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 اأمر ملكي رقم )59( ل�سنة 2018

بتعيني اأع�شاء جمل�س ال�شورى

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن مجل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

وعلـــى الأمر الملكي رقم )59( ل�شنة 2014 بتحديد �شوابط تعيين اأع�شاء مجل�س ال�شورى، 
ل بالأمر الملكي رقم )57( ل�شنة 2018، المعدَّ

اأمر بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعيَّن ع�شوًا بمجل�س ال�شورى كل من:
1 - علي �شالح عبداهلل ال�شالح.

2 - الدكتورة ابت�شام محمد �شالح الدلل.
3 -  الدكتور اأحمد �شالم عبدعلي العري�س.

4 - اأحمد مهدي عبدالنبي الحداد.
ام اإ�شماعيل اإبراهيم البنمحمد. 5 - ب�شَّ

6 - جمال محمد عبدالرحمن فخرو.
7 - جمعة محمد جمعة الكعبي.

8 - جميلة علي �شلمان اأحمد.
9 - الدكتورة جهاد عبداهلل محمد الفا�شل.

10 -  جواد حبيب جواد الخياط.
11 -جواد عبداهلل عبا�س ح�شين.
12 - حمد مبارك حمد النعيمي.

13 - خالد ح�شين مهدي الم�شقطي.
14 - خمي�س حمد محمد الرميحي.

15 - دروي�س اأحمد عبداهلل المناعي.
16 - دلل جا�شم عبداهلل الزايد.

17 - ر�شا اإبراهيم عبداهلل منفردي.
18 - ر�شا عبداهلل علي فرج.

19 - �شبيكة خليفة اأحمد الف�شالة.
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20 - �شمير �شادق محمد البحارنة.
21 - �شادق عيد ح�شين اآل رحمة.

22 - عادل عبدالرحمن جا�شم المعاودة.
23 - عبدالرحمن محمد �شيف جم�شير.
24 - الدكتور عبدالعزيز ح�شن علي اأبل.

25 - الدكتور عبدالعزيز عبداهلل نا�شر العجمان.
26 - عبداهلل خلف را�شد الدو�شري.

27 - عبدالوهاب عبدالح�شن من�شور المن�شور.
28 - علي عبداهلل علي العرادي.
29 - فوؤاد اأحمد جا�شم الحاجي.

30 - فاطمة عبدالجبار محمود الكوهجي.
31 - في�شل را�شد علي النعيمي.

32 - الدكتور محمد علي ح�شن علي.
33 - الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

34 - الدكتور من�شور محمد عبداهلل �شرحان.
35 - منى يو�شف خليل الموؤيد.

36 - نان�شي دينا اإيلي خ�شوري.
ار علي عبدالرحمن المحمود. 37 - نوَّ

38 - هالة رمزي فايز قري�شة.
39 - يا�شر اإبراهيم محمد حميدان.

40  - يو�شف اأحمد ح�شن الغتم.

املادة الثاين

ُيعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 12 دي�شمبر 2018م، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 2 ربيع  الآخر1440هـ
الموافق: 9 ديـ�شـمـبـــــر 2018م
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 اأمر ملكي رقم )60( ل�سنة 2018

بتعيني رئي�س جمل�س ال�شورى

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن مجل�شي ال�شورى والنواب وتعديالته،

وعلى الأمر الملكي رقم )59( ل�شنة 2018 بتعيين اأع�شاء مجل�س ال�شورى،

اأمرنا بالآتي:

المادة الأولى

ُيعيَّن معالي ال�شيد علي بن �شالح ال�شالح رئي�شًا لمجل�س ال�شورى.

المادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر اعتبارًا من 12 دي�شمبر 2018م، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 2 ربيع  الآخر1440هـ
الموافق: 9 ديـ�شـمـبـــــر 2018م
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 اأمر ملكي رقم )61( ل�سنة 2018

بدعوة جمل�شي ال�شورى والنواب لالنعقاد

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي:

المادة الأولى

ُيدعـــى كلٌّ من مجل�شي ال�شورى والنـــواب لالجتماع ع�شر يوم الأربعاء الثاني ع�شر من �شهر 
دي�شمبر 2018م لفتتاح دور النعقاد الأول من الف�شل الت�شريعي الخام�س.

المادة الثانية

ُين�َشر هذا الأمر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 2 ربيع  الآخر1440هـ
الموافق: 9 ديـ�شـمـبـــــر 2018م
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 اأمر ملكي رقم )62( ل�سنة 2018

مبْنح و�شام

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 في �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيمنح و�شام البحرين من الدرجة الثالثة اإلى كل من:
1- ال�شيدة ثاجبة اإبراهيم محمد �شعبان.
2- ال�شيدة �شعيدة مبارك �شعود مبارك.

3- ال�شيد عبداهلل محمد جمال ح�شن.
4- ال�شيد عبداهلل اإبراهيم نوار علي.
5- ال�شيد اأحمد محمد جا�شم غانم.

6- ال�شيدة �شبيكة جا�شم محمد جا�شم. 

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 2 ربيع  الآخر1440هـ
الموافق: 9 ديـ�شـمـبـــــر 2018م
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 اأمر ملكي رقم )63( ل�سنة 2018

باإعادة تعيني اأمني عام جلائزة عي�شى خلدمة الإن�شانية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة   ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
ل   وعلـــى الأمـــر الملكي رقم )9( ل�شنة 2009 باإن�شاء جائزة عي�شـــى للعلوم الإن�شانية، المعدَّ

بالأمر الملكي رقم )14( ل�شنة 2010، وعلى الأخ�س المادة )9( منه،
 وعلـــى الأمـــر الملكي رقـــم )49( ل�شنة 2014 باإعـــادة تعيين اأمين عـــام واأمين عام م�شاعد 

لجائزة عي�شى لخدمة الإن�شانية،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعاد تعيين ال�شيد علي عبداهلل خليفة اأمينًا عامًا لجائزة عي�شى لخدمة الإن�شانية لمدة اأربع 
�شنوات اأخرى.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�َشر في الجريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 4 ربيـع  الآخــــر1440هـ
الموافق: 11 ديـ�شـمـبـــــر 2018م
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 قرار رقم )40( ل�سنة 2018

 ب�شاأن ال�شماح حلاملي اجلن�شية التايلندية 

مبزاولة ن�شاط جتارة التجزئة بن�شبة %100 

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعـــد الطالع على قانـــون ال�شركات التجارية ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )21( ل�شنة 

2001 وتعديالته، 
وعلـــى المر�شـــوم بقانون رقـــم )11( ل�شنـــة 2002 بالت�شديق على اتفاقيـــة ت�شجيع وحماية 

ال�شتثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند،
وعلـــى قـــرار مجل�س الوزراء رقـــم )19-2479( ال�شـــادر بجل�شته رقـــم )2479( المنعقدة 

بتاريخ 29 اأكتوبر 2018،
وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُي�شمـــح لحاملي الجن�شية التايلندية بمزاولة ن�شاط تجارة التجزئة بن�شبة )100%( في �شوق 
ين. نِّ مدينة التِّ

املادة الثانية

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي 
لتاريخ ن�ْشِره في الجريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 ربيع الآخر 1440هـ
الــمــوافــــــــق: 9 ديـ�شـمـبـــــر 2018م



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

12

 قرار رقم )41( ل�سنة 2018

 ب�شاأن ال�شماح لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي

ثات  مبزاولة ن�شاط تنظيف ُبَقع الزيت وغريها من امللوِّ

 يف الأر�س واملياه ال�شطحية ويف املحيطات والبحار 

مبا يف ذلك املناطق ال�شاحلية

رئي�س مجل�س الوزراء: 
بعـــد الطالع على قانـــون ال�شركات التجارية ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )21( ل�شنة 

2001 وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )345( منه، 
وبعد التن�شيق مع الوزير المعِني بالجهة الإدارية المخت�شة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

 
قرر الآتي:

املادة الأوىل

مـــع مراعـــاة اأحكام الفقرة )اأ( من المـــادة )345( من قانون ال�شركـــات التجارية ال�شادر 
َملُّك  بالمر�شـــوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، ُي�شمح لل�شركات ذات الراأ�س المال الأجنبي بالتَّ
ثات في الأر�س والمياه ال�شطحية  بن�شبة )100%( في ن�شاط تنظيف ُبقع الزيت وغيرها من الملوِّ

وفي المحيطات والبحار بما في ذلك المناطق ال�شاحلية.

المادة الثانية

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 
ن�ْشِره في الجريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 4 ربيع الآخر 1440هـ
الـمـوافـــــــــق: 11 ديـ�شـمبـــر 2018م
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 تعميم

 ب�شاأن عطلة العيد الوطني املجيد ململكة البحرين

وعيد اجللو�س التا�شع ع�شر

ل جميع  بمنا�شبـــة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد الجلو�ـــس التا�شع ع�شر، ُتعطَّ
الـــوزارات والأجهـــزة الحكوميـــة بالمملكة وهيئاتهـــا وموؤ�ش�شاتهـــا العامة يومي الأحـــد والإثنين 

الموافَقين لل�شاد�س ع�شر وال�شابع ع�شر من �شهر دي�شمبر 2018م.

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 ربيع الآخر 1440هـ
الـمـوافـــــــــق: 12 ديـ�شـمـبــر 2018م
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وزارة املالية والقت�شاد الوطني

 قرار رقم )12( ل�سنة 2018

 باإ�شدار الالئحة التنفيذية لقانون �شريبة القيمة امل�شافة

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2018

وزير المالية والقت�شاد الوطني:
بعـــد الطالع علـــى قانون �شريبة القيمـــة الم�شافة، ال�شادر بالمر�شـــوم بقانون رقم )48( 

ل�شنة 2018،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون �شريبة القيمة الم�شافة، ال�شادر بالمر�شوم بقانون 
رقم )48( ل�شنة 2018 المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

علـــى كافة الجهـــات المعنية – ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القـــرار والالئحة المرافقة له، 
وين�شران في الجريدة الر�شمية، وُيعمل بهما اعتبارًا من الأول من يناير 2019.

وزير املالية والقت�شاد الوطني

�شلمان بن خليفة اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1440هـ
الـمـوافــــــــــق: 13 دي�شمبــــر 2018م
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الالئحة التنفيذية لقانون �شريبة القيمة امل�شافة

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2018 

الف�شل الأول

اأحكام متهيدية

مادة )1(

التعاريف

يكـــون للكلمـــات والعبارات الواردة في هذه الالئحة ذات المعانـــي الواردة في قانون �شريبة 
القيمـــة الم�شافة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )48( ل�شنة 2018، ويكون للكلمات والعبارات 

التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
1-  الديون المعدومة: المبالغ الم�شتحقة للدائن وُيرجح عدم �شدادها له .

2-  و�شائل النقل: اأي مركبة اأو �شفينة اأو طائرة، تتطلب �شائق اأو طيار اأو طاقم بح�شب الأحوال، 

وتكـــون معدة لنقل ع�شرة اأ�شخا�س على الأقل اأو معـــدة للنقل التجاري لل�شلع ويكون الغر�س 
الرئي�شي منها القيام بالنقل الدولي، ول ي�شمل ذلك اأي و�شيلة نقل تّم تحويلها اأو ا�شتخدامها 

لأغرا�س ترفيهية اأو �شخ�شية.

