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 اتفــاقيـــة

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 وحكومة مالطا

 لتجنب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي 

  في شأن الضرائب على الدخل

 

  



 

 

، رغبًة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب االزد اج  مالطا إن حكومة المملكة العربية الســــــعودية  حكومة

 : قد اتفقتا على ما يلي ،الضريبي في شأن الضرائب على الدخل  الضريبي  لمنع التهرب

 

 المادة األولى

 األشخاص الذين تشملهم االتفاقية

 تطبق هذه االتفاقية على األشخاص المقيمين في إحدى الد لتين المتعاقدتين أ  في كلتيهما.

 

 المادة الثانية

 الضرائب التي تشملها االتفاقية

على ضــــرائب الدخل المفر ضــــة لمدــــلتة كل د لة متعاقد  أ  أقســــامها ا دارية أ   تطبق هذه االتفاقية -1

 سلطاتها المتلية بدرف النظر عن طريقة فرضها.

تعد من الضــــرائب على الدخل  ميع الضــــرائب المفر ضــــة على إ مالي الدخل أ  على عنا ــــر الدخل بما فيها  -2

الممتلكات المنقولة أ  غير المنقولة  الضرائب على  الضرائب على المكاسب الناتجة من التدرف في ملكية

 إ مالي مبالغ األ ور  الر اتب التي تدفعها المشر عات.

 : الضرائب التالية التي تطبق عليها هذه االتفاقية بشكل خاص هي -3

 : بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية أ(

 الزكا . -

 غاز الطبيعي.ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار ال  -



 

 

 )يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية"(.  

 : بالنسبة إلى مالطا  ب(

 ضريبة الدخل. -

 )يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة مالطا"(.

تطبق أحكام هذه االتفاقية أيضـــًا على أر ضـــريبة مما لة أ  مشـــابهة في  وهرها تفرضـــها أر من الد لتين  -4

توقيع هذه االتفاقية، إضـــــافة إلى الضـــــرائب التالية أ  بداًل منها.  تبلغ كل ســـــلطة  المتعاقدتين بعد تاريخ

 مختدة في الد لتين المتعاقدتين السلطة األخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

 المادة الثالثة

 تعريفات عامة

 :ألغراض هذه االتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك -1

أ( يعني مدــــطلل "المملكة العربية الســــعودية" إقليم المملكة العربية الســــعودية  يشــــمل ذلك المناطق 

الواقعــة خــارج الميــاه ا قليميــة التي تمــارا المملكــة العربيــة الســــــعوديــة على ميــاههــا  قــا  بترهــا 

ظامها  القانون  الطبقات الواقعة تتت التربة  الموارد الطبيعية حقوق الســــياد   الوالية بمقتضــــى ن

 الد لي.

مالطا،  عندما يســـــتخدم بالمعنى الجغرافي يعني  زير  مالطا   زير   مهورية ب( يعني مدـــــطلل "مالطا" 

طق في قا  بترها اغوز    زر األرخبيل المالطي األخرى بما في ذلك مياهها ا قليمية،  كذلك أر من

مالطا عليها   ر  للمياه ا قليمية،  التي تمارا الطبقات الواقعة تتت التربة  الموارد المائية المجا

حقوق الســـياد  أ  الوالية أ  الســـيطر   فقًا للقانون الد لي  قانونها الوطني بما في ذلك تشـــريعاتها 

 المتعقلة باستكشاف الجرف القارر  استغالل مواردها الطبيعية.

المملكة العربية السعودية أ  مالطا بتسب ما  ـ( تعني عبارتا "د لة متعاقد "   "الد لة المتعاقد  األخرى" 



 

 

 يقتضيه سياق النص.

د( يشـــــمل مدـــــطلل "شـــــخص" فرد  شـــــركة  أر كيان  خر من األشـــــخاص بما في ذلك الد لة المتعاقد  

  أقسامها ا دارية أ  السلطات المتلية.

 فة اعتبارية  يعني مدطلل "شركة" أر شخص ذر  فة اعتبارية أ  أر كيان يعامل على أنه شخص ذ  هـ(

 ألغراض الضريبة.

تعني عبارتا "مشــــــر   تابع لد لة متعاقد "   "مشــــــر   تابع للد لة المتعاقد  األخرى" على التوالي   (

 مشر عًا يباشره مقيم في د لة متعاقد   مشر عًا يباشره مقيم في الد لة المتعاقد  األخرى.

يتولى تشــــغيلها مشــــر   تابع لد لة متعاقد  يكون تعني عبار  "نقل د لي" أر نقل بســــفينة أ  طائر   ز(

مركز إدارته الفعلي في د لة متعاقد ، ما عدا التاالت التي تشــــغل فيها الســــفينة أ  الطائر  فق  بين 

 أماكن تقع داخل الد لة المتعاقد  األخرى.

 حـ( يعني مدطلل "السلطة المختدة":

 المالية  يمثلها  زير المالية أ  ممثله المفوض. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية،  زار  -1

 بالنسبة إلى مالطا، الوزير المسؤ ل عن المالية أ  ممثله المفوض. -2

 يعني مدطلل "مواطن": ط(

 أر فرد حائز على  نسية د لة متعاقد . -1

  أر شــخص ذر  ــفة اعتبارية أ  شــركة أشــخاص أ   معية تســتمد ذلك الوضــع من األنظمة النافذ -2

 في د لة متعاقد .

عند تطبيق د لة متعاقد   هذه االتفاقية في أر  قت فإن أر عبار  أ  مدطلل لم يرد له تعريف فيها،  ما  -2

لم يقتض ســــــياق النص خالف ذلك، يكون له المعنى نفســــــه في ذلك الوقت بمو ب نظام تلك الد لة 



 

 

اقية،  ير ل أر معنى طبقًا لألنظمة الضـــريبية المتعاقد  فيما يتعلق بالضـــرائب التي تطبق عليها هذه االتف

المطبقة لتلك الد لة المتعاقد  على أر معنى معطى للعبار  أ  للمدــــــطلل  فقًا لألنظمة األخرى لتلك 

 الد لة المتعاقد .

 

 المادة الرابعة

 الـمقيـم

نظمة تلك الد لة ألغراض هذه االتفاقية تعني عبار  "مقيم في د لة متعاقد " أر شــــخص يخضــــع  فقًا أل -1

المتعاقد  للضريبة فيها بسبب سكنه أ  إقامته أ  مكان تأسيسه أ  متل إدارته أ  أر معيار  خر ذر طبيعة 

مما لة.  تشمل أيضًا تلك الد لة المتعاقد  أ  أيًا من أقسامها ا دارية أ  سلطاتها المتلية. لكن ال تشمل 

 لة المتعاقد  فيما يتعلق فق  بالدخل من مدـــادر في هذه العبار  أر شـــخص خاضـــع للضـــريبة في تلك الد

 تلك الد لة المتعاقد .

( من هذه الماد  مقيمًا في كلتا الد لتين المتعاقدتين، فإن  ضــــعه 1عندما يكون فرد  فقًا ألحكام الفقر  ) -2

 عندئذ يتتدد كاآلتي:

ها، فإن توافر له ســـكن دائم في كلتا أ( يعد مقيمًا فق  في الد لة المتعاقد  التي يتوافر له ســـكن دائم في

الد لتين المتعاقدتين فيعد مقيمًا فق  في الد لة المتعاقد  التي تكون فيها عالقاته الشــــــخدــــــية 

  االقتدادية أ  ق )مركز المدالل "التيوية"(.

ســكن دائم إذا لم يكن ممكنًا تتديد الد لة المتعاقد  التي فيها مركز مدــالته التيوية أ  لم يتوافر له   ب(

 في أر من الد لتين المتعاقدتين، فيعد مقيمًا فق  في الد لة المتعاقد  التي فيها سكنه المعتاد.

إذا كان له ســــــكن معتاد في كلتا الد لتين المتعاقدتين أ  لم يكن له ســــــكن معتاد في أر منهما، يعد   ـ(

 مقيمًا فق  في الد لة المتعاقد  التي يكون مواطنًا فيها.



