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مالطــــــأ
االستقرار
مالطــــــأ
في في
االستقرار
إيجاد /العثور على مسكن/مقر لإلقامة
إن عملية البيع و التأجير للملكية يتم اإلعالن عنهما بواسطة الجرائد المحلية من قبل أصحاب و من قبل وكالة
سمسار األراضي و في الصفحات االلكترونية العائدة له .إن وجود الملكية أو المسكن في مالطــــا تتنوع مــن
مكان إلى أخر.
تأجير الملكية
إن وجود الملكية أو المسكن للتأجير تتنوع من منطقة إلى أخرى و تميل إلى التوسع في المناطق و األماكــــن
السياحية التقليدية.
إن أتفــاق التأجيــر يتم تحريــرا بيــن الجانبيــن  ،يتــم دفــع اإليجــار نموذجيــا شهــر واحــــــــــــد مقدمــا
و صاحب الملكيــة أو المسكــن يستطيــع أن يتطلب عمليـــة دفـع لمـدة ثالثـة أشهر مقدما علـــى أساس أو
كضمان .
إنه غير قانوني و غير مقبول قانونيا أن يتعرض اإلنسان تمييز في المعاملة أو فرق عند األذن بالدخول في
المسكن  .و لمزيد من المعلومات يمكن االتصال " الهيئة الوطنية المختصة لتنمية و ترقية و التساوي و
المساواة " الذي يعتبر الجهاز الرسمي المسؤول مع قضايا التمييز في توفير المنتجات و الخدمات و بإمكان
الشخص الرجوع إ لى البريد االلكتروني
_http://msdc.gov.mt/en/NCPE/Documents/Projects_and_SpecificInitiatives/_m_Not
Racist/imnrb_research(1).pdf.
شـــراء الملكيـــة
المواطنون من الدول الثالثة تستطيع اكتسب طبقا لمدة االكتساب للممتلكات غير المنقولة و الذي يسمـــــح لهم
القيام بشراء ملكية حسب عدد من الشروط  .المواطنون من غير دول االتحاد األوروبي يجب الحصول مسبقا
على تصريح /ترخيص يعرف باسم :أى  .اى  .بي ليتثنى لهم شراء ممتلكات في مالطـــــا و يمنـــــح هـــــذا
التصريح/الترخيص طبقا :
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-

-

في حالــــة أن تكـــــون الملكيــــة أو السكــــن شقــــة أو بيت صغير تكون تكلفة فــي
الحـــــــد األدنـــــــــى يبلــــــغ  101 609يـــورو أمــا إذا كانـــــــت الملكيــــة أو
السكـــن غيــر ذلك فـإن الحــد األدنـــــــــى يبلـــــغ  171 126يورو.
إن الملكية أو السكن الذي ي تم شرائه يجب أن تكون وضعها و استعمالها للسكن و اإلقامـــــة
الشخصية لمقدم الطلب.

أن دائــــرة نقل و تحويــــل رأس المال في نطاق قســـم الضرائب التابـــــع لوزارة الماليــــة
المسؤولة مـــن اإلدارة الخاصـــة بالحصول علــى الملكيـــة أو السكــــن غيـــــر المنقــــول مــــن قبــــل
1
الغيــر مقيميـــــن
المصاريف المستخدمة في شراء الملكية أو السكن هي:
-

-

الضرائب على الوثائق و األوراق الرسمية 5% :من القيمة اإلجمالية للملكية و التي
تدفع على مرحلـــتين 1% :عند التوقيــــــع على االتفاق المبدئـــــي و يجـــــب أن
2
يسجل في دائرة أو قسم الضرائب حتى يكون ذلك رسميا – أما الباقـــي يدفــــــــــع
مــــــع إعالن عن العقد المدني.
الرسوم القانونية :حوالي  1%من القيمة اإلجمالية لسعر الشراء.
مصاريف تحص األبحاث حول و الخاص باسم و صاحب السكن أو الملكية
 211يورو للحصول على التصريح و الرخصة " إي ز أي  .بي "
في حالة عدم قيام صاحـــــب الملكيــــة أو السكن ببيع ملكيته إال عن طريق سمسار
أراضي فأن مصاريف و رسوم السمسار تدفع من قبل صاحب  /بائع للملكيــــة أما
في حالة السمسار (وكيل خاص) فإن الرسوم المستحقة تدفع مـــن قبــل الجانبين أي
مـــن البائع و المشتري و تبلغ  1%لكل منهما .

تقديم تصريح اإلقامـة
إن دائرة اإلقامة و شؤون المغتربين لديه السلطة أن
يصدر تصاريح و موافقات لإلقامة منتظمة
للمواطنين من الدول الثالثة .تصريح اإلقامة يصدر
للمواطنين من الدول الثالثة الذين منحوا حق اإلقامة
في مالطــــــا لغرض خاص و غاية بمعنى للتوظيف
و العمل الحر و أسباب صحية حيث أنهم يتمتعون
بقدرة مادية ذاتية هذا باإلضافة تصدر اإلقامة للطلبة
الدارسين و توحيد الشمل العائلي و أقامة على المدى
الطويل و للزوجة الشريك باإلضافة إلى إعفاءات
استثنائية و إعفاءات ألسباب وطنية و لتوظيف
بشهادات رفيعة المستوى ألسباب أخرى
http://www.ird.gov.mt/aip/aip.aspx
http://www.ird.gov.mt/default.aspx
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طلبات تصريح اإلقامة يجب أن تقدم طبقا و على استمارات خصيصا لذلك و مطبعة لهذا الغرض  .هذه
االستمارات هي وفق و مطابقة لغرض اإلقامة المطلب لإلقامة – هذه االستمارات موفرة الكترونيا :
http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information/Services/Pages/Residence.aspx
في حالة التوظيف /العمل الحر  /أسباب صحية على مقدم الطلب أن يرفق كافة األوراق و اإلثباتات الرسمية
التي تأييد و تساعد و تدعم الطلب الخاص باإلقامة – تصاريح اإلقامة تصدر عادة و عموما لمدة و لصالحية
مدتها سنة واحدة غبر أن هناك إمكانية أن تكون مدة تصريح اإلقامــة أقل بسبب أن الغــرض الذي تقــدم من
اجلــه اإلقامــة يتمتع بمــدة محددة ( على سبيــل المثال تصريــح عمــل أو توظيــف مطلوب لمدة عشرة
أشهر فقط )

