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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص مشروع 

قانون بالتصديق على االتفاقية 

الموحدة للضريبة االنتقائية لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية، المرافق للمرسوم رقم 

م )بصفة 2017( لسنة 59)

 االستعجال(.
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 م2017نوفمرب  09التاريخ: 

 7التقرير: 

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

االتفاقية املوحدة للضريبة مشروع قانون بالتصديق على حـــول 
االنتقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املرافق للمرسوم 

 )بصفة االستعجال( 2017( لسنة 59رقم )

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي الرابع 

 

 :مقدمــــــة

(، أرسلللل 4د 4/ ص ل م ق / ف629، وبموجب الخطاب رقم )م2017 نوفمبر 8بتاريخ 

شؤون المالية  صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى لجنة ال

قان ن بالتصررررردي  علف ايت اقية الم حدر لل رررررريبة مشرررررر    واالقتصلللللادية نسلللللخة من

( لسررنة 59اينتقائية لد ل مجلس التعا ن لد ل الخليج العربية، المراف  للمرسرر ر رقر  

شأنه متضمنًا رأي ؛  بص ة ايستعجال( 2017 سته، وإعداد تقرير ب شته ودرا وذلك لمناق

 اللجنة.
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 إجراءات اللجنة :-أ يا 

  ر أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتن يذ التكليف المذك

 نوفمبر 9و 8المنعقد بتاريخ  اجتماعهافي تدارسللا اللجنة مشللروق القانون المذ ور  -1

 م.2017

اطلعا اللجنة أثناء دراسلللللتها لمشلللللروق القانون موضلللللوق الب   والدراسلللللة على  -2

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملا على ما يلي:

 (مرف الب   والدراسة ومذ رته اإليضا ية. )مشروق القانون موضوق  -

 (مرف قرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرف رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ) -

  مرف (رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان.  -

  مرف (رأي المستشار المالي واالقتصادي بالمجلس.  -

م 2017 نوفمبر 9بتاريخ والمنعقد  السللادس وبدعوة من اللجنة شللارك في اجتماعها -3

 :ممثلون عن

 ،قد ح ر كل من:  زارر المالية  

  كيل  زارر المالية. السيد عارف صالح خميس .1

 ال كيل المساعد لتنمية اإليرادات العامة. السيدر رنا محمـــد فقيهــي .2

 مستشار قان ني. السيد محمد علي الشاذلي .3

قسر اإليرادات العامة بشؤ ن اإليرادات رئيسة  السيدر رغدان صالح قاسر .4

 العامة.

 رئيس التدقي  العار. السيد محمد رائد الصالح .5

 محلل  رائب. السيدر إسراء مهدي عبدهللا .6

  أخصائي تخطيط  إدارر مشاريع.  السيد ي سف عادل مطر .7

 ،هيا جمعة الكعبي السيدر ت  قد ح ر  زارر شؤ ن مجلسي الش رى  الن اب

 .منس  إداري
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 :ح ر ايجتما  من مجلس الش رى كل من 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمـد عبدهللا الدليمــــــي  .1

 المستشار المالي واالقتصادي. السيدة زهــــرة يوســــــف رحمـــــة .2

 المستشار القانوني المساعد. السيد علـــــــي عــــــبدهللا العـــرادي .3

 أخصائي إعالم. بـــــــاس العـــراديالسيد علـــــــي ع .4

 .قانوني باحث  ـومد علــــي نــــــادر السلـالسيــــ .5

 باحث قانوني. السيدة أميــــنة علــــــــــي ربيــــــــع .6

 

  محمد السيد محمد ر يالسيد أي ب علي الطريف  وتولى أمانة ســر اللجنة. 

 

 

 رأي اللـــــجنة:-ثانياا

مشللروق القانون  ي  تما اسللتعراه وجهاا النلر التي دارا ناقشللا اللجنة 

 وله من قبل أعضللللاء اللجنة، والمسللللتشللللار القانوني لشللللؤون اللجان والمسللللتشللللار 

االقتصلللللللادي والمالي بالمجلس، وتأ دا اللجنة من سلللللللنمة مشلللللللروق القانون من 

ا لرأي لجنة الشللؤون التشللريعية وال انونية قالنا يتين الدسللتورية والقانونية وفقـللللللللـللللللللً

 . ، واطلعا اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاتهبمجلس الشورى

مشررر   قان ن بالتصرردي  علف ايت اقية الم حدر لل ررريبة وقد اسللتعرضللا 

،  ي  صلللللللدر قرار المجلس اينتقائية لد ل مجلس التعا ن لد ل الخليج العربية

السلللللللادسلللللللة والثنثين األعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 

( بالموافقة عليها والمتضللمن تيويه لجنة التعاون 2015ديسللمبر  10- 9)الرياه 

المالي واالقتصلللللللادي باسلللللللت مال جميال المتطلباا النامة إلقرار االتياقية المو دة 

للضريبة االنتقائية، لذلك فإنه يأتي مشروق القانون بالتصديق على االتياقية المو دة 

 القرار. تنييذًا لهذا
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يتألف مشروق القانون من ديباجة ومادتين، نصا المادة األولى على التصديق 

تتألف ف على االتياقية المو دة وجاءا المادة الثانية تنييذية، وأما االتياقية المو دة

ضمن الباب األول منها ( مادة، ت29من تسعة أبواب بإجمالي ) –فضًن عن الديباجة 

أ  ام عامة، أما المادة الثانية فتناولا نطاق سلللللللريان أ  ام ها تعاريف ومادتين أول

االتياقية من  ي  إنتاج السلللال االنتقائية داخل إقليم الدولة العضللو، أو اسللتيراد السلللال 

لمواد من ا –االنتقائية إلى إقليم دول المجلس. أما الباب الثاني بشأن فره الضريبة 

ة ونسللللبة الضللللريبة واسللللت قاقها، وتعليق فقد تناول السلللللال االنتقائي –( 6( إلى )3)

الضللللللريبة وأ والها، و ذلك قيمة السلللللللال االنتقائية و ييية ت ديد القيمة التي تيره 

. وورد في سداد الضريبة –( 8(، )7المواد ) –باب الثال  عليها الضريبة. وخص ال

 –لخامس المبدأ العام السللترداد الضللريبة. وجاء الباب ا –( 9المادة ) –الباب الرابال 

( إلى 11المواد من ) –اإلعياءاا من الضلللريبة. أما الباب السلللادس  –( 10المادة )

فتضلللللللمن متطلباا االمتثال،  ي  تناولا موادا االمتثال عند االسلللللللتيراد  –( 18)

والتصدير، والترخيص والتسجيل، و ذلك أ  ام مسك السجنا والدفاتر الم اسبية، 

ة وميعاد السلللداد، والرقابة والتيتيو، ووضلللال واإلقرار الضلللريبي، وسلللداد الضلللريب

( إلى 19من المادة ) –عنمة ممياة على السلللللللال االنتقائية. وا توى الباب السللللللابال 

( على تبادل المعلوماا والتعاون بين الدول وإنشلللللللاء نلام خدمة إل تروني عن 21)

 – طريق إنشللاء مر ا معلوماا ضللريبي يربط الدول األعضللاء. وجاء الباب الثامن

بالنص على الغراماا والتهرب الضلللللللريبي. وأخيًرا  –( 24( إلى )22من المادة )

أ  ام ختامية ومنها قواعد  –( 29( إلى )25من المادة ) –جاء في الباب التاسلللللللال 
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عدينا  عاا والت ية  ل الناا ية و ل ياق ية والمن ق الواردة في االت يذ وشلللللللروط تني

 والنياذ.

انون والوقوف على األهداف المرجوة منه وبعد تدارس اللجنة لمشلللللللروق الق

 توصلا إلى ما يلي:

 ستعجالاال بصفة الموحدة االتفاقية على بالتصديق القانون مشروع إحالة تمت -1

 االقتصوواةية الطبيعة ذا  الموضوووعا  من باعتباره الحكومة، طلب على بناء  

 من( 87) المووواةة بوووا    ،(81)و ،(أ/35) للمواة وفقوووا   وذلووو  والمووواليوووة،

 .الدستور

 

 لثانيةا الفقرة لحكم إعماال   بقانون تصووووودر أن الموحدة االتفاقية أحكام لنفاذ يلزم -2

 الصوووووول  معاهدا  أن على" فيها جاء حيث الدسووووووتور، من( 37) الماةة من

 حقوقب أو الطبيعية ثرواتها أو الدولة بأراضي المتعلقة والمعاهدا  والتحالف،

 والمالحة التجارة ومعاهدا  الخاصوووة، أو العامة المواطنين حقوق أو السوووياةة

ل التي والمعاهدا  واإلقامة،  الوارةة غير النفقا  من شوووووي  ا الدولة  زانة تُحم ِّ

 صووووووودرت أن لنفاذها يجب البحرين، لقوانين تعديال   تتضوووووومن أو الميزانية، في

 ".بقانون

 

 عاونالت مجلس لدول االنتقائية للضوووووريبة الموحدة االتفاقية من( 29) الماةة أن -3

 اتخووواذ على عضووووووو ةولوووة كووول تعمووول أن على تن  العربيوووة الخليج لووودول

 يزح االتفاقية أحكام وضوو  بهدف المحلي القانون إلصوودار الدا لية اإلجراءا 

 ال بما الضووريبة لتطبيق الالزمة واإلجراءا  السووياسووا  وضوو  فيها بما التنفيذ

  م بالتزامن المجلس ينظر الشووووووأن هذا وفي االتفاقية، هذه أحكام م  يتعارض

 .االنتقائية الضريبة قانون مشروع االتفاقية هذه
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 ،2001 لسوونة التعاون مجلس ةول بين االقتصوواةية االتفاقية أهداف م  تماشوويا   -4