3-  عقـــد الإيجـــار التمويلـــي: عقـــد اإيجـــار اأ�شول يحيل بموجبـــه الموؤجر ب�شكـــل جوهري كافة 

المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية اأ�شل اإلى الم�شتاأجر.

4-  عقد الإيجار الت�شغيلي: عقد اإيجار اأ�شول ي�شتفيد بموجبه الم�شتاأجر من ا�شتخدام الأ�شل 

لفترة زمنية محددة وفي نهاية فترة الإيجار يعود الأ�شل اإلى الموؤجر، ول يتحمل الم�شتاأجر 
اأية مخاطر تتعلق بملكية الأ�شل.   

5-  خدمـــات الت�شـــالت ال�شلكيـــة والال�شلكيـــة: الخدمـــات المتعلقـــة بنقل اأو بـــث اأو تحويل اأو 

ا�شتقبـــال الإ�شارات الم�شتخدمة لن�شر الكلمات اأو ال�شور اأو ال�شوت اأو معلومات من اأي نوع 
من الأ�شالك، وبالإذاعة وخدمات الهاتف الم�شموعة، وخدمات الهاتف المرئية، وبروتوكول 
نقـــل ال�شـــوت عبر الإنترنت، والبريـــد ال�شوتي، وخدمة انتظار المكالمـــات وخدمات اإدارة 
المكالمات الأخرى، والت�شال ب�شبكة الإنترنت وبيانات التجوال، وي�شمل ذلك خدمات النقل 
ذات ال�شلة اأو التنازل عن الحق في ا�شتخدام القدرة على الإحالة، اأو البث اأو ال�شتقبال اأو 

و�شائل اأخرى مماثلة.



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

16

6-  الخدمـــات الإلكترونيـــة: الخدمات التي يتّم توفيرها عبـــر الإنترنت اأو من خالل اأي من�شة 

اإلكترونيـــة، وتعمل بطريقـــة اآلية وبتدخل ب�شري محـــدود وي�شتحيل اإتمامهـــا دون ا�شتخدام 
تكنولوجيا المعلومات.

7-  خدمات الرعاية ال�شحية: كل خدمة طبية يح�شل عليها المري�س في الم�شت�شفيات والمراكز 

ال�شحيـــة والعيادات الطبية وغيرهـــا من اأماكن الإ�شت�شفاء، ول تدخـــل فيها ما تقدمه تلك 
الجهات من خدمات اأخرى ذات طبيعة تجارية اأو ا�شتثمارية.

8-  خدمـــات التعليـــم: الخدمـــات التعليمية التي تقدمهـــا الموؤ�ش�شات التعليميـــة المرخ�شة من 

قبـــل وزارة التربية والتعليم اأو الخا�شعة لإ�شرافها، ب�شفـــة مبا�شرة اإلى الطالب وذلك من 
خالل الح�شانات وفي مراحل مـــا قبل التعليم الأ�شا�شي والتعليم الأ�شا�شي والتعليم الثانوي 

والتعليم العالي. 

9-  ال�شائح: اأي �شخ�س طبيعي غير مقيم في اأي من الدول المطبقة ولي�س ع�شوًا بطاقم الرحلة 

اأو الطائرة التي تغادر المملكة.

10-  القانون: قانون �شريبة القيمة الم�شافة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2018. 

الف�شل الثاين

 نطاق ال�شريبة ون�شبتها

مادة )2( 

ال�شعر ال�شامل لل�شريبة

اأ-  يجـــب اأن ي�شتمـــل ال�شعـــر المعَلن لل�شلـــع والِخْدمات فـــي ال�شوق المحلي على قيمـــة ال�شريبة 
الم�شتَحقة.

ب-  يجوز اإعالن ال�شعر غير �شامل لقيمة ال�شريبة الم�شتحقة في حالة ت�شدير ال�شلع اأو الخدمات 
�شريطة اأن ي�شير الخا�شع لل�شريبة �شراحًة اإلى اأن ال�شعر المعلن ل ي�شمل ال�شريبة.

الف�شل الثالث

توريد ال�شلع واخلدمات

مادة )3( 

توريد ال�شلع

اأ-  ي�شمل نقل ملكية ال�شلع اأو حق الت�شرف فيها كمالك:
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1-  نقل ملكية ال�شلع بمقابل ب�شورة ق�شرية، وذلك تنفيذًا لقرار �شادر عن ال�شلطات العامة 
اأو لأي قانون نافذ في المملكة.

2-  توريـــد �شلـــع وفقًا لعقد ا�شتئجار �شلع لمدة طويلة الأجـــل اأو بيع �شلع على اأق�شاط موؤجلة، 
�شريطة اأن يت�شمن العقد نقل ملكية ال�شلع في الظروف المعتادة اإلى العميل كحّد اأق�شى 

عند �شداد المقابل بالكامل.
ب-  يعد توريدًا لل�شلع التوريدات الآتية:

1-  توريد المياه.
2-  توريـــد اأي نوع مـــن اأنواع الطاقة وت�شمل دون ح�شر الكهربـــاء والغاز، بما في ذلك الغاز 
الحيوي وغاز الفحم وغاز النفط الُم�شال والغاز الطبيعي وغاز النفط والغاز المنتج وغاز 
محطـــات التكرير والغاز الطبيعي الُمعـــاد تكوينه وغاز النفط الُم�شال المعالج بالحرارة 
واأي خليـــط غازات، �شواء تّم ا�شتعمالها لالإ�شاءة اأو الحرارة اأو التبريد اأو تكييف الهواء 

اأو اأي اأغرا�س اأخرى.
3-  التوريد المفتر�س لل�شلع.

مادة )4( 

نقل ال�شلع اإىل دولة مطبقة

اأ-  يجـــب علـــى الخا�شع لل�شريبة الإمتثـــال لمتطلبات الإدخـــال الموؤقت المن�شو�ـــس عليها في 
د للجمارك، وعلى الأخ�س المتطلبات الآتية: النظام )القانون( الموحَّ

1-  تقديـــم طلب اإلى �شئون الجمـــارك يت�شمن الغر�س من اإدخال ال�شلع تحت و�شع الإدخال 
الموؤقت والمدة الالزمة لالإدخال.

2-  تقديـــم �شمان مالي اأو اإيـــداع نقدي يعادل قيمة ال�شريبة الم�شتحقة وفقًا لبيان الإدخال 
الموؤقت.

ب-  ل يعـــد نقـــل ال�شلع التي ت�شكل جـــزءًا من اأ�شـــول الخا�شع لل�شريبة مـــن المملكة اإلى مكان 
اآخـــر في دولة مطبقة كتوريـــد �شلع اإذا كانت هذه ال�شلع ت�شكل جـــزءًا من توريد اآخر خا�شع 
لل�شريبة في الدولة المطبقة، �شريطة اأن يتم ا�شتخدام تلك ال�شلع للقيام بتوريد اآخر خا�شع 

لل�شريبة خالل فترة ل ُتجاوز �شتين يومًا من تاريخ دخول ال�شلع اإلى الدولة المطبقة.
ج-  يجب على الخا�شع لل�شريبة اأن يحتفظ بالم�شتندات وال�شجالت الالزمة لإظهار المعلومات 

الآتية: 
1-  و�شف ال�شلع المنقولة من المملكة اإلى الدولة المطبقة الأخرى.
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2-  تاريخ اإر�شال ال�شلع وتاريخ اإعادتها اإلى المملكة في حال وجوده.
3-  الم�شتندات التجارية التي تبين هوية الم�شتلم ومكان ت�شليم ال�شلع.

4-  م�شتندات النقل التي تدل على ت�شليم اأو ت�شلم ال�شلع في الدولة المطبقة الخرى.

5-  الم�شتندات وتفا�شيل توريد ال�شلع في الدولة المطبقة الأخرى، في حال ح�شوله.

مادة )5(

توريد اخلدمات

ي�شمل توريد الخدمات - دون ح�شر- ما يلي: 
1-  منح حق اأو التنازل عنه اأو اإيقافه اأو تركه.

2-  توفير ت�شهيل اأو ميزة.
3-  التعهد بالمتناع عن القيام بعمل معين اأو ال�شماح بالقيام به.

4-  عدم الم�شاركة في اأي ن�شاط اأو عدم ال�شماح بح�شوله اأو التفاق على القيام باأي ن�شاط.
5-  نقل ح�شة ل تقبل التجزئة في �شلعة.

6-  نقـــل اأو ترخي�س الحقوق غير المادية، مثل حقوق الموؤلفين والمخترعين والفنانين، وحقوق 
العالمات التجارية والحقوق التي تعتبرها ت�شريعات المملكة �شمن هذه الفئة.

مادة )6( 

التوريد ذو املكونات املتعددة

اأ-  يجـــب على الخا�شع لل�شريبة، عند قيامـــه بتوريد اأكثر من �شلعة اأو خدمة مرتبطة لقاء �شعر 
واحـــد، تحديـــد ما اإذا كـــان ذلك التوريـــد ي�شكل توريدًا واحـــدًا مركبًا اأو توريـــدات متعددة 

منف�شلة وفقًا للخ�شائ�س الفعلية لذلك التوريد.
ب-  ُيق�شد بـ "التوريد المركب" اأي توريد �شلع اأو خدمات يتاألف من مكونين اأو اأكثر في الحالت 

الآتية:
1-  عندما ي�شمل التوريد مكونًا اأ�شا�شيًا ومكونًا اأو مكونات اأخرى �شرورية اأو اأ�شا�شية للقيام 

بالتوريد الأ�شا�شي.
2-  عندمـــا ي�شمل التوريد مكونًا اأ�شا�شيًا ومكونـــًا اأو مكونات اأخرى ل تعتبر هدفًا بحد ذاتها 

واإنما و�شيلة للح�شول على التوريد الأ�شا�شي. 
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3-  عندمـــا ي�شمـــل التوريد مكونيـــن اأو اأكثر مرتبطين ببع�شهما ب�شكـــل وثيق بحيث ي�شكالن 
توريدًا واحدًا لي�س بالإمكان اأو من الطبيعي تجزئته.

ج-  يجوز حدوث توريد واحد مركب طبقًا للفقرة )ب( من هذه المادة متى تحقق اأحد ال�شرطين 
الآتيين:

1-  اأن يتّم توريد جميع المكونات من قبل الخا�شع لل�شريبة.
2-  األ يقـــوم الخا�شع لل�شريبة بتحديد �شعـــر مكونات التوريد ب�شكل منف�شل اأو فر�س �شعر 

مختلف لكل منها.

مادة )7(

 التوريد بوا�شطة الوكيل

ي �شلع اأو ِخْدمات با�شمـــه الخا�س نيابة عن موكله  اأ-  اإذا قـــام الخا�شـــع لل�شريبة بتوريـــد اأو تَلقِّ
ي تلك ال�شلع اأو الِخْدمات بنف�شه.  )الوكيل غير الظاهر( فاإنه ُيعامل باأنه قام بتوريد اأو تَلقِّ

ب-  اإذا قام الخا�شع لل�شريبة بتوريد �شلع اأو خدمات با�شم ولح�شاب موكله )الوكيل الظاهر(، 
يعد لغايات ال�شريبة بمثابة توريد بين الموكل وال�شخ�س الثالث.

ج-  على الوكيل الظاهر اأن يثبت �شفته بموجب الآتي:
1-  توكيل ر�شمي من الموكل يفو�س فيه الوكيل �شراحة بالت�شرف با�شمه ولح�شابه.