التوظيف  /العمل
رخص التوظيف  /العمــل
إن هيئة التوظيف و التدريــب هـــــي الجهــــــة
المسؤول التــي تتعامــــل مــــع طلبات إلصـدار
رخص العمل التي تتعلق بدول العالم الثالث لكي
يتم توظيفهــــم و العمـــل في مالطــــــا .إن كافة
المواطنيــن لـدول العالــم الثالث يحتجــون علـى
تصريح عمل – طلبات رخص و تصريح العمل
تخضع للوضع في سوق العمل و هــذه الرخص
ال تخضع للنظام التلقائي غير أنهــا تمنـــح فـــي
حاالت لمواطنيـــن مــن منطقـــة المجموعــــــة
األوروبيــة بما فيهــا مواطنــون سويسرا لــذا ال
تستطيع ما يعرف بمواطنين دول العالــــم الثالث
.أن يطبق عليهم التصريح المذكورة آنفا .
رخص و تصريح العمل ال تصدر للعمال الذين يعملون في مالطــا بصورة اعتيادية – أصحاب العمل الذين
يرغبون توظيف عامل كي يقوم بالعمل بصورة في المقام األول في دولة أخرى فانه ليس هناك الحاجة إلى
أن يقدم على طلب للحصول على رخصة أو تصريح عمل – رخصة و تصريح عمل ال تخضع للتحويل أو
التنازل و تصــ در فقط لصاحب عمل بصورة خصوصية في ما يتعلق بعامل أو موظف معين و محدد للقيام
بعمل محدد -لذا السبب صاحب العمل ال يستطيع استخدام أو استغالل رخصة أو تصريح عمل لشخص أخر
حتى في حالة أن العمل األخير بقوم بنفس العمل و المهمــة التي كان يقوم بهـــا العامـــل السابـــق – العمل
و الموظــف ال يستطيـــع اســــــــــتخدام أو استغـــالل رخصــة أو تصريـــح العمل للحصول عمــل أخر أو
للعمـــــــل مـــــــــع صاحـــب عمــــل أخــــر حتـــــى إذا كـــــان علــــــى سبيــــــل المثـــــــال العمـــــــل
الجزئي
رخصة أو تصرح عمل بين صاحب العمل و مواطن أجنبي يعتبـــر و يحســـب علــــــى أنهــــا تشكــــل
تعهــــد بيـــن الجانبيــــن – فـــي حالـــــة عمــــال مـــن دول العالـــم الثالــــث فــــإن هيئـــة العمل و
التدريب لن تصدر تصريحات أو رخص تجاه أشخاص لديهم رخصــــــة أو تصريـــــح عمل صالح للعمل
مع صاحب عمل أخر .
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رخصــــة أو تصريـــح عمــــل يمكـــن أن يخضــــع للتحويـــل و النقــــل طبقــــا إشعــــار رسمـــــــــــي
إلـــــى الهيئــــة فــــي حالــــة تغيـــر اســـم صاحــب العمــال أو االندمـــاج أو اقتبــــاس عمـــل مـــــــن
جهــــة أخــرى و فـــي حالـــة نقـــل عامــل أو موظـــف مـــن مؤسســـة تجاريــــة إلــى مؤسســــة أخرى
في نطاق نفس مجموعة الشركات.
في حالة الرغبة في الحصول على رخصة أو تصريح عمل جديد لمواطن من دول العالم الثالث فإن صاحـب
العمل من واجبه استكمال استمارة طلب الرخصة أو التصريح و يقوم بعملية التقديم إلى وحدة إصدار رخص
العمل يدويا أو بالبريد هذا باإلضافة إلى السيرة الذاتية و نوع الوظيفة أو العمل و التوصيات  /الشهادات و
صورة واحدة بالحجم الذي يستعمل في جوازات السفر و نسخة من جواز السفر و نسخة و التأشيرة الصالحة
إذا كان مواطن دول العالم الثالث في مالطـــ ا و نسخة من شهادات الكفاءة و االعتماد باإلضافة إلى رسالة
شرح و وثيقة مرفقة و التي تشير و توضح مناطق العمل و الرسوم و دليل و برهان عن القيام بالبحث على
مواطنين من منطقة مجموعة الدول األوروبية  /سويسرا  /مالطيين .

فيما يخص الرسوم إن المواطنين من دول العالم الثالث يجب دفع ما قيمته  051يورو مع الطلب و  01يورو
مع صدور رخصة أو تصريح العمل  -طلب تجديد رخصة أو تصريح العمل مع الرسوم المستحقة يجب أن
تستلم على األقل قبل (0ثماني) أسابيع قبل انتهاء رخصة العمل الممنوحة مقابل وصل/فاتورة تشير إلى عملية
دفع الرسوم – في حالة تقديم الطلبات بصورة متأخرة و تنتهي صالحية رخصة أو تصريح العمل الممنوح
فأن موطن دول العالم الثالث المختص ال يحق له مواصلـــة العمــــل مــــن بعــــد تاريـــخ انتهـــــــــاء
الصالحيــــة التابعــــة له أو لها و هنـــاك الحاجــــة إلــــى تقديـــــم طلـــب جديـــد للحصــــول علــــى
الرخصــــة أو التصريـــــح للعمــــل – طلبات لغــرض التجديـــد يجـــب أن ترافقهــــم وثائـــــق تثبـــــت
دفـــع التأميــــن القومـــي و الضرائــــب.
في حالة نبذ أو رفض الطلبات فإن مقدمي الطلبات يستطيعون خالل و في ظرف شهر واحد من تاريخ برقية
أو رسالة النبذ أو الرفض أن يقدموا طلب إلعادة النظر – يتضمن طلب إعادة النظر فإن مقدمي الطلبات
يجب يبرهنوا بالحجة الطلب إلصدار رخصة أو تصريح العمل عن طريق تقديم معلومات جديدة أو القيام
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بإعطــــــاء أسبـــــاب جديـــــدة تشيـــــر و تثبــــت ضرورة الموافقــــــة اإليجابيـــــة علـــــى الطلب –
يمكـــــن تقديــــم طلب واحـــــد فقــــــط فيمــــا يخــص إعـــــادة النظـــــر التــي تتعلـــــــق ببرقيــــــــــة
النبــــذ أو الرفــض – يمكــــن القيــــام بإعـــادة النظــــر فقـط فـي حالــــة وضــــع ســــوق العمــــــــــل-
في حالــة نبــــذ أو رفـــض ألسبــاب أمنيـــة  ،صحيـــة أو ألسبــاب ماديــــة فانــــه ال يمكـــــن القيــــام
بعملية إعادة النظـــر في الطلـــب – صاحــب العمــــل ال يستطيــــــع أن يتقــــدم بطلـــب ثانــــــي
لنـــــــفس الشخـــص و لنفــــس العمــــــل أو الوظيفـــــة التــــي بصدهـــا صدرت برقيــــة أو رسالـــــة
النبــــــذ أو الرفـــــــ ض و يكون قد تم التأكيد على النبذ و الرفض خالل عملية إعادة النظر إال بعد  6ستة
أشهـــر مــن تاريـــخ ثانــي برقيـــة أو رسالـــة رفــــض.
الوثائــــق الرسميــــة
إن كافة الوثائق الرسمية بما في ذلك جواز السفر التي استعملت من قبل أصاحب العمل فيما يخص تقدير
طلي الرخصة أو التصريح و مواد و ملحقات إضا فية فيجب أن تعد إلى صاحب هذه األوراق الرسمية و
يعتبر غير قانوني االحتفاظ بها بصورة دائمة.

