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�أمر ملكي رقم ( )45ل�سنة 2018
بدعوة مجل�سي ال�شورى والنواب �إلى االنعقاد لدور غير عادي �������������������������������������������5
مر�سوم بقانون رقم ( )44ل�سنة  2018ب�إ�صدار قانون الجرائم الدولية ����������������������������������6
مر�سوم بقانون رقم ( )45ل�سنة  2018ب�ش�أن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم
ومكاف�آت تقاعد �أع�ضاء مجل�سي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية����������������������������������20
مر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  2018بالموافقة على الترتيبات االطارية للتعاون المالي ب�ش�أن
برنامج التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة ( ) 2022-2018
بين ( المملكة العربية ال�سعودية – دولة الكويت – دولة الإمارات العربية المتحدة ) ومملكة
البحرين و�صندوق النقد العربي الموقعة بتاريخ � 4أكتوبر 22��������������������������������������� 2018
مر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2018بالت�صديق على االتفاقية الموحدة
ل�ضريبة القيمة الم�ضافة لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية �������������������������������29
مر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  2018ب�إ�صدار قانون �ضريبة القيمة الم�ضافة�������������������������60
مر�سوم رقم ( )45ل�سنة 2018ب�إن�شاء وتنظيم الجهاز الوطني لل�ضرائب الخليجية �������������������96
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�أمر ملكي رقم ( )45ل�سنة 2018
بدعوة جمل�سي ال�شورى والنواب �إىل االنعقاد لدور غري عادي
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى االخ�ص المادة ( )75منه,
وعلى الأمر الملكي رقم ( )30ل�سنة  2018بف�ض دور االنعقاد الرابع للف�صل الت�شريعي
الرابع لمجل�سي ال�شوري والنواب ,

�أمرنا بالآتي:
املادة الأوىل

ُيدعى كل من مجل�سي ال�شورى والنواب لدور انعقاد غير عادي خالل الف�صل الت�شريعي
الرابع اعتبار ًا من يوم الأحد الموافق � 7أكتوبر ل�سنة  ،2018للنظر في المو�ضوعات الآتية:
 -1م�ش���روع تعديل الم���ادة ( )91من د�ستور مملكة البحرين ،الم�ص���اغ بناء على اقتراح مجل�س
النواب بالتوافق مع مجل�س ال�شورى ،ومذكرته التف�سيرية.
 -2مر�سوم بقانون رقم ( )44ل�سنة  2018ب�إ�صدار قانون الجرائم الدولية.
 -3مر�سوم بقانون رقم ( )45ل�سنة  2018ب�ش�أن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكاف�آت
تقاعد �أع�ضاء مجل�سي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية.
 -4مر�س���وم بقانون رقم ( )46ل�سن���ة  2018بالموافقة على الترتيب���ات الإطارية للتعاون المالي
ب�ش����أن التوازن المال���ي في مملكة البحرين للفت���رة ( )2022-2018بي���ن (المملكة العربية
ال�سعودية -دولة الكويت -دولة الإمارات العربية المتحدة) ومملكة البحرين و�صندوق النقد
العربي الموقعة بتاريخ � 4أكتوبر 2018م.
 -5مر�س���وم بقان���ون رقم ( )47ل�سنة  2018بالت�صديق على االتفاقي���ة الموحدة ل�ضريبة القيمة
الم�ضافة لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
 -6مر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  2018ب�إ�صدار قانون �ضريبة القيمة الم�ضافة.

املادة الثانية

ُين�شر هذا الأمر في الجريدة الر�سمية.
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريــخ 25 :محرم 1440هـ
الموافـق� 5 :أكتوبـ ــر 2018م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )44ل�سنة 2018
ب�إ�صدار قانون اجلرائم الدولية
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه ،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1971باملوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إىل
اتفاقيات جنيف املوقعة يف � 12أغ�سط�س ،1949
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة  1986باملوافقة على ان�ضمام دولة البحرين �إىل
الربوتوكولني الإ�ضافيني التفاقيات جنيف لعام ،1949
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2002
وعلى قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة 2004باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إىل الربوتوكولني
االختياريني ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف ال�صراعات امل�سلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واملواد
الإباحية عن الأطفال امللحقني باتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل،
وعلى القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )18ل�سنة  2008باملوافقة على االن�ضمام التفاقية حماية املمتلكات
الثقافية يف حالة وقوع نزاع م�سلح املربمة يف الهاي يف عام  1954وبروتوكوليها املربمني يف
الهاي عامي ،1999 ،1954
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل

يعمل بقانون اجلرائم الدولية املرافق.

املادة الثانية

ال يجوز تف�سري �أي ن�ص يف هذا القانون �أو ت�أويله على �أنه ت�صديق �أو ان�ضمام لأية اتفاقية �أو
معاهدة مل تكن مملكة البحرين قد �صادقت �أو ان�ضمت �إليها وفق ًا لإجراءاتها الد�ستورية.
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املادة الثالثة

ت�ستعني املحكمة املخت�صة يف تف�سري وتطبيق �أحكام هذا القانون باملعاهدات ومبادئ القانون
الدويل ذات العالقة بح�سب الأحوال.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كل فيما يخ�صه –
تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع :
بتاري ــخ  15 :محــرم 1440هـ
الموافق � 25 :سبتمبر 2018م
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قانون
اجلرائم الدولية
الف�صل الأول
الأحكام العامة
مادة ()1

مع مراعاة قواعد االخت�صا�ص املن�صو�ص عليها يف قانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر
باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  2002و قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )46ل�سنة  ،2002تخت�ص حماكم مملكة البحرين بنظر اجلرائم الآتية وفقا للأحكام
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون:
�أ -جريمة الإبادة الجماعية.
ب -الجرائم �ضد الإن�سانية.
ج -جرائم الحرب.
د -جريمة العدوان.

مادة ()2

ت�سري �أحكام هذا القانون يف الأحوال الآتية:
�أ� -إذا وقع���ت الجريم���ة �أو �أي من الأعمال المكونة لها في �إقليم مملكة البحرين� ،أو تحققت فيها
نتيجتها �أو كان يراد �أن تتحقق فيها.
ب� -إذا وقع���ت الجريم���ة في نطاق الأماك���ن الخا�ضعة لقوة دفاع البحري���ن �أينما وجدت بما في
ذل���ك ال�سفن والطائ���رات والمركبات والمبان���ي والمع�سكرات والمن�ش����آت ومناطق التمركز
والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات.
جـ� -إذا كان المتهم �أو المجني عليه حام ًال للجن�سية البحرينية� ،أو كان عديم الجن�سية وموطنه
الدائم في مملكة البحرين.
د� -إذا كان المته���م �أو المجن���ي علي���ه من منت�سبي ق���وة دفاع البحرين ووقع���ت الجريمة �أثناء �أو
ب�سبب �أو بمنا�سبة ت�أديته لأعمال وظيفته.
هـ� -إذا وجد المتهم على �إقليم مملكة البحرين بعد ارتكاب الجريمة.
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مادة ()3

ال ت�سري الأحكام اخلا�صة بانق�ضاء الدعوى اجلنائية و�سقوط العقوبة مب�ضي املدة
املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية �أو �أي قانون �آخر على اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف هذا القانون .

مادة ()4

يعاقب على ال�شروع يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون بالعقوبات املقررة للجرمية
التامة.

مادة ()5

يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل من ح ّر�ض ب�إحدى طرق العالنية على
ارتكاب � ّأي من اجلنايات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ومل يرتتب على هذا التحري�ض �أثر.

مادة ()6

كل حكم �صادر بالإدانة �ضد �أجنبي يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون،
ي�ستتبع بقوة القانون �إبعاده نهائي ًا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها.

مادة ()7

يحكم يف جميع الأحوال مب�صادرة الأموال والأدوات التي ا�ستعملت �أو �أعدت لال�ستعمال يف
ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،وذلك دون الإخالل باحلقوق العينية
التي للغري ح�سن النية.

مادة ()8

تطبق �أحكام كل من قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976
وقانون الق�ضاء الع�سكري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة  2002وقانون الإجراءات
اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2002فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا
القانون.
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الف�صل الثاين
امل�س�ؤولية اجلنائية
مادة ()9

يكون القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص القائم فع ًال ب�أعمال القائد الع�سكري ،م�س�ؤو ًال جنائي ًا عن
�أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون واملرتكبة من قوات تخ�ضع لإمرته و�سيطرته
الفعليتني �أو ل�سلطته و�سيطرته الفعليتني وذلك يف الأحوال الآتية:
�أ� -إذا كان ذلك القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص قد علم �أو يفتر�ض �أن يكون قد علم ب�سبب الظروف
ال�سائدة في ذلك الحين ب�أن القوات ترتكب �أو تكون على و�شك ارتكاب هذه الجرائم.
ب� -إذا لم يتخذ ذلك القائد الع�سكري �أو ال�شخ�ص جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود
�سلطت���ه لمن���ع �أو قم���ع ارتكاب تلك الجرائ���م �أو لعر����ض الم�س�ألة على ال�سلط���ات المخت�صة
بالتحقيق �أو المحاكمة.

مادة ()10

فيما يت�صل بعالقة الرئي�س واملر�ؤو�س غري الوارد و�صفها يف املادة ( ،)9ي�س�أل الرئي�س عن
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون واملرتكبة من جانب املر�ؤو�سني اخلا�ضعني ل�سلطته
و�سيطرته الفعليتني� ،إذا توفرت ال�شروط الآتية:
�أ� -إذا كان ق���د عل���م �أو تجاهل عن وعي �أية معلومات تبي���ن بو�ضوح �أن مر�ؤو�سيه يرتكبون �أو على
و�شك �أن يرتكبوا هذه الجرائم.
ب� -إذا تعلقت الجرائم ب�أن�شطة تندرج في �إطار الم�س�ؤولية �أو ال�سيطرة الفعليتين للرئي�س.
جـ� -إذا لم يتخذ الرئي�س جميع التدابير الالزمة والمعقولة في حدود �سلطته لمنع �أو قمع ارتكاب
هذه الجرائم �أو لعر�ض الم�س�ألة على ال�سلطات المخت�صة بالتحقيق �أو المحاكمة.

مادة ()11

ال يعد �سبب ًا من �أ�سباب الإباحة ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
امتثا ًال لأمر من حكومة �أو قائد �أو رئي�س ،ع�سكري ًا كان �أو مدني ًا� ،إال �إذا توفرت ال�شروط الآتية:
�أ� -إذا كان على ال�شخ�ص التزام قانوني ب�إطاعة �أوامر الحكومة �أو القائد �أو الرئي�س المعني.
ب� -إذا لم يكن ال�شخ�ص على علم ب�أن الأمر غير م�شروع.
جـ� -إذا لم تكن عدم م�شروعية الأمر ظاهرة.
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ولأغرا�ض هذه املادة تكون عدم امل�شروعية ظاهرة يف حالة الأمر بارتكاب جرمية الإبادة
اجلماعية �أو اجلرائم �ضد الإن�سانية.

مادة ()12

يعد ا�ستعما ًال حلق الدفاع ال�شرعي ت�صرف املدافع على نحو معقول للدفاع عن نف�سه �أو
عن �شخ�ص �آخر� ،أو الدفاع يف حالة جرائم احلرب عن ممتلكات ال غنى عنها لبقائه �أو بقاء
�شخ�ص �آخر� ،أو عن ممتلكات ال غنى عنها لإجناز مهمة ع�سكرية �ضد ا�ستخدام و�شيك وغري
م�شروع للقوة ،وذلك بطريقة تتنا�سب مع درجة اخلطر الذي يهدد املدافع �أو ال�شخ�ص الآخر �أو
املمتلكات املق�صود حمايتها.
كما ال يعد ا�شرتاك ال�شخ�ص يف عملية دفاعية تقوم بها قوات – يف حد ذاته – �سبب ًا المتناع
امل�س�ؤولية اجلنائية مبوجب هذه املادة.

الف�صل الثالث
جرمية الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية
مادة ()13

ُيعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد كل من ارتكب �أي ًا من الأفعال التالية بق�صد �إهالك جماعة
قومية �أو �أثنية �أو عرقية �أو دينية ب�صفتها هذه� ،إهالك ًا كلي ًا �أو جزئي ًا ،متى كان الفعل مرتكب ًا
يف �سياق منط �أفعال مماثلة ووا�ضحة وموجهة �ضد تلك اجلماعة �أو �أن يكون من �ش�أن الفعل �أن
يحدث يف حد ذاته ذلك الإهالك:
�أ -قتل �أفراد الجماعة.
ب� -إلحاق �ضرر ج�سدي �أو عقلي ج�سيم ب�أفراد الجماعة.
جـ� -إخ�ضاع الجماعة عمد ًا لأحوال معي�شية يق�صد بها �إهالكها الفعلي كلي ًا �أو جزئي ًا.
د -فر�ض تدابير ت�ستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ -نقل �أطفال الجماعة عنوة �إلى جماعة �أخرى.

مادة ()14

يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد كل من ارتكب �أ ّي ًا من الأفعال التالية متى وقعت يف �إطار
موجه �ضد �أي جمموعة من ال�سكان املدنيني عم ًال ب�سيا�سة دولة
هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي ّ
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�أو منظمة تق�ضي بتعزيز �أو ت�شجيع فعلي لذلك الهجوم �أو تعزيز لهذه ال�سيا�سة وعن علم بذلك
الهجوم:
�أ -القتل العمد.
ب -الإبادة ،وت�شمل فر�ض �أحوال معي�شية ،من بينها الحرمان من الح�صول على الطعام والدواء
بق�صد �إهالك جزء من ال�سكان.
ج���ـ -االغت�ص���اب� ،أو االعتداء على العر����ض� ،أو اال�ستعب���اد الجن�سي� ،أو الإكراه عل���ى البغاء� ،أو
التعقي���م الق�سري� ،أو الحمل الق�س���ري� ،أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف الجن�سي على مثل
هذه الدرجة من الخطورة.
ويق�صد بالتعقيم الق�سري حرمان املجني عليه من القدرة البيولوجية على الإجناب وذلك
دون مربر طبي �أو عالج يتلقاه ال�شخ�ص املعني ومبوافقة حقيقية منه ،ويق�صد باحلمل الق�سري
�إكراه املر�أة على احلمل ق�سر ًا وعلى الوالدة غري امل�شروعة بهدف الت�أثري على التكوين العرقي
لأية جمموعة من ال�سكان �أو ارتكاب انتهاكات خطرية �أخرى للقانون الدويل.

مادة ()15

ُيعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت كل من ارتكب �أي ًا من الأفعال التالية متى وقعت يف �إطار
موجه �ضد �أي جمموعة من ال�سكان املدنيني عم ًال ب�سيا�سة دولة
هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي ّ
�أو منظمة تق�ضي بتعزيز �أو ت�شجيع فعلي لذلك الهجوم �أو تعزيز لهذه ال�سيا�سة وعن علم بذلك
الهجوم:
�أ -اال�سترق���اق ،وهو يكون بممار�سة �أي �سلطة من �سلطات حق الملكية على �شخ�ص ما� ،أو فر�ض
حرم���ان للحرية �أو م���ا يماثلها عليه� ،أو ممار�سة هذه ال�سلطة على �سبيل االتجار بالأ�شخا�ص
وخا�صة الن�ساء والأطفال.
ب� -إبع���اد ال�س���كان �أو نقلهم ق�سر ًا من المنطقة التي يوجدون فيه���ا ب�صورة م�شروعة بالطرد �أو
ب�أي فعل ق�سري �آخر �إلى �أي دولة �أو منطقة �أخرى وبالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
ج���ـ -ال�سجن �أو الحرم���ان ال�شديد على �أي نحو �آخر من الحرية البدني���ة بطريقة غير م�شروعة
وبالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
د -التعذيب بتعمد �إلحاق �ألم �شديد �أو معاناة �شديدة� ،سواء ج�سدي ًا �أو معنوي ًا ،ب�شخ�ص يحتجزه
المتهم �أو تحت �سيطرته ،وال ي�شمل ذلك الألم �أو المعاناة الناجمين عن عقوبات قانونية �أو
يكونان جزء ًا منها �أو نتيجة لها.
ه���ـ -اال�ضطهاد بحرمان �أي���ة جماعة محددة �أو مجموع���ة محددة من ال�س���كان حرمان ًا متعمد ًا
و�شديد ًا من �أي من الحقوق الأ�سا�سية ب�سبب انتمائهم لفئة �أو جماعة محددة �أو ال�ستهداف
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تل���ك الفئة �أو الجماعة ب�صفتها هذه ،وذلك لأ�سباب �سيا�سي���ة �أو عرقية �أو قومية �أو �أثنية �أو
ثقافية �أو دينية �أو متعلقة بنوع الجن�س� ،أو لأي �سبب �آخر ،وبالمخالفة للقوانين المعمول بها،
متى كان الحرمان مرتبط ًا ب�أي جريمة �أخرى من�صو�ص عليها في هذا القانون.
و -الإخف���اء الق�سري وذلك بالقب�ض على �شخ�ص �أو �أكث���ر �أو اختطافه �أو احتجازه با�سم دولة �أو
منظم���ة �سيا�سي���ة �أو �إذن �أو دعم منها �أو ل�سكوتها علي���ه ،عن علم ب�أن هذا الفعل �سيتبعه في
�سير الأحداث العادية رف�ض للإقرار من قبل الدولة بحرمانه من الحرية �أو �إعطاء معلومات
عن م�صيره �أو مكان وجوده� ،أو رف�ض با�سم الدولة �أو المنظمة ال�سيا�سية ـ بعد �أو �أثناء ذلك-
الإق���رار بهذا القب�ض �أو االحتجاز �أو االختطاف ،وعن علم به ،متى كان ذلك بهدف حرمان
هذا ال�شخ�ص �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص لفترة زمنية طويلة من الحماية التي يكفلها القانون.
ز -الف�ص���ل العن�صري بارتكاب �أية �أفعال ال �إن�سانية تماث���ل في طابعها الأفعال الم�شار �إليها في
هذا الف�صل وترتكب في �إطار نظام م�ؤ�س�سي قوامه اال�ضطهاد المنهجي وال�سيطرة المنهجية
م���ن جانب جماعة عرقية واحدة �إزاء �أية جماعة �أو جماعات عرقية �أخرى ،وبق�صد الإبقاء
على ذلك النظام.
ح -الأفعال الال�إن�سانية الأخرى ذات الطابع المماثل للأفعال المن�صو�ص عليها في هذا الف�صل،
والتي تت�سبب عمد ًا في معاناة �شديدة �أو في �ضرر خطير يلحق بالج�سم �أو بال�صحة العقلية.

الف�صل الرابع
جرائم احلرب
الفرع الأول
�أحكام عامة
مادة ()16

يف تطبيق �أحكام هذا الف�صل ُيق�صد بامل�شمولني باحلماية:
�أ -في النزاعات الم�سلحة الدولية :الأ�شخا�ص الم�شمولين بحماية اتفاقيات جنيف لعام ،1949
والبروتوكول الإ�ضافي الأول لعام .1977
ب -في النزاعات الم�سلحة غير الدولية :الأ�شخا�ص الم�شمولين بحماية المادة الثالثة الم�شتركة
من اتفاقيات جنيف لعام  ،1949والبروتوكول الإ�ضافي الثاني لعام .1977

مادة ()17

يف تطبيق �أحكام هذا الف�صل ال تعد من النزاعات امل�سلحة غري الدولية حاالت اال�ضطرابات
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والتوترات الداخلية ،مثل �أعمال ال�شغب �أو �أعمال العنف املنفردة �أو املتقطعة وغريها من الأعمال
ذات الطبيعة املماثلة.

