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 إن الدول األعضاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 

 اإلمارات العربية املتحدة،

 مملكة البحرين،

 اململكة العربية السعودية،

 سلطنة عمان،

 دولة قطر،

 الكويت، دولة 

انطالًقا من األهداف الواردة يف النظام األساسي جمللس التعاون لدول اخللييج العربيية الراميية    

 .إىل أهمية تنمية عالقات التعاون القائمة بينها يف خمتلف اجملاالت

م، الي  تسيع    2001ومتاشيًا مع أهداف االتفاقية االقتصادية بني دول جملس التعاون لسنة 

دمة من التكامل االقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونيية متماللية يف   إىل مراحل متق

ورغبًة يف تعزيز اقتصاد دول اجمللس ومواصيلة للططيوات الي      اجملاالت االقتصادية واملالية،

 ،مت اختاذها إلقامة الوحدة االقتصادية بينها

 10 ييي 9 اض،الرييي) والييثاللني السادسيية دورتيي  يف األعليي  اجمللييس واسييتنادًا إىل قييرار

   م         وم( املتضمن 2015 ديسمرب

و               ن 

 و   

 

 فقد اتفقت عل  ما يأتي:
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 البا األول

 أحكام عامةتعاريف و

 (1)املادة 

 التعاريف

تيية املعني  امليبني قيرين       االتفاقية،يف تطبي أحكام ه  يكون للكلمات والعبيارات ا
ر:  ل منها، ما  يقت سيا الن معن  

 :اجملليييييييييييييييييييييس
 

 جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 االتفاقييييييييييييييييييية:
 

 االتفاقية املوحدة للضريبة االنتقائية لدول اجمللس 

 لضييييييييييييييييييريبة:ا
 

 الضريبة االنتقائية لدول اجمللس

 الدوليييييية العضييييييو: 
 

أي دوليية تتمتييع بالعضييوية الكامليية يف اجمللييس وفقييًا لنظاميي    
 األساسي

 إقلييييي دول اجمللييييس: 
 

 يع أقالي الدول األعضاء

نييييية اريييييية  الل  :الو
 

 نة التعاون املالي واالقتصادي لدول اجمللس  

لييييييي:  القييييييانون ا
 

ة االنتقائيية والتشيريعات ذات الصيلة الصيادرة عين      قانون الضيريب 
 ل دولة عضو

 :الشيييييييييييييييييييط
 

ير مين    ا ، أو أي شكل  بيعي أو اعتباري، عام أو  أي شط 
ة  أشكال الشرا

ميار   نظام )قانون( ا
 املوحييييييييييييييييييييييد:

 

 
مار املوحد لدول اجمللس  نظام )قانون( ا

هيييية الضييييريبية:   ا
 

كومية امل هة أو اإلدارة ا صييل     ا دارة و طتصية يف الدولية بي
 وتنفي الضريبة

 السييييلع االنتقائييييية:  
 

 السلع اخلاضعة للضريبة وفقًا ألحكام ه االتفاقية

السيييييلع االنتقائيييييية  
ليييييييًا:  يييييية   املنت

 

 
ة يف الدولة العضو  السلع االنتقائية املنت

 
اد السيييييييلع   اسيييييييت
 االنتقائيييييييييييييييييية:

 

 
ول ار إقاالنتقائية السلع  د ليي دول اجملليس اىل أيية دولية     من 

مار املوحد  عضو وفقًا ألحكام نظام )قانون( ا
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 الوضع املعل للضريبة:
 

ي يعل في  استحقا الضيريبة علي  السيلع االنتقائيية      الوضع ال
يية ( ميين هيي  5وفقييًا ألحكييام املييادة )  أو املسييتوردة ليييًا املنت

 االتفاقية  
:  املسييييتود الضييييري

 
ة،  املكان ال ويل، أو حييا نتا ، أو  ي يسم في  للمر ل  ب

ليياً     ية   أو املسيتوردة  أو ختزين ، أو تلقي السيلع االنتقائيية املنت
 ت وضع معل للضريبة

 امليييييييير ليييييييي : 
 