  ووضوووووو بينها، االقتصوووووواة  التكامل مراحل في التقدم لتحقيق تسووووووعى والتي

 في غبةور والمالية، االقتصاةية المجاال  في متماثلة قانونية وأسس تشريعا 

 دةالوح إلقامة اتخاذها تم التي للخطوا  ومواصلة المجلس ةول اقتصاة تعزيز

 . بينها االقتصاةية

 للضووووووريبة الموحدة االتفاقية نصووووووو  على تعديال  أ  إة ال يجوز ال إنه -5

 رها،نظ يؤجل أو يرفضووووووها أو عليها يوافق أن للمجلس يكون حيث االنتقائية،

 .الشورى لمجلس الدا لية الالئحة من( 125) للماةة وفقا   وذل 

 

 لىع المبدأ حيث من بالموافقة المجلس توصي اللجنة فإن سبق؛ ما ضوء وفي -6

 دولل االنتقائية للضوووووريبة الموحدة االتفاقية على بالتصوووووديق قانون مشوووووروع

 2017 لسنة( 59) رقم للمرسوم المرافق العربية، الخليج لدول التعاون مجلس

 (.االستعجال بصفة)

 

  اختيار مقرري الم     األصلي  ايحتياطي: -ثالثاا

( من النئ ة الداخلية لمجلس الشورى، اتيقا اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار  ل من:

 

ا أصليـــــاا.   األستاذ صادق عيد آل رحمة -1  مقررا

ا    األستاذ بسار إسماعيل البنمحمد -2 ا.مقررا  احتياطيـا
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 ت صية اللجنة: -رابعاا

مشر   قان ن بالتصدي  علف ايت اقية الم حدر الم افقة من حيث المبدأ علف  .1

تقررائيررة لررد ل مجلس التعررا ن لررد ل الخليج العربيررة، المراف  لل رررررررريبررة اين

 . بص ة ايستعجال( 2017( لسنة 59للمرس ر رقر  

 الم افقة علف م اد مشر   القان ن ال اردر ت صيالا في الجد ل المرف . .2

 

 

 

  األمر معر ض علف المجلس الم قر يتخاذ الالزر،،،

 

 خالد حسيـن املسـقطي                        الدكتور عبدالعزيز  حسن أبل         

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية املوحدة للضريبة االنتقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 نص ص م اد مشر   القان ن

 كما  ردت من الحك مة

 نص ص الم اد

 كما أقرها مجلس الن اب

 ت صية لجنة 

 يةالشؤ ن المالية  ايقتصاد

 نص ص الم اد

 كما أقرتها اللجنة

 

 الديباجة

 

ملك نحن حمد بن عيسف آل خلي ة 

 مملكة البحرين. 

وعلى  بعلد االطنق على اللدسلللللللتور،

  ( منه،87األخص المادة )

االتيللاقيللة المو للدة للضلللللللريبللة وعلى 

االنتقلائيلة للدول مجلس التعلاون للدول 

 

 الديباجة

 

 دون تعديل

 

 الديباجة

 

 دون تعديل

 

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسف آل خلي ة ملك 

 مملكة البحرين. 

بعد االطنق على الدستور، وعلى 

 ( منه، 87األخص المادة )

وعلى االتياقية المو دة للضريبة 

االنتقائية لدول مجلس التعاون لدول 
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 نص ص م اد مشر   القان ن

 كما  ردت من الحك مة

 نص ص الم اد

 كما أقرها مجلس الن اب

 ت صية لجنة 

 يةالشؤ ن المالية  ايقتصاد

 نص ص الم اد

 كما أقرتها اللجنة

 27الخليج العربيللة، الم ررة بتللاريخ 

 ،2016نوفمبر 

أقر مجلس الشللللللورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصلله، وقد صللدقنا عليه 

 وأصدرناا: 

 27، الم ررة بتاريخ الخليج العربية

 ،2016نوفمبر 

أقر مجلس الشللللللورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصلله، وقد صللدقنا عليه 

 وأصدرناا: 

 املادة األوىل

 

 

ُصودق على االتياقية المو دة 

للضريبة االنتقائية لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية الم ررة 

  املادة األوىل

 

 تعديلدون 

 املادة األوىل 

 

 دون تعديل

 املادة األوىل 

 

 

ُصودق على االتياقية المو دة 

للضريبة االنتقائية لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية الم ررة 
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 نص ص م اد مشر   القان ن

 كما  ردت من الحك مة

 نص ص الم اد

 كما أقرها مجلس الن اب

 ت صية لجنة 

 يةالشؤ ن المالية  ايقتصاد

 نص ص الم اد

 كما أقرتها اللجنة

، والمرافقة 2016نوفمبر  27بتاريخ 

 لهذا القانون.

 

، والمرافقة 2016نوفمبر  27بتاريخ 

 لهذا القانون.

 املادة الثانية

 

على رئيس مجلس الواراء والواراء 

ما يخصلللللللله- يذ أ  ام هذا  - ل في تني

القللانون، ويعمللل بلله من اليوم التللالي 

  .لتاريخ نشرا في الجريدة الرسمية.

  الثانيةاملادة 

 

 دون تعديل

  الثانيةاملادة 

 

 دون تعديل

  الثانيةاملادة 

 

على رئيس مجلس الواراء والواراء 

ما يخصلللللللله- يذ أ  ام هذا  - ل في تني

من اليوم التللالي  القللانون، ويعمللل بلله

 لتاريخ نشرا في الجريدة الرسمية.
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 م 2017نوفمبر 8 التاريخ:

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

) ( بالتصديق على االتفاقية الموحدة ( لسنة  رقم ) قانونمشر   الموضوع: 

للضريبة االنتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم 

 ) بصفة االستعجال(. 2017( لسنة 59)

 

 تحية طيبة  بعد،

 

الصالح رئيس معالي السيد علي بن صالح ، أرفق م2017نوفمبر  8بتاريخ      

 قانونمشر    (، نسخة من4ة  4  ل   ق / ف  630، ضمن كتابه رقم )المجلس

) ( بالتصديق على االتفاقية الموحدة للضريبة االنتقائية لدول مجلس   رقم ) ( لسنة 

) بصفة  2017( لسنة 59التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم )

التشريعية والقانونية، وذل  لمناقشته وإبداء المالحظا   إلى لجنة الشؤوناالستعجال(، 

 عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصاةية.
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، عقدا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها ر2017 ن فمبر 8وبتاريخ      

 .وقرار مجلس النواب بشأنه ،  ي  اطلعا على مشروق القانون المذ ور،الرابع

 

ئ لمباد إلى عدم مخالية مشلللروق القانون –بعد المداولة والنقاو  –اللجنة وانتها       

 وأ  ام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

)  ( بالتصننديق على االتفاقية رقم ) ( لسنننة  قانونمشررر   ترى اللجنة سللنمة   

الموحدة للضننننننريبة االنتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق 

من النا يتين الدسلللتورية ) بصنننفة االسنننتعجال(،  2017( لسننننة 59للمرسنننوم رقم )

 والقانونية.

 

  

 دالل جاسم الزايد                            

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                          
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص مشروع 

الضريبة  قانون بشأن

االنتقائية، المرافق للمرسوم 

م 2017( لسنة 58رقم )

 )بصفة االستعجال(.
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 م2017نوفمرب  09التاريخ: 

 (8التقرير: )

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

 مشروع قانون بشأن الضريبة االنتقائية،حـــول 

 .بصفة االستعجال 2017( لسنة 58املرافق للمرسوم رقم )

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي الرابع 

 

 :مقدمــــــة

(، أرسل 4د 4/ ص ل م ق / ف 631، وبموجب الخطاب رقم )م2017 نوفمبر 8 بتاريخ

شؤون المالية  صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى لجنة ال

سخة من صادية ن شأن ال ريبة اينتقائية، واالقت ر المراف  للمرس ر رق مشر   قان ن ب

لمناقشلللته ودراسلللته، وإعداد تقرير بشلللأنه وذلك  ايسرررتعجال بصررر ة  2017( لسرررنة 58 

 متضمنًا رأي اللجنة.
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 إجراءات اللجنة : -أ يا 

 :اآلتيةلتن يذ التكليف المذك ر أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات 

 نوفمبر 9، 8المنعقد بتاريخ  اجتماعهافي تدارسلللا اللجنة مشلللروق القانون المذ ور  (1

 م.2017

لمشروق القانون موضوق الب   والدراسة على الوثائق اطلعا اللجنة أثناء دراستها  (2

 المتعلقة به والتي اشتملا على ما يلي:

 (مرف مشروق القانون موضوق الب   والدراسة ومذ رته اإليضا ية. ) -

 (مرف قرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرف رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ) -

  مرف (رأي المستشار القانوني والمستشار القانوني المساعد.  -

  مرف (رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس.  -

 

م 2017 نوفمبر 9بتاريخ السلللادس والمنعقد  وبدعوة من اللجنة شلللارك في اجتماعها (3

 :ممثلون عن

 ،قد ح ر كل من:  زارر المالية  

 المالية. كيل  زارر  السيد عارف صالح خميس -1

 ال كيل المساعد لتنمية اإليرادات العامة. السيدر رنا محمـــد فقيهــي -2

 مستشار قان ني. السيد محمد علي الشاذلي -3

رئيسة قسر اإليرادات العامة بشؤ ن اإليرادات  السيدر رغدان صالح قاسر -4

 العامة.

 رئيس التدقي  العار. السيد محمد رائد الصالح -5

 محلل  رائب. السيدر إسراء مهدي عبدهللا -6

  أخصائي تخطيط  إدارر مشاريع.  السيد ي سف عادل مطر -7
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 ،هيا جمعة الكعبي السيدر ت  قد ح ر  زارر شؤ ن مجلسي الش رى  الن اب

 .منس  إداري
 

 :ح ر ايجتما  من مجلس الش رى كل من 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمـد عبدهللا الدليمــــــي  (1

 المستشار المالي واالقتصادي. زهــــرة يوســــــف رحمـــــةالسيدة  (2

 المستشار القانوني المساعد. السيد علـــــــي عــــــبدهللا العـــرادي (3

 أخصائي إعالم. السيد علـــــــي عبـــــــاس العـــرادي (4

 .قانوني باحث   السيــــد علـي نـــادر السلــوم (5

 باحث قانوني. علــــــــــي ربيــــــــعالسيدة أميــــنة  (6

 

  محمد السيد محمد ر يالسيد أي ب علي الطريف  وتولى أمانة ســر اللجنة. 

