوبةة التةب يبةد   ةب ) و يرةد( الةةوف  ب(

 الالي ولب التاروخ الالي يصبح  ةه هالت االيةا ةة نا ال .امول مد شمب وهاوب 
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 المادة التاسعة والعشرون

 اإلنهاء

يظل هالت االيةا ةة نا ةال  المةرةول لمةد  غةةب محةد   ووجةوز مي مةد الةدولتةد المترا ةديةد  -1

إنما هةةا مةةد خةةالل التهةةواا الديلوماسةةةة يتتةةدوم إشةةرار خطةةب يطلةةب اإلنمةةا  إلةةى الدولةةة 

وونةو  ب  ي سهة مةال وة يبد  يرد مةبور خمةم  35امخبا  ب موعد ال وتردا  المترا د 

 سهواا يرد الوهة التب  صبحت  ةما هالت االيةا ةة نا ال .

 ،  إن هالت االيةا ةة يتو ف عد التطبةه:  ب مثل هالت الحالة -2

ة الوةهة  ةما وترله يالضبائب الموتتطرة عهد المهبع، علةى المبةال  المد وعةة يرةد نماوة  (

 المةال وة التب  دف  ةما إشرار إنما  االيةا ةة.

و ةمةةا وترلةةه يالضةةبائب امخةةبا عةةد الوةةهواا الضةةبوبةة التةةب يبةةد  يرةةد نماوةةة الوةةهة  ب(

 المةال وة التب  دف إشرار إنما  االيةا ةة.

 

يتو ةةع  -ممةا ةحكومت بةل مد يحوب امصول  -المةوضان  اف المو ران   نات ، إثبايا  لاللك      

 هالت االيةا ةة .

 

مةةد نوةةيتةد  ف2512وهةةاوب  4الموا ةةه هةةـ 1433صةةةب  15يتةةاروخ  البوةةاضحةةبرا  ةةب      

 متواووان  ب الحجةة. الهصةد صلةتةد ياللغتةد الربيةة واإلنجلةزوة وكال 

 

 

 عن حكومة المملكة العربية السعودية

 

 

 

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

 وزيـــر الماليـــة 

 اـة مالطــــحكومعن 

 

 

 

 تونيو بورج 

 نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
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 بـروتـوكــول

 

عهةد يو ةةع االيةا ةةة التةةب  يبمةت يةةد حكومةة المملكةةة الربيةةة الوةرو وة وحكومةة مالطةةا 

لتجهب االز واج الضةبوبب ولمهةع التمةبب الضةبوبب  ةب شةأن الضةبائب علةى الةدخل، وا ةه 

 محكاف التالةة التب يرتبب يز ا  ال وتجز  مد االيةا ةة.المو ران   نات على ا

ياإلشار  إلى الما   )البايرة( )المتةم( مةد المةمةوف  ن مصةطلح "متةةم  ةب  ولةة مترا ةد "   -1

 وشمل:

  ( يبنامج مراشاا التتاعد المؤسم  ب يلك الدولة.

ةةة  و ثتا ةةة  و ب( المهظمة التب يؤسم ويرمل حصبوا  مغباض  وهةة  و خةبوةة  و علم

يرلةمةة ) و مكثب مد غبض مد يلك امغباض( ويتةم  ب يلةك الدولةة المترا ةد  طبتةا  

منظمتما، على البغم مد عةدف خضةوع  و إعةةا  كةل  و يةز  مةد  خلمةا  و مكاسةبما 

 مد الضبوبة  ب يلك الدولة المترا د .

 موف  ن:ياإلشار  إلى الما   )الوايرة( ) رياح امعمال( مد المة -2

 رياح امعمال التب وحتتما مشبوع  ب إحدا الدولتةد المترا ديةد مد يصدوب يضةائع   (

إلى الدولةة المترا ةد  امخةبا ال ييضةع للضةبوبة  ةب يلةك الدولةة المترا ةد  امخةبا. 

وإذا اشتملت عتو  التصدوب على  نشطة  خبا يمةارم  ةب الدولةة المترا ةد  امخةبا 

مثةةل يلةةك امنشةةطة وجةةوز  ن ويضةةع للضةةبوبة  ةةب الدولةةة   ةةإن الةةدخل المكتوةةب مةةد

 المترا د  امخبا.

يشمل عبار  " رياح امعمال"  ون اال تصار على ذلك، الدخل المتحته مةد التصةهةع  ب(

والتجار  وامعمال المصةب ةة )البهكةةة(، والتةأمةد، وعملةةاا الهتةل الةداخلب، ويةو ةب 

مهتولةةة والملموسةةة. وال يشةةمل هةةالت الربةةار  اليةةدماا ويةةأيةب الممتلكةةاا الشيصةةةة ال

يصةته مووةا   و وؤ وما  الدخل المتحته مد اليدماا الشيصةة التب وؤ وما  ب  سوا   

 يصةة موتتلة.

 : ياإلشار  إلى الما   )الراشب ( ) رياح امسمم( مد المةموف  ن -3

ا طالمةا يطبةه مالطةا /ب( مد الما   )الراشب ( ، مطبتة  ب مالطة2يظل  حكاف الةتب  )  ( 

نظةةاف اإلسةةها  الكامةةل لضةةبوبة  ريةةاح الشةةبكاا ويوزوةةع مثةةل هةةالت امريةةاح الحتةةا  

لمواهمب الشبكة. إذا يغةب الهظةاف الحةالب، وترةةد علةى الةدولتةد المترا ةديةد التشةاور 
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 ةما يةهمما للهظب  ةما إذا كان مثل هالا التغةةب  ب الهظاف الضبوبب  ب مالطا ووةتدعب 

 يرة محكاف الما   )الراشب ( مد االيةا ةة. ي مبا

       ف  ب هالت االيةا ةة،  إن  رياح شبكة يايرة لدولة احك على البغم مد  ي  ب(

مد خالل مهشأ   ائمة مترا د  والتب يمارم  عماال   ب الدولة المترا د  امخبا 

 -االيةا ةة  مديرد إخضاعما للضبوبة يمويب الما   )الوايرة(  -، وجوزمويو    ةما

      ن ييضع للضبوبة على المبل  المتبتب  ب الدولة المترا د  التب يويد  ةما 

( %5، على  ن ال يتجاوز يلك الضبوبة المةبوضة خموة  ب المائة ) المهشأ  الدائمة

 . ذلك المبل  مد 

 ن المرلومةاا ياإلشار  إلى الما   )الياموة والرشبود( )يبةا ل المرلومةاا(، مةد المةمةوف   -4

 المتولمة و تا  للما   المالكور  يوتيدف  تط مغباض الضبائب التب يغطةما االيةا ةة.

 

يتو ةةع  -يحوةب امصةول مةد  بةل حكومتةممةا -إثبايا  لاللك  اف المو رةان   نةات، المةوضةان     

 . هالا الببويوكول

 

مةةد نوةةيتةد  ف2512وهةةاوب  4الموا ةةه  هةةـ1433صةةةب  15يتةةاروخ  البوةةاضحةةبر  ةةب      

  صلةتةد ياللغتةد الربيةة واإلنجلةزوة وكال الهصةد متواووان  ب الحجةة.

 

 عن حكومة المملكة العربية السعودية

 

 

 

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

 وزيـــر الماليـــة 

 اـة مالطــــعن حكوم

 

 

 

 تونيو بورج 

 نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

 

 