الفرع الثاين
جرائم احلرب اخلا�صة با�ستخدام �أ�ساليب وو�سائل القتال املحظورة
مادة ()18

ُيعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد ،كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية ،وكان ذلك يف
�سياق نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به:
�أ -قت���ل �أفراد ًا منتمي���ن �إلى دولة معادية �أو جي�ش معاد �أو �أح���د المقاتلين من العدو �أو �إ�صابتهم
غدر ًا ب�إتباع �إحدى و�سائل الخداع غير الم�شروعة وبالمخالفة للقانون الدولي.
ب� -ش���ن هجوم��� ًا من �ش�أنه �أن ي�سفر عن خ�سائر عر�ضية ف���ي الأرواح �أو �إ�صابات بين المدنيين،
�أو �إلح���اق �ض���رر ب�أعيان مدنية � ،أو �إلحاق �ضرر وا�سع النط���اق وطويل الأجل وج�سيم بالبيئة
 ،وب�ش���كل ال يتنا�س���ب مع المي���زات الع�سكرية المحددة التي يرج���ى تحقيقها من خالل هذا
الهجوم.
جـ -ا�ستخدم ال�سموم �أو الأ�سلحة الم�سممة.
د -ا�ستخدم الغازات الخانقة �أو ال�سامة �أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من ال�سوائل
�أو المواد �أو الأجهزة.
ه���ـ -ا�ستخدم الر�صا�صات التي تتم���دد �أو تت�سطح ب�سهولة في الج�س���م الب�شري ،وب�صفة خا�صة
الر�صا�ص���ات ذات الأغلف���ة ال�صلبة الت���ي ال تغطي كامل ج�س���م الر�صا�ص���ة �أو الر�صا�صات
المحززة الغالف.
و -ا�ستخ���دم �أ�سلح���ة �أو قذائف �أو مواد �أو �أ�ساليب حربية ت�سبب بطبيعتها �أ�ضرار ًا زائدة �أو �آالم ًا
ال ل���زوم لها �أو تك���ون ع�شوائية بطبيعتها بالمخالف���ة لأحكام القانون الدول���ي المطبقة على
النزاع���ات الم�سلح���ة ،ب�شرط �أن تكون هذه الأ�سلحة والقذائف والم���واد والأ�ساليب الحربية
مو�ضع حظر.

مادة ()19

ُيعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت ،كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية ،وكان ذلك يف
�إطار نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به:
�أ -وجه هجمات �ضد ال�سكان المدنيين ب�صفتهم هذه �أو �ضد �أفراد مدنيين ال ي�شاركون مبا�شرة
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في الأعمال الحربية.
ب -وج���ه هجمات �ضد مواقع مدنية �أو �أعيان محمية ال ت�ش���كل �أهداف ًا ع�سكرية ،وب�صفة خا�صة
المباني المخ�ص�صة للأغرا�ض الدينية �أو التعليمية �أو العلمية �أو الخيرية ،والآثار التاريخية
والأعمال الفنية ،والم�ست�شفيات و�أماكن تجمع المر�ضى والجرحى.
جـ -هاجم �أو ق�صف المدن �أو القرى �أو الم�ساكن �أو المباني غير المحمية والتي ال ت�شكل �أهداف ًا
ع�سكرية.
د -ا�ستغ���ل وجود �شخ�ص مدن���ي �أو �أ�شخا�ص �آخرين م�شمولين بالحماي���ة لإ�ضفاء الح�صانة من
العمليات الع�سكرية على نقاط �أو مناطق �أو قوات ع�سكرية معينة.
ه���ـ -ج ّوع المدنيين ك�أ�سلوب من �أ�ساليب الحرب عن طري���ق حرمانهم من مواد الإعا�شة التي ال
غنى عنها لبقائهم� ،أو ع ّرقل �إمدادات الإغاثة بالمخالفة للقانون الدولي الإن�ساني.
و� -أعل���ن �أنه لن يبق���ى �أحد على قيد الحياة �أو �أمر بذلك ،وهو في موق���ع قيادة �أو �سيطرة فعلية
على القوات التابعة له بغية تهديد العدو �أو القيام ب�أعمال حربية على هذا الأ�سا�س.
ز� -أ�ص���در �أمر ًا بت�شريد ال�سكان المدنيين لأ�سباب تت�صل بالنزاع ،ما لم يكن ذلك بداعي توفير
الأمن للمدنيين المعنيين �أو ل�ضرورة ع�سكرية ملحة.
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت �شخ�ص �أو �أكرث.

الفرع الثالث
جرائم احلرب �ضد الأ�شخا�ص
مادة ()20

ُيعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية يف �سياق نزاع
م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به:
�أ -قتل عمد ًا �شخ�ص ًا م�شمو ًال بالحماية مع علمه بذلك.
ب� -أخ�ض���ع �شخ�ص��� ًا م���ن الموجودين تح���ت �سلطة طرف مع���اد للت�شويه البدن���ي �أو لأي نوع من
التج���ارب الطبي���ة �أو العلمية التي ال تبرر المعالجة الطبي���ة وال تجرى ل�صالح هذا ال�شخ�ص
وت�سبب في وفاته �أو تعري�ض �صحته لخطر �شديد.
ج���ـ -االغت�ص���اب� ،أو االعتداء على العر����ض� ،أو اال�ستعب���اد الجن�سي� ،أو الإكراه عل���ى البغاء� ،أو
التعقي���م الق�سري� ،أو الحمل الق�س���ري� ،أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف الجن�سي على مثل
هذه الدرجة من الخطورة وي�شكل انتهاك ًا للقانون الدولي.
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د -قتل �أو جرح مقات ًال �ألقى �سالحه ولم تعد لديه و�سيلة للدفاع ،بعد �أن ا�ست�سلم مختار ًا �أو كان
موجود ًا خارج نطاق العمليات القتالية.
ه���ـ� -أ�صدر حكم ًا بالإع���دام �أو نفذ عقوبة الإعدام على �شخ�ص �أو �أكثر من الم�شمولين بالحماية
م���ع علم���ه بذلك ،دون محاكمة م�سبقة من محكمة مخت�صة تراع���ى �أمامها كافة ال�ضمانات
الق�ضائية والإجرائية التي يكفلها القانون.

مادة ()21

ُيعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو ال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من
الأفعال التالية يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به مع علمه بذلك:
�أ -ع��� ّذب �شخ�ص ًا من الم�شمولين بالحماية �أو عامله معاملة ال �إن�سانية ب�إيقاع �ألم بدني �أو نف�سي
ج�سيم عليه.
ب -تع ّم���د �إح���داث معان���اة �شدي���دة �أو �إلح���اق �أذى خطي���ر بالج�س���م �أو بال�صح���ة ل�شخ�ص من
الم�شمولين بالحماية.
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت �شخ�ص �أو �أكرث.

مادة ()22

ُيعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت كل من �أخذ رهائن من الأ�شخا�ص امل�شمولني باحلماية مع
علمه بذلك ،وكان ذلك يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به.
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت �شخ�ص �أو �أكرث.

مادة ()23

ُيعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو ال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل من ج ّند �أطفا ًال دون الثامنة
ع�شرة من العمر مع علمه بذلك �إلزامي ًا �أو طوعي ًا يف القوات امل�سلحة �أو ا�ستخدمهم للم�شاركة
فعلي ًا يف الأعمال احلربية وكان ذلك يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به.
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت الطفل املج ّند.

مادة ()24

ُيعاقب بال�سجن كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية يف �سياق نزاع م�سلح دويل ومرتبط
به مع علمه بذلك:
�أ� -إبع���اد �شخ�ص �أو نقله �أو القيام بترحيله ق�سر ًا من محل �إقامته المعتاد �إلى دولة �أخرى �أو �إلى
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مكان �آخر وبالمخالفة لأحكام القانون.
ب� -إرغ���ام �أي �شخ�ص م�شمول بالحماية من رعايا الدولة المعادية على اال�شتراك في العمليات
الع�سكرية الموجهة �ضد دولة ذلك ال�شخ�ص �أو قواته الم�سلحة.
ج -حرم���ان �أي �شخ����ص م�شم���ول بالحماية من �أن يحاك���م محاكمة عادلة تراع���ى �أمامها كافة
ال�ضمانات الق�ضائية.
د -نقل بع�ض ال�سكان المدنيين من الدولة القائمة باالحتالل �إلى الإقليم المحتل.
ه���ـ -احتجاز �شخ�ص �أو �أكثر من الم�شمولين بالحماية بغي���ر �سبب م�شروع� ،أو تعطيل عودته �إلى
موطنه دون مبرر.

مادة ()25

ُيعاقب بال�سجن كل من اعتدى على كرامة �شخ�ص من امل�شمولني باحلماية مع علمه بذلك
وبخا�صة املعاملة املهينة واملا�سة بالكرامة وكان ذلك يف �سياق نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل
ومرتبط به.

الفرع الرابع
جرائم احلرب �ضد املمتلكات واحلقوق الأخرى
مادة ()26

يعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية وذلك يف �سياق
نزاع م�سلح دويل �أو غري دويل ومرتبط به:
�أ -ا�ستول���ى عل���ى الممتلكات العام���ة �أو الخا�صة للطرف المعادي ما ل���م يكن ذلك من �ضرورات
الأعمال الع�سكرية.
ب� -ألحق تدمير ًا وا�سع النطاق بممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن ذلك من �ضرورات الأعمال
الع�سكرية.
ج���ـ� -أعل���ن �أن حق���وق ودعاوى رعايا الط���رف المعادي ملغ���اة �أو معلقة �أو غير مقبول���ة �أمام �أي
محكمة.
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الفرع اخلام�س
جرائم احلرب �ضد العمليات الإن�سانية و�شارات احلماية
مادة ()27

يعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت كل من ارتكب عمد ًا �أي ًا من الأفعال التالية ،يف �سياق نزاع
م�سلح دويل �أو غري دويل ،ومرتبط به مع علمه بذلك:
�أ� -ش���ن هجمات �ضد �أ�شخا�ص �أو من�ش�آت �أو مواد �أو وحدات �أو مركبات م�ستخدمة في مهمة من
مهام الم�ساعدة الإن�سانية �أو حفظ ال�سالم عم ًال بميثاق الأمم المتحدة ما داموا ي�ستحقون
الحماية التي توفر للمدنيين �أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي.
ب� -ش���ن هجمات �ضد المباني والمواد والوحدات الطبي���ة وو�سائل النقل والأفراد من م�ستعملي
ال�شارات والعالمات المميزة للحماية والمن�صو�ص عليها في اتفاقيات جنيف لعام .1949
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت �شخ�ص �أو �أكرث.

مادة ()28

يعاقب بال�سجن كل من �أ�ساء ا�ستعمال علم الهدنة �أو علم العدو �أو �شارته الع�سكرية �أو زيه
الع�سكري �أو علم الأمم املتحدة �أو �شاراتها �أو �أزيائها الع�سكرية ،وكذلك ال�شارات والعالمات
املميزة للحماية واملن�صو�ص عليها يف اتفاقيات جنيف لعام  1949وذلك على نحو ينتج عنه
�إحلاق �إ�صابات بالغة بالأفراد �أو باملمتلكات العامة �أو اخلا�صة ،وكان ذلك يف �سياق نزاع م�سلح
دويل �أو غري دويل ومرتبط ًا به مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد �إذا نتج عن الفعل موت �شخ�ص �أو �أكرث.

مادة ()29

يف غري احلاالت املبينة يف املادة ( )28من هذا القانون ودون الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد
من�صو�ص عليها يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س كل من ا�ستخدم يف غري الأحوال امل�صرح بها
�أي من ال�شارات �أو العالمات املميزة للحماية واملن�صو�ص عليها يف اتفاقيات جنيف لعام 1949
مهما كان الغر�ض من ذلك اال�ستخدام مع علمه بذلك.
وي�صدر جمل�س الوزراء بناء على عر�ض وزير �ش�ؤون الدفاع قرار ًا بتنظيم ا�ستخدام �شارات
وعالمات احلماية املن�صو�ص عليها يف اتفاقيات جنيف لعام .1949
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الف�صل اخلام�س
جرمية العدوان
مادة ()30

يق�صد بـ «العمل العدواين» يف تطبيق �أحكام هذا الف�صل ا�ستعمال القوة امل�سلحة من قبل
دولة ما �ضد �سيادة دولة �أخرى �أو �سالمتها الإقليمية �أو ا�ستقاللها ال�سيا�سي� ،أو ب�أي �صورة �أخرى
تتنافى مع ميثاق الأمم املتحدة ،كما يعد عم ًال عدواني ًا �أي من الأعمال التالية� ،سواء ب�إعالن
حرب �أو بدونه:
�أ -قيام القوات الم�سلحة لدولة ما بغزو �إقليم دولة �أخرى �أو الهجوم عليه� ،أو �أي احتالل ع�سكري
– ول���و كان م�ؤقت��� ًا  -ينجم ع���ن مثل هذا الغزو �أو الهجوم� ،أو �أي �ض���م لإقليم دولة �أخرى �أو
لجزء منه با�ستعمال القوة.
ب -قي���ام القوات الم�سلحة لدولة ما بقذف �إقليم دولة �أخ���رى بالقنابل� ،أو ا�ستعمال دولة ما �أية
�أ�سلحة �ضد �إقليم دولة �أخرى.
جـ -فر�ض ح�صار على موانئ دولة ما �أو على �سواحلها من قبل القوات الم�سلحة لدولة �أخرى.
د -قيام القوات الم�سلحة لدولة ما بمهاجمة القوات الم�سلحة البرية �أو البحرية �أو الجوية لدولة
�أخرى.
هـ -قيام دولة ما با�ستعمال قواتها الم�سلحة الموجودة داخل �إقليم دولة �أخرى بموافقة الأخيرة،
عل���ى وج���ه يتعار�ض مع ال�شروط التي ين�ص عليها االتفاق� ،أو �أي تمديد لوجودها في الإقليم
المذكور �إلى ما بعد نهاية االتفاق.
و� -سم���اح دول���ة ما و�ضعت �إقليمه���ا تحت ت�صرف دولة �أخ���رى ب�أن ت�ستخدمه ه���ذه الأخيرة في
ارتكاب عمل عدواني �ضد دولة ثالثة.
ز� -إر�سال ع�صابات �أو جماعات م�سلحة �أو قوات غير نظامية �أو مرتزقة من قبل دولة ما با�سمها
تق���وم �ضد دول���ة �أخرى بعمل من �أعم���ال القوة الم�سلح���ة تكون من الخط���ورة بحيث تعادل
الأعمال المن�صو�ص عليها في هذه المادة� ،أو ا�شتراك الدولة بدور ملمو�س في ذلك.

مادة ()31

يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤبد كل �شخ�ص ،يف و�ضع يتيح له التحكم بالفعل يف العمل
ال�سيا�سي �أو الع�سكري للدولة �أو توجيهه ،خطط �أو �أع ّد �أو �شنّ �أو نفذ عم ًال عدواني ًا من �ش�أنه –
بحكم خ�صائ�صه وخطورته ونطاقه � -أن يعد انتهاك ًا وا�ضح ًا مليثاق الأمم املتحدة.
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مر�سوم بقانون رقم ( )45ل�سنة 2018
ب�ش�أن نظام تقاعد الوزراء ومن يف حكمهم
ومكاف�آت تقاعد �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي
احلكومة ،وتعديالته،
وعلى قانون البلديات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة  2001وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ،املعدل بالقانون
رقم ( )33ل�سنة ،2014
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2009ب�إن�شاء �صندوق معا�شات ومكاف�آت التقاعد لأع�ضاء
جمل�سي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكاف�آتهم،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء,

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل

يكون للوزراء ومن يف حكمهم نظام ًا خا�ص ًا للتقاعد ي�صدر مبر�سوم ملكي.

املادة الثانية

يمُ نح كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب وجمل�س �أمانة العا�صمة واملجال�س
البلدية ،عند انتهاء ع�ضويته ،مكاف�أة تقاعد تعادل �آخر مكاف�أة �شهرية ح�صل عليها خالل مدة
ع�ضويته ،وذلك عن كل �سنة كاملة من �سنوات الع�ضوية.

املادة الثالثة

تتكفل امليزانية العامة للدولة بتخ�صي�ص املوارد الكافية لتمويل مكاف�آت التقاعد املن�صو�ص
عليها يف املادة الثانية من هذا القانون.
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املادة الرابعة

ُيلغى القانون رقم ( )32ل�سنة  2009ب�إن�شاء �صندوق معا�شات ومكاف�آت التقاعد لأع�ضاء
جمل�سي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكاف�آتهم ،و ُيلغى كل ن�ص
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

املادة اخلام�سة

ي�ؤول �إىل الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي �أموال وحقوق والتزامات �صندوق معا�شات
ومكاف�آت التقاعد لأع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية ،وتتوىل الهيئة �إدارة
وا�ستثمار هذه الأموال ،وتلتزم ب�أداء املعا�شات التقاعدية املقررة للأع�ضاء الذين انتهت مدة
ع�ضويتهم قبل العمل ب�أحكام هذا القانون وامل�ستحقني عنهم.

املادة ال�ساد�سة

ُي�صدر وزير املالية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.

املادة ال�سابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء واملعنيني – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون،
و ُيعمل به من تاريخ بدء الف�صل الت�شريعي اخلام�س ملجل�سي ال�شورى والنواب ،وت�شكيل الوزارة
اجلديدة واملجال�س البلدية القادمة بح�سب الأحوال.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ 15 :محرم 1440هـ
الموافق� 25 :سبتمبر 2018م
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مر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2018
باملوافقة على الرتتيبات االطارية للتعاون املايل ب�ش�أن برنامج التوازن املايل
يف مملكة البحرين للفرتة (  ) 2022-2018بني ( اململكة العربية ال�سعودية –
دولة الكويت – دولة الإمارات العربية املتحدة ) ومملكة البحرين و�صندوق
النقد العربي املوقعة بتاريخ � 4أكتوبر 2018
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى الرتتيبات االطارية للتعاون املايل ب�ش�أن برنامج التوازن املايل يف مملكة البحرين
للفرتة (  ) 2022-2018بني ( اململكة العربية ال�سعودية – دولة الكويت – دولة الإمارات
العربية املتحدة ) و مملكة البحرين و �صندوق النقد العربي املوقعة بتاريخ � 4أكتوبر ،2018
وبنا ًء على عر�ض وزير املالية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل

ووفق على الرتتيبات االطارية للتعاون املايل ب�ش�أن برنامج التوازن املايل يف مملكة البحرين
للفرتة (  ) 2022-2018بني ( اململكة العربية ال�سعودية – دولة الكويت – دولة الإمارات العربية
املتحدة ) و مملكة البحرين و �صندوق النقد العربي املوقعة بتاريخ � 4أكتوبر  ،2018واملرافقة
لهذا القانون.