 

 

كان مواطنًا في كلتا الد لتين المتعاقدتين أ  لم يكن مواطنًا في أر منهما، فتســــــور الســــــلطتان  د(  إذا

 المختدتان في الد لتين المتعاقدتين الموضو  باالتفاق المشترك.

ما  -3 ندما يكون شــــــخص  لد لتين 1 فقًا ألحكام الفقر  ) -غير الفرد  -ع تا ا مًا في كل ماد  مقي هذه ال ( من 

 ، فإنه يعد مقيمًا فق  في الد لة المتعاقد  التي فيها مركز إدارته الفعلي.المتعاقدتين

 

 المادة الخامسة

 المنشأة الدائمة

ألغراض هذه االتفاقية، تعني عبار  "المنشــــــأ  الدائمة" المقر الثابت للعمل الذر يزا ل من خالله نشــــــاط  -1

 المشر   كليًا أ   زئيًا.

 ة" بدفة خا ة :تشمل عبار  "المنشأ  الدائم -2

 مركز إدار . (أ 

 فر .  (ب    

 مكتب. ( ـ

 مدنع. (د 

  رشة.  (هـ

 أر مكان الستخراج الموارد الطبيعية. (  

 تشمل عبار  "المنشأ  الدائمة" أيضًا: -3

أ( موقع بناء أ  إنشاء، أ  مشر   تجميع أ  تركيب، أ  أعمااًل إشرافية متعلقة بها، بشرط أن يستمر مثل هذا 



 

 

 موقع أ  المشر   أ  تلك األعمال مد  تزيد على ستة أشهر.ال

توفير خدمات بما فيها الخدمات االســــــتشــــــارية من قبل مشــــــر   من خالل مويفين أ  عاملين  خرين   ب(

يويفهم المشــر   لهذا الغرض، بشــرط أن تســتمر األعمال من هذا النو  )للمشــر   نفســه أ  لمشــر   

  لمد  أ  مدد تزيد في مجموعها على ســــــتة أشــــــهر خالل أر مد  ا ني مرتب  به( في الد لة المتعاقد

 عشر شهرًا.

 : على الرغم من األحكام السابقة في هذه الماد ، ال تشمل عبار  " المنشأ  الدائمة " -4

 . التي يملكها المشر   فق  لغرض تخزين أ  عرض أ  توريد السلع أ  البضائعأ( استخدام التسهيالت 

 . لتخزين أ  العرض أ  التوريدفق  لغرض ابمخز ن من السلع أ  البضائع التي يملكها المشر    ب( االحتفاظ

 لمعالجة فق  من قبل مشر    خر.غرض ا ـ( االحتفاظ بمخز ن من السلع أ  البضائع التي يملكها المشر   ل

 شر  .شراء سلع أ  بضائع أ   مع معلومات للمغرض د( االحتفاظ بمقر  ابت للعمل فق  ل

 لقيام بأر نشاط  خر ذر طبيعة تتضيرية أ  مساعد  للمشر  .غرض الاالحتفاظ بمقر  ابت للعمل فق    هـ(

ــــــ(   ( االحتفاظ بمقر  ابت للعمل فق  ألر مزيج من األنشطة المذكور  في الفقرات الفرعية من )أ( إلى )هـ

الناتج عن هذا المزيج له طبيعة من هذه الفقر  بشــــــرط أن يكون النشــــــاط الكلي للمقر الثابت للعمل 

 تتضيرية أ  مساعد .

ز( بيع السلع أ  البضائع المملوكة للمشر    المعر ضة في سوق أ  معرض مؤقت بعد إغالق هذا السوق 

 أ  المعرض.

ماد 2(   )1على الرغم من أحكام الفقرتين ) -5 هذه ال كان شــــــخص  ،( من  خالف الوكيل المتمتع بوضــــــع  -إذا 

يعمل في د لة متعاقد  نيابة عن مشــــــر   تابع  -( من هذه الماد 6ر تنطبق عليه الفقر  )مســــــتقل  الذ

للد لة المتعاقد  األخرى،  لديه  ـــالحية  يمارســـها بشـــكل معتاد في د لة متعاقد   برام العقود باســـم 

فيما يتعلق بأر  المشر  ، فإن هذا المشر   يعد أن لديه منشأ  دائمة في الد لة المتعاقد  المذكور  أ الً 



 

 

أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشر  ، ما لم تكن أعمال مثل هذا الشخص مقدور  على تلك الوارد  في 

( من هذه الماد   التي إذا تمت مباشرتها من خالل مقر  ابت للعمل ال تجعل من هذا المقر الثابت 4الفقر  )

 للعمل منشأ  دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقر .

د أن لمشر   د لة متعاقد  منشأ  دائمة في الد لة المتعاقد  األخرى بسبب مزا لته للعمل في تلك ال يع -6

الد لة المتعاقد  األخرى فق  عن طريق سمسار أ   كيل عام بالعمولة أ  أر  كيل  خر ذر  ضع مستقل، 

 بشرط أن يعمل مثل هؤالء األشخاص باألسلوب المعتاد لعملهم.

مة في د لة متعاقد  تســيطر على شــركة أ  مســيطر عليها من قبل شــركة مقيمة في إن كون شــركة مقي -7

شأ  دائمة أ   سواء من خالل من الد لة المتعاقد  األخرى، أ  تزا ل عماًل في تلك الد لة المتعاقد  األخرى )

 غيرها( فإن ذلك الواقع في حد ذاته ال يجعل أيًا من الشركتين منشأ  دائمة للشركة األخرى.

 

 المادة السادسة

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

الدخل الذر يتدـــل عليه مقيم في د لة متعاقد  من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل من الزراعة  -1

أ  اسـتغالل الغابات( الكائنة في الد لة المتعاقد  األخرى، يجوز إخضـاعه للضـريبة في تلك الد لة المتعاقد  

 األخرى.

ــة المتعــاقــد  التي فيهــا يك -2 ــد ل ــة" المعنى الوارد لهــا  فقــًا لنظــام ال ــار  "الممتلكــات غير المنقول ون لعب

الممتلكات المعنية.  على أر حال، فإن العبار  تشــــــتمل على الملكية الملتقة بالممتلكات غير المنقولة 

وق التي تطبق في شـــــأنها  الثر   التيوانية  المعدات المســـــتخدمة في الزراعة  اســـــتغالل الغابات  التق

أحكــام النظــام العــام المتعلقــة بملكيــة األراضــــــي،  حق االنتفــا  بــالممتلكــات غير المنقولــة  التقوق في 

المدفوعات المتغير  أ  الثابتة مقابل االســــــتغالل أ  التق في اســــــتغالل الترســــــبات المعدنية  المدــــــادر 

 الطائرات من الممتلكات غير المنقولة. الموارد الطبيعية األخرى،  ال تعد السفن  القوارب  



 

 

( من هذه الماد  على الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة بدــــــور  1تطبق أحكام الفقر  ) -3

 مباشر  أ  تأ يرها، أ  استغاللها بأر شكل  خر.

المنقولة لمشــر  ،  على  ( من هذه الماد  على الدخل من الممتلكات غير3(   )1تطبق أيضــًا أحكام الفقرتين ) -4

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة ألداء خدمات شخدية مستقلة.

 

 المادة السابعة

 أرباح األعمال

تخضـــع األربال العائد  لمشـــر   تابع لد لة متعاقد  للضـــريبة في تلك الد لة المتعاقد  فق ، ما لم يباشـــر  -1

ألخرى عن طريق منشـــأ  دائمة فيها. فإن باشـــر المشـــر   نشـــاطًا المشـــر   نشـــاطًا في الد لة المتعاقد  ا

كالمذكور  نفًا، فإنه يجوز فرض الضـريبة على أربال المشـر   في الد لة المتعاقد  األخرى،  لكن بالقدر الذر 

 يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأ  الدائمة.