2-  عقـــد اأو فاتـــورة اأو اأية م�شتنـــدات اأخرى تبين بو�شوح اأن التوريد قـــد تم با�شم ولح�شاب 
الموكـــل، علـــى اأن تت�شمن هذه الم�شتنـــدات مو�شوع المعاملة، اأ�شمـــاء وعناوين الموكل 

والوكيل، وتفا�شيل ال�شخ�س الثالث.

مادة )8(

الهدايا ذات القيمة الزهيدة والعينات

اأ-  ل تعامـــل توريـــدات ال�شلع التي تقع دون مقابل على اأنها توريـــدات مفتر�شة اإذا قام الخا�شع 
لل�شريبـــة بتوريد هدايا اأو عينات مجانية �شريطة األ تتجاوز قيمتها ال�شوقية خم�شون دينارًا 

غير �شاملة لل�شريبة لكل م�شتلم خالل ال�شنة.
ب-  يكـــون الحـــد الأق�شى لقيمة التوريـــدات ال�شنوية مـــن الهدايا والعينات وال�شلـــع التي يجوز 
للخا�شـــع لل�شريبة تقديمهـــا دون مقابل وفقًا للفقرة )اأ( من هذه المـــادة األف دينار خالل 

ال�شنة.
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ج-  ي�شترط في العينات المت�شرف فيها دون مقابل اأن تكون من منتج بهدف ترويج مبيعاته بما 
ي�شمـــح بتقييم خ�شائ�س وجودة هذا المنتـــج دون اأن يوؤدي اإلى ا�شتهالكه ب�شفة نهائية، اإل 

في الحالت التي يكون ال�شتهالك النهائي اأ�شا�شيًا في ترويج هذا المنتج. 

مادة )9(

ال�شتثناءات من التوريد املفرت�س 

ل تطبق حالت التوريد المفتر�س في الحالتين الآتيتين:
1-  اإذا لـــم يتـــّم خ�شـــم �شريبة المدخـــالت عن ال�شلـــع اأو الخدمـــات المتعلقة بحالـــة التوريد 

المفتر�س، جزئيًا اأو بالكامل.
2-  اإذا كان توريد ال�شلع اأو الخدمات معفى من ال�شريبة.

مادة )10(

املعامالت بني ال�شركة الأم وفروعها

ل تعد المعامالت التي تتم بين ال�شركات الأم وفروعها اأو بين الفروع بع�شها البع�س توريدًا 
خا�شعًا لل�شريبة باعتبارها معامالت تتم من قبل �شخ�س اعتباري واحد. 

مادة )11(

اإعادة حتميل امل�شاريف املتكبدة

تخ�شـــع لل�شريبـــة معاملة اإعـــادة تحميل الم�شاريـــف المتكبدة من ِقبـــل الخا�شع لل�شريبة 
با�شمه اإلى �شخ�س اآخر، وذلك با�شتثناء الحالت التي يتم فيها تكبد الم�شاريف مبا�شرًة با�شم 

ال�شخ�س الآخر.

مادة )12(

التنازل عن الن�شاط الإقت�شادي

اأ-  ل يعـــد تنـــازل الخا�شـــع لل�شريبة عن جـــزء اأو كامل ن�شاطـــه القت�شادي بمثابـــة توريد متى 
توافرت ال�شروط الآتية:

1-  اأن ي�شمـــل التنازل عنا�شـــر العمل التي ت�شمح للمتنازل له بمزاولـــة الن�شاط القت�شادي 
المتنازل عنه بالكامل اأو جزئيًا.

2-  اأن يكون المتناِزل عن الن�شاط القت�شادي م�شجل لغايات ال�شريبة في المملكة.
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3-  اأن يكـــون المتنازل اإليه م�شجاًل لغايات ال�شريبـــة في المملكة اأو اأ�شبح ملزمًا بالت�شجيل 
تبعًا لمعاملة التنازل.

4-  اأن ي�شتعمـــل المتنـــازل اإليـــه تلـــك ال�شلع والخدمات مبا�شـــرة بعد التنـــازل لمزاولة ذات 
الن�شاط القت�شادي.

ب-  ت�شمـــل عنا�شـــر العمل الـــواردة في البند )1( مـــن الفقرة )اأ( من هذه المـــادة الممتلكات 
الماديـــة بما فيهـــا الأ�شول الثابتـــة والحقوق والأ�شول غيـــر المادية وكذلك ديـــون الن�شاط 

القت�شادي. 
ج-  يجـــب اأن ي�شرح المتناِزل والمتنـــازل اإليه – ُكل على ا�شتقالل – للجهاز عن عملية التنازل 
وذلـــك علـــى الأنمـــوذج المعد لهذا الغر�ـــس من قبل الجهاز خـــالل ثالثين يومـــًا من تاريخ 
التنـــازل. وفي حال عدم تقديم الت�شريح ر�شميًا للجهاز خالل المدة المقررة، ل يعتد بهذا 

التنازل ويعتبر بمثابة توريد خا�شع لل�شريبة.

الف�شل الرابع

تاريخ ا�شتحقاق ال�شريبة

مادة )13(

تاريخ التوريد بالن�شبة للخدمات

اأ-  تعد الخدمات منفذة عندما يتّم الإنتهاء من العمل المتفق عليه اأو عند قيام العميل با�شتالم 
الخدمة والموافقة عليها �شراحة اأو عند اإ�شدار �شهادة اإتمام الخدمات من قبل العميل. 

ب-  تعد اأي خدمة ثانوية، تقدم بعد تاريخ تنفيذ الخدمة الأ�شا�شية، باأنها توريد منف�شل ل تاأثير 
له على تاريخ اإتمام تنفيذ الخدمة الأ�شا�شية.

مادة )14( 

حالت خمتلفة لتاريخ ا�شتحقاق ال�شريبة

اأ-  ت�شتحـــق ال�شريبـــة علـــى ال�شلع المودعـــة وال�شلع المرهونـــة على �شبيل ال�شمـــان، في اأي من 
التاريخين التاليين، اأيهما اأ�شبق: 

1-  عند قيام المودع لديه اأو الدائن �شاحب الرهن ببيعها.
2-  عند اقتطاع المودع لديه اأو الدائن �شاحب الرهن مبلغًا نقديًا اأودع على �شبيل ال�شمانة 

من اأجل اكت�شابه ب�شورة نهائية.
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ب-  ت�شتحـــق ال�شريبـــة بالن�شبة لمعامالت البيـــع بالأمانة في تاريخ توريـــد ال�شلع المودعة على 
�شبيل الأمانة.

ج-  فيمـــا يتعلق بال�شلـــع الم�شتوردة، ت�شتحق ال�شريبة في تاريـــخ ا�شتحقاق ال�شريبة )الر�شوم( 
الجمركية وفقًا لأحكام النظام )القانون( الموحد للجمارك.

د-  ت�شتحـــق ال�شريبة في حـــال توريد �شلع على �شبيل التجربة، في اأي مـــن التاريخين التاليين، 
اأيهما اأ�شبق:

1-  عند قبول الم�شتري لهذه ال�شلع ب�شورة نهائية.
2-  في تاريخ اإ�شدار الفاتورة.

هــــ-  ت�شتحـــق ال�شريبـــة بالن�شبة لبيع ال�شلـــع بالتق�شيط بتاريـــخ توريد هذه ال�شلـــع وفقًا لأحكام 
القانون. 

و-  ت�شتحق ال�شريبة بالن�شبة لعقد الإيجار الت�شغيلي في تاريخ ا�شتحقاق اأو في تاريخ �شداد قيمة 
كل اأجرة اأو ق�شط من مبلغ العقد اأيهما اأ�شبق.

ز-  بالن�شبة لعقد الإيجار التمويلي، ت�شتحق ال�شريبة في تاريخ توريد ال�شلع مو�شوع العقد، وفي 
الحـــالت التي يتّم اختيار ال�شراء عند انتهاء العقد، ت�شتحق ال�شريبة على اأ�شا�س قيمة ثمن 
هـــذا ال�شراء، وت�شتحق ال�شريبـــة فيما يتعلق بتوريد ال�شلع مع ا�شتـــراط حق ال�شترداد، في 

تاريخ ح�شول توريد ال�شلع.
ح-  ت�شتحق ال�شريبة بالن�شبة للتوريدات التي تتم ب�شورة ق�شرية في تاريخ توريد ال�شلع مو�شوع 

هذا التوريد.
ط-  ت�شتحق ال�شريبة بالن�شبة للتوريد المفتر�س لل�شلع والخدمات في تاريخ توريدها اأو التنازل 
عنهـــا اأو الت�شرف فيها اأو تغيير وجـــه ا�شتخدامها اأو تاريخ اإلغاء الت�شجيل وذلك بح�شب كل 

حالة على حدة.

مادة )15(

الق�شائم ال�شرائية

اأ-  بالن�شبـــة للق�شائم ال�شرائية المحـــددة اأي التي يمكن ا�شتبدالها لقاء �شلع او خدمات خا�شعة 
لـــذات ن�شبة ال�شريبة دون �شواها والمحدد مكـــان توريدها بتاريخ اإ�شدار الق�شيمة، ت�شتحق 

ال�شريبة في تاريخ توريد هذه الق�شائم على اأ�شا�س قيمة المقابل الم�شدد لقاء الق�شيمة.
ب-  ت�شتحـــق ال�شريبة على الق�شائم ال�شرائية غير المحددة في تاريخ توريد ال�شلع اأو الخدمات 
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التـــي يتـــم ا�شتبدالها لقاء هذه الق�شائم على اأ�شا�س قيمة المقابـــل الم�شدد لقاء الق�شيمة اأو 
قيمة الق�شيمة ال�شرائية ال�شمية في حال عدم تحديد قيمة ال�شلع اأو الخدمات.

الف�شل اخلام�س

مكان التوريد

مادة )16(

مكان توريد اخلدمات املرتبطة بالعقار

اأ-  لأغرا�س تطبيق هذه المادة، ي�شمل "العقار" – على �شبيل المثال - ما يلي:
1-  اأي قطعة اأر�س تن�شاأ بموجبها اأو عليها حقوق اأو م�شالح اأو خدمات.

2-  اأي مبنى اأو هيكل اأو عمل هند�شي ملحق بالأر�س ب�شكل دائم.
3-  اأيـــة تجهيـــزات اأو معدات تن�شاأ كجـــزء دائم من الأر�س اأو تلحق ب�شكـــل دائم بالمبنى اأو 

الهيكل اأو العمل الهند�شي. 
ب-  ُيعتبر توريد الخدمات مرتبطًا بعقار اإذا كان توريد الخدمات مرتبطًا ب�شكل مبا�شر بالعقار.
ج-  يعتبر مكان توريد الخدمات المرتبطة بالعقار في مكان وجود العقار، وت�شمل تلك الخدمات 

دون ح�شر ما يلي: 
1-  خدمات الخبراء والوكالء العقاريين.

2-  خدمـــات اإعـــداد وتن�شيـــق وتنفيذ اأعمـــال البناء والهـــدم وال�شيانة والتحويـــل والأعمال 
الأخرى المماثلة.
3-  خدمات الإقامة.

4-  خدمـــات منظمو المـــزادات والمعماريون وخبراء الم�شاحـــة والمهند�شون وغيرهم ممن 
يقوموا بمهام واأعمال مت�شلة بالعقار.