املادة الثانية

على وزير املالية اتخاذ الإجراءات والقرارات الالزمة لتنفيذ الرتتيبات الإطارية للتعاون
املايل يف حدود ما ورد بها من �أحكام.

املادة الثالثة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ويعمل به
من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ 25 :محرم 1440هـ
الموافق� 5 :أكتوبر 2018م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة 2018
بالت�صديق على االتفاقية املوحدة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى االتفاقية املوحدة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،املحررة بتاريخ  27نوفمرب ،2016
وبناء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل

�صودق على االتفاقية املوحدة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،املحررة بتاريخ  27نوفمرب  ،2016واملرافقة لهذا القانون.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ 25 :محرم 1440هـ
الموافق� 5 :أكتوبر 2018م
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مر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة 2018
ب�إ�صدار قانون �ضريبة القيمة امل�ضافة
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة ،1971
وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  ،1987وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  1990يف �ش�أن الرقابة على الل�ؤل�ؤ والأحجار ذات
القيمة ،املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )65ل�سنة ،2014
وعلى القانون املدين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة  ،2001املعدل بالقانون رقم
( )27ل�سنة ،2017
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001وتعديالته،
املوحد
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  2002باملوافقة على النظام (القانون) َّ
للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2002ب�ش�أن امليزانية العامة ،وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة
 ،2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )16ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية معلومات ووثائق الدولة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري،
وعلى القانون رقم ( )18ل�سنة  2016ب�ش�أن �شراكات اال�ستثمار املحدودة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة بالت�صديق على االتفاقية املوحدة ل�ضريبة القيمة
امل�ضافة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأوىل

ُيعمل ب�أحكام قانون �ضريبة القيمة الم�ضافة المرافق لهذا القانون.

املادة الثانية

للوزير بعد موافقة مجل�س الوزراء تحديد الن�سبة التي تُحجز من ح�صيلة ال�ضرائب والغرامات
الإدارية لغايات تغطية طلبات اال�سترداد ال�ضريبي وفق ًا للقوانين ال�ضريبية المعمول بها في
المملكة.
وتودع المبالغ المحجوزة في ح�ساب م�ستقل لدى �أحد الم�صارف المعتمدة ،ويتم ال�سحب منها
وفق ًا لآلية اال�سترداد المقررة بموجب القوانين ال�ضريبية المطبقة بالمملكة.

املادة الثالثة

ي�صدر الوزير – بعد موافقة مجل�س الوزراء – الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ العمل به.

املادة الرابعة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – ُكل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
�أول يناير  ،2019و ُين�شر في الجريدة الر�سمية ،على �أن ُيعمل ب�أحكام المادة ( )77من القانون
المرافق من اليوم التالي لتاريخ الن�شر.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ 25 :محرم 1440هـ
الموافق� 5 :أكتوبر 2018م
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قانون �ضريبة القيمة امل�ضافة
الف�صل الأول
�أحكام متهيدية
مادة ()1
التعاريف

يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املبين َة قرينَ ُك ٍّل
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
منها ،ما مل ِ
 -1المملك ��ة� :إقلي���م مملك���ة البحرين وي�شم���ل �أرا�ض َيها وباط���ن الأر�ض فيها والمي���اه الإقليمية
المال�صقة لها وقاع البحر ،وكل ما تما َر�س عليه حقوق ال�سيادة ِو ْفق ًا لأحكام القانون الدولي.
 -2الوزير :وزير المالية.
 -3الجهاز :الجهاز الوطني لل�ضرائب الخليجية ال ُمن�ش�أ بموجب المر�سوم رقم ( )45ل�سنة
 -4المجلــ�س :مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
الموحدة ل�ضريبة القيم���ة الم�ضافة لدول المجل����س ،والم�ص َّدق عليها
 -5االتفاقي ��ة :االتفاقي���ة َّ
بالمر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة .2018
الموحد للجمارك :المر�سوم بقانون رق���م ( )10ل�سنة  2002بالموافقة
 -6النظ ��ام (القان ��ون)
َّ
الموحد للجمارك لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
على النظام (القانون) َّ
َ -7م ْنف ��ذ الدخ ��ول الأول� :أول نقطة جمركي���ة لدخول ال�سلع �إلى �إقليم دول المجل�س من الخارج
الموحد للجمارك.
ِو ْفق ًا للنظام (القانون) َّ
َ -8م ْنف ��ذ المق�ص ��د النهائ ��ي :النقطة الجمركية لدخ���ول ال�سلع �إلى �أية دولة م���ن دول المجل�س
عندما تكون هذه الدولة هي المق�صد النهائي لل�سلع.
والخ ْدمات في كل
 -9ال�ضريبة� :ضريبة القيمة الم�ضافة التي تٌف َر�ض على ا�ستيراد وتوريد ال�سلع ِ
مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وت�شمل التوريد المفت َر�ض.
والخ ْدماتِ ،و ْفق ًا للحاالت
 -10التوري ��د المفت َر� ��ض :العمليات التي ُتعت َبر في ح ْك���م توريد ال�سلع ِ
المن�صو�ص عليها في هذا القانون.
والخ ْدمات بمقابلِ ،و ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
 -11التوريدُّ � :أي �شكل من �أ�شكال توريد ال�سلع ِ
 -12الدول المط ِّبقة :دول المجل�س التي تطبق ال�ضريبة ِو ْفق ًا لقوانينها المحلية.
 -13ال�شخ� ��صُّ � :أي �شخ����ص طبيع���ي �أو اعتب���اري ،ع���ام �أو خا����ص� ،أو � ُّأي �شكل �آخ���ر من �أ�شكال
ال�شراكة.
 -14الخا�ض ��ع لل�ضريب ��ة :ال�شخ�ص الذي يزاول ن�شاط ًا اقت�صادي ًا ب�صفة م�ستقلة بهدف تحقيق
ال َّد ْخل ،ويكون م�سج ًال �أو ملزَ م ًا بالت�سجيل لغايات ال�ضريبة ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
 -15التاج ��ر الخا�ض ��ع لل�ضريبة :الخا�ضع لل�ضريبة في �أية دولة مط ِّبقة ويكون ن�شاطه الرئي�سي
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توزيع الغاز �أو النفط �أو المياه �أو الكهرباء.
 -16الن�شاط االقت�صادي :الن�شاط الذي ُيما َر�س ب�صورة م�ستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق ال َّد ْخل
وي�شم���ل الن�ش���اط التج���اري� ،أو ال�صناعي� ،أو الزراع���ي� ،أو المهني� ،أو الخدم���ي �أو � َّأي ا�ستعمال
ممتلكات مادية �أو غير مادية ،و� َّأي ن�شاط مماثل �آخر.
 -17ال�سلع :كافة �أنواع الممتلكات المادية (الأ�صول المادية) ،وت�شمل المياه وجميع �أنواع الطاقة
بما في ذلك الكهرباء والغاز والإ�ضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء.
 -18ا�ستي ��راد ال�سل ��ع :دخول ال�سلع من خ���ارج �أقاليم الدول المط ِّبقة �إل���ى المملكة ِو ْفق ًا لأحكام
الموحد للجمارك.
النظام (القانون) َّ
 -19ت�صدي ��ر ال�سل ��ع :توري���د ال�سلع من المملك���ة �إلى خارج �أقاليم الدول المط ِّبق���ة ِو ْفق ًا لأحكام
الموحد للجمارك.
النظام (القانون) َّ
 -20الخِ دْمات :كل ما لي�س �سلعة� ،سواء كان محلي ًا �أو م�ستو َرد ًا.
 -21التوري ��دات الخا�ضع ��ة لل�ضريبة :التوري���دات التي ُتف َر�ض عليها ال�ضريب���ة� ،سواء بالن�سبة
خ�صم �ضريبة ال ُم ْد َخالت المرتبط���ة بهاِ ،و ْفق ًا لأحكام
الأ�سا�سي���ة �أو بن�سبة ال�صفر بالمائ���ة ،و ُت َ
هذا القانون.
� -22ضريب ��ة ال ُمد َْخ�ل�ات :ال�ضريب���ة الت���ي يتح َّمله���ا الخا�ض���ع لل�ضريب���ة فيما يتعل���ق بال�سلع �أو
الخ ْدمات المو َّردة له �أو الم�ستوردة لأغرا�ض مزاولة الن�شاط االقت�صادي.
ِ
خ�صم
 -23التوري ��دات المعف ��اة م ��ن ال�ضريبة :التوريدات التي ال ُتف َر����ض عليها ال�ضريبة ،وال ُت َ
�ضريبة ال ُم ْدخالت المرتبطة بها ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
�ص���دره الجهاز للم�سجل لأغرا�ض
 -24رق ��م الت�سجيل :رق���م التعريف ال�ضريبي الخا�ص الذي ُي ِ
ال�ضريبة.
 -25المجموعة ال�ضريبية� :شخ�صان �أو �أكثر ُم�سجلون لغايات ال�ضريبة ويتم معاملتهم ك�شخ�ص
واحد خا�ضع لل�ضريبة ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
 -26المقاب ��ل :كل م���ا ح�صل �أو �سوف يح�صل عليه المو ِّرد الخا�ض���ع لل�ضريبة من العميل �أو من
مت�ضمن ًا ال�ضريبة.
جهة ثالثة لقاء توريد ال�سلع �أو الخدمات
ِّ
ظه���ر ال�سجالت الجمركية �أن���ه م�ستو ِرد لل�سل���ع ِو ْفق ًا لأحكام
 -27الم�ست ��ورد :ال�شخ����ص الذي ُت ِ
الموحد للجمارك.
النظام (القانون) َّ
 -28المورد :ال�شخ�ص الذي يقوم بتوريد �سلع �أو ِخ ْدمات.
 -29العميل :ال�شخ�ص الذي يتلقى �سلع ًا �أو ِخ ْدمات.
 -30المقيم :كل �شخ�ص لديه محل �إقامة في المملكة.
 -31غير المقيم :كل �شخ�ص لي�س له محل �إقامة في المملكة.
 -32مح ��ل �إقام ��ة ال�شخ� ��ص :مكان وج���ود مقر عمل ال�شخ����ص �أو الم�ؤ�س�سة الثابت���ة ،وبالن�سبة
لل�شخ�ص الطبيعي الذي ال يتوافر له مقر عمل �أو م�ؤ�س�سة ثابتة ،يكون مكان �إقامته المعتاد ،وفي
حال توا ُفر مكان �إقامة لل�شخ�ص في �أكثر من دولة ،يكون محل �إقامته في المكان الأكثر ارتباط ًا
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بالتوريد.
 -33مق ��ر العم ��ل :م���كان ت�أ�سي�س العم���ل قانون ًا �أو مكان مرك���ز الإدارة الفعلية ال���ذي ُتت ََّخذ فيه
القرارات الرئي�سية المتعلقة بت�سيير الأعمال حال اختالفه عن مكان الت�أ�سي�س.
 -34الم�ؤ�س�س ��ة الثابت ��ةُّ � :أي مق���ر ثابت غير مقر العمل ،الذي يما َر�س في���ه العمل ويتميز بوجود
م���وارد ب�شري���ة وتقنية ب�شكل دائ���م وب�صفة تم ِّكن ال�شخ�ص م���ن القيام بتوري���د �أو ت َل ِّقي ال�سلع �أو
الخدمات.
 -35الأ�ص ��ول الر�أ�سمالي ��ة :الأ�ص���ول المادية وغي���ر المادية التي ت�ش ِّكل جزء ًا م���ن �أ�صول العمل
والمخ�ص�صة لال�ستعمال الطويل الأمد ك�أداة عمل �أو و�سيلة ا�ستثمار.
َّ
 -36االحت�س ��اب (التكلي ��ف) العك�سي :الآلية التي يكون بموجبها العميل الخا�ضع لل�ضريبة ملزَ م ًا
الم�ستحقة نيابة عن المو ِّرد ،وم�سئو ًال عن جميع االلتزامات المن�صو�ص عليها في هذا
بال�ضريبة
َ
القانون.
 -37الأ�شخا� ��ص المرتبط ��ون� :شخ�ص���ان �أو �أكث���ر تك���ون لأحدهم �سلطة توجي���ه و�إ�شراف على
الآخري���ن ،بحيث تك���ون له �سلطة �إداري���ة ُت َم ِّكنه من الت�أثي���ر على عمل الأ�شخا����ص الآخرين من
الناحية المالية �أو االقت�صادية �أو التنظيمية ،وي�شمل ذلك الأ�شخا�ص الخا�ضعين ل�سلطة �شخ�ص
ثالث ُت َم ِّكنه من الت�أثير على �أعمالهم من الناحية المالية �أو االقت�صادية �أو التنظيمية.
الم�ستحقة
خ�صمها من ال�ضريبة
َ
 -38ال�ضريبة القابلة للخ�صم� :ضريبة ال ُم ْد َخالت التي يجوز ْ
على التوريدات لكل فترة �ضريبية ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
للخ�صم في المملكة من
 -39ال�ضريب ��ة ال�صافية :ال�ضريب���ة الناتجة عن ط ْرح ال�ضريبة القابلة ْ
الم�ستحق���ة في المملكة خالل الفترة ال�ضريبية ،وتك���ون ال�ضريبة ال�صافية �إ َّما واجبة
ال�ضريب���ة
َ
ال�سداد �أو قابلة لال�سترداد.
 -40ح ��د الت�سجي ��ل الإلزام ��ي :الح���د الأدنى لقيم���ة التوريدات الفعلية ،وال���ذي بموجبه ي�صبح
الخا�ضع لل�ضريبة ملزَ م ًا بالت�سجيل لغايات ال�ضريبة.
 -41ح ��د الت�سجي ��ل االختي ��اري :الحد الأدنى لقيم���ة التوريدات الفعلية ،وال���ذي بموجبه يجوز
للخا�ضع لل�ضريبة طلب الت�سجيل لغايات ال�ضريبة.
 -42الإق ��رار ال�ضريب ��ي :البيان���ات والمعلوم���ات المح َّددة لغايات ال�ضريب���ة ،والتي يتوجب على
الخا�ضع لل�ضريبة الإف�صاح عنها ِو ْفق ًا للنموذج المعد لهذا الغر�ض من ِق َبل الجهاز.
حت�سب ال�ضريبة ال�صافية عنها و ُيق َّدم عنها الإقرار
 -43الفترة ال�ضريبية :المدة الزمنية التي ُت َ
ال�ضريبي.
 -44الفاتورة ال�ضريبية :كل م�ستند ِّ
خطي �أو �إلكتروني يلتزم الخا�ضع لل�ضريبة ب�إ�صداره وتد َّون
فيه تفا�صيل التوريد ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
� -45إ�شعار دائن/مدين �ضريبي :كل م�ست َند ِّ
خطي �أو �إلكتروني يلتزم الخا�ضع لل�ضريبة ب�إ�صداره
عند �إجراء � ِّأي تعديل على مقابل التوريد ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
 -46الق�سائم ال�شرائية� :صكوك ِّ
خطية �أو �إلكترونية تعطي لحاملها الحق في الح�صول على �سلع
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خ�صم �أو تخفي�ض في ثمن
�أو ِخ ْدم���ات تع���ادل القيمة المد َّونة عليها� ،أو الحق في الح�ص���ول على ْ
الخ ْدمات ،وال ت�شمل الطوابع البريدية ال�صادرة عن بريد المملكة.
تلك ال�سلع �أو ِ
والخ ْدمات لق���اءه في ال�سوق المفتوح بين
 -47القيم ��ة ال�سوقي ��ة :المبل���غ الذي يتم تدا ُول ال�سلع ِ
طرفين م�ستقلين ِو ْفق ًا ل�شروط تناف�سية مع َّينة ،وال ي�شمل �أية �ضريبة.
 -48الجه ��ات الحكومي ��ة :ال���وزارات والأجه���زة الحكومي���ة والهيئ���ات والم�ؤ�س�س���ات العامة في
المملكة.
 -49التوريدات البينية :التوريدات التي تتم من ُم َو ِّرد مقيم في المملكة �إلى عميل مقيم في دولة
مط ِّبقة �أخرى� ،أو العك�س.
المخت�صة
 -50التوري ��دات ال�سيادي ��ة :التوري���دات الت���ي تقوم بها الجه���ات الحكومية ب�صفته���ا
َّ
وحدها بمبا�شرتها �سواء كانت بمقابل �أو بدون مقابل.
َ
 -51الممثل ال�ضريبي :ال�شخ�ص َّ
المرخ�ص له من الجهاز بتمثيل الخا�ضع لل�ضريبة غير المقيم
في كل ما يتعلق بالتزاماته وحقوقه ال�ضريبية.
َّ
المرخ�ص له من الجهاز لينوب عن الخا�ضع لل�ضريبة المقيم
 -52الوكيل ال�ضريبي :ال�شخ�ص
في كل ما يتعلق بالتزاماته وحقوقه ال�ضريبية.
 -53الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

الف�صل الثاين
نطاق ال�ضريبة ون�سبتها
مادة ()2
نطاق ال�ضريبة

تٌفر�ض ال�ضريبة على التوريدات اخلا�ضعة لل�ضريبة التي يقوم بها اخلا�ضع لل�ضريبة يف
واخل ْدمات التي يتلقاها العميل اخلا�ضع لل�ضريبة يف اململكة
اململكة ،وتف َر�ض كذلك على ال�سلع ِ
يف احلاالت التي تط َّبق فيها �آلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي ،كما تفر�ض عند ا�سترياد ال�سلع،
وذلك كله ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.

مادة ()3
ن�سبة ال�ضريبة

ُتف َر�ض ال�ضريبة بن�سبة �أ�سا�سية مقدارها ( )%5من قيمة التوريد �أو اال�سترياد ما مل يرد
ن�ص خا�ص يف هذا القانون بالإعفاء من ال�ضريبة �أو ف ْر ِ�ضها بن�سبة ال�صفر باملائة.
واخل ْدمات يف ال�سوق املحلي على قيمة ال�ضريبة
ويجب �أن ي�شتمل ال�سعر املع َلن لل�سلع ِ
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امل�ستحقة ،وذلك ِو ْفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي حتدِّ دها الالئحة.
َ

مادة ()4
الأ�شخا�ص امللزمون ب�سداد ال�ضريبة

يلتزم ب�سداد ال�ضريبة ُكل من:
والخ ْدمات في المملكة.
 -1الخا�ضع لل�ضريبة الذي يبا�شر عمليات توريد ال�سلع ِ
 -2العميل الخا�ضع لل�ضريبة الذي يتلقى �سلع ًا �أو ِخ ْدمات في المملكة من ُم َو ِّرد غير مقيم فيها،
ِو ْفق ًا لآلية االحت�ساب (التكليف) العك�سي ،وذلك بالإف�صاح عنها �ضمن �إقراره ال�ضريبي.
الموحد للجمارك
 -3كل �شخ����ص مع َّين �أو معت َرف به كم�ست���ورد ِو ْفق ًا لأحكام النظام (القانون) َّ
الم�ستحقة عن اال�ستيراد.
يكون ملزَ م ًا ب�سداد ال�ضريبة
َ
 -4كل �شخ�ص يذكر مبلغ �ضريبة على فاتورة ي�صدرها في المملكة.
وحتدِّ د الالئحة قواعد و�إجراءات تطبيق �أحكام هذه املادة.