  تابع لد لة متعاقد  نشـــاطًا في الد لة ( من هذه الماد ، عندما يباشـــر مشـــر 3مع مراعا  أحكام الفقر  ) -2

المتعاقد  األخرى عن طريق منشـــأ  دائمة قائمة فيها، تتدد كل د لة متعاقد  أربال تلك المنشـــأ  الدائمة 

على أساا األربال التي يتوقع تتقيقها لو كان مشر عًا منفردًا  مستقاًل يباشر األنشطة نفسها أ  أنشطة 

أ  في ير ف مشــابهة،  يتعامل بدــفة مســتقلة تمامًا مع المشــر   الذر    مشــابهة في الظر ف نفســها 

 دائمة له. يمثل منشأ  

عند تتديد أربال منشـأ  دائمة، يسـمل بخدـم المدـر فات المتكبد  ألغراض أعمال المنشـأ  الدائمة بما في   -3

تعاقد  التي تو د فيها في الد لة الم هاكبدم تذلك المدــــــر فات التنفيذية  ا دارية العمومية، ســــــواًء ت

، إن ة لغ مدفوعامب ةالمنشأ  الدائمة أ  في أر مكان  خر.  لكن ال يسمل بمثل ذلك الخدم بالنسبة إلى أي

، )غير ما ُدفع مقابل استرداد النفقات الفعلية( من قبل المنشأ  الدائمة للمكتب الرئيس للمشر   أ  ت  د

رسوم أ  مدفوعات مما لة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات ألر من مكاتبه األخرى على شكل إتا ات أ  



 

 

ا خترا  أ  حقوق أخرى أ  على شــــكل عموالت مقابل أداء خدمات معينة أ  مقابل ا دار  أ  )فيما عدا حالة 

المشـــــر   المدـــــرفي( على شـــــكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضـــــة إلى المنشـــــأ  

 يؤخذ في االعتبار عند تتديد أربال المنشـــــأ  الدائمة المبالغ )غير ما دفع مقابل اســـــترداد الدائمة.  بالمثل ال

من قبل تلك المنشأ  الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشر   أ  أرٍّ من  لتم  تُ النفقات الفعلية( التي 

م حقوق براءات االخترا  مكاتبه األخرى على شكل إتا ات أ  رسوم أ  مدفوعات مما لة أخرى مقابل استخدا

لة  حا عدا  ما  بل ا دار ، أ  )في نة أ  مقا خدمات معي بل أداء  كل عموالت مقا أ  حقوق أخرى، أ  على شــــــ

المشر   المدرفي( على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق باألموال المقرضة إلى المكتب الرئيس 

 للمشر   أ  أرٍّ من مكاتبه األخرى.

في د لة متعاقد  على تتديد األربال التي تنسب إلى منشأ  دائمة على أساا تقسيم نسبي  إذا  رى العرف -4

( من هذه الماد  ال تمنع تلك الد لة 2ألربال المشــــــر   الكلية على أ زائه المختلفة، فإن أحكام الفقر  )

 رى عليه العرف. غير المتعاقد  من تتديد األربال التي تخضع للضريبة على أساا هذا التقسيم النسبي الذر 

 أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدر إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الوارد  في هذه الماد .

 ال ينسب أر ربل إلى منشأ  دائمة استنادًا فق  إلى قيام المنشأ  الدائمة بشراء سلع أ  بضائع للمشر  .  -5

تدد األربال التي تنســـب إلى المنشـــأ  الدائمة بالطريقة نفســـها ألغراض الفقرات الســـابقة من هذه الماد ، ت -6

غ   طريقة أخرى.       إتبا عامًا بعد عام، ما لم يكن هناك سبب   يه  كاف يسوِّ

ليس في هذه الماد  ما يؤ ر على تطبيق أر نظام في د لة متعاقد  يتعلق بالضريبة المفر ضة على األربال  -7

 نشاط التأمين. المتتققة لغير المقيمين من

عندما تشتمل األربال على بنود للدخل عولجت بشكل منفدل في مواد أخرى في هذه االتفاقية، فإن أحكام  -8

 تلك المواد لن تتأ ر بأحكام هذه الماد .

 

 المادة الثامنة



 

 

 النقل البحري والجوي

النقل الد لي للضريبة فق   تخضع األربال المتتققة لمشر   د لة متعاقد  من تشغيل سفن أ  طائرات في -1

 في الد لة المتعاقد  التي فيها مركز ا دار  الفعلي للمشر  .

 تشمل عبار  "األربال المتتققة من التشغيل الد لي لسفينة أ  طائر ": -2

األربال المتتققة من تأ ير ســـــفينة أ  طائر  مســـــتخدمة في النقل الد لي على أســـــاا كلي ) قت أ   أ(

 رحلة(.

لد لي د ن طاقم أ   قود أ  األر ب( نة أ  طائر  مســــــتخدمة في النقل ا تأ ير ســــــفي بال المتتققة من 

 تسهيالت أخرى.

األربال المتتققة من اســتخدام أ  تأ ير التا يات  المعدات المتعلقة بها المســتخدمة في النقل الد لي   ـ(

 طائر .  التي تكون  انوية بالنسبة إلى الدخل من التشغيل الد لي لسفينة أ 

إذا كان مركز ا دار  الفعلي لمشــر   نقل بترر يقع على متن ســفينة، فإنه يعد  اقعًا في الد لة المتعاقد   -3

التي فيها ميناء موطن الســــــفينة.  إن لم يو د مثل هذا الموطن، فيعد  اقعًا في الد لة المتعاقد  التي 

 يقيم فيها مشغل السفينة.

هذه الماد  أيضًا على األربال المتتققة من المشاركة في اتتاد أ  عمل مشترك  ( من1تطبق أحكام الفقر  ) -4

 أ   كالة تشغيل د لية.

 

 المادة التاسعة

 المشروعات المشتركة

 عندما: -1



 

 

أ( يشارك مشر   تابع لد لة متعاقد  بدور  مباشر  أ  غير مباشر  في إدار  مشر   تابع للد لة المتعاقد  

 ر  عليه أ  في رأا ماله.األخرى أ  في السيط

ب( أ  يشارك األشخاص أنفسهم بدور  مباشر  أ  غير مباشر  في إدار  أ  في السيطر  على أ  في رأا 

 مال مشر   تابع لد لة متعاقد   في مشر   تابع للد لة المتعاقد  األخرى.

قتهما التجارية أ   في أر من التالتين، إذا  ضـــعت أ  فرضـــت شـــر ط بين المشـــر عين فيما يتعلق بعال 

ل كان من الممكن اربأ ةالمالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشــر عين مســتقلين عن بعضــهما، فإن أي

بســبب هذه الشــر ط،  هاأر من المشــر عين لو لم تكن هذه الشــر ط قائمة،  لكنه لم يتقق اأن يتققه

 ك.للضريبة تبعًا لذل اضمن أربال هذا المشر    إخضاعه ايجوز إدرا ه

أربال مشـــر   تابع  - أخضـــعتها للضـــريبة  فقًا لذلك -إذا أدر ت د لة متعاقد  ضـــمن أربال مشـــر   تابع لها  -2

للد لة المتعاقد  األخرى أخضــــعت للضــــريبة في تلك الد لة المتعاقد  األخرى،  كانت هذه األربال المدر ة 

انت الشــر ط بين المشــر عين هي الشــر ط ســتتتقق للمشــر   التابع للد لة المتعاقد  المذكور  أ اًل لو ك

إ راء التعديل المناســـب  -عندئذ -نفســـها التي تكون بين مشـــاريع مســـتقلة، فعلى الد لة المتعاقد  األخرى 

على مبلغ الضــــــريبة المفر ض على تلك األربال في تلك الد لة المتعاقد . لتتديد مثل هذا التعديل يتعين 

فاقية،  تتشا ر السلطتان المختدتان في الد لتين المتعاقدتين فيما بينهما مراعا  األحكام األخرى لهذه االت

 متى دعت الضر ر  إلى ذلك.