 

 رأي اللـــــجنة:-ثانياا

 

ناقشللا اللجنة مشللروق القانون  ي  تما اسللتعراه وجهاا النلر التي دارا 

 اللجان والمستشار المالي وله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون 

، وتأ دا اللجنة من سلللنمة مشلللروق القانون من النا يتين الدسلللتورية واالقتصلللادي

 والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. 

  المراف مشررر   قان ن بشررأن ال ررريبة اينتقائية،وقد اسللتعرضللا اللجنة 

يأتي ت قيقاً للو دة ،  ي  بصرررر ة ايسررررتعجال 2017( لسررررنة 58للمرسرررر ر رقر  

( من 29االقتصلللللللادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنييذاً للمادة )

االتياقية المو دة للضريبة االنتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  ي  

انون الم لي بهدف تعمل  ل دولة عضللو على اتخاذ اإلجراءاا الداخلية إلصللدار الق
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وضللللال أ  ام االتياقية  يا التنييذ بما فيها وضللللال السللللياسللللاا واإلجراءاا النامة 

 لتطبيق الضريبة بما ال يتعاره مال أ  ام هذا االتياقية.

يتألف مشللللروق القانون فضللللنً عن الديباجة من ثنثة وثنثين مادة، مقسللللمة 

( األ  ام التمهيدية، 3 – 1على اثنا عشللللللر فصللللللنً، تناول اليصللللللل األول )المواد 

ست قاقها وتعليقها، وتناول 6 – 4وتناول اليصل الثاني )المواد  ( فره الضريبة وا

( التسلللجيل ألضراه الضلللريبة، أما اليصلللل الرابال 10 – 7اليصلللل الثال  )المواد 

( فتناول الترخيص للمسللتودق الضللريبي، وتناول اليصللل الخامس 13 – 11)المواد 

( 16اإلقرار بالضللريبة وسللدادها، وجاء باليصللل السللادس )المادة ( 15و14)المواد 

( اسللترداد الضللريبة، وتناول 18و 17اإلعياءاا، وتضللمن اليصللل السللابال )المواد 

 – 20( الضبطية القضائية، ووضال اليصل التاسال )المواد 19اليصل الثامن )المادة 

التهرب الضللللريبي، ( 26( الغراماا اإلدارية، وتناول اليصللللل العاشللللر )المادة 25

( على العقوبة الجنائية، ووضللللللال 30 – 27ونص اليصللللللل ال ادي عشللللللر )المواد 

 ( األ  ام الختامية.33 – 31اليصل الثاني عشر )المواد 

بعد تدارس اللجنة لمشر   القان ن  ال ق ف علف األهداف المرج ر منه  

 ت صلت إلف ما يلي:

ناًء على طلب ال  ومة، باعتبارا تما إ الة مشروق القانون بصية االستعجال ب -1

/أ(، 35من الموضوعاا ذاا الطبيعة االقتصادية والمالية، وذلك وفقاً للمواد )

 ( من الدستور.87(، باألخص المادة )81و)

يقرة تنص ال يأتي مشروق القانون م ل الدراسة متوافقاً مال أ  ام الدستور،  ي  -2

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها  على أن ي ون( من الدستور 107لمادة ))أ( من ا

وإلغاؤها بقانون، وال يُعيى أ د من أدائها  لها أو بعضها إال في األ وال المبينة 

يتولى القانون وضال األ  ام المتعلقة بالضريبة، من  ي  إنشاءها  ،  ي بالقانون

واإلعياء منها وت صيلها، والجااءاا المترتبة على مخاليتها. وذلك على اعتبار 
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ها، وفقاً بأن الضريبة هي فريضة مالية تست صلها الدولة جبراً على الم ليين 

 .لما ينص عليه القانون

 ( من مشروق القانون السلال االنتقائية التي تيره عليها الضريبة3المادة ) ددا  -3

، لذلك فإنه ال يجوا إضافة أي سلال انتقائية أخرى إال بقانون، األمر االنتقائية

ضرورة عره أي تعديل على السلال المنتقاة على السلطة التشريعية الذي يعني 

 لإلقرار.

( من الدستور، والتي 10نص اليقرة )ب( من المادة ) مشروق القانون ي رس -4

تنص على أن "تعمل الدولة على ت قيق الو دة االقتصادية لدول مجلس التعاون 

ن ي إلى التقارب والتعاولدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، و ل ما يؤد

والتآار والتعاضد فيما بينها". باإلضافة إلى ما ي ققه من تو يد التشريعاا 

 االقتصادية والمالية والضريبية. 

والنسب الضريبية الميروضة عليها، لما  قانون السلال االنتقائيةالمشروق  دد   -5

 :لها من أضرار على الص ة والبيئة، وهي  اآلتي

ييه تخ التشجيال على الص ة العامة من خنل ت سين القانون فييساهم مشروق  -6

 .نسبة استهنك السلال الضارة

 ( 100التبغ بنسبة%.) 

 ( 50المشروباا الغااية بنسبة% .) 

 ( 100مشروباا الطاقة بنسبة%.) 

ى من  ي  المبدأ علوفي ضوء ما سبق؛ فإن اللجنة توصي المجلس بالموافقة 

 2017( لسنة 58لضريبة االنتقائية المرافق للمرسوم رقم )بشأن امشروق قانون 

 بصية االستعجال. 
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  اختيار مقرري الم     األصلي  ايحتياطي: -ثالثاا

( من النئ ة الداخلية لمجلس الشورى ، اتيقا اللجنة على  39إعماالً لنص المادة ) 

 اختيار  ل من:

ا   األستاذ بسار إسماعيل البنمحمد (1  أصليـــــاا.مقررا

ا.  األستــاذ صـــادق عيد آل رحمة (2 ا احتياطيـا  مقررا

 

 ت صية اللجنة: -رابعاا

 قان ن بشررأن ال ررريبة اينتقائية،مشررر   الم افقة من حيث المبدأ علف  (1

 بص ة ايستعجال. 2017( لسنة 58المراف  للمرس ر رقر  

 الم افقة علف م اد مشر   القان ن ال اردر ت صيالا في الجد ل المرف . (2

 

  األمر معر ض علف المجلس الم قر يتخاذ الالزر،،،

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                        الدكتور عبدالعزيز  حسن أبل         

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م )بصفة االستعجال(2017( لسنة 58قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن الضريبة االنتقائية، المرافق للمرسوم رقم ) مشروع

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسرررررررف آل خلي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 اللللدسلللللللتور،على  االطنق بعلللد

 ( منه،87وعلى األخص المادة )

وعلى قللانون المرافعللاا المللدنيللة 

والتجارية الصلللللللادر بالمرسلللللللوم 

 ( لسلللللللللنللللة12بلللقللللانلللون رقلللم )

 ، وتعدينته،1971

 الديباجة

 
 

ص الديباجة  ما الموافقة على ن -

 ورد في مشروق القانون.

 الديباجة

 

الموافقة على نَص الديباجة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 
 

 
 

 الديباجة

 

  نحن حمد بن عيسرررررررف آل خلي ة      

 .ملك مملكة البحرين

  على الللللدسلللللللتور، االطنق بعللللد

 ( منه،87وعلى األخص المادة )

وعلى قللانون المرافعللاا المللدنيللة 

والتجارية الصلللللللادر بالمرسلللللللوم 

 ( لسللللللللللنللللة12بلللقللللانلللون رقلللم )

 ، وتعدينته،1971
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

وعلى قانون العقوباا الصلللللللادر 

( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعدينته،1976

الصللللللللادر  التجللارةوعلى قللانون 

( لسلللنة 7بالمرسلللوم بقانون رقم )

 ، وتعدينته،1987

مدنيقانون الوعلى  الصللللللللادر  ال

( لسنة 19بالمرسوم بقانون رقم )

2001، 

وعلى قانون الشللللللر اا التجارية 

الصلللللادر بالمرسلللللوم بقانون رقم 

، وتعدينته، 2001( لسللللللنة 21)

( 10وعلى المرسوم بقانون رقم )

وعلى قانون العقوباا الصللللللللادر 

( لسللنة 15بالمرسللوم بقانون رقم )

 ، وتعدينته،1976

الصلللللللللادر  جللارةالتوعلى قللانون 

( لسللللنة 7بالمرسللللوم بقانون رقم )

 ، وتعدينته،1987

الصللللللللادر  المللدنيقللانون الوعلى 

لسللنة  (19بالمرسللوم بقانون رقم )

2001، 

وعلى قانون الشلللللللر اا التجارية 

الصللللللادر بالمرسللللللوم بقانون رقم 

، وتعدينته، 2001( لسلللللللنة 21)

( 10وعلى المرسللوم بقانون رقم )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

م االنل على بالموافقة 2002لسنة 

قانون" المو د للجمارك لدول  "ال

لتعللللاون لللللدول الخليج  مجلس ا

 العربية،

( 39وعلى المرسوم بقانون رقم )

المياانية  بشلللللللأن 2002لسلللللللنة 

 العامة، وتعدينته،

ية  قانون اإلجراءاا الجنائ وعلى 

 رقم الصلللللادر بالمرسلللللوم بقانون

 وتعدينته،  ،2002( لسنة 46)

قانون رقم ) نة 16وعلى ال ( لسللللللل

ية معلوماا  2014 بشللللللللأن  ما

 ووثائق الدولة،

 النلامبالموافقة على  2002لسنة 

قانون" المو د لدول  "ال للجمارك 

لخليج  تعللللاون لللللدول ا ل مجلس ا

 العربية،

( 39وعلى المرسللوم بقانون رقم )

نة  بشللللللللأن المياانية  2002لسللللللل

 العامة، وتعدينته،

وعلى قللانون اإلجراءاا الجنللائيللة 

 رقم الصللللللادر بالمرسللللللوم بقانون

 وتعدينته،  ،2002( لسنة 46)

( لسلللللللنلة 16وعلى القلانون رقم )