شروط بنود التوظيف  /العمل
عمـــال شبـــاب
يعتبــــر العامــــل الشاب هـو شخــص بلــــغ مــــن العمــــر  06سنــــــة و
أقـــل مــــن  00سنــــة – في مالطــــــــا أشخــــاص أكثـــر مــن  06سنــــــــة
يصرح لهـــم و يستطيعــــون العمل و التوظيف.
عقود التوظيف  /العمل
العمـــل و التوظيــف في مالطـــــا يعتمـــد دائمــا علــى عقـد العمــــــــــــــل
وفقـــــا و بواسطتـــه العامــــل أو الموظــــف يقبــــل العمـــل فــي عمـــــل
محـــدد لصالــح صاحــب العمــل مقابــل أجــور تم االتفــاق عليها و إقرار
تحريري بذلك يتم كتابته و يظهــــر و يذكـــــر شروط العمــــل أو الوظيفـــة
و يسلم إلى العامل أو الموظف.
الوظيفة يمكن أن تكون لمدة محددة أو لمدة غير محددة و طبقا لساعات الدوام أو
لجزء من يوم العمل – يجب أن يكون في استطاعة صاحب العمل أن يوفر و
يزود نسخة من عقود العمل باللغة اإلنكليزية أو باللغة المالطيــة.
أن تكرر األجور تختلف حسب نوعية العمل أو الوظيفة – دفع األجور يتم عادة
عن طريق الشيكات أو بصورة مباشرة في حساب المصرف.
خالل عمليـــة االتفـــاق على العمــــل أو الوظيفـــــة في بدايتهـــا تكــــون
هنـــاك فتــــرة اختبــــار – فتـــرة و مــدة هـذا االختبــــار  6أشهــــــر إن لم
يكـــن هناك اتفــاق أخــر بيــن الجانبيـــن لمــدة اختبار اقــل أو لمــدة أطول
ألعمــال ذات أهميـة /وظائف إداريــة.
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خ الل فترة أو مدة االختبار يكون باإلمكان ساعة يشاء احد الطرفين إنهاء التوظيف أو العمل دون إعطاء أو
تحديد األسباب شريطة أن يمنح الموظف أو العامل أشعار مدته أسبوع يشير إلى إنهاء عمله أو وظيفته
للطرف األخر في حال ة أن يكون العامل أو الموظف يكون يعمل مع نفس صاحب العمل بصورة مسمرة لمدة
تزيد عن شهر واحد.
على الرغم مما ذكر آنفا و في حالة أن صاحب العمل يقرر طرد عاملة أو موظفة حامل و هي مازالت تحت
مدة االختبار (فترة اختبار) فأن على صاحب العمل أن يذكر/تذكر سبب/األسباب التي من اجلها تم طرد
العاملة أو الموظفة تحريريا خالل مدة الطرد كي يزكي أن الطرد ليس له عالقة مع شروط العاملة أو
الموظفة – في حالة تخلف صاحب العمل من منح األسباب التي كان من شأنها تمت عملية الطرد خالل مدة
الطرد أو في حالة أن العاملة أو الموظفة تعتبر أن أحد األسباب غير مالئمة و أن العاملة أو الموظفة تعتبر
أن الطرد غير منصف تستطيع العاملة أو الموظفة أن تتقدم بشكوى فيما يخص الطرد الغير مشروع أمام
المحكمة التي تتولى القضايا و المسائل الصناعية في مدة ال تزيد عن  4أشهر من تاريخ الطرد.
إذا كانت مــدة التوظيف قد انتهت ألسباب فصـــل أو زيادة عن الحاجـــة فإن العامـــل أو الموظــف يتمتع
بحــق أن يعــود للعمــل إذا كان عملــه أو وظيفته التي كان يقوم بها مازالت متوفــرة فــــي مــــدة سنــــة
مــن تاريـــخ إنهــاء العمـــل.
في حالة رغبة صاحب العمل أن ينهي عمل أو وظيفة احد العاملين أو الموظفين بسب الزيادة عن الحاجة فأن
الوظيفة يتم إنهائها طبقا و حسب نظام من تم تعينه مؤخرا يتم فصله أوال.
عقد عمل مؤقت أو لفترة محددة أو ثابتة تنتهي صالحيته بعد الفترة أو المدة المحددة لهذا العقد و تنتهي دون
منح أو أعطاء أشعار بإنهاء العمل.
أي عامـــل أو موظـــف يتمتــــع بعقـــد عمــــل ثابــت و عقـــد
عملــــه ينتهـــي و يظــــل فــي نفــس الوظيفــــة مـن قبــــل
صاحــــب العمــــل يعتبــــر انــــه يتمتــــع بعقـــد عمــــل غيـــــر
محـــدد و انـــه تـــم عودتــــه إلـى العمـــل طبقــــا لعقــــد غيـــر
محــدد في حالـــة عدم منــح هذا العامـل أو الموظـــف عقـد عمل جديد
في مدة أول  01يوم عمل والتي تتبع تاريخ انتهاء عقد العامل السابق.
أغلبيـــة عقود العمــل الشائعــة هي عقــود تتمتــع بمـــدة غير محــددة
أي علـى المدى الطويلــة التي تعتبــر و تعرف بالعقــود الدائمة –
االتجاهـــات األخيـــرة في سوق العمـــل تظهــر إن العقود الثابتـــــة
هي الشائعــــة في الوقت الحاضــــر فيما يخـــص الوظائف
اإلداريــــــة الرفيعـــــة و كذلك العمـــــال المهـــــرة الذيـــــن لهـــــم
عالقـــة بعقـــود المشاريــــع.
انه في إمكانية صاحب العمل أن يعرض عقود عمل  /توظيف مختلفة
ثابتة بصورة التعاقب أو على التوالي غير انه من المهم توفر األسباب
و اإليضاحات المقبولة للقيام بهذا العمل – طبقــا للقانـــون المالطــي
بعد أربــــع سنوات عقد عمــل  /توظيـــف مؤقــــت يتحــــــول إلـــى
عقــد عمــل  /توظيـــف ثابـــت و لـــذلك العمـــــل أو الموظـــــف
يصبـــح تعينه تعييــــن دائـــــم.
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في مالطـــــــا االتجاه حول أو بخصوص استأجر كادر مؤقت من قبل وكاالت متخصصة هذه االتجاه ينمو
بصورة متواصلة – هذه الخدمات تستعمل في مجاالت لعمال عاديين غير أنهم أقل شعبية في المجال
االختصاصي – الوكاالت و المنظمات التي تقوم بعملية استأجر يسمح لهم بالحصول على رسوم من قبل
الزبون لتغطية الضرائب  ،التأمين القومي و المصاريف التعويض عن الخطر و جهد العمل.
عندما يكون العامل أو الموظف في وظيفة عمل جزئي حسب و طبقا ألوقات مختلفة فإن عدد ساعات العمل
خالل أسبوع يجب أن يكون متوسط عدد العمل في األسبوع موزعة على مدة  01أسبوع متواصلة ابتداء في
األول من يناير /كانون الثاني من كل عام أو سنة شمسية.
بإمكــان إضافـــة عقـــود العمــل بشروط أو عبارات أضافيـــــة مثـــل توجيهـــات بخصـــــــوص أوقـــات
العمــــل  ،سلـــــوك العامـــــل أو الموظـــــف  ،العــالوة و قــرارات داخليــــــة أخــــــرى بيــــــن
الشــــروط و العبـــــارات.