 



 

 

 المادة العاشرة

 أرباح األسهم

التي تدفعها شركة مقيمة في د لة متعاقد  إلى مقيم في الد لة المتعاقد   -يجوز أن تخضع أربال األسهم  -1

 لمتعاقد  األخرى.للضريبة في تلك الد لة ا -األخرى 

 مع ذلك، يجوز أيضـــًا أن تخضـــع أربال األســـهم تلك للضـــريبة في الد لة المتعاقد  التي تقيم فيها الشـــركة  -2

 الدافعة لألربال   فقًا ألنظمة تلك الد لة المتعاقد .

في أ( عندما تكون أربال األســهم مدفوعة من قبل شــركة مقيمة في المملكة العربية الســعودية إلى مقيم 

مالطا الذر هو المالك المنتفع منها، فإن الضـــريبة المفر ضـــة في المملكة العربية الســـعودية يجب أال 

 ( من إ مالي قيمة أربال األسهم.%5تتجا ز خمسة في المائة )

عندما تكون أربال األســهم مدفوعة من قبل شــركة مقيمة في مالطا إلى مقيم في المملكة العربية   ب( 

هو المالك المنتفع منها، فإن ضــريبة مالطا على إ مالي قيمة أربال األســهم يجب أال الســعودية الذر 

تتجا ز الضــريبة المفر ضــة على األربال التي ُتدفع منها أربال األســهم،  على أر حال، فإنه  فقًا لنظام 

إلى  ا ســـــناد الكامل المطبق من قبل مالطا، ليس هناك ضـــــريبة نهائية على األربال الموزعة إضـــــافة

 الضريبة المفر ضة بالنسبة لألربال أ  دخل الشركة الذر ُتدفع منه أربال األسهم.

 ال تؤ ر هذه الفقر  على خضو  الشركة للضريبة فيما يختص باألربال التي تدفع منها أربال األسهم.

االنتفا " أ  تعني عبار  "أربال األســهم" كما هي مســتخدمة في هذه الماد ، الدخل من األســهم أ  أســهم " -3

 -التي ال تمثل مطالبات ديون  -حقوق "االنتفا " أ  أسهم التعدين أ  أسهم المؤسسين أ  التقوق األخرى 

المشاركة في األربال،  كذلك الدخل من حقوق المشاركة األخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل 

 فيها الشركة الموزعة لألربال. الدخل من األسهم بمو ب أنظمة الد لة المتعاقد  المقيمة

( من هذه الماد  إذا كان المالك المنتفع بأربال األســــــهم مقيمًا في د لة 2(   )1ال تنطبق أحكام الفقرتين ) -4



 

 

متعاقد   يزا ل عماًل في الد لة المتعاقد  األخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة ألربال األسهم من خالل 

ن يؤدر في تلك الد لة المتعاقد  األخرى خدمات شـــخدـــية مســـتقلة من قاعد  منشـــأ  دائمة فيها، أ  كا

 ابتة فيها،  كانت ملكية األسهم التي دفعت بسببها أربال األسهم مرتبطة فعليًا بهذه المنشأ  الدائمة أ  

 قًا للتالة.القاعد  الثابتة. في مثل هذه التالة تنطبق أحكام الماد  )السابعة( أ  الماد  )الرابعة عشر (  ف

إذا حققت شــــــركة مقيمة في د لة متعاقد  أرباحًا أ  دخاًل من الد لة المتعاقد  األخرى، فال يجوز أن تفرض  -5

تلك الد لة المتعاقد  األخرى أر ضـــريبة على أربال األســـهم التي تدفعها الشـــركة إال بقدر ما يدفع من أربال 

األخرى أ  بالقدر الذر تكون فيه الملكية التي تدفع األســــــهم هذه إلى مقيم في تلك الد لة المتعاقد  

 بسببها أربال األسهم مرتبطة ارتباطًا فعليًا بمنشأ  دائمة أ  قاعد   ابتة في تلك الد لة المتعاقد  األخرى. 

 ال يجوز لها كذلك إخضــا  أربال الشــركة غير الموزعة للضــريبة على أربال الشــركة غير الموزعة حتى لو كانت    

لًا في تلك الد لة أر بال األســــــهم المدفوعة أ  األربال غير الموزعة تمثل كلياز أ   زئياز أرباحًا أ  دخاًل ناشــــــ

 المتعاقد  األخرى.

 

 المادة الحادية عشرة

 الدخل من مطالبات الدين

 -خرىالناشئ في د لة متعاقد   مدفو  لمقيم في الد لة المتعاقد  األ -يخضع الدخل من مطالبات الدين -1

 للضريبة فق  في تلك الد لة المتعاقد  األخرى.

الدخل من مطالبات الدين من  ، كما هي مستخدمة في هذه الماد  تعني عبار  "الدخل من مطالبات الدين" -2

أر نو  سواء تم تأمينها برهن أم ال،  سواء لها التق في المشاركة بأربال المدين أم ال،  بشكل خاص الدخل 

المالية التكومية،  الســندات  ســندات الديون بما في ذلك العال ات  الجوائز المرتبطة بمثل من الســندات 

هذه الســندات المالية أ  الســندات أ  ســندات الديون.  ال تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخر  من مطالبات 

 الدين ألغراض هذه الماد .



 

 

المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيمًا ( من هذه الماد  إذا كان 1ال تنطبق أحكام الفقر  ) -3

في د لة متعاقد   يزا ل عماًل في الد لة المتعاقد  األخرى التي نشـــــأ فيها الدخل من مطالبات الدين من 

خالل منشــــأ  دائمة فيها، أ  كان يؤدر في تلك الد لة المتعاقد  األخرى خدمات شــــخدــــية مســــتقلة من 

مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليًا بهذه المنشأ   قاعد   ابتة فيها،  كانت

سابعة( أ  الماد  )الرابعة عشر ( من  الدائمة أ  القاعد  الثابتة. في مثل تلك التالة تنطبق أحكام الماد  )ال

 هذه االتفاقية  فقًا للتالة.

عالقة خا ــــــة بين الجهة الدافعة  المالك المنتفع أ  عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بســــــبب  -4

بينهما معًا  شـــــخص  خر، فيما يتعلق بالدين الذر يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذر كان ســـــيتفق 

عليه بين الجهة الدافعة  المالك المنتفع في غياب تلك العالقة، فإن أحكام هذه الماد  تنطبق فق  على 

يرًا. في مثل هذه التالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضــــــعًا للضــــــريبة طبقًا المبلغ المذكور أخ

 ألنظمة كل د لة متعاقد  مع   وب مراعا  األحكام األخرى لهذه االتفاقية.

 

 المادة الثانية عشرة

 اإلتـاوات

 -ة المتعاقد  األخرى التي تنشــــــأ في د لة متعاقد   تدفع إلى مقيم في الد ل -ا تا ات يجوز أن تخضــــــع  -1

 للضريبة في تلك الد لة المتعاقد  األخرى.

،   مع ذلك، يجوز أن تخضع تلك ا تا ات أيضًا للضريبة في الد لة المتعاقد  التي تنشأ فيها  فقًا ألنظمتها -2

 لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من ا تا ات فإن الضريبة المفر ضة يجب أال تزيد على:

( من إ مالي مبلغ ا تا ات التي تدفع مقابل اســــــتخدام أ  التق في اســــــتخدام %5( خمســــــة في المائة )أ

 معدات  ناعية أ  تجارية أ  علمية.



 

 

 ( من إ مالي مبلغ ا تا ات في  ميع األحوال األخرى.%7ب( سبعة في المائة )

من أر نو  التي تســـــلم مقابل  المدفوعات ، كما هو مســـــتخدم في هذه الماد  يعني مدـــــطلل "إتا ات"  -3

، أ   اســــتعمال أ  حق اســــتعمال أر حق نشــــر عمل أدبي أ  فني أ  علمي بما في ذلك األفالم الســــينمائية

، أ  تدــــميم أ  نموذج، أ   أفالم أ  أشــــرطة البذ ا ذاعي أ  التليفزيوني أ  أر براء  اخترا  أ  عالمة تجارية

، أ  تجارية أ   مقابل اســــتعمال أ  حق اســــتعمال معدات  ــــناعية ، أ  ، أ  تركيبة أ  معالجة ســــرية مخط 

 علمية، أ  مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الدناعية أ  التجارية أ  العلمية.