ية معلوماا  2014 بشللللللللأن  ما

 ووثائق الدولة،
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

( 27وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشلللللللأن السلللللللجل  2015لسلللللللنة 

 التجاري،

( لسلللللللنللة 18وعلى قللانون رقم )

شرا اا االستثمار  2016 شأن  ب

 الم دودة،

 ( لسللللللللنللللة وعلى القانون رقم )

بالتصللللديق على االتياقية المو دة 

للضلللللللريبة االنتقائية لدول مجلس 

 لخليج العربية،التعاون لدول ا

أقر مجلس الشلللللللورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصللللله، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناا:

( 27وعلى المرسللوم بقانون رقم )

بشلللللللأن السلللللللجل  2015لسلللللللنة 

 التجاري،

( لسلللللللنللة 18وعلى قللانون رقم )

بشللأن شللرا اا االسللتثمار  2016

 الم دودة،

 ( لسلللللللللنللللة وعلى القانون رقم )

بالتصلللللديق على االتياقية المو دة 

للضلللللللريبة االنتقائية لدول مجلس 

 ول الخليج العربية،التعاون لد

أقر مجلس الشلللللللورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصلللللله، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناا:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 ال صل األ ل

 أحكار تمهيدية

 (1 مادر ال

يقصوووووووود بووا لفووا  والعبووارا   -أ

أيوونووموووا ورة  فووي  –اآلتوويوووة 

المعووواني المبينوووة  –القوووانون 

قرين كوول منهووا، مووا لم يقت  

 السياق  الف ذل :

 ممل ة الب رين. المملكة:

 واارة المالية. ال زارر:

 واير المالية. ال زير:

 ال صل األ ل

 أحكار تمهيدية

 (1 مادر ال

 

الموافقللة على نص المللادة  مللا  -

 ورد في مشروق القانون.

 

 ال صل األ ل

 أحكار تمهيدية

 (1 مادر ال

 

الموافقللة على نص المللادة  مللا  -

 ورد في مشروق القانون.

  

 ال صل األ ل

 أحكار تمهيدية

 (1 مادر ال

يقصد با لفا  والعبارا  اآلتية  -أ

 –أينمووا ورة  في القووانون  –

المعاني المبينة قرين كل منها، 

مووا لم يقت  السوووووويوواق  الف 

 ذل :

 ممل ة الب رين. المملكة:

 واارة المالية. ال زارر:

 واير المالية. ال زير:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

االتيللاقيللة المو للدة  ايت رراقيررة:

للضلللللللريبللة االنتقللائيللة لللدول 

مجلس التعللاون لللدول الخليج 

دق عليهلللا العربيلللة والمصللللللللل

 .( لسنة بالقانون رقم )

الشلللخص المسلللجل  المسرررجل:

للللللدى اللللللواارة ألضلللللراه 

هذا  قاً أل  ام  بة وف الضلللللللري

 ن.القانو

 أي إنتاج السرررررررلع اينتقائية:

عمل يشللللمل صللللناعة السلللللال 

االنتقللللائيللللة في الممل للللة، أو 

ها، أو تغيير تر يبتهلا؛  اراعت

االتيللاقيللة المو للدة  ايت رراقيررة:

للضلللللللريبللة االنتقللائيللة لللدول 

مجلس التعلللاون للللدول الخليج 

دق عليهلللا العربيلللة والمصللللللللل

 .( لسنة بالقانون رقم )

الشلللخص المسلللجل  المسرررجل:

للللللدى اللللللواارة ألضلللللراه 

الضلللللللريبللة وفقللاً أل  للام هللذا 

 القانون.

 أي إنتاج السرررررررلع اينتقائية:

عمل يشللللمل صللللناعة السلللللال 

االنتقللللائيللللة في الممل للللة، أو 

اراعتهللا، أو تغيير تر يبتهللا؛ 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

بلللالقلللدر اللللذي يترتلللب عليللله 

 فره الضريبة.

 المدة التي ال ترر ال رررررريبية:

ت تسلللب الضلللريبة المسلللت قة 

 خنلها.

النئ ة التنييذية لهذا  الالئحة:

 القانون.

فيما عدا ما نصووت عليه الفقرة  -ب

كون  ت لمووواةة،  من هوووذه ا )أ( 

ي ف لأللفا  والعبارا  الوارةة 

القووانون المعوواني المحوودةة لهووا 

 في االتفاقية.

 

بلللالقلللدر اللللذي يترتلللب عليللله 

 فره الضريبة.

 المدة التي ال ترر ال ررررررريبية:

ت تسلللب الضلللريبة المسلللت قة 

 خنلها.

النئ ة التنييذية لهذا  الالئحة:

 القانون.

فيما عدا ما نصا عليه اليقرة  -ب

المللللادة، ت ون  )أ( من هللللذا

لألليللللال والعبللللاراا الواردة 

قانون المعاني الم ددة  في  ال

 لها في االتياقية.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 (2 مادر ال

ُيراعى في تطبيق أ  للللام هللللذا 

الللقللللانللون األ لل للللام الللواردة فللي 

االتيلللاقيلللة المو لللدة للضلللللللريبلللة 

االنتقللائيللة لللدول مجلس التعللاون 

لدول الخليج العربية والمصلللللللدق 

 ( لسلللنة،   عليها بالقانون رقم )  

وتطبق أ  امها فيما لم يرد بشأنه 

 نص خاص في هذا القانون.

 

 

 

 (2 مادر ال

الموافقللة على نص المللادة  مللا  -

 ورد في مشروق القانون.

 

 (2 مادر ال

الموافقللة على نص المللادة  مللا  -

 ورد في مشروق القانون.

 

 (2 مادر ال

ُيراعى في تطبيق أ  للللام هللللذا 

الللقللللانللون األ لل للللام الللواردة فللي 

االتيلللاقيلللة المو لللدة للضلللللللريبلللة 

االنتقلللائيلللة للللدول مجلس التعلللاون 

لدول الخليج العربية والمصلللللللدق 

عليها بالقانون رقم )     ( لسللللنة، 

وتطبق أ  امها فيما لم يرد بشللأنه 

 نص خاص في هذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 (3 مادر ال

تيره الضلللللللريبة على السللللللللال 

االنتقللائيللة التللاليللة وفق النسلللللللبللة 

 ها:ن  ل منالضريبية المبينة قري

 (.100التبغ بنسبة )% -1

المشووووووروبا  البازية بنسووووووبة  -2

%(50.) 

مشووووووروبوا  الطواقوة بنسووووووبووة  -3

%(100.) 

 

 

 

 (3 مادر ال

الموافقللة على نص المللادة  مللا  -

 ورد في مشروق القانون.

 (3 مادر ال

الموافقللة على نص المللادة  مللا  -

 ورد في مشروق القانون.

 (3 مادر ال

تيره الضلللللللريبللة على السللللللللال 

االنتقللائيللة التللاليللة وفق النسلللللللبللة 

 الضريبية المبينة قرين  ل منها:

 (.100التبغ بنسبة )% -1

المشووووووروبا  البازية بنسووووووبة  -2

%(50.) 

مشووووووروبووا  الطوواقووة بنسووووووبووة  -3

%(100.) 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 ال صل الثاني

فرض ال ريبة  استحقاقها 

  تعليقها

 (4 مادر ال

 

( مللن 4مللال مللراعللللاة الللمللللادة )

االتيلللاقيلللة، ي ون طرع السللللللللال 

االنتقائية لنسلللللللتهنك وفقا ل لية 

 واإلجراءاا التي ت ددها النئ ة.

 

 

 

 

 ال صل الثاني

فرض ال ريبة  استحقاقها 

  تعليقها

 (4 مادر ال

 

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل الثاني

فرض ال ريبة  استحقاقها 

  تعليقها

 (4 مادر ال

 

 ما الموافقة على نص المادة  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل الثاني

فرض ال ريبة  استحقاقها 

  تعليقها

 (4 مادر ال

( ملللن 4ملللال ملللراعللللاة اللللمللللادة )

االتيللللاقيللللة، ي ون طرع السللللللللال 

االنتقائية لنسلللللللتهنك وفقا ل لية 

 واإلجراءاا التي ت ددها النئ ة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 (5 مادر ال

ي ون نقللل السللللللللال االنتقللائيللة في 

بة داخل  وضلللللللال معلق للضلللللللري

واإلجراءاا الممل للة وفقللا ل ليللة 

 .التي ت ددها النئ ة

 (5 مادر ال

الموافقللة على نص المللادة  مللا  -

 ورد في مشروق القانون.

 (5 مادر ال

الموافقللة على نص المللادة  مللا  -

 ورد في مشروق القانون.

 (5 مادر ال

االنتقللائيللة في ي ون نقللل السللللللللال 

وضلللللللال معلق للضلللللللريبللة داخللل 

الممل للة وفقللا ل ليللة واإلجراءاا 

 التي ت ددها النئ ة.

 (6 مادر ال

ت للدد النئ للة القواعللد اإلجرائيللة 

المتعلقة بالضلللللللريبة في المناطق 

 واألسواق ال رة.

 

 

 

 (6 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (6 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (6 مادر ال

ت للدد النئ للة القواعللد اإلجرائيللة 

المتعلقة بالضلللللللريبة في المناطق 

 واألسواق ال رة.



115 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 ال صل الثالث

 التسجيل ألغراض ال ريبة

 (7 مادر ال

 

على من يرضللب في مااولللة أي 

من األنشلللللللطة التالية تقديم طلب 

الضللريبة إلى التسللجيل ألضراه 

 الواارة:

 استيراة السل  االنتقائية. -1

 إنتاج السل  االنتقائية. -2

حيازة السوووووول  االنتقائية تحت  -3

 وض  معلق للضريبة.