مادة )17(

مكان توريد خدمات الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية 

اأ-  ُيحدد مكان توريد خدمات الإت�شالت ال�شلكية والال�شلكية وفقًا لالآتي:
1-  فـــي مكان ا�شتخدام الخدمة والنتفاع بها اإذا كان العميل �شخ�س غير خا�شع لل�شريبة، 
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ب�شرف النظر عن مكان التعاقد اأو �شداد المقابل.
2-  فـــي المملكـــة اإذا تـــّم ا�شتخـــدام الخدمة اأو النتفـــاع بها، وذلك في حـــدود هذا النتفاع 

وال�شتخدام. 
3-  في محل اإقامة العميل اإذا كان خا�شع لل�شريبة. 

ب-  يحدد مكان ا�شتخدام خدمات الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية وفقًا لالأ�شول الآتية: 
1-  فـــي حال توريد خدمات الت�شـــالت ال�شلكية والال�شلكية عبر مواقع ثابتة لتلقي خدمات 
الهواتـــف الثابتـــة اأو العموميـــة اأو خدمـــات النترنـــت الهوائي )الواي فـــاي(، ُيعد مكان 

ا�شتخدام الخدمة اأو النتفاع بها من قبل العميل في الموقع الثابت. 
2-  اإذا كانـــت الخدمات مقدمة من خـــالل �شبكات المحمول، يكون مكان ا�شتخدام الخدمة 
والنتفـــاع بها هو المكـــان الذي يحدد من خـــالل رمز البلد المحمـــول ل�شريحة ات�شال 

)بطاقة SIM( الم�شتخدمة لتلقي الخدمات.
3-  اإذا كانـــت الخدمـــة متعلقة بالتجوال الدولي، يكون مكان ا�شتخدام الخدمة والنتفاع بها 

في الدولة التي توجد فيها �شبكة الهاتف المحمول الم�شتخدمة للتجوال الدولي. 
ج-  فـــي حال قام مورد بتوريد خدمات الت�شالت ال�شلكيـــة والال�شلكية اإلى عميل بهدف اإعادة 
توريدهـــا اإلى عميـــل اآخر، يجب تحديد مكان ا�شتخدام الخدمـــات والنتفاع بها لكل معاملة 

من المعاملتين على حدة.

مادة )18(

مكان توريد اخلدمات الإلكرتونية

اأ-  ت�شمل الخدمات الإلكترونية - دون ح�شر - ما يلي:
1-  الخدمات الموفرة اأو التي تدعم �شبكة اإلكترونية، بما فيها موقع اإلكتروني اأو �شفحة على 

الإنترنت.
2-  المنتجـــات الرقميـــة، ومنها برامـــج الكمبيوتر واأيـــة تغييرات اأو تحديثـــات في البرامج 

المعلوماتية.
3-  الخدمـــات الناتجـــة تلقائيًا عن الكمبيوتر عبر الإنترنت اأو �شبكـــة اإلكترونية، اإجابة على 

مدخالت بيانات محددة من قبل المتلقي.
4-  برامـــج خدمات الإنترنـــت لمعلومات ت�شمح لمكون الت�شالت اأن ي�شكل جزء من مالحق 
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كالمكونـــات التى ت�شمح بالو�شول اإلـــى الأخبار، وتقارير الطق�ـــس اأو ال�شفر، وا�شت�شافة 
الموقع الإلكتروني، والو�شول اإلى المناق�شات عبر الإنترنت، وغيرها.

5-  توريـــد المواقـــع الإلكترونية، وال�شت�شافة عبر ال�شبكة، و�شيانـــة البرامج والمعدات عن 
بعد عبر �شبكة الإنترنت. 

6-  توريـــد ال�شـــور الب�شرية، مثـــل ال�شور اأو الن�شو�ـــس التي يتم توريدهـــا اآليًا وحافظات 
ال�شا�شة والكتب الإلكترونية وغيرها من الم�شتندات والملفات الرقمية.

7-  توريـــد المو�شيقى، اأو الأفالم، اأو الم�شل�شـــالت التليفزيونية، اأو الألعاب، اأو المجالت، اأو 
ال�شحف، اأو البرامج الأخرى عند الطلب.

8-  توفيـــر خدمات الإعـــالن اأو الم�شاحات الإعالنية على المواقـــع الإلكترونية مع اأي حقوق 
مرتبطة بالإعالن.

9-  توفير خدمات التعليم عبر الإنترنت.
10-  توريد برامج الكمبيوتر وتحديثها.

ب-  يكـــون مكان توريد الخدمات الإلكترونيـــة في مكان ا�شتخدام الخدمة والنتفاع بها في حال 
كان العميل غير خا�شع لل�شريبة.  

ج-  يكـــون مكـــان توريد الخدمات الإلكترونيـــة لعميل خا�شع لل�شريبة، في محـــل اإقامة العميل. 
ولأغرا�س تحديد محل اإقامة العميل، للمورد ال�شتناد اإلى ما يلي:

1-  عنـــوان العميل كما هو من�شو�س عليه في الفاتورة ال�شريبية اأو الم�شتندات الم�شتخدمة 
في اإر�شال الفواتير.

2-  تفا�شيل الح�شاب الم�شرفي الخا�س بالعميل.
3-   عنـــوان الإنترنت الخا�س بالعميل الـــذي ُي�شتخدم ل�شتقبال خدمات الت�شالت ال�شلكية 

والال�شلكية والخدمات الإلكترونية.
4-  الرمـــز الدولـــي لل�شريحة الإلكترونية التي ي�شتخدمهـــا العميل لتلقي خدمات الت�شالت 

ال�شلكية والال�شلكية والخدمات الإلكترونية.
5-  غيرها من المعلومات ذات الطبيعة التجارية.

د-  ُيحـــدد مكـــان ا�شتخدام الخدمـــات الإلكترونية اأو ال�شتفـــادة منها بح�شـــب تاريخ توريدها، 
ول توؤثـــر اأي تغييـــرات لحقة تطراأ على ا�شتخدام الخدمة التي يتـــّم تلقيها في تحديد مكان 

التوريد.
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مادة )19(

مكان توريد خدمات نقل ال�شلع والركاب

ُيحـــدد مكان توريد خدمـــات نقل ال�شلع والركاب والخدمات المتعلقـــة اأو المرتبطة بها وفقا 
لالآتي:

1-  يكـــون مكـــان توريد خدمة نقـــل ال�شلع اأو الركاب فـــي المكان الذي يبداأ فيـــه النقل حتى ولو 
�شملت الرحلة اأكثر من نقطة توقف.

2-  يكون مكان توريد الخدمات المرتبطة بالنقل هو مكان توريد خدمة النقل المتعلقة بها. 

مادة )20(

مكان التوريد بالن�شبة للتوريدات البينية

اأ-  يجـــب علـــى الخا�شـــع لل�شريبة الذي يقـــوم بتوريدات بينيـــة الحتفاظ بما يثبـــت نقل ال�شلع 
وو�شولهـــا اإلـــى الدولة المطبقـــة التي ينتهي فيها النقـــل اأو الإر�شال، وفي حـــال عدم تقديم 
الخا�شع لل�شريبة دلياًل على اإتمام النقل خالل �شتين يومًا من تاريخ التوريد، تطبق اأحكام 

البند )2( من الفقرة )اأ( من المادة )14( من القانون. 
ب-  ُيعد اأي مما يلي دلياًل على نقل ال�شلع اإلى الدولة المطبقة التي ينتهي فيها النقل اأو الإر�شال: 

1-  الم�شتندات التجارية التي تبين هوية العميل ومكان وتاريخ ت�شليم ال�شلع.
2-  م�شتندات النقل التي تدل على ت�شليم اأو ت�شلم ال�شلع في الدولة المطبقة التي ينتهي فيها 

النقل.
3-  البيان الجمركي.

الف�شل ال�شاد�س 

ال�شترياد

مادة )21(

الأحكام العامة املتعلقة با�شترياد ال�شلع

اأ-  ل ُتعامل ال�شلع باأنها �شلعًا م�شتوردة اإلى المملكة في الحالت الآتية:
1-  اإذا كانـــت ال�شلـــع في و�شـــع معلق لل�شريبة )الر�شـــوم( الجمركية وفقـــًا لأحكام النظام 
د للجمـــارك، �شريطة تقديم �شمان مالي اأو اإيـــداع نقدي ُيعادل قيمة  )القانـــون( الموحَّ

ال�شريبة الم�شتحقة، وذلك في الحالت الآتية:
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اأ(  ال�شلع التي تم و�شعها في م�شتودع جمركي.
ب(  الإدخال الموؤقت.

ج(  ال�شلع في و�شع الترانزيت.
د(  ال�شلع الم�شتوردة بغر�س اإعادة الت�شدير من ذات ال�شخ�س.

2-  ي�شترط في ال�شمان المالي الم�شار اإليه في البند )1( من هذه المادة ما يلي:
اأ(  اأن تعادل قيمته مبلغ ال�شريبة الم�شتحقة.

ب(  اأن ي�شـــدر من اأحد البنـــوك المرخ�س لها من قبل م�شرف البحرين المركزي اإما 
فـــي �شورة خطاب �شمان غيـــر م�شروط اأو مقيد، اأو ك�شيـــك مقبول الدفع وم�شدق 

عليه. 
ج(  اأن يكـــون �شاريـــًا طـــوال المدة التي تو�شع فيهـــا ال�شلع �شمن اأحـــد الأو�شاع المعلقة 

للر�شوم الجمركية. 
د(  اأن يلتـــزم الم�شتورد بتجديده عند انتهـــاء مدته طالما لم يتم الإفراج عن ال�شلع من 

الو�شع المعلق للر�شوم الجمركية.
ب-  اإذا قـــام �شخ�ـــس با�شتيـــراد ال�شلع اإلى المملكة عـــن طريق دولة مطبقة اأخـــرى، ل ت�شتحق 
ال�شريبة عند ال�شتيراد اإذا تبين اأن ال�شريبة الم�شتحقة قد �ُشددت في تلك الدولة المطبقة. 
ويجـــب على الم�شتورد اأن ي�شرح للجهاز بقيمة ال�شريبـــة الم�شددة في الدولة المطبقة واأن 

يرفق الم�شتندات التي تثبت قيامه بال�شداد.

مادة )22(

تاأجيل �شداد ال�شريبة عند ال�شترياد

اأ-  للجهاز اأن ي�شمح بتاأجيل �شداد ال�شريبة عند ال�شتيراد متى توافرت ال�شروط الآتية: 
1-  اأن يكون الم�شتورد م�شجاًل لغايات ال�شريبة.

2-  اأن يكون الخا�شع لل�شريبة مقيدًا ب�شجالت �شئون الجمارك بوزارة الداخلية.
ب-  على الخا�شع لل�شريبة الم�شموح له بتاأجيل �شداد ال�شريبة عند ال�شتيراد اللتزام بالآتي:

1-  الحتفـــاظ بالوثائـــق والم�شتندات الكافية التى تمكن الجهاز مـــن التحقق من اإجراءات 
عمليـــة ال�شتيـــراد و�شحة احت�شاب ال�شريبـــة الم�شتحقة عليه، علـــى اأن يبادر بتقديمها 

للجهاز اأو �شئون الجمارك عند الطلب.
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2-  اأن يقوم بالتعاون والمتثال لأية متطلبات يفر�شها الجهاز تتعلق بال�شتيراد.
3-  اأن ي�شـــرح عن ال�شريبة الم�شتحقة �شمن الإقـــرار ال�شريبي المتعلق بالفترة ال�شريبية 

التي وقع فيها ا�شتيراد ال�شلع. 