( من هذه الماد  إذا كان المالك المنتفع من ا تا ات، مقيمًا في د لة 2(   )1ال تنطبق أحكام الفقرتين ) -4

اًل في الد لة المتعاقد  األخرى التي نشأت فيها هذه ا تا ات من خالل منشأ  دائمة ،  يزا ل عم متعاقد 

،  ، أ  كان يؤدر في تلك الد لة المتعاقد  األخرى خدمات شخدية مستقلة من خالل قاعد   ابتة فيها فيها

  القاعد  الثابتة. في  كان التق أ  الملكية التي تدفع عنها ا تا ات مرتبطة فعليًا بهذه المنشـــأ  الدائمة أ

 )الرابعة عشر ( من هذه االتفاقية  فقًا للتالة. الماد  مثل هذه التالة تنطبق أحكام الماد  )السابعة( أ 

تعد ا تا ات قد نشأت في د لة متعاقد  إذا دفعها مقيم في تلك الد لة المتعاقد .  مع ذلك، فإذا كان  -5

سواء أكان الشخص الذر يدفع ا تا ات مقيمًا في د لة متعاقد  أم ال، يملك في د لة متعاقد  منشأ   ، 

دائمة أ  قاعد   ابتة مرتبطة بها االلتزامات التي تدفع عنها تلك ا تا ات،  كانت تلك المنشـــــأ  الدائمة أ  

القاعد  الثابتة تتتمل عبء دفع هذه ا تا ات، عندها تعد هذه ا تا ات قد نشــــــأت في الد لة المتعاقد  

 تي فيها المنشأ  الدائمة أ  القاعد  الثابتة.ال

بســـــبب عالقة خا ـــــة بين الجهة الدافعة  المالك المنتفع أ  بينهما معًا  بين  -عندما يكون مبلغ ا تا ات  -6

، يزيد على المبلغ الذر كان  لها مقابالً فيما يتعلق باالستخدام أ  التق أ  المعلومات التي يدفع  -شخص  خر 

، فإن أحكام هذه الماد  تنطبق  بين الجهة الدافعة  المالك المنتفع في غياب تلك العالقة ســــــيتفق عليه

فق  على المبلغ المذكور أخيرًا.  في مثل هذه التالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضــعًا للضــريبة 

 ة.طبقًا لنظام كل د لة متعاقد ، مع   وب مراعا  األحكام األخرى لهذه االتفاقي

 



 

 

 المادة الثالثة عشرة

 األرباح الرأسمالية

ماد   -1 قد  من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكور  في ال عا بال المتتققة لمقيم في د لة مت األر

)الســــادســــة( من هذه االتفاقية،  الواقعة في الد لة المتعاقد  األخرى، يجوز أن تخضــــع للضــــريبة في تلك 

 الد لة المتعاقد  األخرى.

األربال الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشــكل  زءًا من الممتلكات التجارية لمنشــأ  دائمة يمتلكها  -2

مشــــــر   تابع لد لة متعاقد  في الد لة المتعاقد  األخرى، أ  الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة 

أداء خدمات لغرض عاقد  األخرى متعلقة بقاعد   ابتة متوافر  لمقيم من د لة متعاقد  في الد لة المت

شـــــخدـــــية مســـــتقلة بما في ذلك األربال من نقل ملكية مثل هذه المنشـــــأ  الدائمة )بمفردها أ  مع كل 

 يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الد لة المتعاقد  األخرى. ، المشر  ( أ  مثل هذه القاعد  الثابتة

ل في النقل الد لي، أ  من نقل ملكية ممتلكات منقولة األربال الناتجة من نقل ملكية سـفن أ  طائرات تعم -3

، تخضــع للضــريبة فق  في الد لة المتعاقد  التي فيها مركز  متعلقة بتشــغيل مثل هذه الســفن أ  الطائرات

 ا دار  الفعلي للمشر  .

ي المائة األربال التي يتدل عليها مقيم في د لة متعاقد  من نقل ملكية أسهم تستمد أكثر من خمسين ف  -4

( من قيمتها بشــــــكل مباشــــــر أ  غير مباشــــــر من ممتلكات غير منقولة  اقعة في الد لة المتعاقد  50%)

 األخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الد لة المتعاقد  األخرى.

ناتجة من نقل ملكية أســــــهم  -5 بال ال  التي تمثل  -( من هذه الماد  4غير تلك المذكور  في الفقر  ) -األر

، يجوز أن تخضـــع  ( أ  أكثر في شـــركة مقيمة في د لة متعاقد %20ســـاهمة بنســـبة عشـــرين في المائة )م

 للضريبة في تلك الد لة المتعاقد .

األربال من نقل أر ملكية غير تلك المشـــــار إليها في الفقرات الســـــابقة، تخضـــــع للضـــــريبة فق  في الد لة  -6

 المتعاقد  التي يقيم فيها ناقل الملكية.



 

 

 

 لمادة الرابعة عشرةا

 الخدمات الشخصية المستقلة

طبيعة  اتذ ىأخر ةنشــــــطأفيما يتعلق بخدمات مهنية أ   -الدخل الذر يكتســــــبه مقيم في د لة متعاقد   -1

، حيذ يجوز  من التاالت التالية         يخضع للضريبة فق  في تلك الد لة المتعاقد  فيما عدا أر  -مستقلة 

 : خل أيضًا للضريبة في الد لة المتعاقد  األخرىأن يخضع مثل هذا الد

إذا كان لديه قاعد   ابتة متوافر  له بدــــفة منتظمة في الد لة المتعاقد  األخرى ألداء أنشــــطته، في  أ(

تلك التالة، يجوز أن يخضــع الدخل للضــريبة في الد لة المتعاقد  األخرى،  لكن فق  بالقدر الذر ينســب 

 ة.إلى تلك القاعد  الثابت

( يومًا أ  تزيد 183إذا كان مو ودًا في الد لة المتعاقد  األخرى لمد  أ  لمدد تدــــل في مجموعها إلى ) ب(

عليها في أر مد  ا ني عشــر شــهرًا تبدأ أ  تنتهي في الســنة المالية المعنية. في تلك التالة، فإن مقدار 

  األخرى، يجوز أن يخضــع للضــريبة الدخل المتتقق فق  من األنشــطة المؤدا  في تلك الد لة المتعاقد

 في الد لة المتعاقد  األخرى.

تشــمل عبار  "الخدمات المهنية" بو ه خاص األنشــطة المســتقلة في المجاالت العلمية أ  األدبية أ  الفنية  -2

أ  التربوية أ  التعليمية  كذلك األنشــــــطة المســــــتقلة التي يزا لها األطباء  المتامون  المهندســــــون 

 يون،  أطباء األسنان  المتاسبون. المعمار

 



 

 

 المادة الخامسة عشرة

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

مع مراعا  أحكام المواد )الســادســة عشــر (   )الثامنة عشــر (   )التاســعة عشــر (   )العشـــرين(   )التادر  -1

تي يكتســـــبها مقيم في  العشـــــرين( من هذه االتفاقية، فإن الر اتب  األ ور  المكافمت المما لة األخرى ال

تخضــع للضــريبة فق  في تلك الد لة المتعاقد  ، ما لم تتم مزا لتها  -فيما يتعلق بوييفة  -د لة متعاقد  

في الد لة المتعاقد  األخرى، فإذا تمت مزا لتها في الد لة المتعاقد  األخرى يجوز أن تخضــــــع مثل هذه 

 قد  األخرى.المكافمت المكتسبة للضريبة في تلك الد لة المتعا

 -( من هذه الماد ، فإن المكافمت التي يكتســــــبها مقيم في د لة متعاقد  1على الرغم من أحكام الفقر  ) -2

ضريبة فق  في الد لة المتعاقد   -فيما يتعلق بوييفة يتم مزا لتها في الد لة المتعاقد  األخرى  تخضع لل

 المذكور  أ اًل في التالة التالية:

( 183فيد مو ودًا في الد لة المتعاقد  األخرى لمد  أ  لمدد ال تتجا ز في مجموعها )إذا كان المســــــت أ(

 يومًا في أر مد  ا ني عشر شهرًا تبدأ أ  تنتهي في السنة المالية المعنية.