الف�صل الثالث
التوريد
مادة ()5
توريد ال�سلع

�أ -يع ُّد توريد ًا لل�سلع ن ْقل ملكيتها �أو الت�صرف فيها كمالك ،وي�شمل ذلك الحاالت الآتية:
 -1التنازل عن حيازة ال�سلع بموجب عقد �أو اتفاق يق�ضي بن ْقلها �أو �إمكانية ن ْقلها في تاريخ
الحق لتاريخ العقد �أو االتفاق يكون �أق�صاه تاريخ �سداد المقابل كلي ًا.
 -2م ْنح حقوق عينية متفرعة عن حق الملكية تعطي حق ا�ستخدام عقار.
 -3ن ْقل ملكية ال�سلع بمقابل ب�صورة ق�سرية ،وذلك تنفيذ ًا لقرار �صادر عن ال�سلطات العامة
�أو لأي قانون نافذ في المملكة.
 -4قيام الخا�ضع لل�ضريبة بنقل �سلع ت�شكل جزء ًا من �أ�صوله ،من المملكة �إلى مكان �آخر في
دولة مط ِّبقة ،با�ستثناء الحاالت الآتية:
�أ) ثبوت ا�ستخدام ال�سلع المنقولة في الدولة المط ِّبقة الأخرى ب�صفة م�ؤقتة �ضمن �شروط
الموحد للجمارك.
الإدخال الم�ؤقت المن�صو�ص عليها في النظام (القانون) َّ
ب) حالة ن ْقل ال�سلع كجزء من �سل�سلة توريد �آخر خا�ضع لل�ضريبة في الدولة المط ِّبقة
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الأخرى.
ب -وتح���دِّ د الالئح���ة قواعد و�إجراءات تطبيق �أح���كام هذه المادة ،بما فيه���ا الأحكام ِّ
المنظمة
لمعام�ل�ات التوريد ذي المكونات المتعدِّ دة ب�سع���ر واحد� ،سواء كانت هذه المكونات �سلع ًا �أو
ِخ ْدمات �أو كليهما.

مادة ()6
توريد اخلدمات

ُيعد توريد ًا للخدمات �أية معاملة توريد ال ت�شكل توريد ًا لل�سلع ،وذلك ِو ْفق ًا لمِ ا حتدِّ ده الالئحة.

مادة ()7
�إ�صدار الق�سائم ال�شرائية

ال ُيعتبرَ توريد ًا بيع �أو �إ�صدار الق�سائم ال�شرائية �إال �إذا كان املقابل املُت ََ�س َّلم لقاء هذا البيع �أو
واخل ْدمات لقاء بدل
الإ�صدار يجاوز قيمتها الأ�سمية املد َّونة عليها ،وتخ�ضع عملية توريد ال�سلع ِ
الق�سائم ال�شرائية لل�ضريبة ِو ْفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي حتدِّ دها الالئحة.

مادة ()8
التوريد بالنيابة

�إذا قام اخلا�ضع لل�ضريبة بتوريد �أو ت َل ِّقي �سلع �أو ِخ ْدمات با�سمه اخلا�ص نيابة عن �شخ�ص
�آخر؛ ُيعامل  -لأغرا�ض تطبيق هذا القانون  -باعتباره قائم ًا بتوريد �أو ت َل ِّقي تلك ال�سلع �أو
اخل ْدمات بنف�سه.
ِ
وحال �إجراء اخلا�ضع لل�ضريبة معاملة توريد �سلع �أو ِخ ْدمات با�سم وحل�ساب �شخ�ص �آخر؛
ُيعامل  -لأغرا�ض تطبيق هذا القانون  -باعتباره قائم ًا بتوريد �أو ت َل ِّقي تلك ال�سلع �أو اخلدمات
نياب ًة عن ال�شخ�ص الآخر.

مادة ()9
التوريدات ال�صادرة عن اجلهات احلكومية

تخ�ضع لل�ضريبة التوريدات التي تقوم بها اجلهات احلكومية مادامت تبا�شرها ب�صفة غري
�سيادية من خالل مزاولة ن�شاط اقت�صادي ِو ْفق ًا لآليات تناف�سية مع القطاع اخلا�ص.
وي�صدر بتحديد هذه اجلهات وتوريداتها اخلا�ضعة لل�ضريبة وطبيعة الإقرارات ال�ضريبية
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التي تقدمها و�إلغاء ت�سجيلها ،قرار من رئي�س جمل�س الوزراء.

مادة ()10
التوريد املفرت�ض

�أُ -ي َع ُّد الخا�ضع لل�ضريبة وك�أنه قام بمعاملة توريد في الحاالت الآتية:
 -1ا�ستخدام �أو التنازل عن �سلع ت�شكل جزء ًا من �أ�صوله ،لغير غايات الن�شاط االقت�صادي.
 -2تغيير وجه ا�ستخدام ال�سلع بغر�ض القيام بتوريدات غير خا�ضعة لل�ضريبة.
 -3االحتفاظ بال�سلع التي يملكها في تاريخ �إلغاء ت�سجيله رغم ال َّت َو ُّقف عن مزاولة الن�شاط
االقت�صادي.
 -4الت�صرف في ال�سلع دون مقابل ،ما لم يكن ذلك بهدف ا�ستعمالها كع ِّينات �أو هدايا
رمزية لأغرا�ض ن�شاطه االقت�صادي في حدود المبلغ الذي تحدده الالئحة.
 -5تقديم الخدمات دون مقابل.
بُ -تط َّب���ق �أح���كام الفقرة (�أ) من هذه المادة في حال قيام الخا�ض���ع لل�ضريبة بخ�صم �ضريبة
ال ُم َ
والخدمات الم�شار �إليها.
دخالت المتعلقة بال�سلع ِ
ج -تحدِّ د الالئحة الأحكام التف�صيلية ِّ
المنظمة للتوريد المفت َر�ض.

مادة ()11
التنازل عن الن�شاط االقت�صادي

ال يعد تنازل اخلا�ضع لل�ضريبة عن ن�شاطه االقت�صادي �أو عن جزء منه ل�صالح املتنا َزل �إليه
اخلا�ضع لل�ضريبة يف اململكة كتوريد  -لأغرا�ض تطبيق هذا القانون � -سواء مت التنازل مبقابل
�أو دون مقابل.
وحتدِّ د الالئحة �شروط و�ضوابط تطبيق هذه املادة.

الف�صل الرابع
تاريخ ا�ستحقاق ال�ضريبة
مادة ()12
تاريخ ا�ستحقاق ال�ضريبة على توريد ال�سلع واخلدمات ب�صفة عامة

الخ ْدمات �أو في تاريخ �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية �أو
�ستحق ال�ضريبة في تاريخ توريد ال�سلع �أو ِ
�أُ -ت َ
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ت�سلُّم المقابل جزئي ًا �أو كلي ًا وفي حدود المبلغ المت ََ�س َّلم� ،أيها �أ�سبق.
في تاريخ َ
�ستحق على �أ�سا�سه ال�ضريبة ،على النحو الآتي:
ب -يكون تاريخ توريد ال�سلع �أو ِ
الخ ْدمات الذي ُت َ
 -1تاريخ بدء ن ْقل ال�سلع� ،إذا كانت ُتن َقل تحت �إ�شراف المو ِّرد.
 -2تاريخ و�ضع ال�سلع تحت ت�صرف العميل� ،إذا كانت ُتن َقل بغير �إ�شراف من المو ِّرد.
 -3تاريخ االنتهاء من تركيب ال�سلع �أو تجميعها ،فيما يتعلق بمعامالت التوريد الم�شمولة
بالتركيب �أو التجميع.
 -4تاريخ �إتمام تنفيذ الخدمة.

مادة ()13
تاريخ ا�ستحقاق ال�ضريبة
خلدْمات يف حاالت معينة
على توريد ال�سلع وا ِ

الخ ْدمات بالن�سبة ل ِّأي عق���د يت�ضمن دفعات دورية �أو فواتير متتابعة،
�أ -تاري���خ توريد ال�سلع �أو ِ
هو التاريخ الأ�سبق من التواريخ التالي ذكرها ،وب�شرط �أال يتجاوز مدة اثني ع�شر �شهر ًا من
الخ ْدمات:
تاريخ بدء توريد ال�سلع �أو ِ
 -1تاريخ �إ�صدار �أية فاتورة �ضريبية �أو � ِّأي م�ستند �آخر مماثل.
 -2تاريخ ا�ستحقاق �سداد المبلغ المح َّدد في الفاتورة ال�ضريبية.
ت�سلُّم المبلغ الم�س َّدد.
 -3تاريخ َ
ب -تاري���خ التوريد في الحاالت التي يتم فيها ال�س���داد من خالل �أجهزة البيع هو تاريخ تح�صيل
المبالغ الم�س َّددة من تلك الأجهزة.
ج -تاري���خ التوريد المفت َر�ض لل�سلع �أو الخدمات ه���و تاريخ توريدها �أو التنازل عنها �أو الت�صرف
فيه���ا �أو تغيير وجه ا�ستخدامه���ا �أو تاريخ �إلغاء الت�سجيل ،وذلك بح�س���ب كل حالة على ِح َدة
ِو ْفق ًا ِلما تحدِّ ده الالئحة.
�ستحق فيه ِو ْفق ًا
د -تاري���خ ا�ستحقاق الر�سوم الجمركية �أو التاريخ الذي كان م���ن المفت َر�ض �أنْ ُت َ
الموحد للجمارك.
لأحكام النظام (القانون) َّ
هـ -يكون تاريخ توريد الق�سائم ال�شرائية هو تاريخ �إ�صدارها �أو تاريخ التوريد فيما بعد.
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الف�صل اخلام�س
مكان التوريد
مادة ()14
مكان توريد ال�سلع

�أ -يكون مكان التوريد في المملكة في الحاالت الآتية:
� -1إذا ُو ِ�ضعت ال�سلع تحت ت�صرف العميل في المملكة بالن�سبة للتوريد دون النقل �أو
الإر�سال.
� -2إذا كانت ال�سلع موجودة في المملكة عند بدء ن ْقلها �أو �إر�سالها بالن�سبة للتوريد مع النقل
�أو الإر�سال� ،سواء تم النقل �أو الإر�سال بوا�سطة المو ِّرد �أو لح�ساب العميل.
� -3إذا كان تركيب �أو تجميع ال�سلع المو َّردة قد تم في المملكة.
ب -بالن�سبة للتوريدات البينية لل�سلع:
-1يكون مكان توريد ال�سلع البينية في المملكة �إذا كانت هي مكان انتهاء ن ْقل �أو �إر�سال
م�سج ًال �أو ملزَ م ًا بالت�سجيل
ال�سلع وكان العميل خا�ضع ًا لل�ضريبة فيها� ،أو كان المو ِّرد َّ
فيها.
-2يكون مكان توريد ال�سلع البينية في المملكة �إذا كانت هي مكان بدء ن ْقل �أو �إر�سال ال�سلع
م�سج ًال لغايات ال�ضريبة في المملكة
حال التوريد دون التجميع والتركيب ،وكان المو ِّرد َّ
والعميل غير م�سجل في الدولة المط ِّبقة التي ينتهي فيها الن ْقل �أو الإر�سال� ،شريطة �أال
تتجاوز قيمة توريدات المو ِّرد الخا�ضع لل�ضريبة �إلى تلك الدولة المط ِّبقة خالل �أية فترة
اثني ع�شر �شهر ًا متتالية ،حد الت�سجيل الإلزامي.

مادة ()15
مكان توريد الطاقة واملياه

ا�ستثنا ًء من �أحكام املادة ( )14من هذا القانون ،يتح َّدد مكان توريد الغاز والنفط واملياه
من خالل نظام التوزيع عرب خطوط الأنابيب ،وتوريد الكهرباء عرب �شبكات �إنتاج ونقل وتوزيع
الكهرباءِ ،و ْفق ًا لمِ ا يلي:
� -1إذا كان التوري���د من خا�ضع لل�ضريبة مقر عمله ف���ي المملكة �إلى تاجر خا�ضع لل�ضريبة مقر
عمله في �إحدى الدول المطبقة ،يكون مكان التوريد واقع ًا في مكان ت�أ�سي�س التاجر الخا�ضع
لل�ضريبة.
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� -2إذا كان التوري���د م���ن �شخ�ص خا�ضع لل�ضريبة �إلى �شخ�ص غي���ر تاجر خا�ضع لل�ضريبة يكون
مكان التوريد واقع ًا في مكان اال�ستهالك الفعلي.

مادة ()16
خلدْمات
مكان توريد ا ِ

اخل ْدمات يف اململكة �إذا كان املو ِّرد اخلا�ضع لل�ضريبة مقيم ًا فيها� ،شريطة
يقع مكان توريد ِ
وم�سج ًال لغايات ال�ضريبة يف �إحدى الدول املط ِّبقة الأخرى،
�أال يكون العميل خا�ضع ًا لل�ضريبة
َّ
اخل ْدمات يف حمل �إقامة العميل.
و�إال كان مكان توريد ِ

مادة ()17
خلدْمات الأخرى
مكان توريد ا ِ

ا�ستثنا ًء من �أحكام املادة ( )16من هذا القانون ،يتح َّدد مكان توريد اخلدمات الأخرى،
بح�سب احلاالت الآتية:
 -1ف���ي مكان �إقامة العمي���ل الخا�ضع لل�ضريبة في الأحوال التي ال يك���ون للمو ِّرد محل �إقامة في
المملكة.
بخ ْدمات
 -2ف���ي المكان ال���ذي ُو ِ�ضعت فيه و�سائل الن ْقل تحت ت�ص ُّرف العميل� ،إذا تعلق التوريد ِ
ت�أجير و�سائل الن ْقل بين مو ِّرد خا�ضع لل�ضريبة وعميل غير خا�ضع لل�ضريبة.
 -3في مكان التنفيذ الفعلي للتوريدات الآتية:
�أ) ِخ ْدمات المطاعم والفنادق وت َع ُّهدات تقديم الطعام والم�شروبات.
الخ ْدمات الثقافية والفنية والريا�ضية والتعليمية والترفيهية.
ب) ِ
الخ ْدمات المرتبطة بال�سلع المنقولة المو َّردة من مو ِّرد خا�ضع لل�ضريبة وله محل �إقامة
ج) ِ
في المملكة �إلى عميل غير خا�ضع لل�ضريبة مقيم في دولة مط ِّبقة.
بخ ْدمات مرتبطة بالعقار ،وذل���ك ِو ْفق ًا ِلما تحدِّ ده
 -4ف���ي مكان وجود العق���ار �إذا تع َّلق التوريد ِ
الالئحة.
بخ ْدمات ن ْقل
والخ ْدمات المتعلقة بها �إذا تعل���ق التوريد ِ
 -5ف���ي م���كان بدء ن ْقل ال�سلع وال���ركاب ِ
ال�سلع والركاب ،وذلك ِو ْفق ًا ِلما تح َّدده الالئحة.

مادة ()18
مكان توريد خِ دْمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
خلدْمات الإلكرتونية
وا ِ

واخل ْدمات الإلكرتونية يف اململكة،
يكون مكان توريد ِخ ْدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ِ
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�إذا مت االنتفاع بها وا�ستخدامها يف اململكة وذلك يف حدود هذا االنتفاع واال�ستخدام ،ب�صرف
النظر عن مكان ال َّت َعا ُقد �أو �سداد املقابل.
واخل ْدمات الإلكرتونية
وحتدِّ د الالئحة طبيعة و�أنواع ِخ ْدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ِ
و�شروط و�ضوابط تطبيق هذه املادة.

الف�صل ال�ساد�س
اال�سترياد
مادة ()19
مكان اال�سترياد

يكون مكان اال�سترياد يف اململكة يف احلالتني الآتيتني:
� -1إذا كانت المملكة َم ْن َفذ الدخول الأول لل�سلع الم�ستو َردة �إلى دول المجل�س.
� -2إذا كانت المملكة مكان الإفراج عن ال�سلع الم�ستو َردة من الو�ضع المع َّلق للر�سوم الجمركية،
متى ُو ِ�ضعت في �إح���دى الأو�ضاع المع َّلقة للر�سوم الجمركية ِو ْفق ًا لأحكام النظام (القانون)
الموحد للجمارك فور �إدخالها �إلى �إقليم دول المجل�س.
َّ

الف�صل ال�سابع
قيمة التوريد واال�سترياد
مادة ()20
قيمة التوريد

�أُ -تحت�س���ب قيمة التوريد عل���ى �أ�سا�س قيمة المقابل دون ال�ضريب���ة ،وت�شمل جميع النفقات التي
الم�ستحقة نتيجة التوريد
يفر�ضه���ا المو ِّرد الخا�ضع لل�ضريب���ة على العميل وكذلك الر�س���وم
ِ
الم�ستحقة بما فيها ال�ضريبة االنتقائية ،فيما عدا ال�ضريبة.
وجميع ال�ضرائب
َ
حت�سب قيمة التوري���د على �أ�سا�س �إجمالي
ب�	-إذا كان كام���ل المقابل �أو جزء من���ه غير نقديُ ،ت َ
الج���زء النقدي م�ضاف ًا �إليه القيمة ال�سوقية العادلة للجزء غير النقدي من المقابل� ،شام ًال
جميع النفقات الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة من هذه المادة فيما عدا ال�ضريبة.
الم�ستحقة ِو ْفق ًا لآلية االحت�س���اب (التكليف) العك�سي ،تكون قيمة التوريد
ج -بالن�سب���ة لل�ضريبة
َ
ه���ي ثمن ال�شراء ،وحال ت َع ُّذر تحديد ثمن ال�ش���راءُ ،تعت َمد القيمة ال�سوقية العادلة في تاريخ
ح�صول التوريد.
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الخ ْدم���اتُ ،تعت َبر قيمة
د� -إذا كان المقاب���ل متعلق��� ًا ب�أمور �أخرى بالإ�ضاف���ة �إلى توريد ال�سلع �أو ِ
التوريد م�ساوية للجزء من المقابل الذي يتعلق بهذا التوريد.
هـ -تحدِّ د الــالئحة الأحكام والقواعد ِّ
المنظمة لتطبيق �أحكـام هذه الم ـ ــادة ،كما تحدِّ د �شروط
و�ضوابط تحديد القيمة ال�سوقية.

مادة ()21
قيمة ال�سلع امل�ستو َردة

املوحد
تكون قيمة ال�سلع امل�ستو َردة هي القيمة اجلمركية املح َّددة ِو ْفق ًا للنظام (القانون) َّ
للجمارك م�ضافة �إليها ال�ضرائب االنتقائية والر�سوم اجلمركية و�أية �أعباء �أخرى ،فيما عدا
ال�ضريبة.
وحال ت َع ُّذر حتديد قيمة اال�سترياد ِو ْفق ًا لمِ ا ت�ض َّمنته الفقرة ال�سابقة من هذه املادة ،يتم
املوحد للجمارك.
حتديدها طبق ًا للقواعد املن�صو�ص عليها يف النظام (القانون) َّ

مادة ()22
قيمة التوريد بني الأ�شخا�ص املرتبطني

ت�سب قيمة توريد ال�سلع �أو
ا�ستثنا ًء من �أحكام املادتني ( )20و( )21من هذا القانون ،تحُ َ
اخلدمات بني الأ�شخا�ص املرتبطني على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية �إذا كانت قيمة التوريد �أقل من
القيمة ال�سوقية ومل يكن من حق العميل خ�صم �ضريبة املدخالت بالكامل.
وحتدِّ د الالئحة �شروط و�ضوابط تطبيق هذه املادة.