مادة )23(

ال�شترياد من خالل الوكيل امل�شجل

اأ-  اإذا قـــام �شخ�س غير م�شجـــل لل�شريبة في المملكة با�شتيراد �شلـــع م�شتخدمًا وكياًل م�شجاًل 
لل�شريبة للت�شرف نيابة عنه لأغرا�س ا�شتيراد ال�شلع اإلى المملكة، يكون الوكيل م�شئوًل عن 

�شداد ال�شريبة الم�شتحقة عند ال�شتيراد قبل الإفراج عن هذه ال�شلع.
ب-  ل تخ�شع لل�شريبة معاملة اإعادة تحميل ال�شريبة الم�شددة من الوكيل اإلى موكله وفقًا لحكم 
الفقـــرة )اأ( من هـــذه المادة، كما ل يحق للوكيل خ�شم هـــذه ال�شريبة، �شريطة ثبوت قيام 

الوكيل ب�شداد ال�شريبة نيابة عن الموكل.

الف�شل ال�شابع

قيمة التوريد

مادة )24(

قيمة توريد ال�شلع واخلدمات

اأ-  ل ي�شمـــل المقابـــل المبالـــغ المودعـــة ل�شالح الخا�شـــع لل�شريبة من ِقبل العميـــل على �شبيل 
ال�شمان، اإذا توافر ال�شرطان الآتيان: 

1-  اأن تكون هذه المبالغ بطبيعتها قابلة لال�شترداد.
2-  اأن ل تمثل دفعة تحت الح�شاب. 

ب-  تحـــدد القيمـــة ال�شوقية وفقًا لل�شعـــر العادل المتداول بال�شوق بيـــن طرفين م�شتقلين �شمن 
ظروف مماثلة في نف�س تاريخ معاملة التوريد ووفقًا ل�شروط المناف�شة الحرة الآتية:

1-  عدم تعر�س اأي من المورد والعميل لأي نوع من ال�شغوط التجارية.
2-  اأن يعمل كل من المورد والعميل لتحقيق م�شلحته على ا�شتقالل.

3-  اأن يتم اإبرام المعاملة خالل فترة زمنية معقولة.
ج-  فـــي الحـــالت التي يتعـــذر فيها تحديد القيمـــة ال�شوقية وفقًا للفقرة )ب( مـــن هذه المادة، 

للجهاز تحديد القيمة ال�شوقية طبقًا لالآلية التي يعتمدها.
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مادة )25(

حالت خا�شة لتحديد قيمة التوريد

اأ-  مع مراعاة اأحكام المادة )6( من هذه الالئحة، يجب على الخا�شع لل�شريبة في حال كانت 
مختلف مكونات التوريد خا�شعة لمعاملة �شريبية مختلفة، اأن يجزئ الثمن من اأجل تطبيق 
ال�شريبة الم�شتحقة على كل �شلعة اأو خدمة ح�شب معاملتها ال�شريبية واإل فر�شت ال�شريبة 

على كامل الثمن بن�شبة ال�شريبة الأعلى.
ب-  بالن�شبة لل�شلع والخدمات المودعة اأو المرهونة على �شبيل ال�شمان، والتي يتم توريدها من 
قبـــل المودع لديه اأو الدائن المرتهن، يتم اعتماد قيمة توريد هذه ال�شلع والخدمات كاأ�شا�س 

لفر�س ال�شريبة.
ج-  عندمـــا تكـــون قيمة توريد ال�شلـــع والخدمات غير محددة بين اأ�شخا�ـــس م�شتقلين في تاريخ 
اإتمام المعاملة لرتباط التفاق بعن�شر اأو بمعيار غير معروف، تحت�شب ال�شريبة على اأ�شا�س 
قيمة التوريد المتوقعة للمعاملة، على اأن يتم ت�شوية ال�شريبة الم�شتحقة عندما ت�شبح قيمة 

التوريد محددة ب�شكل نهائي.

مادة )26(

قيمة ال�شلع امل�شتوردة

ُتحـــدد قيمة ال�شلع الم�شتوردة المودعة �شمن اأحد اأو�شاع تعليق ال�شريبة، على اأ�شا�س قيمة 
ال�شلـــع ح�شـــب حالتها عنـــد اإخراجها من الو�شع المعلـــق، بما في ذلك قيمـــة الخدمات المنفذة 

عليها، بالإ�شافة اإلى قيمة جميع العنا�شر التي تدخل في تحديد قيمة ال�شلع عند ال�شتيراد.

مادة )27(

قيمة التوريد بني الأ�شخا�س املرتبطني

اأ-  يتـــم احت�شـــاب ال�شريبة بيـــن اأ�شخا�س مرتبطين علـــى اأ�شا�س القيمـــة ال�شوقية في الحالت 
الآتية:

1-  اإذا كانت قيمة التوريد اأقل من القيمة ال�شوقية.
2-  اإذا لم يكن من حق العميل خ�شم �شريبة المدخالت بالكامل.

ب-  يحـــق للجهـــاز طلب اأدلة ثبوتية مـــن اأي من الأ�شخا�س المرتبطيـــن ل�شمان �شحة احت�شاب 
ال�شريبة على اأ�شا�س القيمة ال�شوقية لل�شلع والخدمات.

ج-  فـــي حال عدم ت�شليم الأدلـــة الم�شار اإليها في الفقرة ال�شابقة للجهاز خالل ثالثين يومًا من 
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تاريخ طلبها اأو في حال تبين للجهاز ا�شتخدام الأ�شخا�س المرتبطين لقيمة اأقل من القيمة 
ال�شوقية، يحق للجهاز ا�شتبدال القيمة ال�شوقية بالقيمة الم�شتخدمة ويتم احت�شاب ال�شريبة 

على هذا الأ�شا�س.   

مادة )28(

قيمة التوريد املفرت�س

اأ-  فيمـــا يتعلق بعمليات التوريد المفتر�ـــس لل�شلع، يعتمد كاأ�شا�س لفر�س ال�شريبة ثمن ال�شراء، 
وعند تعذر تحديد الثمن، يعتمد اإجمالي التكلفة الفعلية في تاريخ التوريد.

ب-  فيمـــا يتعلق بعمليات التوريد المفتر�ـــس للخدمات، تعتمد كاأ�شا�س لفر�س ال�شريبة اإجمالي 
التكلفة الفعلية التي تحملها الخا�شع لل�شريبة من اأجل تقديم هذه الخدمات.

ج-  فـــي الحـــالت التي يتعـــذر فيها تحديد ثمن ال�شـــراء اأو اإجمالي التكلفـــة الفعلية المن�شو�س 
عليهمـــا فـــي الفقرتيـــن )اأ( و)ب( من هـــذه المادة، تفر�ـــس ال�شريبة علـــى اأ�شا�س القيمة 

ال�شوقية العادلة لل�شلع اأو الخدمات.
د-  تكـــون قيمة التوريد المفتر�س في حال توقف الن�شـــاط القت�شادي، القيمة ال�شوقية العادلة 

لل�شلع التي يحتفظ بها الخا�شع لل�شريبة بتاريخ اإلغاء ت�شجيله.

مادة )29( 

قيمة التوريد بعد التخفي�س

اأ-  ُتعامـــل التخفي�شات المقدمة في وقت التوريد وفقـــًا للبند )1( من الفقرة الأولى من المادة 
)24( من القانون. 

ب-  ُتعامل التخفي�شات المقدمة بعد التوريد وفقًا لأحكام المادة )28( من القانون.
ج-  لأغرا�س تطبيق البند )2( من الفقرة الأولى من المادة )24( من القانون، ت�شمل الإعانات 

الممنوحة من الدولة الإعانات الممنوحة من قبل الجهات الحكومية.

مادة )30(

الديون املعدومة  

اأ-  اإذا لـــم يتـــّم �شداد مقابل التوريد كليـــًا اأو جزئيًا، يمكن ت�شوية قيمـــة ال�شريبة وفقًا لل�شروط 
الآتية:
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1-  اأن يثبت الخا�شع لل�شريبة اأنه اتخذ جميع التدابير الالزمة لتح�شيل دينه.
2-  اأن يلغى الدين من �شجالت الخا�شع لل�شريبة باعتباره دين معدوم كليًا اأو جزئيًا.

3-  اأن يكـــون الديـــن قد ا�شتمر دون تح�شيل، مدة اأثني ع�شر �شهرًا اأو اأكثر، با�شتثناء حالت 
عدم ال�شداد ب�شبب الإفال�س.

ب-  علـــى العميل تخفي�ـــس �شريبة المدخالت القابلة لال�شترداد المعنيـــة في الفترة ال�شريبية 
التـــي تـــم فيها ت�شوية ال�شريبـــة المتعلقة بالدين المعـــدوم من قبل الخا�شـــع لل�شريبة وفقًا 

للفقرة )اأ( من هذه المادة. 
ج-  فـــي حـــال تح�شيل الدين كليًا اأو جزئيًا بتاريخ لحق لإجـــراء الت�شوية، يجب تعديل ال�شريبة 

ال�شافية، وذلك �شمن الفترة ال�شريبية التي تّم خاللها التح�شيل.

مادة )31(

قيمة التوريد على اأ�شا�س هام�س الربح  

اأ-  يجـــوز للخا�شع لل�شريبة، بموافقـــة الجهاز، اأن يحت�شب ال�شريبة علـــى اأ�شا�س هام�س الربح 
بالن�شبة لتوريد ال�شلع الآتية: 

1-  ال�شلع المنقولة الم�شتعملة الموجودة داخل المملكة التي ت�شلح لمزيد من ال�شتعمال في 
و�شعها الحالي اأو بعد ت�شليحها.

2-  الأعمال الفنية اأو القطع الأثرية اأو غيرها من الأ�شناف ذات الأهمية العلمية اأو التاريخية 
اأو الأثرية.

ب-  ُتطبـــق اأحكـــام الفقـــرة )اأ( من هذه المادة في حـــال قيام الخا�شع لل�شريبـــة بتوريد ال�شلع 
المذكورة اأعاله بعد �شرائها من الآتي:

1-  �شخ�س غير م�شجل لغايات ال�شريبة في المملكة.
2-  خا�شع لل�شريبة مرخ�س له بح�شاب ال�شريبة على اأ�شا�س هام�س الربح.

3-  خا�شـــع لل�شريبـــة ا�شترى ال�شلع لأغرا�س تجارية ولكن لم يكـــن له حق ا�شترداد �شريبة 
المدخالت المتعلقة بهذه ال�شلع.

ج-  يتاألـــف هام�ـــس الربح من الفرق بيـــن �شعر �شراء ال�شلعـــة و�شعر بيعها، وُيعتبـــر باأنه �شاماًل 
لل�شريبة.

د-  ل يمكن للخا�شع لل�شريبة اأن يخ�شم اأي �شريبة مدخالت فر�شت عليه اأو تّم ت�شمينها قيمة 
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ال�شلع الم�شتعملة المكت�شبة.
هــــــ-  على الخا�شـــع لل�شريبة اأن ي�شير �شراحًة فـــي الفواتير ال�شريبية ال�شـــادرة عنه، اإلى اأن 

ال�شريبة قد تّم احت�شابها على اأ�شا�س هام�س الربح.
و-  علـــى الخا�شـــع لل�شريبة الحتفاظ بال�شجـــالت والم�شتندات التي تبيـــن تفا�شيل التوريدات 

الخا�شعة لل�شريبة على اأ�شا�س هام�س الربح. 