يالل         هية الضيريبية علي  القييام،  الشط املواف ل  مين قبيل ا
ة، أو ختي      وييل، أو حييا نتيا السيلع، أو  زين، أو ممارسة عمل ، ب

يية  يف  أو املسييتوردة ليييًا نقييل، أو تلقييي السييلع االنتقائييية املنت
 مستود ضري  

 :الضييريبة املسييتحقة 
 

هيية     يي سييدادها إىل ا الضييريبة عليي  السييلع االنتقائييية، والوا
 الضريبية

الشييط امللييزم بسييداد 
 الضييييييييييييييييييريبة:

 

 
ول وفقييًا ألحكييام هيي االتفاقييية عيين احتسييا    الشييط املسيي

 يبة املستحقة والتصري عنها وسدادهاالضر
 قيمة السلع االنتقائية:

 

سيي عليي  أساسييها الضييريبة وفقييًا ألحكييام هيي  القيميية اليي  
 االتفاقية

يياو مييا نيي علييي  قييانون     أغراض األعمال :  مييية  التوريييدات اليي  تت قيميية أو 
ية  مار املوحد والئحت  التنفي  ا

  املسييييييييييييييييييييتورد:
 

ي ي اد السلع االنتقائيةالشط ال  قوم باست

 
 
 (2املادة)

 سريان االتفاقية

اد، أو تصدير أو إنتا بع  ظر است ة يف دول اجمللس ال   الل بالتشريعات الناف دون اإل
 ، ر  : تسري أحكام ه االتفاقية عل السلع، وأي قوانني ضرائ غ مباشرة أ

ل إقلي الدول 1  ة العضوإنتا السلع االنتقائية دا
اد السلع االنتقائية إىل إقلي دول اجمللس 2  است
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 الثانيالبا 
 فرض الضريبة

 ()املادة 

 السلع االنتقائية ونسبة الضريبة

ية والسيلع الكماليية وفي       1 تفرض الضريبة عل  السلع الضارة بصحة االنسيان والبي
نالضريبية املفروضة عليها  القائمة والنس ددها الل اريةال    ة الو

نة 2 ارية تعديل تل  لل  املفروضة عليها والنس الضريبية القائمةالو
 

 ()املادة 

 استحقا الضريبة

الل بأحكام املادة ) 1 ير        5دون اإل ( مين هي االتفاقيية، تسيتح الضيريبة يف تياري 
 السلع االنتقائية لالستهال 

اال 2 تية: تعد السلع االنتقائية مطروحة لالستهال يف ا  ت ا
ار وضع معل للضريبة أ   إنتا السلع االنتقائية 
 من أي وضع معل للضريبة إفرا السلع االنتقائية  
يار أي وضيع معلي للضيريبة  تسيدد الضيريبة            ة السيلع االنتقائيية  حيا

 املستحقة عليها  
اد السلع االنتقائية  د   لضريبةل تكن يف وضع معلما  است
انيت   معل وضع يف هاتلف أو نتقائيةاال السلعان فقد   للضريبة يف الدولة ال  

ية عين          ، فيها ار و  يثبت املر لي  أن فقيدها أو تلفهيا نياتج عين أسيبا 
ددة من الدولة العضو  راءات ا  فقيدت  الي  سيطرت ، وذل وفقًا للشرو واإل

 السلعة فيها تلفت أو
 

 (5)املادة 
 تعلي الضريبة

تيتني:  السلع االنتقائية عل  تعل الضريبة  1 التني ا  يف ا
ة، أو ختزين أو تلقيي السيلع االنتقائيية    إنتا السلع االنتقائية  أ  ويل، أو حيا أو 

ة  ر ل املمن قبل  ليًا املنت
تية:  تنقل السلع االنتقائية    االت ا  وضع معل للضريبة يف أي من ا

  الدولة العضو ذاتهامن مستود ضري إىل مستود ضري يف (1
ر (2  من مستود ضري إىل مستود ضري يف دولة عضو أ
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ييرو السييلع ميين إقلييي دول اجمللييس    ( ميين مسييتود ضييري إىل مكييان 
مار املوحد أو إعادة التصدير للتصدير   وفقًا ألحكام نظام )قانون( ا