مادة ()23
قيمة التوريد املف َ
رت�ض

ت�سب قيمة التوريد املفرتَ�ض على �أ�سا�س قيمة ال�شراء �أو التكلفة الفعلية لل�سلع �أو اخلدمات
تحُ َ
حمل التوريد املفرت�ض.
وحال تعذر حتديد قيمة ال�شراء �أو التكلفة الفعلية؛ تعتمد القيمة ال�سوقية العادلة لتلك ال�سلع
�أو اخلدمات.

مادة ()24
قيمة التوريد بعد التخفي�ض

ُتخ َّف�ض قيمة التوريد بالآتي:
 -1التخفي�ضات على الأ�سعار والخ�صومات الممنوحة للعميل.
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 -2قيمة الإعانات الممنوحة من الدولة �إلى المورد.
 -3المبال���غ الم�س��� َّددة من المو ِّرد الخا�ضع لل�ضريبة با�سم ولح�س���اب العميل ،وفي هذه الحالة ال
خ�صم ال�ضريبة الم�س َّددة على هذه النفقات.
يجوز للمو ِّرد الخا�ضع لل�ضريبة ْ
وحتدِّ د الالئحة �شروط و�ضوابط احت�ساب ال�ضريبة بعد التخفي�ض.

مادة ()25
قيمة توريد الق�سائم ال�شرائية

ت�سب قيمة توريد الق�سائم ال�شرائية على �أ�سا�س قيمة الفارق بني املقابل الذي ح�صل عليه
تحُ َ
مو ِّرد الق�سيمة ال�شرائية والقيمة الأ�سمية املد َّونة عليها.

مادة ()26
القيمة عند �إعادة اال�سترياد بعد النقل والت�صدير امل�ؤقت لل�سلع

�إذا مت نقل ال�سلع م�ؤقت ًا �إىل �إحدى الدول املط ِّبقة� ،أو ت�صديرها بهدف ا�ستكمال ت�صنيعها �أو
ت�سب قيمتها النهائية اخلا�ضعة لل�ضريبة عند �إعادة ا�ستريادها �إىل اململكة ،على
�إ�صالحها ،تحُ َ
املوحد
�أ�سا�س قيمة الزيادة التي طر�أت عليها ِو ْفق ًا لمِ ا هو من�صو�ص عليه يف النظام (القانون) َّ
للجمارك.

مادة ()27
قيمة التوريد على �أ�سا�س هام�ش الربح

يجوز للخا�ضع لل�ضريبة يف �أية فرتة �ضريبية ،وبعد موافقة اجلهاز ،احت�ساب قيمة توريدات
بع�ض ال�سلع اخلا�ضعة لل�ضريبة من خالل ا�ستخدام �آلية هام�ش الربح بد ًال عن قيمة التوريد.
وحتدِّ د الالئحة ال�سلع التي تط َّبق عليها �آلية هام�ش الربح ،وال�شروط وال�ضوابط الالزمة
لتطبيق هذه املادة.

مادة ()28
تعديل قيمة التوريد

يجوز للخا�ضع لل�ضريبة تعديل قيمة التوريد عند حدوث � ِّأي من احلاالت التالية يف تاريخ
الحق على تاريخ التوريد :
� -1إلغاء التوريد �أو ر ْف ُ�ضه كلي ًا �أو جزئي ًا.
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 -2تخفي�ض قيمة التوريد.
 -3عدم تح�صيل المقابل جزئي ًا �أو كلي ًا ِو ْفق ًا لل�شروط المط َّبقة على الديون المعدومة.
الخ ْدمات ب�شرط قبول المو ِّرد.
� -4إرجاع ال�سلع �أو ِ
ويلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتعديل قيمة التوريد عند حدوث تغيري �أو تعديل جوهري يف طبيعة
امل�ستحقة.
التوريد مبا من �ش�أنه زيادة مبلغ ال�ضريبة
َ
وحتدِّ د الالئحة �شروط و�ضوابط تطبيق �أحكام هذه املادة.

الف�صل الثامن
الت�سجيل
مادة ()29
الت�سجيل الإلزامي

�أ -يك���ون ح��� ُّد الت�سجيل الإلزامي الح��� َّد المن�صو�ص عليه في الفقرة ( )2م���ن المادة ( )50من
االتفاقية.
ب -يكون الخا�ضع لل�ضريبة المقيم ،ملزَ م ًا بالت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة في الحالتين الآتيتين:
�	-1إذا تجاوزت قيمة عمليات التوريد التي يبا�شرها في المملكة خالل فترة االثني ع�شر
�شهر ًا ال�سابقة على نهاية �أي �شهر خالل ال�سنة حد الت�سجيل الإلزامي.
�	-2إذا كان من المتوقع �أنْ تتجاوز  -في �أي وقت  -قيمة عمليات التوريد التي يبا�شرها في
المملكة خالل فترة االثني ع�شر �شهر ًا القادمة ،حد الت�سجيل الإلزامي.
ج -يكون ال�شخ�ص غير المقيم ُملزَ م ًا بالت�سجيل في المملكة لأغرا�ض ال�ضريبة ،بغ�ض النظر عن
قيمة توريداته ،طالما كان ُملزَ م ًا ب�سداد ال�ضريبة في المملكة ،وعليه �إ َّما �أنْ يقوم بالت�سجيل
مبا�ش���رة �أو من خ�ل�ال تعيين ممثل �ضريبي له بعد موافقة الجه���از ،ويحل الممثل ال�ضريبي
محل���ه في جميع الحقوق وااللتزامات طبق ًا للأحكام المن�صو�ص عليها في المادة ( )67من
هذا القانون.
د -تحدِّ د الالئحة القواعد والإجراءات وال�شروط الالزمة لتطبيق �أحكام هذه المادة.

مادة ()30
ت�سجيل املجموعة ال�ضريبية

يجوز ت�سجيل �شخ�صني اعتباريني �أو �أكرث خا�ض َعني لل�ضريبة ومقي َمني يف اململكة ،كمجموعة
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�ضريبية واحدة ،بنا ًء على طلبهم ،وبعد ا�ستيفاء ال�شروط والإجراءات التي حتدِّ دها الالئحة.
ويكون جميع �أع�ضاء املجموعة ال�ضريبية م�سئولني بالت�ضامن عن االلتزامات ال�ضريبية
اخلا�صة بتلك املجموعة ،والنا�شئة خالل فرتة ان�ضمامهم �إليها.
ويف جميع الأحوال يجوز للجهاز تعديل �أو �إلغاء ت�سجيل املجموعة ال�ضريبية ِو ْفق ًا لل�شروط
والأو�ضاع والإجراءات التي حتدِّ دها الالئحة.

مادة ()31
ت�سجيل الأ�شخا�ص املرتبطني من ِق َبل اجلهاز

يجوز للجهاز �أنْ يقوم بت�سجيل الأ�شخا�ص املرتبطني تلقائي ًا ِو ْفق ًا للحاالت وال�شروط
والأو�ضاع التي حتددها الالئحة.

مادة ()32
اال�ستثناء من الت�سجيل

للجهاز ا�ستثنا ُء اخلا�ضع لل�ضريبة من الت�سجيل الإلزامي – بنا ًء على طلبه � -إذا كانت كامل
توريداته خا�ضعة لن�سبة ال�صفر باملائة.
ويلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بعد املوافقة على ا�ستثنائه من الت�سجيل الإلزامي ب�إخطار اجلهاز
ب�أية تعديالت �أو تغيريات تطر�أ على ن�شاطه وجتعله ملزم ًا بالت�سجيل ،فور حدوثها ،وذلك يف
املواعيد والأو�ضاع وطبق ًا للإجراءات التي حتددها الالئحة.
امل�ستحقة على
ويف جميع الأحوال ،للجهاز حت�صيل قيمة ال�ضريبة والغرامات الإدارية
َ
اخلا�ضع لل�ضريبة عن الفرتة التي مت ا�ستثنا�ؤه خاللها من الت�سجيل دون وجه حق.

مادة ()33
الت�سجيل االختياري (الطوعي)

�أ -يك���ون ح��� ُّد الت�سجيل االختياري الح َّد المن�صو�ص عليه ف���ي الفقرة ( )3من المادة ( )51من
االتفاقية.
ب -يح���ق لغير الملزَ م بالت�سجي���ل ِو ْفق ًا لأحكام المادة ( )29من هذا القانون� ،أن يطلب ت�سجيله
اختياري ًا لأغرا�ض ال�ضريبة في الحالتين الآتيتين:
� -1إذا �أثبت في نهاية �أي �شهر �أن قيمة توريداته �أو م�صروفاته خالل فترة االثني ع�شر
�شهر ًا ال�سابقة بلغت حد الت�سجيل االختياري.
 -2في � ِّأي وقت يتوقع �أنْ تتجاوز قيمة توريداته �أو م�صروفاته خالل فترة االثني ع�شر �شهر ًا
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القادمة حد الت�سجيل االختياري.
ج -وتحدِّ د الالئحة القواعد والإجراءات وال�شروط الالزمة لتطبيق �أحكام هذه المادة.

مادة ()34
�إلغاء الت�سجيل

الم�سجل �أن يتقدم �إلى الجهاز بطلب لإلغاء ت�سجيله في �إحدى الحاالت الآتية:
�أ -يجب على
ِّ
� -1إذا تو َّقف عن مزاولة ن�شاطه االقت�صادي.
� -2إذا تو َّقف عن القيام بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة وذلك خالل �أية فترة اثني ع�شر �شهر ًا
متتالية.
� -3إذا تب َّين في نهاية � ِّأي �شهر �أن قيمة توريداته الخا�ضعة لل�ضريبة العائدة لفترة االثني
ع�شر �شهر ًا ال�سابقة انخف�ضت عن حد الت�سجيل االختياري ،وال يتوقع �أن تتجاوز قيمة
توريداته �أو م�صروفاته خالل فترة االثني ع�شر �شهر ًا التالية حد الت�سجيل االختياري.
للم�سج���ل �أنْ يتقدم �إلى الجهاز بطلب لإلغاء ت�سجيله �إذا انخف�ضت قيمة توريداته الخا�ضعة
ب-
ِّ
لل�ضريب���ة العائ���دة لفترة االثني ع�ش���ر �شهر ًا ال�سابقة �إل���ى �أقل من ح���د الت�سجيل الإلزامي
وتجا ُوزِها حد الت�سجيل االختياري.
ج -وتح���دِّ د الالئحة �إج���راءات و�ضوابط و�شروط �إلغ���اء الت�سجيل ،والقواع���د ِّ
المنظمة لحاالت
ر ْف�ض �إلغائه.

الف�صل التا�سع
الفرتة ال�ضريبية والإقرار ال�ضريبي
مادة ()35
الفرتة ال�ضريبية

تحُ َّدد الالئحة الفرتة ال�ضريبية التي يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة احت�ساب و�سداد ال�ضريبة
عنها ب�شرط �أال تقل عن �شهر ،ويجوز �أنْ تختلف مواعيد بداية ونهاية هذه الفرتة ح�سب كل
خا�ضع لل�ضريبة ،وكذلك احلاالت التي يجوز فيها تعديل الفرتة ال�ضريبية بالزيادة �أو النق�صان
�سواء من جانب اجلهاز �أو بنا ًء على طلب اخلا�ضع لل�ضريبة.
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مادة ()36
تقدمي الإقرار ال�ضريبي

يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة �أن يقدِّ م �إىل اجلهاز �إقرار ًا �ضريبي ًا عن كل فرتة �ضريبية
ف�صح فيه عن جميع عمليات اال�سترياد والتوريدات التي قام بها �أو تل َّقاها ،خالل تلك الفرتة،
ُي ِ
وذلك على النموذج املُعد لهذا الغر�ض من اجلهاز خالل موعد �أق�صاه اليوم الأخري من ال�شهر
التايل النتهاء الفرتة ال�ضريبية املعنية.
ويلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة بتقدمي هذا الإقرار ولو مل ي ُقم ب�أية معاملة �شراء �أو ا�سترياد �أو
توريد خالل الفرتة ال�ضريبية.
و�إذا مل يقدِّ م اخلا�ضع لل�ضريبة �إقراره ال�ضريبي خالل املوعد امل�شار �إليه يف الفقرة الأوىل
من هذه املادة ،يكون للجهاز احلق يف تقدير ال�ضريبة عن الفرتة ال�ضريبية التي مل يق َّدم عنها
الإقرار ،على �أن ُيحدِّ د اجلهاز الأ�س�س التي ا�ستند عليها يف تقديره ،وذلك دون الإخالل بامل�سئولية
اجلنائية للخا�ضع لل�ضريبة والغرامات الإدارية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
ومع مراعاة �أحكام املادة ( )61من االتفاقية ،تبينِّ الالئحة البيانات الواجب توافرها يف
َ
َ
و�ضوابطه و�إجراءات تقدميه.
و�شروطه
الإقرار ال�ضريبي

مادة ()37
تعديل الإقرار ال�ضريبي

مع مراعاة حكم املادة ( )28من هذا القانون ،يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة ب�إخطار اجلهاز �إذا
طر�أ ما ي�ستوجب تعديل �إقراره ال�ضريبي ،وعليه �إجراء التعديل الالزم يف الإقرار لت�صحيحه
ِط ْبق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي حتدِّ دها الالئحة.

الف�صل العا�شر
الفاتورة ال�ضريبية
مادة ()38
�إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية

�صدر ن�سخة �أ�صلية من الفاتورة ال�ضريبية عند قيامه
يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة �أنْ ُي ِ
ت�سلُّمه املقابل كلي ًا �أو جزئي ًا قبل
بتوريد ال�سلع واخلدمات مبا ذلك التوريد املفرتَ�ض� ،أو عند َ
تاريخ التوريد.
ومع مراعاة �أحكام الفقرة ( )1من املادة ( )56من االتفاقية ،تحُ دِّ د الالئحة البيانات
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الواجب �أنْ تت�ضمنها الفاتورة ال�ضريبية ،و�شروط و�إجراءات �إ�صدارها مبا فيها الفواتري
الإلكرتونية ،واحلاالت التي ُي�ستث َنى فيها اخلا�ضع لل�ضريبة من �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية،
وتلك التي يجوز مبوجبها �إ�صدار م�ستندات بديلة عن الفاتورة ال�ضريبية و�شروطها وبياناتها،
واحلاالت التي يجوز فيها للعميل �أو الغري �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية نيابة عن املورد.

مادة ()39
تاريخ �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية

يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية يف موعد �أق�صاه خم�سة ع�شر يوم ًا
من انتهاء ال�شهر الذي مت فيه التوريد.

مادة ()40
ال ُع ْملة امل�ستخدَمة يف الفاتورة ال�ضريبية

يجب حتويل املبلغ الوارد يف الفاتورة ال�ضريبية �إىل الدينار البحريني �إذا كان التوريد
با�ستخدام ُع ْملة �أخرى.
ويتم التحويل على �أ�سا�س �سعر ال�صرف املعت َمد لدى م�صرف البحرين املركزي يف تاريخ
التوريد.

مادة ()41
تعديل الفاتورة ال�ضريبية (�إ�شعار دائن/مدين)

�أ -يج���ب عل���ى الخا�ض���ع لل�ضريب���ة �أنْ يق���وم بتعديل قيم���ة التوريد عن���د توا ُفر �إح���دى الحاالت
المن�صو����ص عليها في المادة ( )28من هذا القان���ون ،بعد �إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية ،على
ي�صحح بموجبه الفات���ورة ال�ضريبية الأ�صلية ،وذلك ِو ْفق ًا
�أنْ ُي���د َرج هذا التعديل في م�ست َند ِّ
ِلما يلي:
�	-1إذا كان مبلغ ال�ضريبة المث َبت في الفاتورة الأ�صلية ُيجا ِوز القيمة الفعلية للتوريد ،يتع َّين
�صدر �إ�شعار دائن للعميل.
على الخا�ضع لل�ضريبة الذي قام بالتوريد �أنْ ُي ِ
�	-2إذا كان مبلغ ال�ضريبة المث َبت في الفاتورة الأ�صلية �أقل من القيمة الفعلية للتوريد ،يتع َّين
�صدر �إ�شعار مدين للعميل.
على الخا�ضع لل�ضريبة الذي قام بالتوريد �أنْ ُي ِ
عامل هذا الم�ست َند ذات المعاملة المق َّررة للفاتورة ال�ضريبية الأ�صلية.
ب -وفي جميع الأحوال ُي َ
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الف�صل احلادي ع�شر
خ�صم وت�سوية ال�ضريبة
ْ
مادة ()42
خ�صم �ضريبة املُد َْخالت
ْ

للخ�صم من ِق َب���ل الخا�ضع لل�ضريبة عن �أية فترة �ضريبية هي مجموع
�أ -تك���ون ال�ضريبة القابلة ْ
والخ ْدمات المو َّردة له �أو الم�ستوردة
�ضريب���ة ال ُم ْد َخالت الم�س َّددة �أو
الم�ستحقة على ال�سل���ع ِ
َ
منه لغايات القيام بالمعامالت الآتية:
 -1التوريدات الخا�ضعة لل�ضريبة.
 -2التوريدات التي تتم خارج المملكة متى كانت خا�ضعة لل�ضريبة فيها.
ب -تك���ون ال�ضريبة الم�س َّددة عند اال�ستيراد لدى دولة مط ِّبق���ة �أخرى تكون َم ْن َفذ الدخول الأول
للخ�صم عندما تكون المملكة َم ْن َفذ مق�صد ال�سلع النهائي.
لل�سلع �إلى دول المجل�س قابلة ْ
خ�صم �ضريبة ال ُم َ
دخالت التي
ج -م���ع مراعاة م���ا ت�ض َّمنته الفقرة (�أ) من هذه المادة ،ال يجوز ْ
تح ُّملها في الحاالت الآتية:
تم َ
مخ�ص�صة لغير غايات الن�شاط االقت�صادي للخا�ضع
� -1إذا ُد ِفعت عن �سلع �أو خدمات َّ
لل�ضريبة.
� -2إذا ُد ِفعت عن �سلع محظو ٍر تدا ُو ُلها في المملكة.
� -3إذا ُد ِفعت عن عمليات ا�ستيراد �أو توريد ،معفاة من ال�ضريبة في المملكة.
للخ�صم ،كما
دُ -تح���دِّ د الالئحة الحاالت الأخرى التي تك���ون فيها �ضريبة ال ُم ْد َخالت غير قابلة ْ
تحدِّ د الأحكام وال�شروط وال�ضوابط ِّ
المنظمة لتطبيق �أحكام هذه المادة.

مادة ()43
خ�صم �ضريبة املُد َْخالت
�شروط ْ

ت�سلُّم واحتفاظ اخلا�ضع لل�ضريبة
ُي�شرتَط ْ
خل�صم �ضريبة املُ ْد َخالت يف �أية فرتة �ضريبيةَ ،
بالفاتورة ال�ضريبية �أو امل�ستندات اجلمركية التي ُتث ِبت �أنه م�ستو ِرد لل�سلع املتعلقة بالتوريد �أو
اال�سترياد الذي ا�ست ُِح َّقت عنه �ضريبة املُ ْد َخالت.