التوظيف/العمل على نظام المهنة الحرة
فيما يتعلق بمواطنين من دول العالم الثالث هناك الحاجة الملحة للحصول على تصريح أو رخصة عمل و
تمنح فقط في حاالت استثنائية – كي يكــون مؤهال على العمـــــــل الحــــر فإن مواطنيـــن دول العالم الثالث
يستجيب للمعاير التالية:
أ ) االستثمار في مالطـــــــا رأس مال إنفاق ال يقل عن 011 111يورو في ظرف ستة أشهر من تاريــــخ
قيام هيئة العمل و التدريب بإصدار التصريح أو الرخصة الخاصة بالعمل – رأس المال اإلنفاق سيتألف من
المال الموجود لوفاء الديون ( مثل ممتلكات ثابتة/راسخة  ،آالت مصانع و المكنات ) التي تستعمل لغرض
العمل كما هو مذكور في خريطة العمل مقدمة مع الطلب – عقود االستئجار أي بيان اإليجارات للمتأخـــــرة
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ال تخضع للشروط أو بنود المؤهلة الالزمة – مصاريف من هذا النوع يجب أن يكون موثق بفواتير و
وصالت باسم مواطنو العالم الثالث – كما يتطلب الطلب رسالة تزكية فيما يخص مواطنو دول العالم الثالث
من قبل مصرف مالطــــا معروف و الذي يقر أن مواطن العالم الثالث لديه التسهيالت الالزمة التي من شأنها
رفع و زيادة رأس المال –هذا باإلضافة الحجة إلى خريطة عمل التي تظهر بشكل واضح التاريخ الذي
سيدخل حيز التنفيذ في ظرف  01شهر من تاريخ تقديم الطلب.
أصحاب االختراعات المبدعة الذين يتمتعون بخبرات رفيعة المستوى و شهادات إثبات بخريطـــــــة
ب)
عمل شرعية و قانونية راسخة و التي يجب أن ترفق مع الطلب – يجب أن ترفق مع الطلب – تتعهد بتطويع
على األقل  1مواطنين من منطقة المجموعة األوروبية/سويسرا /مالطيين خالل  00شهرا من التأسيس
ج) مندوب واحدا فريد من نوعه من قبل شركة أجنبية ( ذات سمعة حميدة تتمتع على األقل بثالث سنوات
خارج مالطـــــا) و الذي يرغب في فتح مجمع أو مصنع أو شركة في مالطـــا – إثباتات و وثائق رسمية
للتأكيد ترفق حيث أنها مطلوبة.
شخـــص أو مســــؤول يتولــى عمليـــة التشغيــل و اإلدارة لمشـروع تم الموافقة علية رسميا من قبل
د)
هيئة التنمية المالطية و تم أشعار هيئة العمل و التدريب رسميا فانه يخضع للشروط الالزمة و المؤهلــــــــــة
بعد صدور تصريـــح أو رخصــــة العمـــل فــإن الخطوات التالية هي ضرورية و مطلوبــة و ذات أهمية
كي يتـــم بناء نشـــاط العمـــل الحـــر:
-

يتم التسجيل مع هيئة العمل و التدريب عن طريق إرسال الطلب أو استمارة االرتباط سواء كان
مع صاحب العمل وكذلك مع العمل و الموظفين العائدين له – هذه االستمارات يمكن الحصول
3
عليها من مكاتب هيئــــــة العمل و التدريب أو يتم تنزلها.
يتــــــم التسجيل مع دائرة الضرائب الداخلية في وظيفة العمل الحر عن طريق التوجه إلى مكتب
4
المختص أو عن طريق البريد اإللكتروني العائد للدائرة
يقدم طلب لرخصة أو تصريح تجاري مع دائرة التجارة – إذا كان العمل يخص االستيراد و
التصدير يتطلب ذلك رخصة و تصريح لالستيراد و التصدير
5

خالف ذلك قد يحتج الشخص أن يتصل أو يقابل المصارف المحلية و كذلك للسلطات المالطية المختصة عن
7
6
البيئة و التخطيط و هيئة التنمية المالطيــــــة
السلطة المالطية للبيئة و التخطيط تصدر تصاريح تخص التخطيط و التنمية غير أن هذه الرخص يمكن أن
تتنوع من "تغير في االستخدام " إلى المبني المتوفرة و تصاريح كليتا جديدة و موقع جديدة -هذه التصاريح
.تأخذ في عين االعتبار عدد من العوامل تبدأ من تسهيالت لمواقف السيارات إلى مسائل أو قضايا بيئية
أن هيئة التنمية المالطية هي وكالة حكومية التي تهتم و تختص في جلب و جذب االستثمار إلى مالطــــــا
ودعم و تأييد المؤسسات التجارية كما في استطاعتها أن تسير العمل الحر عن طريق تنوع األسئلة.
3