 ب(  أن تكون المكافمت مدفوعة من قبل  احب عمل غير مقيم في الد لة المتعاقد  األخرى أ  نيابة عنه.

ون المكافمت قد تتملتها منشــــــأ  دائمة أ  قاعد   ابتة يملكها  ــــــاحب العمل في الد لة  أال تك   ـ(

 المتعاقد  األخرى.

فيما يتعلق بوييفة تمارا  -على الرغم من األحكام الســـــابقة في هذه الماد ، فإن المكافمت المكتســـــبة  -3

في الد لة المتعاقد  التي فيها  يجوز أن تخضــع للضــريبة -على متن ســفينة أ  طائر  تعمل في النقل الد لي

 مركز ا دار  الفعلي للمشر  .

 

 المادة السادسة عشرة



 

 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 -أتعاب أعضــــــاء مجلس ا دار   المدفوعات المما لة األخرى التي يكتســــــبها مقيم في د لة متعاقد    

يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الد لة  -خرىبدفته عضوًا في مجلس إدار  شركة مقيمة في الد لة المتعاقد  األ

 المتعاقد  األخرى.

 



 

 

 المادة السابعة عشرة

 الفنانون والرياضيون

على الرغم من أحكام المادتين )الرابعة عشــــــر (   )الخامســــــة عشــــــر ( من هذه االتفاقية، فإن الدخل الذر  -1

ما أ  ا ذاعة أ  التليفزيون أ  بدــفته بدــفته فنانًا في المســرل أ  الســين-يكتســبه مقيم في د لة متعاقد  

من أنشطته الشخدية التي يمارسها في الد لة المتعاقد  األخرى؛ يجوز إخضاعه للضريبة  -موسيقيًا أ  رياضياً 

 في تلك الد لة المتعاقد  األخرى.

للفنان أ  عندما يستتق دخل يتعلق بأنشطة شخدية زا لها فنان أ  رياضي بدفته تلك  لم يكن ذلك الدخل  -2

الرياضي نفسه  لكن لشخص  خر، فإن ذلك الدخل  على الرغم من أحكام المواد )السابعة(   )الرابعة عشر ( 

  )الخامســة عشــر ( من هذه االتفاقية يجوز إخضــاعه للضــريبة في الد لة المتعاقد  التي مارا فيها الفنان 

 أ  الرياضي تلك األنشطة.

 فقًا لما  - لة متعاقد  من أنشطة يمارسها في الد لة المتعاقد  األخرى الدخل الذر يكتسبه مقيم في د -3

يعفى من الضـــــريبة في تلك الد لة المتعاقد  األخرى إذا كانت  -( من هذه الماد  2(   )1 رد في الفقرتين )

  زيار  تلك الد لة المتعاقد  األخرى مدعومة كليًا أ  بشــــــكل أســــــاا بأموال عامة من الد لة المتعاقد

المذكور  أ اًل أ  أحد أقســــــامها ا دارية أ  ســــــلطتها المتلية أ  تتم  فقًا التفاقية  قافية أ  اتفاق بين 

 حكومتي الد لتين المتعاقدتين.

 

 المادة الثامنة عشرة

 معاشات التقاعد

عة عشــــــر ( من هذه االتفاقية، فإن معاشــــــات التقاع2مع مراعا  أحكام الفقر  ) -1 تاســــــ د ( من الماد  )ال

 المكافمت األخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في د لة متعاقد  مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة فق  



 

 

 في تلك الد لة المتعاقد .

التي تتم بناًء  -( من هذه الماد ، فإن معاشـــات التقاعد  المدفوعات األخرى 1على الرغم من أحكام الفقر  ) -2

لد لة متعاقد  أ  أحد أقســــــامها ا دارية أ  على برنامج عام يمثل  زءًا من نظام  تأمينات اال تماعية  ال

 تخضع للضريبة فق  في تلك الد لة المتعاقد . -سلطتها المتلية 

 



 

 

 المادة التاسعة عشرة

 الخدمات الحكومية

  أحد التي تدفعها د لة متعاقد  أ -غير معاش التقاعد  -الر اتب  األ ور  المكافمت األخرى المشـــابهة  أ(  -1

أقسامها ا دارية أ  سلطتها المتلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الد لة المتعاقد  أ  القسم 

 تخضع للضريبة فق  في تلك الد لة المتعاقد . ،أ  السلطة

ب(  مع ذلك، فإن مثل هذه الر اتب  األ ور  المكافمت األخرى المشـابهة تخضـع للضـريبة فق  في الد لة 

لد لة المتعاقد  األخرى  كان الفرد مقيمًا في تلك  المتعاقد  األخرى إذا أديت الخدمات في تلك ا

 الد لة المتعاقد   كذلك:

 أحد مواطنيها. (1

 أداء الخدمات.غرض أ  لم يدبل مقيمًا في تلك الد لة المتعاقد  فق  ل (2

أ  أحد أقسامها  -من أموال توفرها أ  -أر معاش تقاعد  مكافأ  أخرى مشابهة تدفعها د لة متعاقد   أ(   -2

ا دارية أ  ســــــلطتها المتلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الد لة المتعاقد  أ  القســــــم أ  

 السلطة يخضع للضريبة فق  في تلك الد لة المتعاقد .

  األخرى  مع ذلك، فإن معاش التقاعد  المكافأ  المشابهة تخضع للضريبة فق  في الد لة المتعاقد ب( 

 إذا كان الفرد مواطنًا  مقيمًا في تلك الد لة المتعاقد  األخرى.

  )الثامنة عشـر (               تنطبق أحكام المواد )الخامسـة عشـر (   )السـادسـة عشـر (   )السـابعة عشـر (  -3

يما يتعلق من هذه االتفاقية على الر اتب  األ ور،  معاشــــــات التقاعد،  المكافمت األخرى المشــــــابهة، ف

 بخدمات أديت مرتبطة بعمل تزا له د لة متعاقد  أ  أحد أقسامها ا دارية أ  سلطتها المتلية.

 



 

 

 المادة العشرون

 الطالب

المدفوعات التي يتســلمها طالب أ  متدرب مهني أ  حرفي يكون أ  كان ، مباشــر  قبل زيار  د لة متعاقد   -1

و ودًا في الد لة المتعاقد  المذكور  أ اًل فق  لغرض تعليمه أ  ، مقيمًا في الد لة المتعاقد  األخرى،  م

، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشــــــته أ  تعليمه أ  تدريبه ال تخضــــــع للضــــــريبة في تلك الد لة  تدريبه

 أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشلة من مدادر خارج تلك الد لة المتعاقد . بشرط، المتعاقد  

، يكون أ  كان مقيمًا في د لة متعاقد ، من  ســــــلمها طالب أ  متدرب مهني أ  حرفيالمكافمت التي يت -2

( يومًا في الســــــنة 183 ييفة يزا لها في الد لة المتعاقد  األخرى لمد  أ  لمدد ال تتجا ز في مجموعها )

  مباشــــــر  ، ال تخضــــــع للضــــــريبة في تلك الد لة المتعاقد  األخرى إذا كانت الوييفة ترتب المالية المعنية

 بدراسته أ  تدريبه.