مادة ()44
خ�صم �ضريبة املُد َْخالت امل�سدَّدة قبل تاريخ الت�سجيل
ْ

واخل ْدمات املو َّردة له �أو التي
خ�صم �ضريبة املُ ْد َخالت على ال�سلع ِ
يجوز للخا�ضع لل�ضريبة ْ
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قام با�ستريادها قبل تاريخ الت�سجيل ،مبوجب الإقرار ال�ضريبي عن الفرتة ال�ضريبية الأوىل بعد
الت�سجيل� ،إذا توافرت ال�شروط الآتية:
الخ ْدمات بغر�ض القيام بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة.
 -1ت َل ِّقي ال�سلع �أو ِ
 -2عدم توريد ال�سلع قبل تاريخ الت�سجيل.
 -3عدم ا�ستهالك الأ�صول الر�أ�سمالية بالكامل قبل تاريخ الت�سجيل.
الخ ْدمات خالل مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �سابقة على تاريخ الت�سجيل.
 -4ت َل ِّقي ِ
الخ�صم المن�صو�ص عليها
 -5ع���دم خ�ضوع ال�سلع ِ
والخ ْدمات ل ِّأي قيد من القيود المرتبطة بحق ْ
في االتفاقية وهذا القانون.

مادة ()45
اخل�صم ال ِّن ْ�سبي ل�ضريبة املُد َْخالت
ْ

�ستخدم للقيام
وخ ْدمات ُت َ
يف الأحوال التي تكون فيها �ضريبة املُ ْد َخالت مرتبطة ب�سلع ِ
خ�صم �ضريبة املُ ْد َخالت
بتوريدات خا�ضعة لل�ضريبة وتوريدات غري خا�ضعة لل�ضريبة ،ال يجوز ْ
�إال يف حدود الن�سبة العائدة للتوريدات اخلا�ضعة لل�ضريبة.
اخل�صم وال�شروط وال�ضوابط الأخرى لتطبيق �أحكام
وحتدِّ د الالئحة طرق احت�ساب ن�سبة ْ
هذه املادة.

مادة ()46
ت�سوية �ضريبة امل ُ َ
للخ�صم
دخالت القابلة
ْ

خ�صمها عند ا�ستيراد �أو
�أ -يلت���زم الخا�ضع لل�ضريبة بتعديل قيمة �ضريبة ال ُم ْد َخالت التي �سبق ْ
الخ ْدمات المو َّردة له �إذا زادت �أو نق�صت عن قيمة �ضريبة ال ُم ْد َخالت المتاح
ت َل ِّقي ال�سلع �أو ِ
خ�صمها ،وذلك في الحاالت الآتية:
له ْ
� -1إلغاء معاملة التوريد �أو ر ْف ُ�ضها.
 -2تخفي�ض قيمة التوريد بتاريخ الحق لتاريخ التوريد.
 -3عدم �سداد مقابل التوريد كلي ًا �أو جزئي ًا ِو ْفق ًا ل�شروط الديون المعدومة.
 -4تغيير وجه ا�ستخدام الأ�صول الر�أ�سمالية.
ب	-ال يلتزم الخا�ضع لل�ضريبة بتعديل �ضريبة ال ُم ْد َخالت في �إحدى الحالتين الآتيتين:
 -1ثبوت فقدان ال�سلع الم�ستو َردة �أو المو َّردة ل�صالحه �أو تلفها �أو �سرقتها ،وذلك ِو ْفق ًا
لل�شروط وال�ضوابط التي تحدِّ دها الالئحة.
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 -2ا�ستخدام ال�سلع الم�ستو َردة �أو المو َّردة له كع ِّينات �أو هدايا ذات قيمة زهيدة ِو ْفق ًا
للمن�صو�ص عليه بالبند ( )4من الفقرة (�أ) بالمادة ( )10من هذا القانون.

مادة ()47
�ضريبة املُد َْخالت على الأ�صول الر�أ�سمالية

خ�صم �ضريبة املُ ْد َخالت على الأ�صول الر�أ�سمالية ِو ْفق ًا لقيمتها الدفرتية ال�صافية يف تاريخ
ُت َ
الت�سجيل.
خ�صم وت�سوية �ضريبة املُ ْد َخالت على الأ�صول الر�أ�سمالية ،ومدد
وحتدِّ د الالئحة �آلية ْ
االحتفاظ ب�سجالت ودفاتر الأ�صول الر�أ�سمالية.

مادة ()48
امل�ستحقة
ت�سوية ال�ضريبة
َ

مع مراعاة حكم املادة ( )41من هذا القانون ،يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة القيام بت�سوية
امل�ستحقة عليه يف احلالتني الآتيتني:
ال�ضريبة
َ
 -1تواف���ر �إح���دى الحاالت المن�صو�ص عليها في المادة ( )28م���ن هذا القانون مما ترتب عليه
تعديل قيمة التوريد.
� -2إذا تم ف ْر�ض ال�ضريبة ب�شكل خاطىء.
وحتدِّ د الالئحة ال�شروط وال�ضوابط الالزمة لت�سوية ال�ضريبة.

مادة ()49
تقدير اجلهاز لل�ضريبة ال�صافية

امل�ستحقة� ،إذا ثبت عدم �صحة احت�ساب
يحق للجهاز ،يف جميع الأحوال ،تقدير مبلغ ال�ضريبة
َ
ال�ضريبة من جانب اخلا�ضع لل�ضريبة ،ويجب �أنْ يكون تقديره قائم ًا على �أ�سباب جدِّ ية من واقع
بيانات وم�ستندات متاحة لديه.
وحتدِّ د الالئحة الأحكام والقواعد والإجراءات ِّ
املنظمة لتطبيق هذه املادة.

الف�صل الثاين ع�شر
�سداد ال�ضريبة
مادة ()50
امل�ستحقة عن التوريد
�سداد ال�ضريبة
َ

يجب على اخلا�ضع لل�ضريبة �سداد مبلغها للجهاز رفقة �إقراره ال�ضريبي ،وذلك ِط ْبق ًا
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للقواعد والإجراءات التي حتدِّ دها الالئحة.

مادة ()51
امل�ستحقة عند اال�سترياد
�سداد ال�ضريبة
َ

الم�ستحقة عن اال�ستيراد �إذا كان���ت المملكة َم ْن َفذ الدخول الأول،
�أُ -ي�س���دِّ د الم�ست���ورد ال�ضريبة
َ
ِو ْفق��� ًا لأحكام هذا القانون� ،إلى �شئون الجمارك بوزارة الداخليةِ ،ط ْبق ًا للإجراءات وال ُّن ُظم
والأو�ضاع التي يحدِّ دها الجهاز.
ب -ا�ستثن���ا ًء من حكم الفق���رة (�أ) من هذه المادة ،يجوز للجه���از �أنْ ي�سمح للم�ستورد الخا�ضع
الم�ستحق���ة عل���ى ال�سل���ع الم�ست���و َردة لغاي���ات الن�شاط
لل�ضريب���ة ت�أجي���ل �س���داد ال�ضريب���ة
َ
االقت�صادي.
ف�صح عن ال�ضريبة الم� َّؤجل �سدادُها
ويجب على الم�ستورد الخا�ضع لل�ضريبة في هذه الحالة �أنْ ُي ِ
ف�ص���ح عنها قابلة
ف���ي �إق���راره ال�ضريبي .و ُت َع��� ُّد ال�ضريبة
َ
الم�ستحقة الم� َّؤج���ل �سدادُها وال ُم َ
للخ�صم ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
ْ
ج -تحدِّ د الالئحة الأحكام والقواعد والإجراءات الالزمة لتطبيق �أحكام هذه المادة.

مادة ()52
تعليق ال�ضريبة

ُتع َّلق ال�ضريبة عند اال�سترياد �إذا ُو ِ�ضعت ال�سلع امل�ستو َردة يف �أحد الأو�ضاع املع َّلقة للر�سوم
املوحد
اجلمركية ،وذلك ِو ْفق ًا لل�شروط وال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف النظام (القانون) َّ
للجمارك.
ويجب على امل�ستو ِرد اخلا�ضع لل�ضريبة يف هذه احلالة تقدمي �ضمان مايل ُي ِّ
غطي قيمة
ال�ضريبة يتم احت�سابه ِو ْفق ًا للقواعد وال�ضوابط التي حت َّددها الالئحة.

الف�صل الثالث ع�شر
فر�ض ال�ضريبة بن�سبة ال�صفر باملئة
مادة ()53
ال�سلع واخلدمات اخلا�ضعة لل�ضريبة بن�سبة ال�صفر باملئة

ُتطبق ن�سبة ال�صفر باملئة على املعامالت الآتية:
 -1ت�صدير ال�سلع �إلى خارج �أقاليم الدول المطبقة.
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 -2توري���د ال�سل���ع �إلى �إحدى الأو�ض���اع المعلقة للر�سوم الجمركية المن�صو����ص عليها في النظام
(القانون) الموحد للجمارك� ،أو توريدها �ضمن تلك الأو�ضاع المعلقة للر�سوم الجمركية.
 -3خدم���ات نقل الركاب وال�سلع من �أو �إلى المملكة ،الذي يبد�أ في المملكة �أو ينتهي فيها �أو يمر
عبر �أرا�ضيها ،وما يت�ضمنه من خدمات وتوريد و�سائل نقل مرتبطة به.
 -4توريد خدمات الرعاية ال�صحية الوقائية والأ�سا�سية وال�سلع والخدمات المرتبطة بها.
 -5توري���د �أو ا�ستيراد الأدوية والتجهيزات الطبي���ة بمراعاة التن�سيق مع الجهات الطبية المعنية
بالمملكة.
� -6إع���ادة ت�صدي���ر ال�سلع المنقولة التي تم ا�ستيرادها م�ؤقت ًا �إل���ى المملكة من �أجل �إ�صالحها �أو
ترميمها �أو تحويلها �أو معالجتها ،وما تت�ضمنه من خدمات م�ضافة �إليها.
 -7توري���د الخدم���ات من مورد خا�ض���ع لل�ضريبة مقيم في المملكة ل�صال���ح عميل غير مقيم في
�إقليم الدول المطبقة ي�ستفيد من الخدمة خارج �إقليم الدول المطبقة ،وذلك بمراعاة حكم
المادة ( )17من هذا القانون.
 -8توريد �أو ا�ستيراد الذهب والف�ضة والبالتين اال�ستثماري� ،إذا كان خال�ص ًا بن�سبة نقاوة ال تقل
ع���ن ( )%99وقاب ًال للتداول ف���ي �سوق ال�سبائك العالمي ،بنا ًء عل���ى �شهادة ت�صدرها الجهة
المعنية بفح�ص المعادن والأحجار ذات القيمة بالمملكة.
� -9أول توريد بعد ا�ستخراج الذهب والف�ضة والبالتين لغايات التجارة.
 -10توري���د وا�ستي���راد الل�ؤل�ؤ والأحجار ذات القيمة ،بعد الح�ص���ول على �شهادة ت�صدرها الجهة
المعنية بفح�ص الل�ؤل�ؤ والأحجار ذات القيمة بتحديد طبيعتها.
 -11ت�شييد المباني الجديدة.
 -12توري���د خدم���ات التعلي���م وال�سلع والخدمات المرتبط���ة بها لدور الح�ضان���ة ومرحلة ما قبل
التعليم الأ�سا�سي والتعليم الأ�سا�سي والثانوي والعالي.
 -13قطاع النقل المحلي.
 -14قطاع النفط والم�شتقات النفطية والغاز.
 -15توريد وا�ستيراد ال�سلع الغذائية الم�شار �إليها في البند (�أو ًال) من المادة ( )31من االتفاقية.
وحتدد الالئحة ال�شروط وال�ضوابط والإجراءات الالزمة لتطبيق �أحكام هذه املادة.
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الف�صل الرابع ع�شر
الإعفاءات
مادة ()54
خلدْمات املالية
توريد ا ِ

اخل ْدمات املالية التي تحُ دِّ دها الالئحة ،و ُي�ستث َنى من ذلك ما
ُيع َفى من ال�ضريبة توريد ِ
خ�صم جتاري.
ُي�س َّدد عن اخلدمة �صراحة كر�سم �أو عمولة �أو ْ
و ُتبينِّ الالئحة القواعد وال�شروط الالزمة لتطبيق هذه املادة.

مادة ()55
توريد الأرا�ضي الف�ضاء واملباين

ُتع َفى من ال�ضريبة توريدات الأرا�ضي الف�ضاء واملباين من خالل بيعها �أو �إيجارها،
وتبينِّ الالئحة ال�شروط والقواعد الالزمة لتطبيق هذه املادة.

مادة ()56
اال�سترياد امل ُ ْع َفى من ال�ضريبة

ُتع َفى من ال�ضريبة املعامالت الآتية:
المق�صد النهائي معفي ًا من ال�ضريبة �أو
 -1معام�ل�ات ا�ستيراد ال�سلع� ،إذا كان توريدها في دولة
َ
خا�ضع ًا لها بن�سبة ال�صفر بالمائة.
 -2معامالت ا�ستيراد ال�سلع المعفاة من الر�سوم الجمركية ِو ْفق ًا لل�شروط وال�ضوابط المن�صو�ص عليها في النظام
الموحد للجمارك وهي كالآتي:
(القانون) َّ

�أ -الإعفاءات الدبلوما�سية.
ب -الإعفاءات الع�سكرية.
ج -ا�ستيراد الأمتعة ال�شخ�صية والأدوات المنزلية الم�ستعملة التي يج ُل ُبها المواطنون
المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة.
د -ا�ستيراد ال�سلع المعادة.
 -3الأمتعة ال�شخ�صية والهدايا التي ترد ب�صحبة الم�سافرين.
 -4م�ستلزمات ذوي االحتياجات الخا�صة.
وحتدِّ د الالئحة ال�شروط وال�ضوابط والإجراءات الالزمة لتطبيق �أحكام هذه املادة.
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الف�صل اخلام�س ع�شر
ا�سرتداد ال�ضريبة وترحيل الفائ�ض
مادة ()57
ا�سرتداد ال�ضريبة

�أ -م���ع مراع���اة �أحكام المواد من (� )65إلى ( )69من االتفاقي���ة ،للجهاز رد ال�ضريبة الم�س َّددة
عن � ِّأي توريد �أو ا�ستيراد �صدر من � ٍّأي من الآتي ذكرهم:
-1الخا�ضع لل�ضريبة ال ُم�سدِّ د مب َلغها بالزيادة.
-2الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوما�سية والع�سكرية
والخ ْدمات المو َّردة داخل المملكة.
بالن�سبة لل�سلع ِ
-3الخا�ضع لل�ضريبة بالمملكة بالن�سبة لل�ضريبة التي قام ب�سدادها لدى دولة مط ِّبقة �أخرى
لغايات قيامه بن�شاطه االقت�صادي.
-4ال�سياح.
وحتدِّ د الالئحة ال�شروط وال�ضوابط والإجراءات الالزمة لتطبيق هذه الفقرة.
بُ -ت�ص��� َرف قيم���ة ال�ضريبة التي تواف���رت �شروط ا�سترداده���ا من ح�ساب المبال���غ المحجوزة
م���ن ح�صيلة �إي���رادات ال�ضريب���ة والغرامات الإداري���ة المرتبطة بها لغاي���ات تغطية طلبات
اال�سترداد.

مادة ()58
ترحيل فائ�ض ال�ضريبة القابلة لال�سرتداد

للخا�ضع لل�ضريبة �أنْ يطلب من اجلهاز ترحيل فائ�ض ال�ضريبة ال�صافية القابلة لال�سرتداد
�إىل فرتات �ضريبية الحقة.
مقا�صة بني فائ�ض ال�ضريبة ال�صافية و�أية �ضرائب �أو غرامات
وللجهاز احلق يف �إجراء َّ
�ستحق على اخلا�ضع لل�ضريبة مبوجب �أحكام هذا القانون �أو � ِّأي قانون �ضريبي �آخر ،يف
�إدارية ُت َ
فرتات �ضريبية الحقة حتى ا�ستنفاد قيمة الفائ�ض.
وتحُ دِّ د الالئحة القواعد ِّ
املنظمة لتطبيق �أحكام هذه املادة.
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الف�صل ال�ساد�س ع�شر
َّ
ال�ض ْبطية الق�ضائية
مادة ()59
�صالحيات م�أموري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائي

بندبهم قرار من الوزير املع ِني ب�ش�ؤون العدل باالتفاق مع
يكون للموظفني الذين َي�صدُر ْ
الوزير� ،صفة َّ
ال�ض ْبطية الق�ضائية يف تنفيذ �أحكام هذا القانون والقرارات املن ِّفذة له ،وذلك
بالن�سبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�صا�صاتهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهمز ولهم يف
�سبيل ذلك معاينة املعامل وامل�صانع واملخازن واملحال واملن�ش�آت وغريها من تلك التي تبا�شر
ن�شاط ًا يتعلق بتوريد �أو ا�سترياد �سلع �أو خدمات خا�ضعة لل�ضريبة ،وغ ْل ِقها َ
حت ُّف ِظي ًاَ ،
و�ض ْبط
لل�س ْكنى يجب احل�صول على
املخالفات ،وحترير املحا�ضر الالزمةز و�إذا كان املحل عقار ًا معد ًا ُّ
�إذن من النيابة العامة.
ويجوز يف حاالت َّ
ال�ض ْبط اال�ستعانة برجال ال�سلطة العامة �إذا اقت�ضى الأمر ذلك.