http://www.etc.gov.mt/Index.aspx
http://www.vat.gov.mt/en/Pages/Home-Page.aspx
http://www.maltabankers.org/listofmemberbanks?l=1
6
https://www.mepa.org.mt/home?l=1
7
http://www.maltaenterprise.com/en
4
5
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التوظيف/العمل خالل
فترة الدراسة
طالب من دول العالم
يتمتعون
و
الثالث
برخصة أو تصريح إقامة
صادر طبقا لرقم القانوني
 12لسنة  1110من دائرة
الشؤون
و
الجنسية
المغتربين فقط يتمتعون
بحق العمل /التوظيف
لعدد محدد من الساعات
في األسبوع ما دام ليهم
تصريح
أو
رخصة
عمل.ال يمنحون الطالب
رخص أو تصريح للع مل
الحر – طالب من دول
الذين
الثالث
العالم
يعيشون في مالطــا لدراسة اللغة اإلنكليزية ال يخضعون للقرار الرقم القانوني المذكور آنفا لذا فإن
هيئــة العمــــل و التدريب لن تقبـــل أية طلبات إلصــــدار رخــص أو تصاريــح عمـــــل كما أن
الطلبات الخاصـــــة برخ ــــص و تصاريــــح العمـــــل للطلبــــــــــــة يتـــم استالمهــــم مـــــن
قبـــل صاحــــب العمــــل الــذي يكـــون فـــي نطــــاق عمليــــــــــــة البـــحث لتوظيـــف الطالـــب.
الراتـب
كافة العاملين يتمتعون بزيادة في الراتب سنويا و هذه الزيادة متعلقة مع كلفة المعيشة – األجر بالساعة و
باليــوم أو فـي أجـزاء تتم عمليـة الدفــع على األقــل مرتين في الشهر – الرواتب تدفـع على األقـل مـرة كل
.شهر.
على الرغم من أن األجر األقل هو محدد معظم األجور تدفع أكثر مما هو محدد.
أقل مكافأة أو تعويض لعمل أو وظيفة في مختلف المجاالت هي محكومة و تقرر من مجالس رواتب
الحكومة أو عن طريق االتفاق الجماعي و التي هي مذكور للمصانع المختلفة – هذه االتفاقات التي تعتبر
كربـــاط يتــــم تطبيقـــه بصـــورة متماثلــــة علـــــى العمــــال و الموظفيـــن المالطييــــــن و المغتربيــــن
االتفاقــــــات الجماعيـــــة تضمــــن أحيانــــا شـــــروط و مزايــــــا خاصـــــة فــــي بعـــــض المصانــــــع
و الصناعــــ ات.
كما يستطيع العمال و الموظفون أيضا أن يتمتعوا بنفقات و تعويضات إضافية في نطاق أداة نقل الشركة ،
السكن  ،نفقات اتصال و التأمين الصحي – و مساعدة الكبيرة مثل السيارات الكبيرة التابعة للشركة و التي
تعتبر كدخل مادي يخضع للضريبة لذلك تعتبر ضريبة من قبل سلطات الضرائب.
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أوقات الدوام  /العمل
التوظيف  /العمل األسبوع
ساعات العمـــل فــــي األسبـــوع فـــي الشركات
و المؤسســـات المالطيـــــة تبلغ  41ساعـــة في
األسبوع.
طبقا للقانون المالطي الحد األعلى للعمل أسبوعيا
هو  40ساعة في كافة مجاالت العمل و التوظيف
(هذا يعني  41ساعة عمل أو توظيف و 0
ساعات إضافية) و التي تضم سعات العمل
اإلضافة التي تدفع إضافيا ال يستطيع أي صاحب
عمـــــل أن يأمـــــر عامـــــل أو موظـــف أن
يعمــــل أكثـــر مــــن ما يعــادل  40ساعـــــــة
فـــي األسبــــوع أال فـــي حالــــــة حصولــــه
مــــن العمـــــل أو الموظــــف علــــى موافقـــة
تحريريـــة مـن قبلــــه كي يقــــوم بالعمـــل
.اإلضافــي البالـــغ  40ساعـــة.
ساعات العمل الفعلية و الواقعية تختلف حسب
المجال و يتم التحكم فيهم حسب االتفــاق
الجماعي و مــن مجالس األجور التابعـــة
للحكومــــة بصورة خاصة لكل شركــة و مصنع.
منظمة عن ساعات /العمل
إن منظمة ساعات العمل هي ذات منصب لصاحب العمل في حدود الحاجة القانونية و التشريعية المتعلقة
بذلك ( فترات الراحة  ،االنقطاع  ،أجازة  ،الوقت الليلي ) – كل عامل و موظف يتمتع و يحق له يوميا لفترة
أو مدة راحة ال تقل  00ساعة متواصلة للراحة يوم كل  14ساعة و التي قام فيها العامل أو الموظف بالعمل
لصلح صاحب العمل.
كل عامل و موظف يحق له فترة أو مدة راحة عندما يكون يوم العمل أكثر من  6ساعات – كافة العمال و
الموظفيـــن يحـــــق لهــــم لفتــــرة راحــــة ال تقــــل دون انقطـــاع أسبوعيــــا عـن  14ساعـــــة
باإلضافـــة مـــع فتــــرة أو مــــدة راحـــــة يوميــــة تبلـــــغ  00ساعـــــة فـــي ظـــرف  7أيـــــــــام
خــــالل فتــــرة العمــــل أو التوظيــــف مــع صاحــب العمـــل.
كل عامــل و موظـــف يحــق لــــه علـــــى أجــــازة سنويـــــــة مدفوعــــة بالراتــــب ما يعادل فــــي
ساعات إلــى أربـــع أسابيــع و أربعـــة أيــــام عمــل تتم العمليـــة الحسابيـــة طبقــــا لفتــــرة أو لمــــــدة
 41ساعـــة و يــوم عمــل مدتــه  0ساعات.
ساعات العمل العادية المسائية أو الليلية ال تزيد عن  0ساعات كل  14ساعة كما أنه من واجب صاحب العمل
التأكد من أي عامل أو موظف يعمل ليال أن عمله ال يتضمن مصدر خطر أو مجاذفة خاصة أو إجهاد أو
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مصدر توتر أو ضغط نفسي أو عقلي و أن لعمل ال يزيد عن  0ساعات خالل أي فترة تبلغ  14ساعة و التي
يتم خاللها العمل الليلي.
الساعات اإلضافية
الساعات اإلضافيـــــة التـــي تعتبـــر و تعـــرف بأوقـــات العمـــل عالوة علـــى الساعــــات العاديــــــة
للعمـــــل يجــب أال تزيـــــد علــــى مــا يعــــادل القيمـــــة اإلجماليـــــة لساعات العمــــــل كمـــــــــــــــــا
هـــــو منصوص فــــي قانـــــون العمــــل و هو  40ساعـــة فــــي األسبـــــــوع أال فــــي حالــــة موافقــــة
.العامــــل أو الموظـــــف الذاتيـــــة و طوعــــا أن يعمـــل لفتـــرة أطـــول.

األجازات
األجازة السنوية
كافة العمال و الموظفين الذين يعملون في وظيفة ثابتة على أساس األسبوع  40ساعة يحق لهم على 021
.ساعات أجازة سنويا – األجازة يتم استغاللها حسب اتفاق مع صاحب العمل.
العطالت الوطنيــــة و المدنيـــــة تبلــــغ  04يـــوم أجــازة
أضافيـــــة عندمـــــا تقــــــع هــــذه األيــــام خــــالل أيـــام
العمـــل العاديــــة – فيمــــا يلـــي قائمــــــة باألجـــــازات
الوطنيــــــة و المدنيــــة لكل سنـــة:

 1يناير/كانون الثاني
 01فبراير/شبط
 02مارس/اذار
 10مارس/اذار
تختلف
 0مايو/آيار
 7يونية/حزيران
 12يونيه /حزيران
 05أغسطس/آب
 0سبتمبر/ايلول
 10سبتمبر/ايبول
 0سمبر/كانون األول
 01سمبر/كانون األول
 15سمبر/كانون األول
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رأس السنة الميالدية
االحتفال بالقديس بولس
االحتفال بالقديس يوسف
يوم الحريــــة
الجمعة الحزينة
يوم العمال
السابع من يونيه
عيد القديسان بيتر و بولس
عيد العذراء
يوم النصر
يوم االستقالل
عيد القديسة ماريا
يوم اعالن الجمهورية
يوم عيد الميالد

أجازة األمومة
أن العاملـــة أو الموظفـــة تستطيــــع أن تتقدم
بطلــب أجـــازة األمومــة لفتـــرة دون انقطاع
تصــــل إلــى  00أسبــــوع و علـــى العاملة
أو الموظفـــة أن تعلـــم صاحب العمــــــل في
مـــدة ال تقـــل عــــن  4أسابيــع قبـــل أن تبدأ
.أجـــازة األمومـــة و هو ما يقـدر بالمقبـول
يتم االستفادة من أجازة األمومة هكذا:
( أ )  9أسابيـــــع مـــــــــــــن أجـــازة
األمومــــة المخولـــــــة يجـــــب أن تأخـذ
إلزاميــــا و بصـــورة مباشــــرة بعــــــــد
تاريـــخ الـــوالدة.
(ب)  4أسابيع من أجازة األمومــــــة
يتــم أخذها بصورة مباشرة قبل التاريخ
المتوقع للوالدة أال في حالة يكون هناك
اتفاق مختلف بين العاملة أو الموظفة و
صاحب العمل.
(ج) ما يتبقى
أن يأخذ بصورة
كان قبل أو بعد
طبقا لرغبة طلب

من أجازة األمومة يجب
كاملة أو جزئية سواء
الفترات و المذكورة آنفا
العاملة.