اد إىل مستود ضري يف دولة عضو (  عند االست
نة 2 يت وضيع      اريةالو دد الل لية تنقل السيلع االنتقائيية  قواعد تطبي ه املادة و

 معل للضريبة بني الدول األعضاء
 

 ()املادة 

 قيمة السلع االنتقائية

علي  التبي وفقيًا لقيرار اجملليس األعلي  يف        دد القيمة ال  تفرض عليها الضيريبة   1
لس األعل  ب ( أو أي) الي دورت  ا اخلصوقرارات الحقة للم  .ه

السلع االنتقائية عل  أسا سعر  عل  بقية دد القيمة ال  تفرض عليها الضريبة  2
زئة  السلع،  زئة بيع سعر يكون أن عل بيع الت يدد  السعر هو الت  قبيل  مين  ا

 عليهيا  سييتف  الي   املعيارية األسعار قائمة وف أو ،االنتقائيةللسلع  املنتج أو املستورد
هات بني يدور بشكل  أعل  أيهما اجمللس دول يف الضريبية ا

 
 الثالالبا 

 سداد الضريبة
 ()املادة 

 الشط امللزم بسداد الضريبة
 
 الشط امللزم بسداد الضريبة املستحقة هو: 

ار وضع معل للضريبة 1 ي ينتج سلع انتقائية   الشط ال
و سلع انتقائيية  تسيدد الضيريبة املسي     2 ي  يار وضيع    الشط ال تحقة عليهيا 

هة الضريبية معل للضريبة دد ا  وفقًا ملا 
 املر ل  عند اإلفرا عن السلع االنتقائية من وضع معل للضريبة 
ر السلع االنتقائيية لالسيتهال بسيب فقيدانها أو تلفهيا يف وضيع         املر ل  عند 

 ن ه االتفاقية( م( من املادة )هي 2)البندمعل للضريبة وفقًا ألحكام 
 مستورد السلع االنتقائية 5

الف  لشرو التعلي املنصو عليها يف امليادة   ًااملر ل  عند نقل السلع االنتقائية 
 ( من ه االتفاقية  5)
ر يطر سلعًا   انتقائية لالستهال أي شط 
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 ()املادة 
لية التحصيل مكان فرض الضريبة  و
 

ايات  1 ول     أحكام ه املادة، ل يية ليد ر ول األول: أول نقطية  نف اليد يقصد 
مار املوحد  السلع االنتقائية إىل إقلي دول اجمللس وفقًا لنظام )قانون( ا

رحيت      2 ليًا يف الدولية العضيو الي   ة  تفرض الضريبة عل  السلع االنتقائية املنت
دد يف املادة ) ما هو   ( من ه االتفاقيةفيها لالستهال 

ول األول للسيلع   ت   فرض الضريبة عل  السلع االنتقائية املستوردة يف دولة منفي اليد
 ما   تكن يف وضع معل للضريبة

ضيعت للضيريبة يف           رحيت لالسيتهال و بالنسبة للسلع االنتقائيية الي  سيب أن 
ييرو وليية عضييو د تفييرض الضييريبة عليي  السييلع ، انتقلييت الحقييًا إىل دوليية عضييو أ

ول االنتقائية يف ر منف د  الدولة العضو األ
 

 الرابعالبا 
داد الضريبة  اس

 (9)املادة 
 املبدأ العام

 

الل بأحكام املادة ) 1 داد الضيريبة املسيددة علي       ( من ه االتفاقية، دون اإل اسي
رحها لالستهال يف الدولة العضيو يف حيال    أو إعيادة   تصيدير الالسلع االنتقائية ال  مت 

ار إقلي دول اجمللس التصدير  ألغراض األعمال إىل 
داد الضريبة املسددة عل  السلع االنتقائية يف حيال اسيتطدامها يف إنتيا سيلع      2  اس

اضعة للضريبة ر   انتقائية أ
ل  املادة الثامنة، من( ) البند ألغراض  داد و   املسددة من االنتقائية الضريبة اس