الف�صل ال�سابع ع�شر
الغرامات الإدارية
مادة ()60
حاالت ف ْر�ض الغرامات الإدارية

�أ -فيم���ا ع���دا حاالت ال َّت َه��� ُّرب ال�ضريبي المن�صو����ص عليها في المادة ( )63م���ن هذا القانون،
ُتف َر�ض غرامة �إدارية على كل َمن ارتكب �أحد الأفعال الآتية:
 -1الت�أخر في تقديم الإقرار ال�ضريبي �أو �سداد ال�ضريبة عن المدة المق َّررة بما ال يجاوز
ح�سب الغرامة في هذه الحالة بن�سبة ال تقل عن ( ،)%5وال تزيد على
�ستين يوم ًا ،و ُت َ
( )%25من قيمة ال�ضريبة التي كان يتع َّين الإقرار بها �أو �سدادها.
 -2عدم التق ُّدم للت�سجيل خالل مدة �ستين يوم ًا من تاريخ انتهاء مهلة الت�سجيل المن�صو�ص
حت�سب الغرامة في
عليها في هذا القانون �أو من تاريخ بلوغه حد الت�سجيل الإلزامي ،و ُت َ
هذه الحالة بمبلغ ال يتجاوز ع�شرة �آالف دينار.
والخ ْدمات �إذا
 -3تقديم بيانات خاطئة عما يبا�شره من عمليات ا�ستيراد �أو توريد لل�سلع ِ
ح�سب الغرامة في هذه الحالة بن�سبة ال تقل
ظهرت في قيمتها زيادة عما ورد ب�إقراره .و ُت َ
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عن ( )%2.5وال تزيد على ( )%5من قيمة ال�ضريبة غير ال ُم�س َّددة عن كل �شهر �أو جزء
منه لم ُت�س َّدد عنه ال�ضريبة.
ب -مع عدم الإخالل ب�أية غرامة �أ�شد من�صو�ص عليها في � ِّأي قانون �آخرُ ،تف َر�ض غرامة �إدارية
ال تجا ِوز خم�سة �آالف دينار ،على كل َمن ارتكب �أحد الأفعال الآتية:
 -1القيام بم ْنع �أو �إعاقة موظفي الجهاز �أو القائمين على تنفيذ �أحكام هذا القانون والقرارات
المن ِّفذة له من �أداء واجباتهم �أو ممار�سة اخت�صا�صاتهم في الرقابة والتفتي�ش والمعاينة
والمراجعة وطلب الم�ستندات �أو االطالع عليها.
 -2عدم �إخطار الجهاز بالتغييرات التي طر�أت على بيانات طلب الت�سجيل �أو معلومات
الإقرار ال�ضريبي خالل المواعيد المح َّددة.
الخ ْدمات �شاملة ال�ضريبة طبق ًا لحكم المادة ()3
 -3االمتناع عن ع ْر�ض �أ�سعار ال�سلع �أو ِ
من هذا القانون.
 -4االمتناع عن تقديم المعلومات �أو البيانات التي يطلبها الجهاز.
 -5عدم االلتزام بال�شروط والإجراءات المتعلقة ب�إ�صدار الفاتورة ال�ضريبية.
 -6مخالفة � ِّأي حكم �آخر من �أحكام القانون �أو الالئحة.
ج -يج���ب مع توقي���ع الغرامات الإدارية المن�صو�ص عليها في هذه المادة تح�صيل قيمة ال�ضريبة
الم�ستحقة.
َ

مادة ()61
قرار فر�ض الغرامة الإدارية

يكون فر�ض الغرامة الإدارية بقرار من الوزير �أو من يفو�ضه يف ذلك مت�ضمن ًا قيمة ال�ضريبة
امل�ستحقة ،ويجوز الن�ص يف القرار على ن�شر منطوقه على نفقة املخالف يف �إحدى ال�صحف
املحلية� ،أو يف �أي و�سيلة �أخرى منا�سبة من و�سائل الن�شر ،وذلك بح�سب نوع املخالفة وج�سامتها
و�آثارها ،وبعد �صريورة هذا القرار نهائي ًا.
ويعد القرار ال�صادر بتوقيع الغرامة الإدارية من ال�سندات التنفيذية القابلة للتنفيذ اجلربي
ِوفق ًا لأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة .1971

مادة ()62
التظلم والطعن على قرار الغرامة الإدارية

يجوز ملن �صدر �ضده قرار بفر�ض غرامة �إدارية التظلم منه �أمام جلنة فح�ص التظلمات
واالعرتا�ضات ال�ضريبية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )66من هذا القانون خالل ذات املواعيد

العدد – 3387 :السبت  6أكتوبر 2018

وطبق ًا لذات القواعد والإجراءات املقررة لنظر االعرتا�ضات ال�ضريبية �أمامها ،وت�صدر اللجنة
تو�صيتها يف �ش�أن التظلم خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه �إليها ،وترفعها �إىل الوزير �أو من
يفو�ضه على �أن ي�صدر الوزير �أو من يفو�ضه قراره باعتماد التو�صية �أو تعديلها �أو �إلغائها خالل
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ورودها �إليه.
و ُيخطر املتظلم بالقرار النهائي ال�صادر ب�ش�أن تظلمه بالطرق املقررة قانون ًا ،و ُيعترب انق�ضاء
املدد امل�شار �إليها دون �إخطار املتظلم بالنتيجة مبثابة رف�ض للتظلم.
ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن الطعن على قرار رف�ض التظلم �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني
يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالرف�ض �أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفو�ض ًا.

الف�صل الثامن ع�شر
التهرب ال�ضريبي
مادة ()63
حاالت التهرب ال�ضريبي

ُيعد تهرب ًا �ضريبي ًا يف تطبيق �أحكام هذا القانون ارتكاب �أي من الأفعال الآتية:
 -1ع���دم التقدم للت�سجيل خالل �ستين يوم ًا من تاريخ انق�ضاء المدة المقررة في البند ( )2من
الفقرة (�أ) من المادة ( )60من هذا القانون.
 -2عدم تقديم الإقرار �أو �سداد ال�ضريبة الم�ستحقة على توريدات �أو ا�ستيراد لل�سلع �أو الخدمات
الخا�ضع���ة لل�ضريب���ة خالل �ستين يوم ًا من تاريخ انق�ضاء الم���دة المقررة في البند ( )1من
الفقرة (�أ) من المادة ( )60من هذا القانون.
 -3خ�صم �ضريبة المدخالت و�إعادة ت�سوية ال�ضريبة الم�ستحقة على هذا الأ�سا�س دون وجه حق
وبالمخالفة لقواعد خ�صم �ضريبة المدخالت المقررة بموجب �أحكام هذا القانون.
 -4ا�سترداد ال�ضريبة كلي ًا �أو جزئي ًا دون وجه حق مع العلم بذلك.
 -5تقدي���م م�ستن���دات �أو �سج�ل�ات �أو فواتي���ر م���زورة �أو م�صطنع���ة بق�صد التخل����ص من �سداد
ال�ضريبة كلي ًا �أو جزئي ًا.
 -6ع���دم �إ�صدار الخا�ضع لل�ضريب���ة فواتير �ضريبية عن عمليات التوري���د �أو اال�ستيراد لل�سلع �أو
الخدمات الخا�ضعة لل�ضريبة التي يبا�شرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
� -7إ�صدار فواتير �ضريبية محملة بال�ضريبة تتعلق بتوريدات غير خا�ضعة لل�ضريبة.
 -8ع���دم االحتف���اظ بطريقة منتظم���ة بال�سج�ل�ات والفواتي���ر ال�ضريبية والدفات���ر المحا�سبية
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المتعلق���ة بعمليات ا�ستيراد �أو توريد ال�سلع �أو الخدم���ات بالمخالفة لحكم المادة ( )69من
هذا القانون.

مادة ()64
العقوبات

�أُ -يعاق���ب كل من ارتكب حالة من حاالت الته���رب ال�ضريبي المن�صو�ص عليها في المادة ()63
م���ن هذا القان���ون بال�سجن مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تج���اوز خم�س �سنوات ،وبغرامة
ال تق���ل عن مثل قيمة ال�ضريب���ة الم�ستحقة وال تجاوز ثالث �أمثاله���ا ،و ُيحكم على الجاني �أو
الجناة المتعددين مت�ضامنين ب�سداد قيمة ال�ضريبة الم�ستحقة.
ب -ت�ضاع���ف العقوب���ة المن�صو����ص عليها بالفقرة (�أ) م���ن هذه المادة في ح���ال تكرار ارتكاب
الجريمة خالل ثالث �سنوات من تاريخ �صدور الحكم النهائي بالإدانة.
ج -مع عدم الإخالل بالم�سئولية الجنائية لل�شخ�ص الطبيعيُ ،يعاقب ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا
�إذا ارتكبت با�سمه �أو لح�سابه �أو لمنفعته �أية جريمة من جرائم التهرب ال�ضريبي المن�صو�ص
عليها في هذا القانون ب�ضعف الحد الأق�صى للغرامة المقررة بالفقرة (�أ) من هذه المادة.
د -للمحكمة �أن تحكم بم�صادرة و�سائل النقل والأدوات والمواد والأجهزة الم�ستخدمة في جرائم
الته���رب ال�ضريب���ي ،فيما عدا ال�سفن والطائرات ،ما لم تكن ق���د � ُأعدت �أو �أُجرت خ�صي�ص ًا
بمعرفة مالكيها ال�ستخدامها في �أغرا�ض التهريب.
هـُ -تنظ���ر ق�ضايا الته���رب ال�ضريبي عن���د �إحالتها للمحاك���م على وجه اال�ستعج���ال وفى جميع
الأحوال تعد جريمة التهرب ال�ضريبي من الجرائم ال ُمخلة بال�شرف والأمانة.
و -ال يج���وز رفع الدعوى الجنائي���ة �أو اتخاذ �أية �إجراءات في جرائم الته���رب ال�ضريبي �إال بنا ًء
على طلب من الوزير �أو من يفو�ضه.
ز -م���ع ع���دم الإخالل ب����أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليه���ا في �أي قانون �آخر ،يج���وز الت�صالح في
كل �أو بع����ض الجرائ���م المن�صو�ص عليها في ه���ذه المادة ،وللوزير �أو م���ن يفو�ضه بنا ًء على
طل���ب كتابي من المتهم �أو وكيل���ه قبول الت�صالح في ق�ضايا التهرب ال�ضريبي �سواء قبل رفع
الدعوى �أو خالل النظر فيها وقبل �صدور حكم بات فيها ،وذلك �إذا قام المتهم ب�سداد مبلغ
الم�ستحقة ،ويترتب
ُيع���ا ِدل الحد الأدنى للغرامة المق َّررة للجريمة ف�ض ًال عن قيمة ال�ضريبة
َ
على الت�صالح انق�ضاء الدعوى الجنائية.
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الف�صل التا�سع ع�شر
�أحكام عامة
مادة ()65
مرور الزمن (التقادم)

ال ت�سمع عند الإنكار دعوى املطالبة بال�ضرائب امل�ستحقة للجهاز ،وفق ًا لأحكام هذا القانون،
مب�ضي خم�س �سنوات حم�سوبة من نهاية الفرتة ال�ضريبية التي ا�ستحقت عنها ال�ضريبة.
وكذلك ال ت�سمع دعوى املطالبة با�سرتداد ال�ضرائب امل�سددة بغري وجه حق مب�ضي خم�س
�سنوات من تاريخ ال�سداد.
وتنقطع املدة املقررة لعدم �سماع الدعوى ب�أي �سبب من �أ�سباب قطع التقادم املن�صو�ص
عليها يف القانون املدين �أو بالأخطار بال�ضريبة �أو بالتنبيه على اخلا�ضع لل�ضريبة بال�سداد �أو
بالعر�ض على جلنة فح�ص التظلمات واالعرتا�ضات ال�ضريبية �أو بتقدمي طلب اال�سرتداد.

مادة ()66
جلنة فح�ص التظلمات واالعرتا�ضات ال�ضريبية

ُت�شكل بقرار ي�صدر من الوزير �أو من يفو�ضه ،جلنة ت�سمى «جلنة فح�ص التظلمات
واالعرتا�ضات ال�ضريبية» ،ت�شكل من رئي�س ال تقل درجته عن مدير باجلهاز وعدد ال يقل عن
خم�سة �أع�ضاء من ذوي اخلربة يف الأمور ال�ضريبية واملالية واملحا�سبية والقانونية.
وتخت�ص اللجنة ف�ض ًال عن اخت�صا�صاتها الواردة باملادة ( )62من هذا القانون بفح�ص
ونظر كافة االعرتا�ضات وجميع �أوجه اخلالف بني اخلا�ضعني لل�ضريبة واجلهاز ب�ش�أن ال�ضريبة.
ويقدم اخلا�ضع لل�ضريبة االعرتا�ض �إىل اللجنة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار
�أو الإجراء حمل االعرتا�ض بعد �سداد الر�سم املقرر ،و ُت�صدر اللجنة تو�صيتها يف االعرتا�ض
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه �إليها ،وترفعها �إىل الوزير �أو من يفو�ضه ،على �أن ي�صدر
الوزير �أو من يفو�ضه قراره باعتماد التو�صية �أو تعديلها �أو �إلغائها خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ ورودها.
و ُيخطر مقدم االعرتا�ض بالقرار النهائي ال�صادر ب�ش�أن اعرتا�ضه بالطرق املقررة قانون ًا،
ويعترب انق�ضاء املدد امل�شار �إليها دون �إخطاره بنتيجة اعرتا�ضه مبثابة رف�ض ًا �ضمني ًا له.
ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن الطعن على قرار الوزير �أو من يفو�ضه برف�ض االعرتا�ض �أمام املحكمة
املخت�صة خالل �ستني يوم ًا من تاريخ �إخطاره برف�ض اعرتا�ضه �أو من تاريخ اعتبار اعرتا�ضه
مرفو�ض ًا ،وال مينع الطعن على هذا القرار �أمام املحكمة املخت�صة من حت�صيل ال�ضريبة.
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وتحُ دد الالئحة نظام و�إجراءات عمل اللجنة و�ضوابط انعقاد اجتماعاتها.

مادة ()67
املمثل ال�ضريبي والوكيل ال�ضريبي والأ�شخا�ص املعينون

يجوز للجهاز �أن يرخ�ص للأ�شخا�ص الراغبني يف الت�صرف كممثلني �أو وكالء �ضريبيني
للخا�ضعني لل�ضريبة فيما يتعلق بالتزاماتهم ال�ضريبية يف اململكة ،وذلك بعد �سداد الر�سوم
املقررة للرتخي�ص ،و ُي�صدر اجلهاز قوائم ب�أ�سماء الأ�شخا�ص املعتمدين لديه كممثلني �أو وكالء
�ضريبيني.
ويكون املمثل ال�ضريبي م�سئو ًال بالت�ضامن مع ال�شخ�ص اخلا�ضع لل�ضريبة عن �سداد �أي
�ضريبة حتى التاريخ الذي ُيعلن فيه اجلهاز توقفه عن متثيل اخلا�ضع لل�ضريبة.
ويظل اخلا�ضع لل�ضريبة م�سئو ًال ب�صفة �شخ�صية �أمام اجلهاز عن كافة التزاماته ال�ضريبية
رغم قيامه بتعيني وكي ًال �ضريبي ًا عنه.
وحتدد الالئحة ال�شروط الواجب توافرها يف املمثل ال�ضريبي والوكيل ال�ضريبي للرتخي�ص
لهم مببا�شرة مهامهم ،والتزاماتهم الأخرى قبل اجلهاز.
ويجب على ال�شخ�ص املعني �إداري ًا �أو كممث ًال �شخ�صي ًا �أو منفذ ًا لو�صية �أو حار�س ًا ق�ضائي ًا �أو
م�صفي ًا للخا�ضع لل�ضريبة �أن يخطر اجلهاز كتابة بتعيينه خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ التعيني.

مادة ()68
�سرية املعلومات

يلتزم موظفو اجلهاز وجميع القائمني على تنفيذ �أحكام هذا القانون بعدم الإف�صاح عن
املعلومات التي ح�صلوا �أو �أطلعوا عليها بحكم وظائفهم �أو ب�سببها� ،أثناء اخلدمة �أو بعد انتهائها،
�إال للغاية التي �شرعت من �أجل اطالعهم عليها �أو بنا ًء على ت�صريح من اجلهاز �أو تنفيذ ًا لطلب
من ال�سلطات الق�ضائية باململكة.

مادة ()69
االحتفاظ بال�سجالت والفواتري ال�ضريبية

يلتزم اخلا�ضع لل�ضريبة باالحتفاظ بطريقة منتظمة بال�سجالت والفواتري ال�ضريبية
والدفاتر املحا�سبية املتعلقة بعمليات ا�سترياد �أو توريد ال�سلع �أو اخلدمات ،وعليه تزويد اجلهاز
بتلك ال�سجالت والفواتري والدفاتر عند الطلب.
وتحُ دد الالئحة �أنواع تلك ال�سجالت والدفاتر واملدد وال�ضوابط وال�شروط الواجب توافرها
عند االحتفاظ بها.
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مادة ()70
�إدراج رقم الت�سجيل

على اخلا�ضع لل�ضريبة �أو ممثله القانوين �أن ُيدرج رقم الت�سجيل ال�ضريبي اخلا�ص به على
كل �إقرار و�إخطار وفاتورة �ضريبية و�إ�شعار (دائن/مدين) �ضريبي ،و�أي م�ستند �ضريبي �آخر،
بالإ�ضافة �إىل جميع مرا�سالته مع اجلهاز.
وللجهاز �أن ي�صدر للخا�ضع لل�ضريبة �شهادة ت�سجيل �ضريبي تت�ضمن رقم الت�سجيل ال�ضريبي
اخلا�ص به وبياناته ال�ضريبية ،وذلك بعد قيامه ب�سداد الر�سوم املقررة ال�ستخراج هذه ال�شهادة.

مادة ()71
النظام الإلكرتوين لتح�صيل و�سداد ال�ضريبة

على اخلا�ضع لل�ضريبة ا�ستيفاء وتقدمي طلبات الت�سجيل ال�ضريبي ،والإقرارات ال�ضريبية،
وغريها من الطلبات �أو التظلمات �أو االعرتا�ضات املتعلقة بال�ضريبة ،وكذلك �سداد ال�ضريبة
ال�صافية امل�ستحقة والغرامات الإدارية املرتبطة بها ،من خالل النظام الإلكرتوين املعتمد لدى
اجلهاز.

مادة ()72
االتفاقيات الدولية املتعلقة بالأمور ال�ضريبية

ال ُتخل �أحكام هذا القانون بااللتزامات الدولية للمملكة النا�شئة مبوجب اتفاقيات مربمة بني
حكومة اململكة والدول الأجنبية واملنظمات الدولية �أو الإقليمية� ،أو �أية معاهدات �أو بروتوكوالت
دولية �أو ثنائية الأطراف تكون اململكة طرف ًا فيها.

مادة ()73
التن�سيق مع اجلهات احلكومية

للجهاز التن�سيق مع جميع اجلهات احلكومية يف اململكة ب�ش�أن تنفيذ �أحكام هذا القانون
والالئحة ،وعلى جميع اجلهات احلكومية تزويده بالبيانات واملعلومات وامل�ستندات التي يطلبها
لأغرا�ض تطبيق ال�ضريبة.