في حالـــــة عـــدم استطاعـــة العاملـــة أو الموظفــــة من التمتـــع بأجــازة األمومــــة قبـــل تاريــــــخ
الــوالدة فــان الفــرق المتبقــي فـي المــدة المحددة ألجازة األمومــة يكون بإمكانها التمتع بها بعد الوالدة.
خالل  04أسبــــوع من أجــــازة األمومـــة فان العاملــــة أو الموظفــــــة من حقهــــا الحصـــول على
األجـــور بصورة كاملـــــة و خالل األربع أسابيـــــع التــي تأتـــي فيمـــــا بعد تحصل العاملة أو الموظفــة
عــــلى حصــــة خاصـــة تعادل المزايــا التي تمنـــح للمريـــض و تدفـــــع طبقــــــا لشروط التأميــــن
.االجتماعـــــي وفقا لنظـــــم و قرارات و قواعــــد.
األجازة العائلة
األجازة العائلية هو حق فردي سواء كان للعمال و الموظفين من الرجال و النساء و الذين يمنحون األجازة
العائلة دون أجور أو رواتب بسبب الوال دة  ،التبني  ،رعاية أو وصاية قانونية ألطفال حتى يكون في
استطاعتهم رعايا هذا الطفل لمدة أربعة أشهر إلى أن يتمك ،الطفل من الوصول إلى  0سنوات من عمره –
في حالة عدم استغالل األجازة العائلة أو يكون هناك مازال فائض في األجازة العائلية فإن العمل أو الموظف
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سواْ من الرجال أو النساء يبقى له الحق في استخدام ما تبقى له من أجازة حتى إذا كان هناك تغير في
صاحب العمل أو تغير في عمل العامل أو الموظف سواء كان رجل أو امرأة.
العامل أو الموظف سواء كان من الجنسين يستطيع أخذ أربعة أشهر أجازة عائلية دون الحصول على أية
أجور أو رواتب – من الناحية األخرى فإن الموظفين الحكوميين بإمكانهم االستفادة من األجازة العائلية دون
الحصول على أي أخر أو راتب لكل طفل غير انع يسمح لمرة واحدة فقط أن يمنح الموظف الحكومي
األجازة العائلة لمدة خمس سنوات -كذلك م ن الممكن التناوب بين األب و األم فيما يخص األجازة العائلية.

.

األجازة المرضية

على الموظفين و العاملين أشعار صاحب العمل بأسرع ما يمكن عند اإلصابة بالمرض -شهادة طبية تثبت
ذلك هي مطلوبة و إلزامية.
خالل فترة أو مدة المرض فان العاملين من الجنسين ي حق لهم الحصول على األجور و الرواتب طبقا للقانون
المالطي أو طبقا التفاق جماعي يذكر ذلك – عندما تنتهي الفترة أو المدة المحددة كأجازة للمريض فإن
صاحب العمل يحق له إيقاف األجور و الرواتب –غير أن العامل أو الموظف من الجنسين يحق لهما
.االستفادة من اإلعانة المالية من دائرة األمن االجتماعي طبقا قرارات و شروط مذكورة.
أألجازة األخرى
أصاحب العمل هم مقيدون قانونيا منح كل عامل و موف من الجنسين ما ال قل  05ساعة مدفوعة باألجور و
الرواتب سنويا على أساس وقت ابتعد من العمل ألسباب مستعجلة تخص العائل عد الساعات إلي تمنح للعامل
أو الموظف في هذا النطاق الخاص بالشؤون العائلية المستعجلة على أساس أن يتم استقطاع المدة من األجازة
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السنوية للعامل أو الموظف – عمال و موظفين يعملون على أساس النظام الجزئي سيتم االستقطاع حسب
 .سعر قيمة الغياب فيما يخص األجازات الطارئة.
عاملة أو موظفة حامل ستستفيد و تتمتع بساعات الغياب عن العمل دون أن تتعرض لالستقطاع من األجور
أو الرواتب أو من قبل أية فوائد أخرى كي تتمكن لعمليات الفحـــص الطبــــي قبــــل الوالدة إذا كانــــــت
هذه الفحوصات يجـــب أن تتم خالل أوقــــات الدوام أو العمــــل -و يحق لصاحـــب العمـــــل أن يطلـــــب
ما يفيـــد أن هذه الفحوصات قد تمت و أوقات هذه الفحوصات.
نهايــــة فترة التوظيف /العمل
عملية نهاية الخدمة أو التوظيف أو العمل يمكن إذا كان صاحب العمل عنده األسباب الكفيلة و القوية كي يقوم
بإيقاف عمل العامل أو الموظف – هذا اإلجراء يمكن أن يخص العامل بصورة خاصة أو تكون جماعية
وتكون لها الصلة بأسباب تتعلق بالمالئمة أو النفقات أو شؤون مالية أو عملية – هذا يتضمن في تقليص عدد
العمال و الموظفين ألسباب مادية أو ألسباب تتعلق باإلنتاج – عملية شراء الشركة من قبل جهة أخرى ال
تسمح لصاحب العمل بطرد العمال أو الموظفين غير انه يمكن وضع نهاية العمل و التوظيف حيز التنفيذ في
حالة سوء السلوك خطيرة و جدية.
على صاحب العمل أشعار العامل بنهاية عمله بفترة قبل أن يتوقف عن العمل – إن لم يكن هناك أتفاق أخر
.فان مدة أشعار صاحب العمل تعتمد على فترة أو المدة التي عمل فيها العامل أو الموظف.
مدة أو فترة األشعار في مالطــا هي كاألتي:
أكثر من شهر واحد لكن ليس أكثر من ستة أشهر  :أسبوع
أكثر من ستة أشهر لكن ليس أكثر من سنتين  :أسبوعين
أكثر من سنتين لكن ليس أكثر من أربع سنوات  :أربع أسابيع
أكثر من أربع سنوات لكن ليس أكثر من سبع سنوات  :ثماني أسابيع
أكثر من سبع سنوات :يمنــح أسبــــوع أضافـــي لكل سنة عمل الحقة لتصل إلى أقصى مدة
وهي أثنى عشر أسبوع
فترة أو مدة أطول م ،العمل يمكن التوصل إلى اتفاق بين صاحب العمل و العامل أو الموظف فيما يخص
الفترة التي تمنح له قبل إيقاف العمل في حاالت المناصب الفنية و اإلدارية و التنفيذية.
.يدخل أشعار نهاية العمل أو الخدمة حيز التنفيذ ابتداء من يوم العمل الذي يأتي بعد منح أشعار نهاية الخدمة
أن العمال و الموظفين الذين يسعرون أن عملية الطرد غير مقبولة أو اإلدعاء أنهم تعرضوا إلى تمييز يجب
عليهم االتصال و مناقشة و استشارة هذه القضية مع دائرة أو قسم العالقات الصناعية و عالقات التوظيف أو
إ لى اتحاد العمال التابع للمكان الذي يعملون فيه أو االستشارة القانونية كي يتم تحويل قضيتهم إلى المحكمة
الصناعيـــــة – فــي حاالت اإلدعاءات بالتمييـــز حــول الجنــس  ،العمــــر  ،الجنسيـــــة  ،أسباب جنسيــــة
و دينيــــة  ،عرق وأصـــل ساللـــي و أسبــــاب تتعلـــــق بمسؤوليات عائليــــــة يمكـــــن االتصال