 ال صل الثالث

 التسجيل ألغراض ال ريبة

 (7 مادر ال

 

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل الثالث

 التسجيل ألغراض ال ريبة

 (7 مادر ال

 

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل الثالث

 التسجيل ألغراض ال ريبة

 (7 مادر ال

 

على من يرضلللب في مااوللللة أي 

من األنشلللللللطة التالية تقديم طلب 

ألضراه الضلللريبة إلى التسلللجيل 

 الواارة:

 استيراة السل  االنتقائية. -1

 إنتاج السل  االنتقائية. -2

حيازة السوووووول  االنتقائية تحت  -3

 وض  معلق للضريبة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

وعلى الواارة تسلللللللجيلللل مقلللدم 

الطلب إذا اسللتوفى طلبه الشللروط 

 واإلجراءاا التي ت ددها النئ ة.

  وعلى الواارة تسلللللللجيللللل مقللللدم

الطلب إذا اسللتوفى طلبه الشللروط 

 واإلجراءاا التي ت ددها النئ ة.

 (8 مادر ال

 –على الُمسلللللللجل إبنر الواارة 

 ً يا لة من  –  تاب فور ت قق أي  ا

ال للاالا التي يم ن أن تؤثر في 

 تسجيله وفقاً لما ت ددا النئ ة.

 

 

 

 

 (8 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (8 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (8 مادر ال

 –على الُمسلللللللجلل إبنر الواارة 

ياً  تاب لة من  –  فور ت قق أي  ا

ال لللاالا التي يم ن أن تؤثر في 

 تسجيله وفقاً لما ت ددا النئ ة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 (9 مادر ال

يُلبى التسوووجيل بناء  على قرار  -أ

يصووودر من الوزير في أ  من 

 الحالتين اآلتيتين:

طلب كتابي من الُمسجل بإلباء  -1

 التسجيل.

عدم مزاولة الُمسوووجل للنشووواط  -2

 محل التسجيل  الل المدة التي

 تحدةها الالئحة.

 –على الوزارة إبالغ الُمسجل  -ب

 بقرار إلباء التسجيل. –كتابيا  

 

 (9 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (9 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (9 مادر ال

يُلبى التسووووجيل بناء  على قرار  -أ

أ  من يصوووودر من الوزير في 

 الحالتين اآلتيتين:

طلب كتابي من الُمسجل بإلباء  -1

 التسجيل.

عدم مزاولة الُمسووووجل للنشوووواط  -2

محل التسجيل  الل المدة التي 

 تحدةها الالئحة.

 –على الوزارة إبالغ الُمسجل  -ب

 بقرار إلباء التسجيل. –كتابيا  



118 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 (10 مادر ال

تاامللللاا  ل مال عللللدم اإلخنل بللللا

 –ومسللؤولياا الُمسللجل األخرى 

 –التي نصللللللللا عليهللا االتيللاقيللة 

 ي ون المسجل مسئوالً عما يأتي:

 سالمة السل  االنتقائية. -1

توووموووكووويووون الووووزارة مووون أةاء  -2

 أةوارها الرقابية.

أ  مسووووووؤولية أ رى تحدةها  -3

 الالئحة.

 

 

 (10 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (10 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (10 مادر ال

ملال عللللدم اإلخلنل بللللاللتلاامللللاا 

 –ومسلللؤولياا الُمسلللجل األخرى 

 –التي نصللللللللا عليهللا االتيللاقيللة 

 ي ون المسجل مسئوالً عما يأتي:

 سالمة السل  االنتقائية. -1

توووموووكووويووون الووووزارة مووون أةاء  -2

 أةوارها الرقابية.

ية أ رى تحدةها  -3 أ  مسووووووؤول

 الالئحة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 ال صل الرابع

 الترخيص للمست د  ال ريبي

 (11 مادر ال

على  -أ لحصوووووووول  ل ترط  يشووووووو

الوووتووور ووويووو  لووولووومسووووووووتووووةع 

الضووووووريبي أن يكون طووالووب 

مسووووووووجووال ، وأن  الووتوور وويوو 

يستوفي الشروط واإلجراءا  

والمتطلبوووا  التي تحووودةهوووا 

 الالئحة.

تحدة الالئحة الشروط الواجب  -ب

توافرها في إةارة المسووووووتوةع 

 ال صل الرابع

 الترخيص للمست د  ال ريبي

 (11 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل الرابع

 الترخيص للمست د  ال ريبي

 (11 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل الرابع

 الترخيص للمست د  ال ريبي

 (11 مادر ال

يشوووووووتورط لولوحصوووووووول عولوى  -أ

  الوووتووور ووويووو  لووولووومسوووووووووتووووةع

الضووووووريبي أن يكون طوووالوووب 

مسووووووووجووال ، وأن  الووتوور وويوو 

يسووتوفي الشووروط واإلجراءا  

والمتطلبوووا  التي تحووودةهوووا 

 الالئحة.

تحدة الالئحة الشووروط الواجب  -ب

توافرها في إةارة المسووووووتوةع 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

الضووريبي الذ  يُمارأ أيا  من 

 ا نشطة محل التر ي .

الضوووريبي الذ  يُمارأ أيا  من 

 ا نشطة محل التر ي .

 (12 مادر ال

ت لللدد النئ لللة ملللدة الترخيص، 

وشلللللللروط وإجراءاا تجللللديللللدا 

 وتعديله.

 (12 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (12 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (12 مادر ال

ت للللدد النئ للللة مللللدة الترخيص، 

تجللللديللللدا  وشللللللللروط وإجراءاا 

 وتعديله.

 (13 مادر ال

بنووواء  على  -أ لتر ي   لبى ا ُي

قرار يصووووووودر من الوزير في 

 أ  من الحاال  اآلتية:

طلب كتابي من صوووووواحب  -1

 التر ي  بإلبائه.

 (13 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (13 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (13 مادر ال

يُلبى التر ي  بناء  على قرار  -أ

الوزير في أ  من يصوووودر من 

 الحاال  اآلتية:

طلوووب كتوووابي من صوووووووواحوووب  -1

 التر ي  بإلبائه.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

إذا لم يسووووووتخدم التر ي   -2

للبرض المخصوووووو  لوووه 

 الل الموودة التي تحوودةهووا 

 الالئحة.

إذا انقضوووووووووت الشووووووركوووة  -3

 صاحبة التر ي .

في حوووالوووة وفووواة صووووووووواحوووب  -ب

التر ي  ينتقووول التر ي  

 لفوووه، وتحووودة الالئحوووة  إلى

شوووووووووروط وإجوووراءا  نوووقووول 

 التر ي .

لوزارة  -ج لبووواء  –على ا فور إ

إبالغ  –التر ي  أو انتهووائووه 

إذا لم يسوووووووتخووودم التر ي   -2

 الل     للبرض المخص  له

 المدة التي تحدةها الالئحة.

إذا انقضوووت الشوووركة صووواحبة  -3

 التر ي .

في حوووالوووة وفووواة صووووووووواحوووب  -ب

 التر ي  ينتقل التر ي  إلى
 لفه، وتحدة الالئحة شووووووروط 

 التر ي .وإجراءا  نقل 

فوور إلوبووواء  –عولوى الووزارة  -ج

إبالغ  –التر ي  أو انتهووائووه 

فه   صووووووواحب التر ي  أو  ل

 بذل . –كتابيا   –
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

فه   صووووووواحب التر ي  أو  ل

 بذل . –كتابيا   –

تحدة الالئحة إجراءا  التعامل  -د

م  السوووووول  االنتقائية المخزنة 

في المسووووتوةع الضووووريبي بعد 

إلبوواء التر ي  أو انتهووائووه، 

إجراء آ ر ذ  صوووووولووة، وأ  

ويتحمل المر   له أو  لفه 

جمي  التكاليف المالية المترتبة 

 على ذل .

 

 

  توووحووودة الوووالئوووحوووة إجوووراءا  -ة

ية  قائ مل م  السوووووول  االنت عا الت

الوومووخووزنوووة فووي الوومسووووووووتوووةع 

الضووريبي بعد إلباء التر ي  

أو انتهوووائوووه، وأ  إجراء آ ر 

ذ  صووووولة، ويتحمل المر   

مي  التكووواليف لوووه أو  لفوووه ج

 المالية المترتبة على ذل .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 ال صل الخامس

 اإلقرار بال ريبة  سدادها

 (14 مادر ال

على المسووووووجووول تقوووديم إقرار  -أ

ضووووووريبي للوزارة عن الفترة 

  الضوووووووريبيوووة التي تحووودةهوووا

الالئحة على أال تقل عن شووهر 

 وال تزيد عن سنة.

للوزارة اسوووتثناء المسوووتورةين  -ب

من تقديم اإلقرار الضووووووريبي، 

وفقوووا  للشووووووروط واإلجراءا  

 التي تحدةها الالئحة.

 ال صل الخامس

 اإلقرار بال ريبة  سدادها

 (14 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل الخامس

 اإلقرار بال ريبة  سدادها

 (14 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل الخامس

 اإلقرار بال ريبة  سدادها

 (14 مادر ال

على المسووووووجوول تقووديم إقرار  -أ

ضووووووريبي للوزارة عن الفترة 

 دةهووواالضووووووريبيوووة التي تحووو

الالئحة على أال تقل عن شهر 

 تزيد عن سنة. وال 

للوزارة اسووتثناء المسووتورةين  -ب

من تقديم اإلقرار الضوووووريبي، 

وفقووا  للشووووووروط واإلجراءا  

 التي تحدةها الالئحة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 (15 مادر ال

تُ صللل قيمة الضللريبة المسللت قة 

للسلللللللال االنتقائية المسللللللتوردة أو 

ً في أ لللد اللللدول  المنتجلللة م ليلللا

األعضلللللللاء وفقاً لأل  ام المقررة 

لت صلللليل الضللللرائب "الرسللللوم" 

 الجمر ية.

 ما تُسدد قيمة الضريبة المست قة 

للسللللال االنتقائية المنتجة م لياً في 

الللمللمللللل للللة بللتللللاريللخ طللر للهللللا 

 لنستهنك.

 (15 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (15 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (15 مادر ال

تُ صلللل قيمة الضلللريبة المسلللت قة 

للسللللللللال االنتقائية المسلللللللتوردة أو 

ً في أ لللد اللللدول  المنتجلللة م ليلللا

لأل  ام المقررة األعضلللللللاء وفقاً 

لت صلللليل الضللللرائب "الرسللللوم" 

 الجمر ية.