مادة )32(

تعديل قيمة التوريد

اأ-  على الخا�شع لل�شريبة اإ�شدار الم�شتندات الت�شحيحية الالزمة المن�شو�س عليها في المادة 
)41( من القانون وت�شليمها للعميل متى توافرت حالة من الحالت الواردة في المادة )28( 

من القانون.
ب-  يجب على الخا�شع لل�شريبة ت�شوية ال�شريبة الم�شتحقة عن الفترة ال�شريبية التي تحققت 

خاللها حالة من الحالت الم�شار اإليها في المادة )28( من القانون.
ج-  في حال تحققت �شروط الديون المعدومة، يجوز للخا�شع لل�شريبة ت�شوية ال�شريبة الم�شتحقة 

وفقًا للمادة )28( من القانون.

الف�شل الثامن

الت�شجيل

مادة )33(

الت�شجيل الإلزامي

اأ-  يكون حّد الت�شجيل الإلزامي �شبعة وثالثون األف وخم�شمائة دينار.
ب-  يتعيـــن علـــى ال�شخ�ـــس الملـــزم بالت�شجيل لغايـــات ال�شريبـــة اأن يتقدم اإلـــى الجهاز بطلب 

الت�شجيل خالل المواعيد الآتية:
1-  ثالثيـــن يومًا مح�شوبة من اآخر يوم من ال�شهر الذي تجاوزت فيه قيمة توريداته ال�شنوية 

في المملكة حّد الت�شجيل الإلزامي.
2-  ثالثيـــن يومًا ت�شبق ال�شهـــر المتوقع خالله اأن تتجاوز قيمة توريداته ال�شنوية في المملكة 

حّد الت�شجيل الإلزامي.
ج-  يبداأ نفاذ الت�شجيل اعتبارًا من التاريخ الُمحدد ب�شهادة الت�شجيل.
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د-  للجهاز ت�شجيل الخا�شع لل�شريبة تلقائيًا من تاريخ بلوغ قيمة توريداته حد الت�شجيل الإلزامي 
اإذا تخلـــف عن تقديم طلب الت�شجيل خـــالل المواعيد الم�شار اإليها في هذه المادة، وت�شري 

عليه اأحكام الت�شجيل من هذا التاريخ، وعلى الجهاز اإخطاره بت�شجيله.
هــــ -  يكـــون الخا�شـــع لل�شريبـــة م�شئوًل عـــن ال�شريبـــة الم�شتحقة عـــن كافة عمليـــات التوريد 
وال�شتيراد الخا�شعة لل�شريبة التي قام بها قبل تاريخ ت�شجيله في حال التاأخر عن الت�شجيل 

وفقًا لأحكام هذه المادة. 

مادة )34(

التوريدات ال�شنوية لغايات الت�شجيل

اأ-  يجب اأن تت�شمن قيمة التوريدات ال�شنوية – لغايات الت�شجيل - الآتي: 
1-  قيمـــة توريـــدات ال�شلع والخدمات الخا�شعـــة لل�شريبة با�شتثناء قيمـــة توريدات الأ�شول 

الراأ�شمالية. 
2-  قيمة التوريدات المفتر�شة.

3-  قيمة التوريدات البينية في حال كان التوريد خا�شعًا لل�شريبة في المملكة.
4-  قيمة التوريدات ال�شنوية التي تقوم بها اأطراف مرتبطة �شريطة ا�شتيفاء ال�شروط الواردة 

في المادة )40( من هذه الالئحة.
5-  قيمة ال�شلع والخدمات الموردة للخا�شع لل�شريبة الذي يكون ملزمًا ب�شداد ال�شريبة.

ب-  ُتطبـــق اأحكام الفقـــرة )اأ( من هذه المادة على تحديد قيمة التوريـــدات ال�شنوية المتوقعة، 
ويجب اأن تكون قيمة التوريدات المحتمل اإتمامها م�شتندة على خطة عمل وا�شحة تو�شع من 
قبـــل الخا�شع لل�شريبة، واأل يكون من المتوقـــع تغييرها مما قد يوؤثر على تحقيق التوريدات 

المحتملة.

مادة )35(

 ال�شتثناء من الت�شجيل

اأ-  علـــى الخا�شع لل�شريبة الـــذي يرغب في ا�شتثناءه من الت�شجيل، اأن يتقدم اإلى الجهاز بطلب 
ال�شتثناء وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغر�س مت�شمنًا البيانات الآتية:

1-  ا�شمه وبياناته وعنوان مركز اأعماله في المملكة.
2-  رقم �شجله التجاري.
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3-  رقم الت�شجيل ورقم القيد الجمركي، اإن وجدا.
4-  نوع وتف�شيل الن�شاط القت�شادي الذي يمار�شه الخا�شع لل�شريبة ُيبين فيه اأن التوريدات 

التي يقوم بها خا�شعة لل�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة.
5-  قيمة التوريدات ال�شنوية الخا�شعة لل�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة.

6-  تعهد �شادر منه بعدم خ�شم �شريبة المدخالت اأو المطالبة باأية ا�شترداد لل�شريبة عن 
فترة ال�شتثناء من الت�شجيل في حال تم ت�شجيله لغايات ال�شريبة في وقت لحق.

ب-  علـــى الجهاز البـــت في طلب ال�شتثناء من الت�شجيل خالل ثالثيـــن يومًا من تاريخ تقديمه، 
وعلى الخا�شـــع لل�شريبة تقديم الإي�شاحات الالزمة والم�شتنـــدات ذات ال�شلة اإلى الجهاز 

فور طلبها.
ج-  يقـــوم الجهـــاز بمراجعـــة الطلب للتاأكد من ا�شتيفائـــه للبيانات المطلوبـــة، ويخطر الخا�شع 

لل�شريبة بقبول اأو رف�س طلبه فور النتهاء من مراجعته.
د-  علـــى الخا�شع لل�شريبـــة الم�شتثنى من الت�شجيـــل، اإخطار الجهاز حال قيامـــه بمبا�شرة اأية 
توريدات اأخرى غير تلك الخا�شعة لل�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة، وذلك خالل مدة ل تزيد 

على ثالثين يومًا من تاريخ مبا�شرة تلك التوريدات.
هــ -  يلتزم الخا�شع لل�شريبة الم�شتثنى من الت�شجيل والذي تخلف في حقه كل اأو بع�س ال�شروط 
المن�شو�ـــس عليها في هذه المادة، بالت�شجيل لغايات ال�شريبة خالل ثالثين يومًا من تاريخ 

زوال �شبب ال�شتثناء. 
مادة )36(

الت�شجيل الإلزامي لغري املقيم

يجـــب على كل �شخ�س غير مقيم في المملكة وغير م�شجل لدى الجهاز، ويكون ملزم ب�شداد 
ال�شريبـــة في المملكـــة، اأن يتقدم اإلى الجهاز بطلب الت�شجيل خالل ثالثيـــن يومًا من تاريخ اأول 
توريد يكون فيه ملزمًا ب�شداد ال�شريبة عنه، وذلك اإما مبا�شرًة اأو من خالل تعيين ممثل �شريبي 

له بعد موافقة الجهاز يقوم بكافة اللتزامات المن�شو�س عليها في القانون وهذه الالئحة.

مادة )37(

طلب الت�شجيل

اأ-  يجب اأن يحتوي طلب الت�شجيل – كحد اأدنى - على البيانات الآتية:
1-  ا�شم وعنوان طالب الت�شجيل.
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2-  البريد الإلكتروني التي �شوف ي�شتعمل للتوا�شل مع الجهاز.
3-  رقم ال�شجل التجاري ورقم الت�شجيل الجمركي، اإن وجدا.

4-  تفا�شيل عن ن�شاط الخا�شع لل�شريبة.
5-  تاريخ بدء الن�شاط وتاريخ توافر �شروط الخ�شوع لل�شريبة في حالت الت�شجيل الإلزامي. 

6-  قيمة التوريدات ال�شنوية الفعلية والمتوقعة لغايات الت�شجيل.
7-  الإ�شارة اإلى طبيعة التوريدات التي يبا�شرها وما اإذا كانت معفاة من ال�شريبة اأو خا�شعة 

لها بن�شبة ال�شفر بالمئة.
8-  الإ�شارة اإلى ما اإذا كان طالب الت�شجيل م�شدرًا، وبيان ن�شبة معامالت الت�شدير ال�شنوية 

من اإجمالي قيمة توريداته ال�شنوية.
9-  تفا�شيل عن المخولين بالتوقيع عن الخا�شع لل�شريبة لغايات ال�شريبة.

ب-  فـــي حال قبول طلـــب الت�شجيل، ي�شدر الجهـــاز للخا�شع لل�شريبة �شهـــادة ت�شجيل تت�شمن 
تاريخ نفاذ الت�شجيل ورقم الت�شجيل ال�شريبي، وفي حال فقد اأو تلف �شهادة الت�شجيل فيجب 

على الم�شجل ا�شت�شدار �شهادة ت�شجيل اأخرى.
ج-  يجب على الخا�شع لل�شريبة و�شع �شهادة الت�شجيل ال�شريبي ال�شادرة عن الجهاز في مكان 

ظاهر بمن�شاأته.

مادة )38(

املجموعة ال�شريبية

اأ-  يجوز للجهاز ت�شجيل �شخ�شين اعتباريين اأو اأكثر خا�شعين لل�شريبة ومقيمين في المملكة، 
كمجموعة �شريبية واحدة، بناًء على طلبهم، وذلك بعد ا�شتيفاء ال�شروط الآتية: 

1-  اأن يكونوا اأ�شخا�شًا مرتبطين.
2-  اأن يكـــون كـــل منهم م�شجل لغايات ال�شريبـــة بتاريخ التقدم بطلـــب الت�شجيل كمجموعة 

�شريبية.
ب-  ل يحق لأي �شخ�س اأن يكون ع�شوًا في اأكثر من مجموعة �شريبية واحدة في المملكة.

ج-  يكون كل ع�شو من اأع�شاء المجموعة ال�شريبية م�شئوًل بالت�شامن عن ال�شريبة الم�شتحقة 
عن المجموعة وكذلك عن اللتزامات ال�شريبية النا�شئة خالل فترة ع�شويته في المجموعة 

ال�شريبية.
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د-  ل تعتبـــر المعامالت التي تتم بين اأع�شـــاء نف�س المجموعة ال�شريبية بمثابة توريد لأغرا�س 
ال�شريبة.

هــــ-  ل يجوز لأي ع�شو فـــي المجموعة ال�شريبية الن�شحاب منها قبـــل انق�شاء فترة اإثني ع�شر 
�شهرًا من تاريخ ان�شمامه اإلى المجموعة ال�شريبية.

مادة )39(

ممثل املجموعة ال�شريبية

اأ-  يجـــب علـــى المجموعة ال�شريبيـــة اأن تعين اأحـــد اأع�شائها ممثاًل للمجموعـــة بموجب توكيل 
ر�شمي.

ب-  يجـــب على ممثـــل المجموعة ال�شريبيـــة اأن يلتزم بجميع اللتزامـــات ال�شريبية للمجموعة 
وذلك دون الإخالل بالم�شئولية الت�شامنية لأع�شاء المجموعة ال�شريبية، بما فيها ما يلي:

1-  تقديـــم طلب ت�شكيل المجموعة ال�شريبية نيابة عنها وفقًا لالأنموذج المعد لهذا الغر�س 
من قبل الجهاز.