باللجنــــة الوطنيـــــة الخاصــــة بترقيــــة المساواة.
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شروط المعيشــــة
النظام السياسي  ،اإلداري و القانوني
مالطــــــــا هي جمهوريـــــــة ديمقراطيـــــة مستقلــــــة  ،إن قرار و مرسوم الدستور المالطــــي لعام 0274
ينشر السلطات العائدة للرئيس المالطي و هو رئيس الدولة و على الرغم من ذلك فأن الرئيس المالطـي يعتمد
على النصائح و التقارير المقدمة من قبل رئيس الوزراء في معظم األحيان – يقوم رئيس الجمهورية باختيار
شخص لمنصب رئيس الوزراء والذي يتمتع بأكبـــــر تأييد أغلبيــــــة مجلـــــس النواب (البرلمان) – رئيس
الوزراء يطبق و يمارس و يستعمل السلطات التنفيذية
إن الدستور المالطي يحدد و يوضح الدور و السلطات الخاصة
بمجلس النواب المالطــــي (البرلمـــــان) بما في ذلك يسن
القوانين – إن مجلس النواب ( البرلمـــــــان ) يتألف من الرئيس
و األعضاء في مجلس النواب  -يتكون مجلس النواب المالطــي
( البرلمــــــان ) من  65عضو و يختلف الرقــــــم طبقا للبنــــود
و الشروط الدستوريـــــة عندمـــا يتــــم منــــح المقاعــــد بعد كل
عمليــــة انتخابات عامـــــــة تتــــــم في البالد – االنتخابات
لمجلــس النواب (البرلمــــــان ) تتــــم كل  5سنوات –
المواطنـون المالطيـون الذين يبلغـون من العمر  00سنة لهم
الحق في ممارسة االنتخاب – علما بأن الثالثــــة أحزاب
سياسيــــة رئيسيـــة في مالطــــا هـي الحزب الوطنـي و حزب
العمال و الحزب الديمقراطي البديل.
الدخل المالي و الضرائب
إن النسب في مجال الضرائب لكل شخص هي ما بيم - 1%
 15%أما فيما يخص الضرائب التي تعود لكل فرد فيما يخص
دخله المالي تزداد حسب ما يدخله من عوائد مالية – أكثر يكون
الدخل المالي أكثر تكون الضريبة ارتفاعا – إن الضرائب
المشتركة و التي ال يمكن أن تزداد هي  – 15%و يذكر القانون
إن صاحب العمل من واجبه أن يقلص شهريا القيمة اإلجمالية
على األجور و الرواتب.
حـــق الضمـــان االجتماعــــي
أن مزايا و فوائد المشاركة في األمن االجتماعي يعتبر العمود
الفقري لتحقيق الخير و الرفاهية و االنتعاش و لتحسين أحوال
فئات مختلفة من الشعب بهدف تقليص المشاكل المالية العائدة
للمرض و الحوادث و العجزة و خاصة للذين ال يعملون.
إن الخدمة االجتماعية المنظمة في مالطــا هي برعاية و تحت
إشراف قسم األمن االجتماعي الموجودة في العاصمة المالطية
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"فاليتــــــا" – إ ن المشاركة الضريبية يتم جمعها من دائرة الضرائب أال إن الموارد المالية تديرهم السلطات
الخاصة باألمن االجتماعي.
حاليا قسم األمن االجتماعي هو مقسم على ثالثة فروع:
 فوائد االكتتاب اإللزامية فوائد االكتتاب الغير إلزامية معالجة المواطن و العالقاتإن القسم تتداول في مساعد كل شكوى تتعلق بكافة المشاكل الخاصة بالمزايا هذا باإلضافة إلى التزويد
بالمعلومات و النصائح العامة – القيمة الضريبيـــة المقدرة حاليــــا و الواقعيـــة للشكاوي للجزء األكبــر
للفوائـــد و المزايـــــــــا و اإلدارة العامـــــــــة للمنظمــــــة تتعامــــل بصورة مركزيـــــــة مـــــن قبـــــل
المكتب الرئيسي العائد للقســـم.
طلـــب المساعـــدة الطبيــــة
تتمتع مالطــــــا من مستوى رفيع و عالي فيما يخص العالج الطبي = تسهيالت طبية تمضي من النظم و
الطرق الحديثة في العالم و هي متوفر عن طريق مراكز الصحة المحليــة و المستشفيات العامــــة –
عيادات متخصصة و كذلك عدد من المستشفيات الخاصة متوفرة في جميع أنحاء مالطـــا كما انه ينصح
بالتأمين الصحي حيث إذا كان هناك شخص يبحث عن عالج طبي في عيادات و مستشفيات خاصة.
في مالطــــا توفر الحكومة خدمات صحية و التي هي شاملة دون أية مصاريف لكافة المقيمين و التي تعتمد
على الموارد المالية من الضريبة العامة – كافة المقيمين لديهم الحق و سهولة و حرية الدخول للخدمات
الوقائية و استقصائية و عالجية الخدمات التأهيل – إن الخدمات الطبي ة التي تقدم من قبل األطباء بما في ذلك
الخدمات التي تقدم من قبل الممرضات تعتبر تكمل من خدمات أخرى متخصصة مختلف تضم العيادات
خالصة قبل و بعد الوالدة – عيادات لألطفال و علم أمراض النسا و السكري و العيون و األمراض النفسية و
أمراض األقدام و عيادات أخرى تخص العال ج الطبيعي و عالج من ال يستطيع الكالم و عيادة للباثولوجيا .
ممرضات في المجتمـــع و
خدمــــات القبالــــة هي متوفـــــرة
و مقدمـــة من قبـــل جمعيـــة
الممرضات المالطيـــــة التذكريــــة
حســب عقـــود خاصـــة تتـــم مـــع
الجمعيـــــة.
في المجتمع المالطي فإن النظام
المتبع من قبل الحكومة المالطية
حول المراكز الصحية تعمل يد في
يد مع القطاع الخاص تنمو وتزدهر
و الكثير المقيمين في مالطــــــا
يقوموا باختيار خدمات األطباء و
المختصين المستقلين الذين يعملون
في مجال العالج البدائيـــــــــــــــــة
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الحاجــة إلى التأميـــــــن الصحــــــي
النظام في مالطــــا هو أن يقوم صاحب العمــل باستصدار بطاقة خاصة للتأمين الصحي للمواطن القادم من
دول العالم الثالث لتغطية الفترة و المدة الكاملة التي سيعمل فيها هذا المواطن – كما انه على صاحب العمل
أن يقدم و يوفر فاتورة و وصل بالقيمة اإلجمالية للتامين في ظ رف ثالثة أشهر من تاريخ صدور رخصة أو
تصريح العمل و في حالة التخلف سيتم سحب الرخصة و التصريح – تأمين صحي من هذا النوع غير
مطلوب للرعايا المخولين لمعالجة المرضى في المنازل – و كذلك للرعايا الذين يعملون مع مرضى العجز
و أشخاص يحتجون للعالج بصورة مستمرة و مواصلو نظامي أو لمواطنين يعملون في دوائر حكومية.