 ما تُسدد قيمة الضريبة المست قة 

للسلللللال االنتقائية المنتجة م لياً في 

الللمللمللللل للللة بللتللللاريللخ طللر للهللللا 

 لنستهنك.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

ي جميال األ وال، مللللالم ت ن وف

السلللال في وضللال معلق للضللريبة، 

يتم استيياء الضريبة وفقاً لإلقرار 

الضلللللللريبي مللللالم تُلهر نتيجللللة 

ما جاء  ها وبين  نة فرقاً بين المعاي

اإلقرار الضللللريبي فتسللللتوفى  في

 الضريبة على أساس هذا النتيجة.

بالتنسلللليق مال  –ويصللللدر الواير 

القراراا  –الجهللللاا المعنيللللة 

 نامة لتنييذ ذلك.ال
 

 

وفي جميال األ وال، مللللالم ت ن 

السلللال في وضللال معلق للضللريبة، 

يتم اسللتيياء الضللريبة وفقاً لإلقرار 

نتيجللللة الضلللللللريبي مللللالم تُلهر 

جاء  ما  ها وبين  قاً بين نة فر عاي الم

اإلقرار الضلللللريبي فتسلللللتوفى  في

 الضريبة على أساس هذا النتيجة.

بالتنسلللليق مال  –ويصللللدر الواير 

لمعنيللللة  لجهللللاا ا قراراا  –ا ل ا

 النامة لتنييذ ذلك.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 ال صل السادس

 اإلع اءات

 (16 مادر ال

تُعفى من ضووووووريبوووة السوووووول   -أ

بشوووووورط المعاملة  –االنتقائية 

الهي ا  الدبلوماسووووية  –بالمثل 

والقنصوولية والمنظما  الدولية 

ورؤسووواء وأعضووواء السووولكين 

 الووودبلومووواسووووووي والقنصوووووولي
قا   المعتمدون لدى المملكة، وف

للشوووووووروط واإلجراءا  التي 

 تحدةها الالئحة.

 ال صل السادس

 اإلع اءات

 (16 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 القانون.ورد في مشروق 

 ال صل السادس

 اإلع اءات

 (16 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل السادس

 اإلع اءات

 (16 مادر ال

تُعفى من ضووووووريبوووة السوووووول   -أ

ية  قائ بشوووووورط المعاملة  –االنت

الهي ا  الدبلوماسوووووية  –بالمثل 

والقنصووولية والمنظما  الدولية 

ورؤسوووواء وأعضوووواء السوووولكين 

 الووودبلومووواسوووووووي والقنصووووووولي
قا   كة، وف لدى الممل مدون  المعت

للشوووووووروط واإلجراءا  التي 

 تحدةها الالئحة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

تُعفى من الضووووووريبووة السوووووول   -ب

االنتقوووائيوووة التي بصوووووووحبوووة 

المسوووووووووافرين القووواةمين إلى 

ذا  المملكوووة على أال تكون 

صووووفة تجارية، وأن تسووووتوفي 

الشوووروط والضووووابد المحدةة 

( 10في المرسوم بقانون رقم )

بالموافقة على  2002لسوووووونة 

ل لنظوووام "ا لموحووود قوووا انون" ا

للجمارك لدول مجلس التعاون 

 لدول الخليج العربية.

 
 

تُعفى من الضووووووريبووة السوووووول   -ب

حبوووة  لتي بصووووووو ئيوووة ا تقوووا االن

لقووواةمين إلى  لمسوووووووووافرين ا ا

المملكوووة على أال تكون ذا  

صوووووفة تجارية، وأن تسوووووتوفي 

الشووووروط والضوووووابد المحدةة 

بقوووانون رقم لمرسووووووووم    في ا

بالموافقة  2002( لسوووووونة 10)

انون" الموحد قعلى النظام "ال

للجمارك لدول مجلس التعاون 

 لدول الخليج العربية.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 ال صل السابع

 استرداد ال ريبة

 (17 مادر ال

ي ق اسلللترداد الضلللريبة المسلللددة 

على السللللال االنتقائية في ال االا 

 اآلتية:

السل  االنتقائية التي تم طرحها  -1

المملكوووة في لالسووووووتهالك في 

حوووال التصووووووووودير أو إعووواةة 

التصوووووودير  غراض ا عمال 

 إلى  ارج إقليم ةول المجلس.

 ال صل السابع

 استرداد ال ريبة

 (17 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل السابع

 ال ريبة استرداد

 (17 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل السابع

 استرداد ال ريبة

 (17 مادر ال

ي ق اسلللترداد الضلللريبة المسلللددة 

على السلللللال االنتقائية في ال االا 

 اآلتية:

رحها ط  السل  االنتقائية التي تم -1

المملكوة في    لالسووووووتهالك في

حوووال الووتصوووووووووديوور أو إعووواةة 

التصووووووودير  غراض ا عمال 

 إلى  ارج إقليم ةول المجلس.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

السوووووول  االنتقوووائيوووة في حوووال  -2

 اسووووووتخدامها في انتاج سوووووول 
انتقوووائيوووة أ رى  ووواضووووووعوووة 

 للضريبة.

السووول  االنتقائية التي سوووبق أن  -3

ُطرحت لالستهالك و ضعت 

للضووووريبة في المملكة وانتقلت 

ول مجلس الحقا  إلى ةولة من ة

التعوواون لوودول الخليج العربيووة 

سترةاة الضريبة  يجوز طلب ا

 المسدةة عنها في المملكة.

السوووووول  االنتقوووائيوووة في حوووال  -2

 اسووووووتخوودامهووا في انتوواج سوووووول 
انتقوووائيوووة أ رى  ووواضوووووووعوووة 

 للضريبة.

السوووول  االنتقائية التي سووووبق أن  -3

ُطرحت لالسووتهالك و ضووعت 

للضووووووريبة في المملكة وانتقلت 

مجلس    ةولالحقا  إلى ةولة من 

التعوواون لوودول الخليج العربيووة 

يجوز طلب اسووترةاة الضووريبة 

 المسدةة عنها في المملكة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

ويصلللللللدر بت ديد  لية وإجراءاا 

اسلللللللترداد الضلللللللريبللة قرار من 

 الواير.
 

ويصلللللللدر بت ديد  لية وإجراءاا 

اسلللللللترداد الضلللللللريبلللة قرار من 

 الواير.

 

 (18 مادر ال

يلتام  ل شللللللخص اسللللللترد مبلغ 

الضريبة أو أُعيي منه بش ل  لي 

لخطللللأ،  أو جائي عن طريق ا

 المست ق عليه.بسداد المبلغ 

 

 

 

 (18 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (18 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (18 مادر ال

يلتام  ل شلللللللخص اسلللللللترد مبلغ 

الضللريبة أو أُعيي منه بشلل ل  لي 

أو جائي عن طريق الخطأ، بسداد 

 المبلغ المست ق عليه.



131 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 ال صل الثامن

 ال بطية الق ائية

 (19 مادر ال

ي ون للموليين الللذين يصلللللللللدر 

بنلللدبهم قرار من الواير المعني 

بشلللئون العدل باالتياق مال الواير 

 صية الضبطية القضائية في تنييذ

أ  ام هذا القانون، وذلك بالنسلللبة 

للللللجللرائللم الللتللي تللقللال فللي دوائللر 

 اختصللللللاصللللللاتهم، وت ون متعلقة
وي ون لهم  ق بأعمال ولائيهم، 

دخول المسللتودعاا الضللريبية أو 

 ال صل الثامن

 ال بطية الق ائية

 (19 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 في مشروق القانون.ورد 

 ال صل الثامن

 ال بطية الق ائية

 (19 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل الثامن

 ال بطية الق ائية

 (19 مادر ال

ي ون للموليين اللللذين يصلللللللللدر 

بنللللدبهم قرار من الواير المعني 

بشللللئون العدل باالتياق مال الواير 

تنييذ  في صية الضبطية القضائية

أ  ام هذا القانون، وذلك بالنسلللللبة 

للللللجللرائللم الللتللي تللقللال فللي دوائللر 

 اختصللللللاصللللللاتهم، وت ون متعلقة
بأعمال ولائيهم، وي ون لهم  ق 

دخول المسللتودعاا الضللريبية أو 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

المتلللاجر ذاا الصلللللللللللة وضلقهلللا 

ً وضلللللللبط المخللللاليللللاا  ت يليللللا

وت رير الم اضلللر النامة، وإذا 

 ان الم ل عقاراً معداً للسللللللل نى 

وجب ال صلللللول على إذن النيابة 

 العامة.

المتلللاجر ذاا الصلللللللللللة وضلقهلللا 

ً وضلللللللبط المخللللاليللللاا   ت يليللللا

وت رير الم اضللللر النامة، وإذا 

ى  ان الم ل عقاراً معداً للسللللللل ن

وجب ال صللللللول على إذن النيابة 

 العامة.

 ال صل التاسع

 الغرامات اإلدارية

 (20 مادر ال

لتهرب  -أ فيموووا عووودا حووواال  ا

الضووووريبي المنصووووو  عليها 

 ( موون هوووذا26فووي الوومووواةة )

 ال صل التاسع

 الغرامات اإلدارية

 (20 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل التاسع

 الغرامات اإلدارية

 (20 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل التاسع

 الغرامات اإلدارية

 (20 مادر ال

هرب  -أ ت ل يموووا عووودا حووواال  ا ف

الضووووريبي المنصووووو  عليها 

 هوووذا( مووون 26فوووي الووومووواةة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

القوووانون، تُفرض البراموووا  

 اإلةارية على كل من:

 وووالف أحكوووام الفقرة )أ( من  -1

( من هووذا القووانون 14الموواةة )

( 5تقل عن )% وذل  بنسبة ال

( من 25وال تزيووود على )%

قيمة الضووريبة التي كان يتعين 

 اإلقرار بها.