2-  اإخطـــار الجهـــاز بطلب ان�شحاب اأي مـــن اأع�شاء المجموعة ال�شريبيـــة اأو طلب ان�شمام 
ع�شو جديد اإليها.

3-  اإخطـــار الجهاز بطلب حـــل المجموعة بناًء على قرار المجموعة ال�شريبية لأي �شبب من 
الأ�شباب، اأو في الأحوال التي تنتفي فيها �شروط الت�شجيل كمجموعة �شريبية.

مادة )40(

ت�شجيل الأ�شخا�س املرتبطني

اأ-  ُتجمـــع قيمـــة التوريدات ال�شنوية التـــي يحققها الأ�شخا�س المرتبطين كـــل على حدة لتحديد 
قيمة اإجمالي التوريدات ال�شنوية لأغرا�س الت�شجيل في المملكة كاأ�شخا�س مرتبطين.

ب-  ي�شترط اأن يكون لالأ�شخا�س المرتبطين روابط مالية واقت�شادية وتنظيمية.
ج-  فـــي حـــال تجاوز اإجمالـــي قيمة التوريدات ال�شنويـــة حد الت�شجيل الإلزامـــي، يتعين على كل 
�شخ�ـــس من الأ�شخا�ـــس المرتبطيـــن المعنيين اأن يتقـــدم ب�شكل فردي اإلـــى الجهاز بطلب 
الت�شجيـــل، وللجهاز اأن يقوم بت�شجيل هوؤلء الأ�شخا�ـــس تلقائيًا، اأو متى ثبت قيامهم بف�شل 
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اأعمالهم لتجنب الت�شجيل ال�شريبي.
مادة )41(

اللتزامات النا�شئة عند اخلروج من املجموعة ال�شريبية

اأ-  تعـــد اأي ت�شويـــة متعلقـــة بمعاملـــة توريـــد اأو تلقـــي اأو ا�شتيراد قـــام بها اأي ع�شو مـــن اأع�شاء 
المجموعـــة خالل فترة ع�شويته في المجموعـــة ال�شريبية، وكاأنها ت�شوية نا�شئة من �شخ�س 
خا�شـــع لل�شريبة ولي�س من المجموعـــة ال�شريبية، ب�شرط اأن تكون تلك الت�شوية غير متعلقة 

بالمعامالت بين اأع�شاء المجموعة ال�شريبية. 
ب-  ُتحدد قيمة الت�شوية المتعلقة بالأ�شول الراأ�شمالية التي اكت�شبها الع�شو خالل فترة ع�شويته 

في المجموعة، وكاأنها ت�شوية تمت من قبل الع�شو ولي�س من قبل المجموعة ال�شريبية.

مادة )42(

اإجراءات ت�شجيل املجموعة ال�شريبية

اأ-  يجـــب على ممثـــل المجموعة ال�شريبيـــة اأن يتقدم بطلب ت�شجيل المجموعـــة ال�شريبية وفقًا 
لالأنموذج المعد من قبل الجهاز لهذا الغر�س.

ب-  يجب اأن يحتوي طلب ت�شجيل المجموعة ال�شريبية على المعلومات التالية كحد اأدنى:
1-  ا�شم ممثل المجموعة ال�شريبية ورقم الت�شجيل. 

2-  ا�شم ورقم الت�شجيل لكل من اأع�شاء المجموعة ال�شريبية.
3-  تفا�شيـــل حـــول كيفية ارتباط كل ع�شو من اأع�شاء المجموعـــة ال�شريبية بالآخر بعالقة 

مالية اأو اقت�شادية اأو تنظيمية. 
4-  توكيل ر�شمي �شادر من اأع�شاء المجموعة بتعيين الممثل.

5-  الموافقة الخطية من ال�شخ�س المعين كممثل من قبل المجموعة بقبول تمثيل المجموعة 
ال�شريبية. 

ج-  يجـــب على ممثل المجموعة ال�شريبية تزويد الجهاز باأيـــة م�شتندات توؤيد �شحة المعلومات 
المذكورة في الطلب، خالل ثالثين يومًا من تاريخ طلبها.

د-  علـــى الجهاز البت فـــي طلب ت�شجيل المجموعـــة ال�شريبية �شواء بالقبـــول اأو الرف�س خالل 
ثالثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وعليه اإخطار المجموعة ال�شريبية بذلك.

هــ -  يجب رف�س طلب ت�شجيل المجموعة ال�شريبية اإذا توافرت اإحدى الحالت الآتية:



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

38

1-  اإذا تبيـــن عدم �شحة معلومات الطلـــب اأو عدم ا�شتيفاء اأحد �شروط الت�شجيل كمجموعة 
�شريبية وفقًا لأحكام القانون.

2-  اإذا توافـــرت اأ�شباب معقولة ترجح اأن الت�شجيل كمجموعة �شريبية قد ي�شكل خطرًا على 
الإيرادات ال�شريبية. 

3-  اإذا كان اأحد اأع�شاء المجموعة ال�شريبية جهة حكومية. 
و-  فـــي حـــال الموافقة علـــى طلب ت�شجيـــل المجموعة ال�شريبيـــة، ي�شدر الجهـــاز رقم ت�شجيل 
�شريبي جديد خا�س بالمجموعة ال�شريبية و�شهادة ت�شجيل �شريبي جديدة بناًء على ذلك، 

ويحدد تاريخ �شريان ت�شجيل المجموعة ال�شريبية.

مادة )43(

تعديل معلومات الت�شجيل

يجـــب علـــى الخا�شع لل�شريبة اإخطار الجهـــاز، وفقًا لالأنموذج المعد مـــن قبل الجهاز لهذا 
الغر�ـــس، بـــاأي تغيير في بياناتـــه اأو يطراأ على عملياتـــه اأو اأن�شطته في المملكـــة اأو باأي معلومات 
جوهريـــة اأخـــرى مذكورة فـــي طلب الت�شجيل، وذلك خـــالل فترة ثالثين يومًا مـــن تاريخ حدوث 

التغيير.
مادة )44(

 الت�شجيل الختياري

اأ-  يكون حد الت�شجيل الختياري ثمانية ع�شر األف و�شبعمائة وخم�شين دينار. 
ب-  ُيقدم طلب الت�شجيل الختياري من غير الُملزم بالت�شجيل اإلى الجهاز على الأنموذج الُمعد 
لهذا الغر�س، ويقوم الجهاز بمراجعة وفح�س الطلب واإخطار مقدمه بنتيجة الفح�س �شواء 

كانت بالقبول اأو الرف�س وذلك خالل �شتين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
ج-  يجـــب علـــى الم�شجل اختياريًا اأن يبقى م�شجاًل لفترة زمنية ل تقل عن اأربعة وع�شرين �شهرًا 
مـــن تاريـــخ الت�شجيل، ما لم يتوقف عـــن ممار�شة ن�شاطه نهائيًا قبل هـــذا التاريخ، وفي هذه 

الحالة يجب عليه اأن يثبت للجهاز توقف ن�شاطه بموجب اأدلة ثبوتية كافية.

مادة )45(

اإلغاء الت�شجيل

اأ-  يجـــب على ال�شخ�س الملزم باإلغاء ت�شجيله متى توافـــرت حالة من حالت اإلغاء الت�شجيل اأن 
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يتقدم بطلب اإلغاء الت�شجيل على الأنموذج المعد لهذا الغر�س من قبل الجهاز، وذلك خالل 
ثالثين يومًا من تاريخ الواقعة المن�شئة لإلغاء الت�شجيل.

ب-  للجهـــاز اأن يطلب مـــن الخا�شع لل�شريبة تقديـــم الم�شتندات التي تدل علـــى توقف ن�شاطه 
القت�شـــادي اأو تقديـــم ما يثبت قيمة توريداته ال�شنوية التي قام بها اأو التي يتوقع القيام بها 

اأو اأي م�شتندات اأخرى يراها لزمة للبت في طلب اإلغاء الت�شجيل.

مادة )46(

طلب اإلغاء الت�شجيل

يجب اأن يت�شمن طلب اإلغاء الت�شجيل – كحد اأدنى - المعلومات الآتية:
1-  ا�شم الم�شّجل طالب اإلغاء الت�شجيل.

2-  رقم الت�شجيل الخا�س بالم�شجل وتاريخ نفاذ الت�شجيل. 
3-   �شبب طلب اإلغاء الت�شجيل.

4-   التاريخ الذي توقف فيه الم�شّجل عن القيام بتوريدات خا�شعة لل�شريبة، اإذا كان �شبب اإلغاء 
الت�شجيل توقفه عن مزاولة ن�شاطه القت�شادي.

5-   قيمة توريدات الخا�شع لل�شريبة ال�شنوية خالل الأربع والع�شرين �شهرًا ال�شابقة.
6-   قيمة توريدات الخا�شع لل�شريبة ال�شنوية المتوقعة خالل الثني ع�شر �شهرًا التالية.

مادة )47(

البت يف طلب اإلغاء الت�شجيل

اأ-  يجـــب على الجهاز البت في طلب اإلغاء الت�شجيل خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه، وعليه 
اإخطار مقدم طلب اإلغاء الت�شجيل بنتيجة البت في طلبه �شواء بالموافقة اأو الرف�س.

ب-  حـــال الموافقة على طلب اإلغـــاء الت�شجيل، يقوم الجهاز باإخطار الم�شجل باإلغاء ت�شجيله ول 
ي�شدر هذا الإخطار اإل بعد قيام الم�شجل الخا�شع لل�شريبة بما يلي:

1-  �شداد ال�شريبة والغرامات الم�شتحقة عليه. 
2-  تقديم جميع الإقرارات ال�شريبية الواجب تقديمها عن فترة خ�شوعه لل�شريبة. 

ج-  يحدد الجهاز تاريخ نفاذ اإلغاء الت�شجيل ال�شريبي في قرار اإلغاء الت�شجيل.
د-  يجب على من األغي ت�شجيله اللتزام بالآتي: 
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1-  المتناع عن تقديم نف�شه باأي �شورة من ال�شور على اأنه ُم�شجل.
2-  الحتفـــاظ بالدفاتـــر وال�شجالت والفواتيـــر المتعلقة بتوريداته لمـــدة خم�س �شنوات من 

تاريخ اإلغاء ت�شجيله وتمكين موظفي الجهاز من الطالع عليها عند طلبهم.

الف�شل التا�شع

الفرتة ال�شريبية والإقرار ال�شريبي

مادة )48(

الفرتة ال�شريبية

اأ-  تحدد الفترات ال�شريبية على النحو الآتي:
1-  علـــى اأ�شا�س �شهر ميالدي واحد للخا�شـــع لل�شريبة الذي تتجاوز قيمة توريداته ال�شنوية 

التي �شرح عنها لأغرا�س ت�شجيله لغايات ال�شريبة مبلغ ثالثة ماليين دينار.
2-  على اأ�شا�س ربع ال�شنة الميالدية للخا�شع لل�شريبة الذي ل تتجاوز قيمة توريداته ال�شنوية 
التي �شرح عنها لأغرا�س ت�شجيله لغايات ال�شريبة مبلغ ثالثة ماليين  دينار وذلك وفقًا 

للمواعيد الآتية:
اأ(  الربع الأول: من اأول يناير حتى 31 مار�س.

ب(  الربع الثاني: من اأول اأبريل حتى 30 يونيو.
ج(  الربع الثالث: من اأول يوليو حتى 30 �شبتمبر.