الحياة الثقافيـــــة و االجتماعيــــــــة
تتمتع مالطا بحياة ثقافية و اجتماعية غنية  -إن الجزر المالطية توفر فرص للذين يرغبون في التعلم على
عمل جديد و استكشاف التاريخ أو للقيام بأنواع مختلفة من الرياضة – أذا كانوا من الذين يهتمون بالرياضة
تقدم أنواع مختلفة من المأكوالت للمتحمسين و للذين في المرحلة األولى – كما أن في مالطا فنادق من
الدرجة األولى التي تتوفر صاالت خاصة للحصول و الوصول إلى اللياقة البدنية و إلى المنتجعات الصحية.
.
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إن الحياة الليلية تسير بخطوات سريعة مثل أية دولة أوروبية  ،خالل الفترة الصيفية و الشتوية فإن فرسان
االسطوانات سواء كانوا محليين أو دوليين يقدمون األغاني و التعليقات في صاالت الموسيقى للحاضرين
هناك وقائع و برامج مسرحية و وقائع تقليدية وحفالت موسيقية طوال و على مدار السنة.

الحيــــاة الخاصــــة
الوالدة
أغلبية عمليات الوالدة تتم في المستشفيات الحكومية أو الخاصة محليا – كل مولود حديث يتم تسجيلها لدى
السجــــل المدنــــي و يتـــم إصـــدار شهـــادة ميـــالد – إن المستشفيـات تصـــدر وثائــــق حـــــــــــــــــول
و بخصـــوص والدة الطفـــــل إلثبات محـــل و مكـــــان الوالدة و هــــي مــــن مسؤوليـــة عائلـــــــــة
الطفـــل التأكــــد مـــن عمليـــة التسجيــــل.
الـــزواج
في مالطــــا يستطيع الشخص الزواج سواء كان في مراسم بالكنيسة أو عن طريق الزواج المدني – قانون
تسجيل الزواج في مالــــــا ينظم كافة عمليات الزواج في الجزر المالطيـة و عمليـــة اإلعداد للزواج هي
كاألتي :لمــــدة شهريـــن قبـــل تاريـــخ الزواج و علـــى العروسيــــن أن يتقدمــــا بطلـــب فيمـــــــــــا
يخــــص اإلعالن أو الدعــــوة عـــن الزواج لـــدى السجــــل المدنــــي – بعد مراســـم الزواج علـــــــــــى
العروسيــــــن التوقيـــــع علــــــى شهــــــادة الزواج – العرائس الذيــــــن يخططــــــون للزواج فـــــي
جزيــــرة " هوديش "يتوجب على العروسيــــن أن يقومــــا بعمليـــــة تقديـــم الطلب إلـــى دائـــــرة
الزواج فــــي دائــــرة الزواج بجزيـــــرة "هوديش".
خالل عام  1104قرار مجلس النواب المالطي (البرلمان) أصدر قانون جديدة الذي يجعله قانونيا الزواج
المدني التوحيدي بين أشخاص من نفس الجنس والتي تسمح باالعتراف بالزواج بين نفس الجنس بصورة
قانونية خارج الجزر المالطيـة .
التنقــــل  /المواصــــالت
إن خدمات النقل العام في مالطا و في جزيرة "هوديش" عادة تعمل يوميا من الساعة  5311صباحا حتى
 11311من المساء -هناك طرق متعددة التي تربط المناطق المختلفة في مالطـــا مع أماكن ذات األهمية
السياحية مثل العاصمة المالطية "فاليتــا" و مستشفي "ماترداي" و المطار أو إلى أماكن أخرى -في جزيرة
"هودبش" هناك طرق تعمل من المقر الرئيسي في "فيكتوريا" إلى مناطق متعددة في الجزيرة.
لمزيد من المعلومات ن الطرق المختلفة
الخاصة بالنقل العام بإمكان الشخص
االتصال بالموظف المسؤول على هاتف
 10111111أو الدخول على البريد
االلكتروني:
www.publictransport.com.mt/route
s-and-timetables.
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Useful Links in Alphabetical Order
Living Conditions
Birth, Marriage, Death registry forms
Public Registry, Evans Building,
Merchants Street, Valletta, Malta
Tel: 2229200
E-mail: pubreg.civilstatus@gov.mt
URL: https://secure2.gov.mt/certifikati/CertificateTypes.aspx

Capital Transfer Duty Department
46, Monti di Pieta’ Buildings,
Merchants Street,
Valletta
E-mail:aip@gov.mt
Telephone: 22998171, 22998136, 22998106, 22998207
URL: http://www.ird.gov.mt/aip/aip.aspx
Commerce Division
Commerce Department, Lascaris Bastion, Valletta, VLT 2000, Malta
Tel:21226688
Fax:25690338
Email: commerce@gov.mt
Department of Citizenship and Expatriate Affairs
Evans Building
St. Elmo Place Valletta VLT 2000
Tel: 25904000, 25904800, 25904821
Fax: 25901830
E-Mail: citizenship@gov.mt
Department of Industrial and Employment Relations
121, Melita Street, Valletta - Malta VLT 1121
Tel: 21224245/6
E-mail: ind.emp.relations@gov.mt
URL: http://dier.gov.mt/en/Pages/home.aspx
Employment and Industrial Relations Act
Wages Councils Orders Chapter 452
URL: http://www.justiceservices.gov.mt/lom.aspx?pageid=27&mode=chrono&gotoid=452
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Employment and Training Corporation
Head Office:
Hal Far BBG 3000 Malta
Employment Licences Unit
Tel: 2220182
Fax: 2220186
Website: www.etc.gov.mt
Employment Licences Unit Guidelines:
http://etc.gov.mt/etc-portal/page/3/ELU-Guidelines.aspx#3.3
ETC Gozo Office
Imgarr Rd., Xewkija, Gozo
Tel: 21561513, 21562529
Fax: 21560697
ETC Job Centres
Birgu Job Centre
Kumpless Access Birgu
St. Edward Street
Birgu
Tel: +356 22201 911 / 2 / 3 / 4
Birkirkara Job Centre
Birkirkara Civic Center
Tumas Fenech Street
Birkirkara
Tel: +356 2220 1971
Mosta Job Centre
St. Anne Street
Mosta
Tel: +356 2220 1921 / 2 / 3
Qawra Job Centre
Kumpless Access Qawra
Frejgatina Street
Qawra
Tel: +356 2220 1931
Valletta Job Centre
St. Zachary Street
Valletta
Tel: +356 2220 1901 / 2 / 3 / 4
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Zejtun Job Center
Paolo Freire Institute
December 13th Square
Zejtun
Tel: +356 2220 1981
House of Representatives
http://www.parlament.mt/home
Inland Revenue Customer Care Section
Block 4, Inland Revenue Department,
Floriana
Tel: 22962296
e-mail: taxpayerservice.ird@gov.mt
Justice, Culture and Local Government
https://opm.gov.mt/en/justice/Pages/Justice-in-Malta.aspx
Legal Notices website
Department of Information
URL: http://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/Department-of-Information.aspx
Malta and Environment and Planning Authority (MEPA)
St. Francis Ravelin,
Floriana.
Tel: 22900000
URL: www.mepa.org.mt
E-Mail: https://www.mepa.org.mt/contactusform?id=7
Malta Government website
https://www.gov.mt/en/Pages/gov.mt%20homepage.aspx
Malta Enterprise Corporation Malta
Industrial Parks Ltd
Guardamangia Hill
Pieta’, Malta
Tel: 25420000
E-mail: info@maltaenterprise.com
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Gozo Office
Malta Enterprise
Industrial Estate
Xewkija, Gozo
Tel: 2156 4700
Fax: 2156 4825
E-mail: gozo.office@maltaenterprise.com; info@investingozo.com
Malta Tourism Authority
http://www.mta.com.mt
www.visitmalta.com
Maltese Government
www.gov.mt
Ministry for the Family and Social Solidarity
www.mfss.gov.mt
National Commission for the Promotion of Equality
Gattard House, National Road, Blata l-Bajda HMR9010
equality@gov.mt
Tel: 25903850
www.equality.gov.mt
National Employment Authority
Ministry for Education and Employment
Block C Belt-is-Sebh Floriana
Tel: 25903875
Fax: 25903876
Social Security Act
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8794
Social Security Division
38, Ordinance Street Valletta
Tel: 25903000
Transport Malta
http://www.transport.gov.mt/organisation/contact-us-transport-malta
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VAT Department
Malta Office
06, Centre Point Building, Triq Ta’ Paris
Birkirkara BKR 4633
Tel: 21499330-4/6
Fax: 21499365
Customer Helpline: 80074404
Email: vat@gov.mt
Gozo Office
VAT Office
Triq Enrico Mizzi
Victoria VCT 10
Tel: 21560481
Fax: 21460482
Young Persons (Employment) Regulations
Chapter 452, Employment and Industrial Relations Act
URL: http://www.justice.gov.mt
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