بة  -2 امتن  عن سوووووووداة الضووووووري

المسووووووتحقووة  الل الموودة التي 

تحدةها الالئحة بنسووووووبة تعاةل 

( من قيمة الضريبة غير 5)%

لقوووانون، ُتفرض البراموووا   ا

 اإلةارية على كل من:

 وووالف أحكوووام الفقرة )أ( من  -1

( من هووذا القووانون 14الموواةة )

( 5وذل  بنسووبة ال تقل عن )%

( من 25وال تزيووود على )%

قيمة الضوووريبة التي كان يتعين 

 اإلقرار بها.

امتن  عن سوووووووداة الضووووووريبووة  -2

المسووووووتحقووة  الل الموودة التي 

تعاةل  تحدةها الالئحة بنسووووووبة

 غير  ( من قيمة الضريبة5)%
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

كل شهر أو جزء  المسدةة عن

 منه لم تسدة عنه الضريبة.

م  عدم اإل الل بأية جريمة   -ب

عليهوووا أ  قوووانون آ ر، ين  

تفرض غرامة إةارية ال تزيد 

على  مسوووة آالف ةينار، على 

 ُكل من:

من  أو أعواق مو في الوزارة  -1

 من أةاء واجباتهم الو يفية.

امتن  عن تقوووديم المعلوموووا   -2

 التي تطلبها الوزارة.

 الف أ  حكم آ ر من أحكام  -3

 القانون أو الالئحة.

شهر أو جزء  المسدةة عن كل 

 منه لم تسدة عنه الضريبة.

م  عوودم اإل الل بووأيووة جريمووة  -ب

ين  عليهوووا أ  قوووانون آ ر، 

مة إةارية ال تزيد  تفرض غرا

على  مسووووة آالف ةينار، على 

 ُكل من:

من  أو أعوواق مو في الوزارة  -1

 من أةاء واجباتهم الو يفية.

تقوووديم المعلوموووا  امتن  عن  -2

 التي تطلبها الوزارة.

 الف أ  حكم آ ر من أحكام  -3

 القانون أو الالئحة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 (21 مادر ال

يجب مال توقيال الغراماا اإلدارية 

المنصلللللللوص عليهلللا في الملللادة 

ياء 20) قانون اسلللللللتي هذا ال ( من 

 قيمة الضريبة المست قة.

 

 (21 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 القانون.ورد في مشروق 

 (21 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (21 مادر ال

يجب مال توقيال الغراماا اإلدارية 

( 20المنصوص عليها في المادة )

من هللذا القللانون اسلللللللتييللاء قيمللة 

 الضريبة المست قة.

 (22 مادر ال

في  ال ت رار المخالية نيسلللللللها 

خنل ثن  سلللللللنواا من تللاريخ 

صللللللللللدور قرار الواارة بثبوا 

المخالية، يجوا مضاعية الغرامة 

اإلدارية المقررة في  ق المخالف 

 (22 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (22 مادر ال

 ما الموافقة على نص المادة  -

 ورد في مشروق القانون.

 (22 مادر ال

ها  ية نيسللللللل في  ال ت رار المخال

خنل ثن  سلللللللنواا من تللاريخ 

صللللللللللدور قرار الواارة بثبوا 

المخالية، يجوا مضللاعية الغرامة 

اإلدارية المقررة في  ق المخالف 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

بموجللللب ذلللللك القرار أو وقف 

الترخيص لمدة ال تايد على سلللتة 

 أشهر أو  نهما معاً.

 

قرار أو وقف  ل بموجللللب ذلللللك ا

الترخيص لمدة ال تايد على سللللتة 

 أشهر أو  نهما معاً.

 (23 مادر ال

ي ون فره الغرامللللة اإلداريللللة 

بقرار من الواير أو من ييوضلللله 

بذلك متضلللللللمناً قيمة الضلللللللريبة 

المسلللللللت قللللة، ويجوا النص في 

قه على  القرار على نشلللللللر منطو

نيقة المخالف في صللل يية م لية، 

أو نشللللللرا في أي وسلللللليلة أخرى 

 (23 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (23 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (23 مادر ال

ي ون فره الغرامللللة اإلداريللللة 

بقرار من الواير أو من ييوضللللله 

بذلك متضلللللللمناً قيمة الضلللللللريبة 

المسلللللللت قللللة، ويجوا النص في 

القرار على نشلللللللر منطوقلله على 

نيقة المخالف في صلللل يية م لية، 

نشللللللرا في أي وسلللللليلة أخرى  أو
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

مناسللبة من وسللائل النشللر، وذلك 

ية المرت بة  ب سللللللللب نوق المخال

ا و ثارها، وبعد ا تساب وجسامته

 القرار الصية النهائية.

ويُعلللد القرار الصلللللللللادر بيره 

الغرامللة اإلداريللة من السلللللللنللداا 

التنييللذيللة القللابلللة للتنييللذ الجبري 

ً لقللانون المرافعللاا المللدنيللة  وفقللا

والتجارية الصلللللللادر بالمرسلللللللوم 

 .1971( لسنة 12بقانون رقم )

مناسلللبة من وسلللائل النشلللر، وذلك 

بة  ية المرت  ب سللللللللب نوق المخال

وجسلامتها و ثارها، وبعد ا تسلاب 

 القرار الصية النهائية.

ويُعلللد القرار الصللللللللللادر بيره 

الغرامللة اإلداريللة من السلللللللنللداا 

التنييللذيللة القللابلللة للتنييللذ الجبري 

ً لقللانون المرافعللاا المللدنيللة  وفقللا

والتجارية الصلللللللادر بالمرسلللللللوم 

 .1971( لسنة 12بقانون رقم )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 (24 مادر ال

يجوا لمن صلللللللدر ضلللللللدا قرار 

مة إدارية التللم منه  بيره ضرا

لدى الواير خنل ثنثين يوماً من 

 تاريخ إخطارا به.

ويجللللب على الواير البللللا في 

التللم خنل خمسلللللة عشلللللر يوماً 

يملللله، وتخطر  تقللللد من تللللاريخ 

المتللم بالقرار الصللللادر الواارة 

بشللللأن تللمه ب تاب مسللللجل بعلم 

الوصلللللول، ويعتبر انقضلللللاء هذا 

 (24 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (24 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (24 مادر ال

يجوا لمن صللللللللدر ضللللللللدا قرار 

بيره ضراملة إداريلة التللم منله 

لدى الواير خنل ثنثين يوماً من 

 تاريخ إخطارا به.

الواير البللللا في ويجللللب على 

التللم خنل خمسة عشر يوماً من 

تلللاريخ تقلللديمللله، وتخطر الواارة 

المتللم بالقرار الصللللللادر بشللللللأن 

تللملللله ب تللللاب مسلللللللجللللل بعلم 

الوصللللللول، ويعتبر انقضللللللاء هذا 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

اإلخطار بنتيجة التللم  المدة دون

 بمثابة رفه له.

ويجوا الطعن على قرار الواير 

برفه التللم أمللللام الم  مللللة 

المختصلللللة خنل ثنثين يوماً من 

تللاريخ إخطللارا برفه التللم أو 

 اً.مرفوضمن تاريخ اعتبار التللم 

اإلخطار بنتيجة التللم  المدة دون

 بمثابة رفه له.

ويجوا الطعن على قرار الواير 

لم  مللللة  لتللم أمللللام ا برفه ا

خنل ثنثين يوماً من  المختصلللللللة

تللاريخ إخطللارا برفه التللم أو 

 من تاريخ اعتبار التللم مرفوضاً.

 (25 مادر ال

ت دد النئ ة ضلللللوابط ا تسلللللاب 

الغراملللة اإلداريلللة المنصلللللللوص 

 عليها و لية ت صيلها.

 

 (25 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (25 مادر ال

المادة  ما  الموافقة على نص -

 ورد في مشروق القانون.

 (25 مادر ال

ت دد النئ ة ضلللللوابط ا تسلللللاب 

الغراملللة اإلداريلللة المنصلللللللوص 

 عليها و لية ت صيلها.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 ال صل العاشر

 التهرب ال ريبي

 (26 مادر ال

يقصللد بالتهرب الضللريبي لغاياا 

 أ  ام هذا المادة:

إة ال أو محاولة إة ال سووووول   -1

انوتوقوووائويوووة إلوى الومومولوكوووة أو 

إ راجها أو محاولة إ راجها 

منها ةون سوووووووداة الضووووووريبة 

المسووووووتحقووة عليهووا جزئيووا  أو 

 بالكامل.

 ال صل العاشر

 التهرب ال ريبي

 (26 مادر ال

 الموافقة على نص المادة  ما -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل العاشر

 التهرب ال ريبي

 (26 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل العاشر

 التهرب ال ريبي

 (26 مادر ال

يقصللد بالتهرب الضللريبي لغاياا 

 أ  ام هذا المادة:

إة ال أو محاولة إة ال سوووووول   -1

انووتووقوووائوويوووة إلووى الوومووموولووكوووة أو 

لة إ راجها إ راجها  أو محاو

بة  ها ةون سوووووووداة الضووووووري من

المسووووووتحقوووة عليهوووا جزئيوووا  أو 

 بالكامل.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

إنتوواج أو تحويوول أو حيووازة أو  -2

تخزين أو نقول أو تلقي سوووووول  

انتقائية لم تسووووووودة الضووووووريبة 

المستحقة عليها بقصد التهرب 

 من سداة الضريبة المستحقة.

تقديم أية مستندا  أو إقرارا   -3

يحة أو أو سوووجال  غير صوووح

مزورة أو مصطنعة أو وض  

عالما  غير صووحيحة بقصوود 

التهرب من سوووووداة الضوووووريبة 

سترةاةها  المستحقة أو بقصد ا

 ةون وجه حق.

إنتوواج أو تحويوول أو حيووازة أو  -2

تخزين أو نقوول أو تلقي سوووووول  

انتقائية لم تسووووووودة الضووووووريبة 

المستحقة عليها بقصد التهرب 

 من سداة الضريبة المستحقة.