هة الضريبية يف الد  . األوىل العضو ولةا
نةدد   ارية  الل داد اإلضافية يف حال عدم استهال السلع االنتقائيية  الو حاالت االس

ل الدولة العضو  دا
داد  5 راءات االس  دد الدولة العضو شرو وا
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 اخلامسالبا 
 اإلعفاءات

 (10)املادة 
ييات الدبلوماسييية  تعفيي  ميين الضييريبة السييلع االنتقائييية بشيير املعامليية بامل   1 ي ثييل ا

سيياء وأعضيياء السييلكني الدبلوماسييي والقنصييلي      والقنصييلية واملنظمييات الدولييية ور
 املعتمدون لد أي دولة عضو 

دولية عضيو    إىل أيالسلع االنتقائية ال  بصحبة املسافرين القادمني  الضريبة من تعف  2
يددة يف نظيام    الشرو والضيواب  وأن تستويف ارية، صفة ذات تكون أال عل  ا

مار املوحد  )قانون( ا
 

 السادالبا 
 متطلبات االمتثال

 (11)املادة 
اد والتصدير  االمتثال عند االست

 
اد وفقًا عل  املستورد 1 ملا هو منصيو عليي     التصري عن الضريبة املستحقة عند االست

مار املوحد يف راءات ا نظام )قانون( ا دد الدولة العضو ا  لسداد، و
مار املوحيد علي     2 ددة يف نظام )قانون( ا اد والتصدير ا لية االست راءات و تطب إ

اد وتصدير السلع االنتقائية   ا ال يتعارض مع أحكام ه االتفاقيةمعامالت است
 

 (12)املادة 
ي   ال

هة الضريبية أن تر ألي شط بتطصي مستود ضري وفقًا للشرو والق واعيد  لل
ددة من قبل ال  دولة العضوا

 
 (1)املادة 

يل  التس
ل  يل  ايات الضريبة يلتزم بالتس هةل دد ا الضريبية مين األشيطا املليزمني     من 
 ( من ه االتفاقيةبسداد الضريبة وفقًا ألحكام املادة )

 
 (1)املادة 

اسبية الت والدفاتر ا  مس وحف الس
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يليتعني عل  الشط  1 اسبية منتظمة ومسيتقلة   امللزم بالتس الت ودفاتر  مس س
يا، وحفظهيا بطريقية منظمية      يدة  ة السلع االنتقائية، واملستندات امل يل حر لتس

راقبة صحة احتسا وسداد الضريبة هة الضريبية  ا يسم لل  ومنطقية، 
الت حف  2 يدة واملستندات والدفاتر الس نهايية   مين  سينوات  سي ( 5) ملدة ا، امل

يول  مليدة  حفظهيا  يتو  ما السنة املالية ال  حدلت فيها تل العملية، ي  أ  أي و
ة التشريعات من  عضو دولة ل يف الناف

 
 (15)املادة 

 اإلقرار الضري
يل دولية         1 يدد  يل، تقيدي إقيرارات ضيريبية، و  عل  الشط امللزم بالتسي

ات الضر ة أو الف ة ضريبية عين شيهر،   عضو الف يبية اخلاصة بها عل  أال تقل أي ف
 وال تزيد عل  سنة 

  لكل دولة عضو استثناء املستوردين من تقدي اإلقرار الضري  2
 

 (1)املادة 
 سداد الضريبة

 بتقيدي  املليزم  الشيط  علي    ، االتفاقية ه من( 15و1) املادتني أحكام مراعاة مع
، اإلقرار ( 15) يالل  امليالديية  السينة  مين  شيهر  يل  عين  املستحقة الضريبة سداد الضري
 الشهر انتهاء من يومًا  عشر سة

 
 (1)املادة 

 الرقابة والتفتي
مة ل ل دولة عضو التداب الال  تحق من صحة تطبي الضريبةلدد 

 
 (1)املادة 

 وضع عالمة مميزة عل  السلع االنتقائية
نة اري دد الل مية   ةالو السلع االنتقائية ال  يت وضع عالمة مميزة عليها، والقواعد الال