 

 المادة الحادية والعشرون

 المعلمون والباحثون

الفرد الذر يكون مقيمًا في د لة متعاقد  مباشــــــر  قبل زيارته للد لة المتعاقد  األخرى ،  التي يز رها   

تذ علمي بناًء على دعو  من أر  امعة أ  كلية أ  مدرســة أ  أر مؤســســة تعليمية مما لة أخرى أ  مؤســســة ب

معترف بها،  توا ده في تلك الد لة المتعاقد  األخرى لمد  ال تزيد عن  الث ســـنوات من تاريخ   ـــوله إلى تلك 

الد لة المتعاقد  األخرى، فق  للتعليم أ  البتذ أ  كالهما في تلك المؤســـســـة التعليمية أ  البتثية، يعفى من 

 كافأ  مستمد  من مثل هذا التعليم أ  البتذ.الضريبة في تلك الد لة المتعاقد  األخرى على أر م

 

 المادة الثانية والعشرون



 

 

 الدخل اآلخر

بنود الدخل لمقيم في د لة متعاقد ، التي لم تتنا لها المواد الســـابقة من هذه االتفاقية، تخضـــع للضـــريبة  -1

 فق  في تلك الد لة المتعاقد  أينما كان منشؤها.

بخالف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المتدد   -هذه الماد  على الدخل  ( من1ال تنطبق أحكام الفقر  ) -2

إذا كان متســـــلم ذلك الدخل مقيمًا في د لة  -( من الماد  )الســـــادســـــة( من هذه االتفاقية 2في الفقر  )

ة متعاقد   يمارا عماًل في الد لة المتعاقد  األخرى من خالل منشــأ  دائمة فيها، أ  يؤدر في تلك الد ل

المتعاقد  األخرى خدمات شخدية مستقلة من قاعد   ابتة فيها،  يكون التق أ  الممتلكات التي يدفع من 

أ لها الدخل مرتبطة فعليًا بمثل هذه المنشـــأ  الدائمة أ  القاعد  الثابتة. في مثل هذه التالة، تطبق أحكام 

  فقًا للتالة.)الرابعة عشر ( من هذه االتفاقية  الماد  )السابعة( أ  الماد 

 

 المادة الثالثة والعشرون

 إزالة االزدواج الضريبيأساليب 

 فقًا ألحكام  - عندما يكتســـب مقيم في د لة متعاقد  دخاًل يخضـــع للضـــريبة في الد لة المتعاقد  األخرى  -1

ضريبة الدخل تخدم الد لة المذكور  أ اًل من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغًا مسا يًا ل -هذه االتفاقية 

المدفوعة في تلك الد لة المتعاقد  األخرى.  ال يجوز أن يتجا ز ذلك الخدـــــم ذلك الجزء من ضـــــريبة الدخل 

 كما هو متتسب قبل الخدم المنسوب إلى الدخل الذر قد يخضع للضريبة في الد لة األخرى.

ريبي ما يخل بأحكام نظام  باية في حالة المملكة العربية الســــعودية ليس في أســــاليب إزالة االزد اج الضــــ  -2

 الزكا  بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

 

 المادة الرابعة والعشرون



 

 

 إجراءات االتفاق المتبادل

بالنســـبة  -أ  ســـوف تؤدر  - عندما يتبين لشـــخص أن إ راءات إحدى الد لتين المتعاقدتين أ  كلتيهما تؤدر -1

بدــــــرف النظر عن  ســــــائل المعالجة  -، يمكنه  االتفاقية إليه إلى فرض ضــــــريبة ال تتفق مع أحكام هذه

أن يعرض قضــــيته على الســــلطة المختدــــة التابعة  -المندــــوص عليها في األنظمة المتلية لتلك الد لتين 

للد لة المتعاقد  التي يقيم فيها.  يجب عرض القضـية خالل  الث سـنوات من أ ل إشـعار با  راء الذر أدى 

 أحكام هذه االتفاقية.إلى فرض ضريبة تخالف 

مبررًا،  إذا لم تكن هي نفسها قادر  على التو ل إلى ا عتراض يتعين على السلطة المختدة، إذا بدا لها أن  -2

حل مرٍض، الســـــعي إلى تســـــوية القضـــــية عن طريق االتفاق المتبادل مع الســـــلطة المختدـــــة في الد لة 

بة التي ت قد  األخرى من أ ل تجنب فرض الضــــــري عا فاق يتم المت فذ أر ات فاقية.  ين هذه االت خالف أحكام 

 التو ل إليه بالرغم من أر حد د زمنية  ارد  في األنظمة المتلية للد لتين المتعاقدتين.

بينها  -عن طريق االتفاق المتبادل  -يتعين على الســـلطتين المختدـــتين في الد لتين المتعاقدتين أن تســـعيا  -3

أ متعلقًا بتفســير هذه االتفاقية أ  تطبيقها.  يجوز أيضــًا أن تتشــا را معًا إلى تذليل أر  ــعوبة أ  شــك ينشــ

  زالة االزد اج الضريبي في التاالت التي لم ترد في هذه االتفاقية.

يجوز للســلطتين المختدــتين في الد لتين المتعاقدتين أن تتدــال ببعضــهما من أ ل التو ــل إلى اتفاق حول  -4

 الفقرات السابقة.

في الد لتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا األســـلوب المناســـب لتطبيق  تينالمختدـــ طتينللســـل يجوز -5

هذه االتفاقية  بدـــفة خا ـــة المتطلبات التي يخضـــع لها المقيمون في الد لة المتعاقد  كي يتدـــلوا في 

 التفاقية.الد لة المتعاقد  األخرى على التخلي أ  ا عفاء الضريبي المندوص عليه في هذه ا

 المادة الخامسة والعشرون

 تبادل المعلومات

يتعين على الســلطتين المختدــتين في الد لتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضــر رية ســواًء لتنفيذ أحكام  -1



 

 

بالضــــــرائب التي تغطيها هذه  لد لتين المتعاقدتين المتعلقة  ية ل هذه االتفاقية أ  لتنفيذ األنظمة المتل

ما دام أن فرض الضــــــريبة تلك ال يخالف أحكام هذه االتفاقية.  يتم تبادل هذه المعلومات د ن االتفاقية، 

 التقيد بالماد  )األ لى( من هذه االتفاقية.

( من هذه الماد ، على أنها ســــــرية بالطريقة 1تعامل أر معلومة تتلقاها الد لة المتعاقد ،  فقًا للفقر  ) -2

ت التي تتدـــــل عليها  فقًا ألنظمتها المتلية،  ال يجوز الكشـــــف عنها إال نفســـــها التي تعامل بها المعلوما

لألشـــخاص أ  الســـلطات )بما في ذلك المتاكم  األ هز  ا دارية( المعنيين بالرب  أ  التتدـــيل أ  التنفيذ أ  

ؤالء إقامة الدعا ى أ  تتديد االعتراض فيما يتعلق بالضــــــرائب التي تغطيها هذه االتفاقية.  ال يســــــتخدم ه

األشــــخاص أ  الســــلطات تلك المعلومات إال لهذه األغراض فق ،  يجوز لهم كشــــف هذه المعلومات في 

 مدا الت متكمة عامة أ  في أحكام قضائية.

 ( من هذه الماد  بما يؤدر إلى إلزام د لة متعاقد  بما يلي:2(   )1ال يجوز بأر حال تفسير أحكام الفقر  ) -3

مخالفة لألنظمة  الممارســــــات ا دارية في تلك الد لة المتعاقد  أ  في الد لة  تنفيذ إ راءات إدارية أ(

 المتعاقد  األخرى.

ية المعتاد  في تلك  ب( قديم معلومات ال يمكن التدــــــول عليها بمو ب األنظمة أ  التعليمات ا دار ت

 الد لة المتعاقد  أ  في الد لة المتعاقد  األخرى.

كشـــف أر ســـر يتعلق بالتجار  أ  األعمال أ  الدـــناعة أ  األســـرار التجارية أ   ـــــــــ( تقديم معلومات من شـــأنها 

 المهنية أ  العمليات التجارية أ  معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفًا للسياسة العامة.

إذا طلبت د لة متعاقد  معلومات بمو ب هذه الماد ، تستخدم الد لة المتعاقد  األخرى إ راءاتها الخا ة  -4

يع المعلومات للتدــــــول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الد لة المتعاقد  األخرى ال بتجم

تتتاج إلى تلك المعلومات ألغراض الضـــريبة الخا ـــة بها.  يخضـــع االلتزام الوارد في التكم الســـابق للتد د 

ر هذه التد د بأر حال عل3الوارد  في الفقر  ) ى أنها تســمل لد لة متعاقد  ( من هذه الماد ،  لكن ال ُتفســ 

 باالمتنا  عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الد لة مدلتة متلية فيها.