مادة ()74
ر�سوم الرتاخي�ص وال�شهادات ال�ضريبية

تحُ دد ر�سوم �إ�صدار ال�شهادات ال�ضريبية وتراخي�ص املمثلني والوكالء ال�ضريبني ،ور�سوم
تقدمي االعرتا�ضات ال�ضريبية ،بنا ًء على قرار ي�صدر من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء.
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الف�صل الع�شرون
�أحكام انتقالية
مادة ()75
تاريخ التوريد بعد نفاذ القانون

�أ� -إذا �ص���درت الفات���ورة �أو تم �سداد مقابل ال�سلع والخدمات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون �أو قبل
تاري���خ الت�سجيل ،وتم التوريد بعد ه���ذا التاريخُ ،يعد مورد ال�سلع �أو الخدمات قد قام بتوريد
خا�ض���ع لل�ضريبة ف���ي تاريخ التوريد الفعل���ي لل�سل���ع �أو الخدمات ،وعلى الخا�ض���ع لل�ضريبة
ف���ي ه���ذه الحالة �إ�صدار فات���ورة �ضريبية تت�ضم���ن ال�ضريبة الم�ستحقة عن توري���د ال�سلع �أو
الخدم���ات ما لم تك���ن الفاتورة ال�صادرة قبل تاريخ نفاذ القانون قد ت�ضمنت قيمة ال�ضريبة
الم�ستحقة بالفعل.
ب -لأغرا����ض تطبي���ق هذه المادةُ ،يعد تاريخ التوريد بعد تاريخ نف���اذ هذا القانون في الحالتين
الآتيتين:
�	-1إذا كان تاريخ ت�سليم ال�سلع الحق ًا لتاريخ نفاذ هذا القانون.
�	-2إذا كان تاريخ اكتمال ت�أدية الخدمة الحق لتاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة ()76
العقود غري امل�شمولة بال�ضريبة املربمة قبل نفاذ القانون

�أ -تطب���ق ال�ضريبة بالن�سبة للتوري���دات المتعلقة بالعقود التي تم �إبرامه���ا قبل نفاذ �أحكام هذا
القانون على التوريد الذي يتم ب�شكل كلي �أو جزئي بعد تاريخ نفاذ القانون.
وما مل يت�ضمن العقد ن�ص ًا يتعلق بال�ضريبة ،تعامل تلك التوريدات كالآتي:
 -1يعتبر المقابل مت�ضمن ًا لل�ضريبة �إذا كانت مفرو�ضة بموجب هذا القانون.
 -2يجب احت�ساب ال�ضريبة على التوريد ب�صرف النظر عما �إذا كان قد تم �أخذها في
االعتبار عند تحديد المقابل لقاء التوريد.
 -3تحدد الالئحة الأحكام الخا�صة بتطبيق �أحكام هذه الفقرة.
ب -با�ستثن���اء م���ا ورد ف���ي الفقرة (�أ) م���ن هذه الم���ادة ،تطب���ق ال�ضريبة بن�سب���ة ال�صفر على
التوري���دات التي تتعلق بالعقود م���ع الحكومة التي يتم �إبرامها قبل تاري���خ نفاذ هذا القانون
ويق���وم بتوريدها ب�شكل كل���ي �أو جزئي بعد تاريخ نفاذ هذا القان���ون� ،إلى حين تاريخ تجديد
العقد �أو انق�ضاء العقد �أو حلول تاريخ  31دي�سمبر � ،2023أيها �أ�سبق.
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مادة ()77
مهل الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة

�أ -يج���ب عل���ى كل �شخ�ص مقي���م �أو يمار�س ن�شاط��� ًا اقت�صادي ًا في المملكة قب���ل تاريخ نفاذ هذا
القانون ،القيام بما يلي:
�	-1إجراء تقدير مبدئي لإيراداته ال�سنوية المتوقعة لل�سنة التي تبد�أ في الأول من يناير عام
.2019
-2التقدم بطلب �إلى الجهاز للت�سجيل لأغرا�ض ال�ضريبة �إذا كان من المتوقع �أن تزيد قيمة
عمليات التوريد التي يبا�شرها في ال�سنة التي تبد�أ في الأول من يناير عام  2019عن حد
الت�سجيل الإلزامي.
وتحُ دد بقرار من الوزير املراحل الزمنية ملواعيد بدء الت�سجيل بح�سب قيمة عمليات التوريد
التي يبا�شرها اخلا�ضع لل�ضريبة.
ب -م���ع عدم الإخالل بحك���م المادة ( )63من ه���ذا القانون ،يترتب على ف���وات مهل الت�سجيل
الم�شار �إليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة ،دون �إتمام �إجراءات الت�سجيل ،اعتبار الخا�ضع
لل�ضريبة الذي يثبت بلوغ عمليات اال�ستيراد �أو التوريد التي با�شرها في ال�سنة التي تبد�أ في
الأول من �شهر يناير عام  2019حد الت�سجيل االلزامي ،م�سج ًال بحكم القانون.

مادة ()78
التوريدات البينية

لأغرا�ض االمتثال حلكم املادة ( )71من االتفاقية ،تعامل التوريدات البينية التي تنطوي
على نقل �سلع من اململكة �إىل دولة مطبقة �أخرى ،وحلني بدء تطبيق نظام اخلدمة الإلكرتوين يف
جميع دول املجل�س ،كمعاملة ت�صدير لل�سلع.

مادة ()79
معاملة الدول غري املطبقة

لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا القانونُ ،تعامل �أي دولة ع�ضو باملجل�س كدولة غري مطبقة �إذا
ت�ضمن ت�شريعها ال�ضريبي املحلي معاملة اململكة كدولة غري مطبقة ،ومل متتثل بالكامل لأحكام
االتفاقية ،ويتم معاملتها يف هذه احلالة كدولة خارج نطاق �إقليم دول املجل�س ،كما ُيعامل توريد
ال�سلع واخلدمات من هذه الدولة على �أنه �أجري يف دولة خارج نطاق �إقليم دول املجل�س ،و ُيعامل
الأ�شخا�ص املقيمني فيها معاملة املقيمني يف دولة خارج نطاق �إقليم دول املجل�س.
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مر�سوم رقم ( )45ل�سنة2018
ب�إن�شاء وتنظيم اجلهاز الوطني لل�ضرائب اخلليجية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة ،1971
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي
وم�ستخدمي احلكومة ،وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى القانون املدين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة  ،2001املعدل بالقانون رقم
( )27ل�سنة ،2017
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  2002باملوافقة على النظام «القانون» املوحد
للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى قانون ديوان الرقابة املالية والإدارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة ،2002
املعدل باملر�سوم بقانون رقم ( )49ل�سنة ،2010
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2002ب�ش�أن تنظيم املناق�صات واملزايدات وامل�شرتيات
واملبيعات احلكومية ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2002ب�ش�أن امليزانية العامة ،وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002
وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )69ل�سنة ،2014
وعلى القانون رقم ( )16ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية معلومات ووثائق الدولة،
وعلى القانون رقم ( )39ل�سنة  2017بالت�صديق على االتفاقية املوحدة لل�ضريبة االنتقائية
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى القانون رقم ( )40ل�سنة  2017ب�ش�أن ال�ضريبة االنتقائية،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�سمنا بالآتي:
الف�صل الأول
مادة ()1
التعاريف

ين املبين َة قرينَ ٍّ
يف تطبيق �أحكام هذ املر�سوم يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
المملكة :مملكة البحرين.
الوزير :وزير المالية.
الوزارة :وزارة المالية.
الجهاز :الجهاز الوطني لل�ضرائب الخليجية ال ُمن�ش�أ بموجب هذا المر�سوم.
الرئي�س التنفيذي :الرئي�س التنفيذي للجهاز المعين طبق ًا لن�ص المادة ( )4من هذا المر�سوم.
القوانين ال�ضريبية :الت�شريعات المطبقة بالمملكة والتي ُتفر�ض بموجبها ال�ضرائب.
االتفاقي ��ات والمعاه ��دات ال�ضريبي ��ة :كافة االتفاقي���ات والمعاهدات الدولي���ة �أو الإقليمية التي
تبرمه���ا المملك���ة �أو تن�ضم �إليها وتتعلق بالم�سائل ال�ضريبي���ة �أو تن�ش�أ عنها التزامات ذات عالقة
بالأمور ال�ضريبية ،وبعد ا�ستيفاء الإجراءات الد�ستورية المقررة لنفادها بالمملكة.
الخا�ضع لل�ضريبة :ال�شخ�ص الطبيعي �أو المعنوي الملزم ب�أداء ال�ضريبة طبق ًا لأحكام القوانين
ال�ضريبية.

الف�صل الثاين
�إن�شاء اجلهاز واخت�صا�صاته
مادة ()2
�إن�شاء اجلهاز

ُين�ش�أ جهاز ي�سمى «اجلهاز الوطني لل�ضرائب اخلليجية» ،ويخ�ضع لرقابة و�إ�شراف الوزير.

مادة ()3
اخت�صا�صات اجلهاز

يخت�ص اجلهاز ب�إدارة وحت�صيل ورقابة جميع �أنواع ال�ضرائب والغرامات الإدارية املرتبطة
بها من خالل تطبيق القوانني واللوائح والأنظمة ال�ضريبية املعمول بها يف اململكة ،وله يف �سبيل
ذلك مبا�شرة ما يلي:
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 -1تطبيق االتفاقيات والمعاهدات ال�ضريبية التي ت�صدق عليها المملكة �أو تن�ضم �إليها.
 -2اتخ���اذ الإجراءات الالزم���ة لتجنب حاالت االزدواج ال�ضريبي ،ومكافح���ة التهرب ال�ضريبي
بالتن�سيق مع الجهات ذات العالقة داخل وخارج المملكة.
� -3إن�ش���اء وت�شغيل �أنظمة الت�سجيل لأغرا�ض ال�ضرائب المعمول بها بالمملكة ،والبت في طلبات
الت�سجيل ال�ضريبي ،ومراقبة مدى التزام الم�سجلين ب�أحكام القوانين ال�ضريبية.
 -4تحدي���د الم�ستودع���ات ال�ضريب���ة ،و�إ�ص���دار تراخي�صه���ا ،ومراقب���ة م���دى الت���زام �أ�صحاب
التراخي�ص ب�أحكام القوانين ال�ضريبية.
 -5ا�ستالم الإقرارات والتقارير ال�ضريبية ،ومراجعتها وتدقيقها ،واعتمادها �أو تعديلها �أو طلب
م�ستندات �أو معلومات �إ�ضافية ب�ش�أنها.
 -6التفتي����ش والتدقيق عل���ى ال�سجالت والدفاتر والوثائق والم�ستن���دات المتعلقة بال�ضريبة لدى
الخا�ضعي���ن لها ،واالطالع على �أية بيانات �أو معلومات موجودة لدى �أي طرف يتعامل معهم
وتكون �ضرورية لعملية التدقيق ال�ضريبي.
� -7إع���ادة تقيي���م �أو تقدير مبالغ ال�ضرائ���ب الم�ستحقة �إذا توافرت �أ�سب���اب معقولة بعدم �صحة
البيانات التي ذكرها الخا�ضع لل�ضريبة في �إقراره ال�ضريبي.
� -8إ�صدار جميع �أنواع ال�شهادات المتعلقة بال�ش�أن ال�ضريبي.
� -9إجراءات الت�صالح ،وفح�ص التظلمات المقدمة ب�ش�أن الإجراءات ال�ضريبية.
� -10إ�ص���دار الإر�ش���ادات والتوجيه���ات الالزمة لن�شر الوع���ي العام ال�ضريبي ل���دى الخا�ضعين
لل�ضريبة وتقوية درجة التزامهم ال�ضريبي الطوعي.
 -11جمع المعلومات والبيانات الإح�صائية ذات الطبيعة ال�ضريبية.
 -12الم�ساهم���ة في تطوير واقتراح القوانين ال�ضريبية بما يخدم ال�سيا�سة المالية واالقت�صادية
العامة للمملكة.
 -13التع���اون وتبادل المعلومات والخب���رات مع الدول والمنظمات والهيئ���ات الدولية والإقليمية
وبيوت الخبرة المتخ�ص�صة داخل وخارج المملكة ،ذات العالقة بال�ش�أن ال�ضريبي.
 -14التن�سي���ق مع الجه���ات المعنية لالن�ضم���ام �إلى ع�ضوي���ة المنظمات والهيئ���ات واالتحادات
الإقليمية والدولية ذات االخت�صا�ص ال�ضريبي.
 -15تمثي���ل المملكة ف���ي الم�ؤتمرات واالجتماع���ات والمحافل الإقليمية والدولي���ة ذات الطبيعة
ال�ضريبية بالتن�سيق مع الجهات المعنية.
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الف�صل الثالث
�إدارة اجلهاز
مادة ()4
الرئي�س التنفيذي ونوابه

يكون للجهاز رئي�س تنفيذي ُيعينَ مبر�سوم بدرجة وكيل وزارة ،بنا ًء على تر�شيح الوزير ،كما
يجوز تعيني نائب �أو �أكرث للرئي�س التنفيذي بذات الأداة.
وعند خلو من�صب الرئي�س التنفيذي ،لأي �سبب من الأ�سبابُ ،يعني من يحل حمله بذات
الأداة ،و ُيحدد الوزير بقرار منه من يقوم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي من بني نوابه ،و�إذا مل
يوجد له نائبُ ،ي�صدر الوزير قرار ًا بتكليف �أحد �أع�ضاء الطاقم الإداري والفني للجهاز للقيام
ب�أعماله ،ب�صفة م�ؤقتة.

مادة ()5
مهام و�صالحيات الرئي�س التنفيذي

يمُ ثل الرئي�س التنفيذي اجلهاز �أمام الق�ضاء ويف �صالته بالغري ،ويكون م�سئو ًال �أمام
الوزير عن �سري �أعمال اجلهاز �إداري ًا ومالي ًا وفني ًا طبق ًا لأحكام هذا املر�سوم والأنظمة واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وميار�س على وجه اخل�صو�ص املهام وال�صالحيات الآتية:
� -1إدارة الجهاز وت�صريف �شئونه ،والإ�شراف على �سير العمل به وعلى موظفيه.
 -2تنفيذ الإجراءات الالزمة لتح�سين وتطوير �إدارة الجهاز وطرق و�أ�ساليب عمله.
� -3إع���داد الح�ساب الختام���ي ال ُمدقق للجهاز ،مرفق ًا ب���ه التقارير والبيان���ات المالية الالزمة،
وعر�ضه على الوزير قبل انتهاء ال�سنة المالية ب�شهرين على الأقل.
� -4إع���داد وعر�ض التقارير الدورية على الوزير ع���ن ن�شاط الجهاز و�سير العمل به ،والإنجازات
المتحقق���ة وفق ًا للخط���ط المحدد �سلف��� ًا ،ومعوق���ات الأداء �إن وجدت ،والحل���ول المقترحة
لمواجهتها.
� -5أي���ه مهام �أو �صالحيات �أخرى يخت�ص بها وفق��� ًا لأحكام هذا المر�سوم والقوانين ال�ضريبية،
والأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لهم ،والمهام التي ُيكلف بها من الوزير.

مادة ()6
الطاقم الإداري والفني للجهاز

يكون للجهاز طاقم �إداري وفني ي�ضم عدد ًا كافي ًا من املوظفني الفنيني والإداريني من ذوي
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الت�أهيل والكفاءة واخلربة يف ال�ش�أن ال�ضريبي ،يتوىل مبا�شرة كافة الأعمال الفنية والإدارية
الالزمة للقيام مب�سئوليات واخت�صا�صات اجلهاز ،وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم وقوانني ولوائح
و�أنظمة اخلدمة املدنية ،والقوانني واالتفاقيات واملعاهدات ال�ضريبية ،واللوائح والقرارات
والأنظمة ال�صادرة تنفيذ ًا لهم ،وذلك حتت �إ�شراف ورقابة الرئي�س التنفيذي ،وبح�سب الهيكل
التنظيمي املعتمد للجهاز.

الف�صل الرابع
الإ�شراف والرقابة والتدقيق
مادة ()7
�إ�شراف ورقابة الوزير

يعر�ض الرئي�س التنفيذي على الوزير تقارير دورية عن ن�شاط اجلهاز و�سري العمل به وما مت
�إجنازه ،وحتديد معوقات العمل وما مت اعتماده من حلول لتفاديها.
وللوزير �أن يطلب من الرئي�س التنفيذي تزويده ب�أية معلومات �أو قرارات �أو حما�ضر �أو
�سجالت �أو تقارير الزمة لقيامة بالرقابة والإ�شراف على �أعمال اجلهاز.
ويتوىل الوزير متابعة مدى التزام اجلهاز ب�أحكام هذا املر�سوم والقوانني واملعاهدات
واالتفاقيات ال�ضريبية يف �إطار ال�سيا�سة املالية العامة للمملكة ،والتحقق من قيامه بتنفيذ
�أهدافه بالكفاءة والفاعلية املرجوة.
ويكون الوزير م�سئو ًال عن اجلهاز �أمام ال�سلطة الت�شريعية.

مادة ()8
تدقيق الأداء

ُيعني اجلهاز عند بداية ال�سنة املالية مدقق ح�سابات خارجي م�ستقل� ،أو �أكرث ،ذي مكانة
دولية ،لإجراء تدقيق �شامل لأداء اجلهاز وح�ساباته ،وذلك ملدة ثالث �سنوات على الأكرث.
ويتوىل مدقق احل�سابات اخلارجي مبا�شرة الفح�ص والتدقيق لأداء وح�سابات اجلهاز
وفق ًا للمعايري املحا�سبية والأ�س�س ال�ضريبية املتعارف عليها دولي ًا ،ويقدم تقرير ًا بنتيجة �أعماله
�إىل الوزير خالل ثالثة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ نهاية ال�سنة املالية مت�ضمن ًا كافة البيانات
واملعلومات التي تو�ضح تقييم �أداء اجلهاز واملركز املايل واملحا�سبي له ،ويعر�ض الرئي�س التنفيذي
احل�ساب اخلتامي املُدقق على الوزير العتماده.
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الف�صل اخلام�س
ال�شئون املالية للجهاز
مادة ()9
ال�سنة املالية

تبد�أ ال�سنة املالية للجهاز يف اليوم الأول من يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من
دي�سمرب من كل �سنة ،وتبد�أ ال�سنة املالية الأوىل للجهاز من تاريخ العمل بهذا املر�سوم وتنتهي يف
اليوم احلادي والثالثني من دي�سمرب من ال�سنة املالية احلالية.
ُيعد الرئي�س التنفيذي احل�ساب اخلتامي للجهاز قبل انتهاء ال�سنة املالية بثالثة �أ�شهر على
الأقل ،و ُيعر�ض على الوزير العتماده قبل بداية ال�سنة املالية اجلديدة ب�شهرين على الأقل.

مادة ()10
موارد اجلهاز

تتكون موارد اجلهاز مما ي�أتي:
 -1االعتمادات المالية التي تخ�ص�ص للجهاز من �ضمن ميزانية الوزارة.
 -2ما يتقا�ضاه الجهاز نظير ما ي�ؤديه من خدمات.
 -3الإعانات والهبات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الجهاز ويقرر الوزير قبولها ،ووفق ًا للقوانين
والأنظمة المعمول بها في هذا ال�ش�أن.
وتعترب �أموال اجلهاز �أموا ًال عامة ،تودع با�سمه لدى �أحد امل�صارف املعتمدة يف ح�سابات
م�ستقلة خا�صة بكل نوع من �أنواع ال�ضرائب املطبقة يف اململكة.

الف�صل ال�ساد�س
�أحكام ختامية
مادة ()11
البيانات واملعلومات التي يطلبها اجلهاز

يكون للجهاز يف �سبيل مبا�شرة مهامه احل�صول على �أية معلومات �أو بيانات �أو وثائق يراها
�ضرورية لتحقيق �أغرا�ضه ،وعلى اجلهات العامة واخلا�صة موافاته بالبيانات واملعلومات والوثائق
التي يطلبها ويف املوعد الذي ُيحدده.
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مادة ()12
نقل بع�ض موظفي الوزارة �إىل اجلهاز

ُينقل �إىل اجلهاز جميع موظفي �إدارتي �ضرائب امل�ؤ�س�سات و�ضرائب القيمة امل�ضافة بالوزارة،
بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبق ًا لتنظيم اجلهاز.

مادة ()13
القوانني املنظمة ل�شئون موظفي اجلهاز

ت�سري على موظفي اجلهاز �أحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )48ل�سنة  ،2010والئحته التنفيذية ،و�أحكام القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم
معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة.

مادة ()14
النفاذ

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ 25 :محرم 1440هـ
الموافق� 5 :أكتوبر 2018م