ل يف إقلي دول اجمللس  ل
 

 السابع البا 
 بني الدول  والتعاون تبادل املعلومات
 (19)املادة 

 تبادل املعلومات
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هات الضريبية يف الدول األعضاء املعلومات  ذات الصيلة بتنفيي أحكيام هي      1 تتبادل ا
لية املتعلقة بالضريبة االنتقائيةاالتف دارة أو تنفي القوانني ا   اقية، أو ب

عاميل  ت فيهيا،  رفيا  العضيو  الدولية  تكيون  الي   الدوليية  االتفاقييات  مع مراعاة أحكام 2
هة الضريبية عل  أنها معلوميات سيرية بينفس الطريقية      صل عليها ا املعلومات ال  

يو  ال  تعامل بها املعلومات ال   هة ، وال  لية لتل ا و القوانني ا صل عليها 
هييزة اإلدارييية(    ييا واأل ييا يف ذليي ا شييطا أو السييلطات ) الكشييف عنهييا إال ل
ها أو إقامة دعاو قضائية بشأنها  صيل الضريبة االنتقائية أو بتنفي املعنيني برب أو 

ناف املتعل بها أو باإلشراف ع الء األشيطا أو    أو بتحديد االست ي يو  ل  ما سب وال 
شييف هيي   يي  ييو  ، و السييلطات اسييتطدام تليي املعلومييات إال لتليي األغييراض فقيي
ييا العاميية أو يف األحكييام القضييائية      ييراءات القضييائية يف ا املعلومييات يف اإل
هية            صيل عليهيا ا يو اسيتعمال املعلوميات الي   ير سيابقًا،  وبصرف النظر عميا ذ

ا ملثييل هيي ا لتييا الييدولتني اسييتعما يييز قييوانني  يير عنييدما  لضييريبية ألغييراض أ
ا           ثيل هي هية الضيريبية يف الدولية امليزودة للمعلوميات  ، وتسيم ا ير األغراض األ

  االستعمال
و بأي حال من األحوال تفس أحكام   دي إىل إلزام أي دولة 2( و)1) البندينال  ا ي  )

ا يأتي:  عضو 
نظمة واملمارسات اإلدارية يف تل الدولة أو تن أ  راءات إدارية خمالفة ل في إ

ر  يف دولة عضو أ
و األنظمة أو التعليمات    صول عليها  كن ا تقدي معلومات ال 

ر  اإلدارية املعتادة يف تل الدولة أو يف دولة عضو أ
ارة أو ا   شف أي سر يتعل بالت ألعمال أو الصناعة تقدي معلومات من شأنها 

ارية أو معلومات قد يكون  ارية أو املهنية أو العمليات الت أو األسرار الت
 الكشف عنها خمالفًا للسياسة العامة )النظام العام(

يير أن    يي هيي املييادة، فعليي  الدوليية العضييو األ و لبييت دوليية عضييو معلومييات  إذا 
ميع املعلوميات املطلو   راءاتها اخلاصة  بية حتي  وإن  تكين تلي الدولية      تستطدم إ

ضييع االلتييزام الييوارد يف  يية إليهييا ألغراضييها الضييريبية اخلاصيية بهييا و يير يف حا األ
ملة السابقة للقيود الواردة يف الفقرة ) و بأي حال من األحوال تفس ا ( غ أن  ال 

رد انتفياء  ه القيود عل  أن  يسيم لدولية عضيو باالمتنيا عين تقيدي املعلوميات جملي        
لية فيها  مصلحتها ا

و بأي حال من األحوال تفس أحكام الفقرة ) 5 ( عل  أنها تسم لدولية متعاقيدة   ال 
سسية ماليية      تف بهيا مصيرف أو م باالمتنا عن تقدي املعلومات جملرد أن املعلومات 
ونهيا       الية أو بصيفة ائتمانيية أو بسيب  ر أو شط مفوض  أو شط يعمل بو أ

صا تتعل  بامللكية يف شط ما  مرتبطة 
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 (20)املادة 
وني   نظام اخلدمة االلك