 

 

( من هذه الماد  على أنها تسمل للد لة المتعاقد  أن 3ال يجوز بأر حال من األحوال تفسير أحكام الفقر  ) -5

سسة مالية أخرى، أ  لدى مرشل أ  شخص تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها متفوية لدى بنك أ  مؤ

 يعمل بدفة  كيل أ  أمين، أ  بسبب كونها مرتبطة بمدالل ملكية لشخص ما.

 

 المادة السادسة والعشرون

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

للقانون  االمتيازات المالية الممنوحة ألعضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية أ  القندــــــلية بمو ب القواعد العامة      

 الد لي أ  بمو ب أحكام اتفاقيات خا ة لن تتأ ر بهذه االتفاقية.

 

 المادة السابعة والعشرون

 أحكام متنوعة

 ليس في هذه االتفاقية ما يؤ ر على تطبيق األحكام المتلية لمنع التهرب الضريبي أ  التجنب الضريبي.  

 المادة الثامنة والعشرون

 النفاذ

د  الد لة المتعاقد  األخرى عن طريق القنوات الدبلوماســــــية باســــــتكمال ا  راءات تبلغ كل د لة متعاق -1

الالزمة  فقًا لنظامها لدخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.  تدــــــبل هذه االتفاقية نافذ  في اليوم األ ل من 

 الشهر الثاني التالي للشهر الذر تم فيه تلقى ا بالغ األخير.

 ية نافذ :تدبل أحكام هذه االتفاق -2



 

 

فيما يتعلق بالضــــــرائب المســــــتقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في )أ  بعد( اليوم األ ل من  أ(

 شهر يناير الذر يلي تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ.

فيما يتعلق بالضـــرائب األخرى عن الســـنوات الضـــريبية التي تبدأ في )أ  بعد( اليوم األ ل من شـــهر يناير  ب(

 الذر يلي التاريخ الذر تدبل فيه هذه االتفاقية نافذ .

 



 

 

 المادة التاسعة والعشرون

 اإلنهاء

تظل هذه االتفاقية نافذ  المفعول لمد  غير متدد   يجوز ألر من الد لتين المتعاقدتين إنهاءها من خالل  -1

األخرى في موعد ال يتعدى  القنوات الدبلوماســــية بتقديم إشــــعار خطي بطلب ا نهاء إلى الد لة المتعاقد 

يونيو في أر ســــنة ميالدية تبدأ بعد مر ر خمس ســــنوات بعد الســــنة التي أ ــــبتت فيها هذه االتفاقية  30

 نافذ .

 ، فإن هذه االتفاقية تتوقف عن التطبيق: في مثل هذه التالة -2

ة الســنة الميالدية التي فيما يتعلق بالضــرائب المســتقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاي أ(

 قدم فيها إشعار إنهاء االتفاقية.

 فيما يتعلق بالضــــرائب األخرى عن الســــنوات الضــــريبية التي تبدأ بعد نهاية الســــنة الميالدية التي قدم  ب(

 إشعار إنهاء االتفاقية.

 

 هذه االتفاقية .بتوقيع  -هما يحكومتقبل من بتسب األ ول  -المفوضان قام الموقعان أدناه ، إ باتًا لذلك      

 

ــــــــــ 1433 ـــــفر  10بتاريخ  الرياضحررت في       من نســـــختين أ ـــــليتين باللغتين العربية  م2012يناير  4الموافق هـ

 متسا يان في التجية. الندين ا نجليزية  كال 

 

 



 

 

 بـروتـوكــول

 

عند توقيع االتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية الســــــعودية  حكومة مالطا لتجنب االزد اج 

ألحكام التالية التي الضـــريبي  لمنع التهرب الضـــريبي في شـــأن الضـــرائب على الدخل،  افق الموقعان أدناه على ا

 تعتبر  زءًا ال يتجزأ من االتفاقية.

 با شار  إلى الماد  )الرابعة( )المقيم( من المفهوم أن مدطلل "مقيم في د لة متعاقد " يشمل:  -1

 أ( برنامج معاشات التقاعد المؤسس في تلك الد لة.

ية أ   قافية أ  تعليمية )أ  ألكثر من ب( المنظمة التي تؤســس  تعمل حدــريًا ألغراض دينية أ  خيرية أ  علم

غرض من تلك األغراض(  تقيم في تلك الد لة المتعاقد  طبقًا ألنظمتها، على الرغم من عدم خضــــــو  

 أ  إعفاء كل أ   زء من دخلها أ  مكاسبها من الضريبة في تلك الد لة المتعاقد .

 هوم أن:با شار  إلى الماد  )السابعة( )أربال األعمال( من المف -2

أربال األعمال التي يتققها مشــــــر   في إحدى الد لتين المتعاقدتين من تدــــــدير بضــــــائع إلى الد لة  أ(

المتعاقد  األخرى ال تخضع للضريبة في تلك الد لة المتعاقد  األخرى.  إذا اشتملت عقود التددير على 

مثل تلك األنشطة يجوز أن  أنشطة أخرى تمارا في الد لة المتعاقد  األخرى فإن الدخل المكتسب من

 يخضع للضريبة في الد لة المتعاقد  األخرى.

تشــــمل عبار  "أربال األعمال" د ن االقتدــــار على ذلك، الدخل المتتقق من التدــــنيع  التجار   األعمال  ب(

المدـــرفية )البنكية(،  التأمين،  عمليات النقل الداخلي،  توفير الخدمات  تأ ير الممتلكات الشـــخدـــية 

منقولة  الملموســة.  ال تشــمل هذه العبار  الدخل المتتقق من الخدمات الشــخدــية التي يؤديها فرد ال

 بدفته مويفًا أ  يؤديها بدفة مستقلة. سواءً 

 : با شار  إلى الماد  )العاشر ( )أربال األسهم( من المفهوم أن -3



 

 

ا طالما تطبق مالطا نظام ا ســـناد ب( من الماد  )العاشـــر ( ، مطبقة في مالط/2تظل أحكام الفقر  ) أ( 

الكامل لضريبة أربال الشركات  توزيع مثل هذه األربال الحقًا لمساهمي الشركة. إذا تغير النظام التالي، 

يتعين على الد لتين المتعاقدتين التشــــــا ر فيما بينهما للنظر فيما إذا كان مثل هذا التغيير في النظام 

  عة ألحكام الماد  )العاشر ( من االتفاقية.الضريبي في مالطا يستدعي أر مرا

متعاقد   التي تمارا        م في هذه االتفاقية، فإن أربال شركة تابعة لد لة احكأعلى الرغم من أر  ب(

بعد إخضاعها للضريبة  -، يجوزمن خالل منشأ  دائمة مو ود  فيهاأعمااًل في الد لة المتعاقد  األخرى 

أن تخضع للضريبة على المبلغ المتبقي في الد لة المتعاقد   -االتفاقية  منبمو ب الماد  )السابعة( 

( %5، على أن ال تتجا ز تلك الضريبة المفر ضة خمسة في المائة ) المنشأ  الدائمة     التي تو د فيها 

 . ذلك المبلغ من 

المتســلمة  فقًا  ن المعلومات با شــار  إلى الماد  )الخامســة  العشــرين( )تبادل المعلومات(، من المفهوم أ -4

 للماد  المذكور  تستخدم فق  ألغراض الضرائب التي تغطيها االتفاقية.

 

 . بتوقيع هذا البر توكول -بتسب األ ول من قبل حكومتيهما -إ باتًا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان     

 

من نسختين أ ليتين باللغتين العربية  ا نجليزية  م2012يناير  4الموافق  هـ1433 فر  10بتاريخ  الرياضحرر في      

  كال الندين متسا يان في التجية.

 

 

 