تقديم أية مسووتندا  أو إقرارا   -3

أو سووووجال  غير صووووحيحة أو 

زورة أو مصووطنعة أو وضوو  م

عالما  غير صوووحيحة بقصووود 

التهرب من سووووووداة الضووووووريبة 

المسووتحقة أو بقصوود اسووترةاةها 

 ةون وجه حق.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

ممارسوووووووة أ  من ا نشووووووطة  -4

المنصووووووو  عليها في الماةة 

( مون هوووذا الوقوووانوون ةون 7)

 تسجيل.

 

طة  -4 ممارسوووووووة أ  من ا نشوووووو

المنصووووووو  عليها في الماةة 

( موون هوووذا الووقوووانووون ةون 7)

 تسجيل.

 ال صل الحادي عشر

 العق بة الجنائية

 (27 مادر ال

لة من  قب  ل من ارت ب  ا عا يُ

 للللاالا الللتللهللرب الضللللللللريللبللي 

المنصلللللللوص عليهلللا في الملللادة 

( من هلللذا القلللانون بلللال بس 26)

 ال صل الحادي عشر

 العق بة الجنائية

 (27 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 في مشروق القانون.ورد 

 ال صل الحادي عشر

 العق بة الجنائية

 (27 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل الحادي عشر

 العق بة الجنائية

 (27 مادر ال

يُعللاقللب  للل من ارت للب  للالللة من 

 للللاالا الللتللهللرب الضلللللللللريللبللي 

  المنصلللللللوص عليهللللا في المللللادة

  ( من هلللذا القلللانون بلللال بس26)
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

مدة ال تقل عن شلللللللهر وال تايد 

نة وبغرامة ال تقل عن  على سللللللل

مثل قيمة الضللريبة المسللت قة وال 

تجلللاوا مثلي قيملللة الضلللللللريبلللة 

هلللاتين  المسلللللللت قلللة أو بلللإ لللدى

العقوبتين، وفضللن عن ذلك يُ  م 

ة لضللريبعلى الجاني بسللداد قيمة ا

 المست قة.

لعود خنل ثن   وفي  للللالللللة ا

سلللنواا من تاريخ صلللدور ال  م 

النهلللائي بلللاإلدانلللة، للم  ملللة أن 

تقضللللي بضللللعف ال د األقصللللى 

يد  قل عن شلللللللهر وال تا مدة ال ت

قل عن مة ال ت نة وبغرا   على سللللللل

مثل قيمة الضلللريبة المسلللت قة وال 

تجلللاوا مثلي قيملللة الضلللللللريبلللة 

هلللاتين  المسلللللللت قلللة أو بلللإ لللدى

العقوبتين، وفضلللن عن ذلك يُ  م 

على الجاني بسللداد قيمة الضللريبة 

 المست قة.

عود خنل ثن   ل وفي  للللالللللة ا

سلللنواا من تاريخ صلللدور ال  م 

النهلللائي بلللاإلدانلللة، للم  ملللة أن 

تقضلللللي بضلللللعف ال د األقصلللللى 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

للللللعللقللوبللللة الللمللقللررة، وبللوقللف 

 الترخيص مؤقتاً أو بإلغائه نهائياً.
 

للللللعللقللوبللللة الللمللقللررة، وبللوقللف 

 الترخيص مؤقتاً أو بإلغائه نهائياً.

 (28 مادر ال

مال عللدم اإلخنل بللالمسلللللللؤوليللة 

الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقب 

ياً إذا  باري جنائ الشلللللللخص االعت

أو ارت با باسلللللللمه أو ل سلللللللابه 

لمنيعتلله أيللة جريمللة من الجرائم 

ا القانون المنصللوص عليها في هذ

 بضعف الغرامة المقررة.

 

 (28 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (28 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (28 مادر ال

مال عللدم اإلخنل بللالمسلللللللؤوليللة 

للشخص الطبيعي، يُعاقب الجنائية 

الشلللللللخص االعتبللاري جنللائيللاً إذا 

ارت با باسلللللللمه أو ل سلللللللابه أو 

لمنيعتللله أيلللة جريملللة من الجرائم 

ا القانون المنصلللوص عليها في هذ

 بضعف الغرامة المقررة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 (29 مادر ال

للم  مة أن ت  م بمصادرة السلال 

االنتقائية المهربة ووسللللللائل النقل 

يعادل المعدة لهذا الغره أو بما 

هللا في  للال عللدم التم ن من قيمت

 .ادرتهامص

 

 (29 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (29 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (29 مادر ال

للم  مة أن ت  م بمصادرة السلال 

االنتقائية المهربة ووسلللللللائل النقل 

الغره أو بما يعادل المعدة لهذا 

هللا في  للال عللدم التم ن من قيمت

 .ادرتهامص

 (30 مادر ال

مال عدم اإلخنل بأي عقوبة أشللللد 

قانون  منصلللللللوص عليها في أي 

 خر، يجوا التصلللللللال  في  ل أو 

 (30 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (30 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (30 مادر ال

مال عدم اإلخنل بأي عقوبة أشلللللد 

منصلللللللوص عليهللا في أي قللانون 

 خر، يجوا التصلللللللال  في  ل أو 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

بعه الجرائم المبينللة في المللادة 

 ( من هذا القانون.                          26)

 وللواير أو من ييوضلله بناًء على

 طلب  تابي من صللللا ب الشللللأن
قبول التصللال  في قضللايا التهرب 

الضريبي سواء قبل رفال الدعوى 

أو خنل النلر فيها وقبل صللدور 

ال  م االبتللللدائي وذلللللك إذا قللللام 

صللا ب الشللأن بسللداد مبلغ يُعادل 

ال للللد األدنى للغرامللللة المقررة 

للجريمة فضنً عن قيمة الضريبة 

 المست قة.

بعه الجرائم المبينلللة في الملللادة 

 ( من هذا القانون.                          26)

وللواير أو من ييوضللله بناًء على 

 طلب  تابي من صلللللا ب الشلللللأن
قبول التصللال  في قضللايا التهرب 

 رفال الدعوى الضللريبي سللواء قبل

أو خنل النلر فيها وقبل صلللدور 

ال  م االبتللللدائي وذلللللك إذا قللللام 

صللا ب الشللأن بسللداد مبلغ يُعادل 

ال للللد األدنى للغرامللللة المقررة 

للجريمة فضنً عن قيمة الضريبة 

 المست قة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 انقضلللللاءويترتب على التصلللللال  

 الدعوى الجنائية.
 

ويترتب على التصلللللال  انقضلللللاء 

 الدعوى الجنائية.

 ال صل الثاني عشر

 أحكار ختامية

 (31 مادر ال

للواارة من  م افأة مالية ل ل من 

في  –من ضير مولييها  –يسللللهم 

ال شلللللف عن المخالياا والجرائم 

المنصللللللللوص عليهللللا في هللللذا 

القللانون، وت للدد النئ للة مقللدار 

 ال صل الثاني عشر

 أحكار ختامية

 (31 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 القانون.ورد في مشروق 

 ال صل الثاني عشر

 أحكار ختامية

 (31 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 ال صل الثاني عشر

 أحكار ختامية

 (31 مادر ال

للواارة من  م افأة مالية ل ل من 

في  –من ضير مولييها  –يسلللللهم 

ال شللللللف عن المخالياا والجرائم 

يهللللا في هللللذا  لمنصللللللللوص عل  ا

القلللانون، وت لللدد النئ لللة مقلللدار 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

الللملل للللافللللأة وشللللللللروط مللنلل للهللللا 

 وضوابطها.

 

 

الللملل للللافللللأة وشللللللللروط مللنلل للهللللا 

 وضوابطها.

 (32 مادر ال

بعللد موافقللة  –يصلللللللللدر الواير 

الللنئلل للللة  –مللجلللللس الللواراء 

التنييذية لهذا القانون خنل شللللهر 

 من تاريخ نياذة.

 (32 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (32 مادر ال

نص المادة  ما الموافقة على  -

 ورد في مشروق القانون.

 (32 مادر ال

بعللد موافقللة  –يصلللللللللدر الواير 

 النئ ة التنييذية –مجلس الواراء 

لهذا القانون خنل شهر من تاريخ 

 نياذة.

 (33 مادر ال

علللللى رئلليللس مللجلللللس الللواراء 

 –ُ ل فيما يخصللللللله  –والواراء 

 (33 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (33 مادر ال

الموافقة على نص المادة  ما  -

 ورد في مشروق القانون.

 (33 مادر ال

علللللى رئلليللس مللجلللللس الللواراء 

 –ُ ل فيما يخصللللللله  –والواراء 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

القانون، ويُعمل به بعد  تنييذ هذا

يوماً من مضلللللي خمسلللللة عشلللللر 

 تاريخ نشرا في الجريدة الرسمية.

قانون، ويُعمل به بعد  تنييذ هذا ال

مضلللللي خمسلللللة عشلللللر يوماً من 

 تاريخ نشرا في الجريدة الرسمية.
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 م 2017نوفمبر 8 التاريخ:

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 

الضريبة االنتقائية، المرافق )   ( بشأن رقم ) ( لسنة  قانونمشر   الموضوع: 

 ) بصفة االستعجال(. 2017( لسنة 58للمرسوم رقم )

 تحية طيبة  بعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2017نوفمبر  8بتاريخ      

 قانونمشر    (، نسخة من4ة  4  ل   ق / ف  632، ضمن كتابه رقم )المجلس

( لسنة 58) ( بشأن الضريبة االنتقائية، المرافق للمرسوم رقم )  رقم ) ( لسنة 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذل  لمناقشته )بصفة االستعجال(، 2017

 وإبداء المالحظا  عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصاةية.
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، عقدا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها ر2017 ن فمبر 8وبتاريخ      

 .وقرار مجلس النواب بشأنه ،  ي  اطلعا على مشروق القانون المذ ور،الرابع

 

ئ لمباد إلى عدم مخالية مشلللروق القانون –بعد المداولة والنقاو  –وانتها اللجنة       

 وأ  ام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

)  ( بشأن الضريبة االنتقائية، رقم ) ( لسنة  قانونمشر   ترى اللجنة سنمة   

من النا يتين ، ) بصنننننفة االسنننننتعجال( 2017( لسننننننة 58المرافق للمرسنننننوم رقم )

 الدستورية والقانونية.

 

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 