اييات االمتثيال باملتطلبيات           ونيي ل دمية الك ل دولة عضيو اسيتحدا نظيام  عل  
املتعلقة بالضريبة  و عل  األمانة العامة جملليس التعياون ليدول اخللييج العربيية  اختياذ       

ميية إلنشيياء م ونييي التييداب الال يل موقييع او نظييام الك ييز معلومييات ضييري وتشيي ر
هيات   زي ملتابعة املعلومات املتعلقة بالتوريدات البينية وتبادل ه املعلومات بني ا مر
ونيي         الضريبية املطتصة يف اليدول األعضياء، علي  أن يتضيمن املوقيع أو  النظيام االلك

ز املعلومات الضري  عل  األقل عل  امل تية: التابع ملر  علومات ا

 رق التعريف الضري لكل من املورد والعميل،       أ 
ها،       رق الفاتورة الضريبية وتار
 وصف املعاملة،      
 مقابل املعاملة    د 

ل منهميا رقي     ن  ل من املورد والعميل،  لة من قبل  يف حال تطاب املعلومات املس
ايات التدقي من قب يد  االحتفا ب  ل يد   تأ هة الضريبية املطتصية والتأ ل ا

هيا مين املعلوميات       من تطاب ه املعلومات مع تل املقدمة يف االقيرارات الضيريبية وغ
 ذات الصلة املقدمة عمال بأحكام ه االتفاقية

من وال يسيم للميورد أو العمييل الوصيول إىل أي بيانيات         أن يكون النظام مولو و
  ال عليهااملتا ل  اال غ تل 

يل دولية عضيو الوصيول إىل املعلوميات املتعلقية           هة الضيريبية املطتصية يف   لل
 بالتوريدات البينية 

 يتي النظام متابعة البات انتقال السلع إىل بلد املقصد النهائي 

 
 (21املادة )

 التعاون بني الدول االعضاء 

ا ترفع  االمانة العامة لدو 1 اريية ، اختياذ   اجملل للدول االعضاء، باق نة الو لس إىل الل
مة  تية:التداب الال صوصًا يف اجملاالت ا  املتعلقة بالتعاون االداري بينها، و

يل دولية        أ  لي  ديد صحة الضيريبة بنياء علي   ايات  مة ل تبادل املعلومات الال
 عضو

ة يف عمليات تيدقي     راء عمليات تدقي متزامنة واملشار تقيوم بهيا   االتفا عل  إ
 أي دولة عضو بناء عل  موافقة الدول املعنية

مة املرتبطة بالتحصيل   صيل الضريبة واختاذ التداب الال  املساعدة يف 
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ي علي      رفًا فيها،  مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية ال  تكون الدولة العضو 
فيها بعدم اإلفشاء أو استعمال املع لوميات الي  حصيلوا عليهيا     ل دولة عضو أن تلزم مو

ر غ مرتبطة بتنفي مهيامه ولكيل    ايات أ ر ل يف سيا عمله من دولة عضو أ
ديد العقوبات املطبقة يف حال املطالفة  دولة عضو 

 

 
 الثامنالبا 

رامات و التهر الضري  ال
 (22)املادة 

رامات  ال
لي قانونها احكام خمالفة عند إدارية غرامات عضو دولة ل تفرض   ا

 
 (2)املادة 

 التهر الضري

ايات أحكام ه املادة: 1  يقصد بالتهر الضري ل
اولية     أ  هيا، أو  را ال سلع انتقائية إىل الدولة العضيو أو إ اولة إد ال أو  إد

هييا منهييا بصييورة خمالفيية للتشييريعات املعمييول بهييا دون سييداد الضييريبة    را إ
زئيًا أو ب الفًا ألحكام املنع أو التقييد الواردة يف املستحقة عليها  الكامل، أو 
ة  قوانني الدولة العضو الناف

ة، أو ختيزين او نقيل، أو تلقيي سيلع انتقائيية  تسيدد           ويل، أو حييا ، أو  إنتا
الضريبة املستحقة عليهيا بصيورة خمالفية ألحكيام هي االتفاقيية والقيوانني        

لية بقصد  او أحكام املنع التهر من تأدية الضريا بة املستحقة أو بقصد 
ة    أو التقييد الواردة يف قوانني الدولة العضو الناف

الت غي صيحيحة أو ميزورة أو مصيطنعة أو          تقدي مستندات أو إقيرارات أو سي
 بقصيد التهير مين تأديية الضيريبة املسيتحقة أو       غي صيحيحة  وضع عالمات 

دادها دون و  ح   بقصد اس
ر من حاالت التهر الضري   لكل د 2 ديد حاالت أ  ولة عضو 

 دد الدولة العضو عقوبات التهر الضري 
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 (2) املادة

اضات والطعون االع

اض وضواب شرو عضو دولة ل دد هية  قرارات عل  االع  ذلي  ويشيمل  املطتصية،  الضيريبية  ا
وء ح ا إىل الل لية ا  عضو ولةد ل يف املطتصة ا
 

 التاسعالبا 
 األحكام اخلتامية

 
 (25)املادة 

ية   القواعد والشرو التنفي
نة ختت ارية الل مة والشرو القواعد بوضع الو ها االتفاقية ه لتطبي الال  وتفس
 

 (2)املادة 
 املالح

زأ من ه االتف زءًا ال يت بًقا  االتفاقية   اقيةتعترب أي مالح يتف عليها 
 

 (2)املادة 
 حل النزاعات 

 ، الوديية  بيالطر  االتفاقيية  هي  بشأن بينها ينشأ نزا أي تسوية عل  االعضاء الدول تعمل
ا ر اذا وباتفاقها و  لقواعيد  ًاوفقي  التحكيي  علي   النيزا  عيرض  تقيدم  مليا  بقا تسويت  تع

  عليها يتف ال  التحكي
 
 (2)املادة 

 التعديالت
ا أي منهيا تعيديل هي االتفاقيية ،      و بعد مو يع الدول األعضاء، وبناء عل  اقي افقة 

ضع  راءات املنصو عليها يف املادة )نفاذ و ات اإل  ( من ه االتفاقية29التعديل ل
 

 (29)املادة 
 النفاذ 

راءاتهي تقر ه االتفاقية من قبل اجمللس األعلي  وتصياد عليهيا اليدول األعضياء وفقيا          اإل
 الدستورية
ة اعتبارًا مين إييدا وليقية تصيدي الدولية الثانيية ليد         1 تعترب االتفاقية ناف

 األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 
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ليي     2 لية إلصيدار القيانون ا راءات الدا ل دولة عضو عل  اختاذ اإل تعمل 
ا فيها وضع الس يراءات  بهدف وضع أحكام االتفاقية حيز التنفي  ياسات واإل

ا ال يتعارض مع أحكام ه االتفاقية   مة لتطبي الضريبة   الال
ار نطا تطبي ه االتفاقيية   تعد  لي  ل دولة عضو  تطب قانونها ا

ليإىل حني تاري نفاذ قانونها    ا
 

ة العربية  أصيل   مين ، م201         املواف  هي،1         بتاريحررت ه االتفاقية بالل
واحد يود لد األمانة العامة جملليس التعياون ليدول اخللييج العربيية وتسيل نسيطة مني          

رف يف ه االتفاقية صل لكل دولة عضو     مطابقة ل
 
 

دولة اإلمارات العربية املتحدة

 

رينمملكة البح

اململكة العربية السعودية

سلطنة عمان

 

دولة قطر

دولة الكويت
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ة العربية   أصل  من 2/11/201هـاااااا، المواف    2/2/1 بتاريحررت ه   االتفاقية بالل
صاال  واحد يود لد األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتساالم نسااخة من  مطابقة ل

  لكل دولة عضو طرف في ه   االتفاقية.
  

 
دة ا العربية المت ما ولة ا  

 

...............................................................  

ري ة الب  ممل

 

...............................................................  

ية عو ة العربية ال  الممل

 

...............................................................  

مان ة  ل  

 

...............................................................  

ر ولة ق  

 

...............................................................  

وي ولة ال  

 

...............................................................  
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