د(  الربع الرابع: من اأول اأكتوبر حتى 31 دي�شمبر.
ب-  ا�شتثنـــاًء ممـــا ورد في الفقرة )اأ( من هـــذه المادة، يجوز للجهاز تعديـــل الفترة ال�شريبية 
للخا�شـــع لل�شريبة لالأ�شباب التي يقدرها، وعلى الجهـــاز اإخطار الخا�شع لل�شريبة بالفترة 

ال�شريبية الجديدة خالل مدة ل تقل عن ثالثة اأ�شهر قبل تاريخ نفاذ الفترة الجديدة.
ج-  يجـــوز للخا�شع لل�شريبة الذي لم تتجاوز قيمـــة توريداته ال�شنوية مبلغ ثالثة ماليين دينار، 
اأن يقـــدم طلب تغييـــر الفترة ال�شريبية لتكون على اأ�شا�س فتـــرة �شهر واحد، وفي حال وافق 
الجهـــاز على طلب تغيير الفترة ال�شريبية، ي�شدر اإخطار بذلك يبين فيه تاريخ نفاذ الفترة 

ال�شريبية الجديدة لمقدم الطلب.
مادة )49(

تقدمي الإقرار ال�شريبي

اأ-  يجـــب علـــى الخا�شع لل�شريبة اأن يقدم اإلى الجهاز اإقـــرارًا �شريبيًا عن كل فترة �شريبية في 



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

41

موعد اأق�شاه اليوم الأخير من ال�شهر التالي لنتهاء الفترة ال�شريبية.
الأقـــل علـــى  ال�شريبـــي  الإقـــرار  فـــي  ي�شـــرح  اأن  لل�شريبـــة  الخا�شـــع  علـــى  يجـــب   ب-  

عن المعلومات الآتية:
1-  قيمـــة التوريدات الخا�شعة لل�شريبة بالن�شبة الأ�شا�شية وقيمة ال�شريبة الم�شتحقة عنها 

المتعلقة بالفترة ال�شريبية المقدم عنها الإقرار ال�شريبي.
2-  قيمـــة التوريدات الخا�شعـــة لل�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة المتعلقـــة بالفترة ال�شريبية 

المقدم عنها الإقرار ال�شريبي.
3-  قيمـــة ال�شلع والخدمات الموردة للخا�شع لل�شريبة والملزم ب�شداد ال�شريبة عنها وقيمة 

ال�شريبة الم�شتحقة عنها المتعلقة بالفترة ال�شريبية المقدم عنها الإقرار ال�شريبي.
4-  قيمة ال�شريبة الم�شتحقـــة عند ال�شتيراد والموؤجل �شدادها المتعلقة بالفترة ال�شريبية 

المقدم عنها الإقرار ال�شريبي. 
5-  قيمة الزيادة في ال�شريبة الم�شتحقة نتيجة الت�شوية.

6-  القيمة الإجمالية لل�شريبة الم�شتحقة عن الفترة ال�شريبية.
7-  مجموع قيمة مدخـــالت الخا�شع لل�شريبة وقيمة ال�شريبة القابلة للخ�شم العائدة لهذه 

المدخالت والمتعلقة بالفترة ال�شريبية المقدم عنها الإقرار ال�شريبي.
8-  قيمة ال�شريبة ال�شافية القابلة لال�شترداد من فترات �شابقة.

9-  قيمة ال�شريبة القابلة للخ�شم المتعلقة بمعامالت ال�شتيراد. 
10-  قيمة ال�شريبة القابلة للخ�شم الإ�شافية الناتجة عن ت�شوية الخ�شم.

11-  القيمة الإجمالية لل�شريبة القابلة للخ�شم للفترة ال�شريبية المقدم عنها الإقرار.
12-  مبلغ ال�شريبة ال�شافية الم�شتحقة اأو القابلة لال�شترداد.

مادة )50(

اإجراءات تقدمي الإقرار ال�شريبي

اأ-  يجـــب علـــى الخا�شع لل�شريبة تقديـــم الإقرار ال�شريبـــي اإلى الجهاز اإلكترونيـــًا وفقًا لالآلية 
المعدة لهذا الغر�س. 

ب-  يح�شـــل الخا�شع لل�شريبة من قبل الجهاز على البيانات ال�شخ�شية التي تخوله الولوج اإلى 
ال�شفحة الإلكترونية الخا�شة به، وعليه اأن يحتفظ بهذه البيانات ول ي�شمح لأي طرف ثالث 

بالح�شول عليها اأو ا�شتخدامها. 
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ج-  فور ا�شتـــالم الإقرار ال�شريبي، يقوم الجهاز باإر�شال اإي�شال ا�شتالم اإلى الخا�شع لل�شريبة 
عبر بريده الإلكتروني.

د-  يعـــد اإي�شال الإقرار ال�شريبـــي الإلكتروني بمثابة اإي�شال ر�شمي با�شتالم الإقرار ال�شريبي، 
ويعـــد التاريخ الذي قـــدم فيه الإقرار ال�شريبي من خالل الموقـــع الإلكتروني للجهاز بمثابة 

التاريخ الفعلي لتقديم الإقرار ال�شريبي.
هــ-  يعد تقديم الإقرار ال�شريبي من خالل الموقع الإلكتروني للجهاز بمثابة موافقة واإقرار من 

الخا�شع لل�شريبة ب�شحة البيانات الواردة فيه و�شحة �شدوره عنه.
مادة )51(

تعديل الإقرار ال�شريبي

اأ-  في حال تبين اأن هناك خطاأ في الإقرار ال�شريبي، نتج عنه نق�س اأو زيادة في مبلغ ال�شريبة 
ال�شافيـــة، فعلى الخا�شـــع لل�شريبة تقديم اإقـــرار �شريبي معّدل بذات اآليـــة تقديم الإقرار 

ال�شريبي، وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغر�س من قبل الجهاز. 
ب-  يت�شمـــن الإقـــرار ال�شريبي المعدل، اإ�شافـــًة اإلى المعلومات الواردة فـــي الإقرار ال�شريبي 

الأ�شلي، و�شف للمبالغ المعدلة والمبالغ الأ�شلية والفروق الناتجة، و�شبب التعديل.
ج-  يجـــب تقديم الإقرار ال�شريبي المعـــدل خالل ثالثين يومًا من تاريخ علم الخا�شع لل�شريبة 

بورود خطاأ في اإقراره وقبل مبا�شرة الجهاز لإجراءات الرقابة والتفتي�س.
د-  يلغي الإقرار المعّدل الإقرار الأ�شلي ويكون بدياًل عنه.

هــــــ-  ل تفر�س الغرامات الإدارية علـــى الخا�شع لل�شريبة عند تقديم اإقرار �شريبي ُمعدل متى 
تم تقديم تعديل الإقرار ال�شريبي خالل الميعاد المحدد في هذه المادة.

و-  ا�شتثناًء من حكم الفقرة )اأ( من هذه المادة، يجوز للخا�شع لل�شريبة ت�شحيح اأي خطاأ تقل 
قيمـــة ال�شريبة ال�شافيـــة الم�شتحقة الناتجة عنه عن خم�شـــة اآلف  دينار وذلك من خالل 

الإقرار ال�شريبي عن الفترة ال�شريبية التالية للفترة ال�شريبية الأ�شلية.

الف�شل العا�شر

الفاتورة ال�شريبية وامل�شتندات ذات ال�شلة

 مادة )52(

الفاتورة ال�شريبية

اأ-  يجب اأن تت�شمن الفاتورة ال�شريبية على الأقل البيانات الآتية:
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1-  عبارة )فاتورة �شريبية( وا�شحة.
2-  ا�شم وعنوان الخا�شع لل�شريبة، ورقم الت�شجيل. 

3-  ا�شم وعنوان العميل.
4-  تاريـــخ اإ�شدار الفاتـــورة ال�شريبية وتاريخ التوريد اأو تاريـــخ ال�شداد حال اختالفهما عن 

تاريخ اإ�شدار الفاتورة.
5-  رقم الفاتورة الت�شل�شلي.

6-  و�شف ال�شلع اأو الخدمات الموردة.
7-  كمية ال�شلع الموردة.

8-  قيمة التوريد بالدينار، مع بيان �شعر الوحدة دون ال�شريبة، بالدينار.
9-  قيمة التخفي�شات في حال وجودها وقيمة التوريد ال�شافية بالدينار.

10-  ن�شبة ومقدار ال�شريبة المطبقة.
11-  المبلغ الإجمالي الم�شتحق عن التوريد مت�شمنًا ال�شريبة بالدينار.

12-  �شعر ال�شرف المطبق في حال تم ا�شتخدام عملة غير الدينار.
13-  الإ�شـــارة �شراحة اإلى احت�شـــاب ال�شريبة على اأ�شا�س هام�س الربـــح، في الأحوال التي 

تطبق فيها اآلية هام�س الربح لحت�شاب ال�شريبة الم�شتحقة.
14-  الإ�شارة �شراحة اإلى ا�شتثناء اأو اإعفاء المعاملة من ال�شريبة.

ب-  يجـــب على الخا�شع لل�شريبة اأن ي�شدر فاتـــورة �شريبية حال قيامة بتوريد �شلع اأو خدمات 
ل�شالح �شخ�س غير مقيم.

ج-  يجـــب على الخا�شـــع لل�شريبة الملـــزم ب�شداد ال�شريبـــة وفقًا لآلية الحت�شـــاب )التكليف( 
العك�شـــي اأن يـــدون على الفاتورة ال�شادرة ل�شالحه من المـــورد المقيم خارج المملكة قيمة 

ال�شريبة الم�شتحقة بالدينار عن ثمن المعاملة.
د-  فـــي حال اأ�شدر الخا�شع لل�شريبة ن�شخة اأو عدة ن�شخ عن الفاتورة ال�شريبية الأ�شلية، يجب 
عليه ذكر عبارة "ن�شخة طبق الأ�شل" على كل ن�شخة، ول يعتد لممار�شة الخ�شم اإل بموجب 

الفاتورة ال�شريبية الأ�شلية. 
هــــ-  في حال فقدان الفاتورة ال�شريبيـــة الأ�شلية اأو تلفها، يجوز للمورد اأن ي�شدر فاتورة اأخرى 
مطابقـــة لها تمامًا مـــع اإ�شافة عبارة عليها تفيـــد �شدورها لتحل محل الفاتـــورة ال�شريبية 

الأ�شلية.
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و-  على الخا�شع لل�شريبة اأن يحتفظ ب�شور �شوئية من جميع الفواتير ال�شريبية التي ي�شدرها 
لفترة خم�س �شنوات من انتهاء ال�شنة الميالدية التي �شدرت هذه الفواتير خاللها.

ز-  يحق للعميل الخا�شع لل�شريبة الذي يتلقى �شلع اأو خدمات موردة له من مورد خا�شع لل�شريبة 
اأن ي�شدر فواتير �شريبية بالنيابة عن هذا المورد وذلك وفقًا لل�شروط الآتية: 

1-  اأن يكون هناك اتفاق خطي بين الطرفين على اإ�شدار الفواتير ال�شريبية من قبل العميل.
2-  اأن يتعهد المورد بعدم اإ�شدار اأي فاتورة �شريبية تتعلق بالمعاملة المعنية.

3-  اأن يكـــون هنـــاك اآلية لتمكين المورد مـــن الموافقة على كل فاتـــورة �شريبية �شادرة عن 
العميل نيابة عنه. 

4-  اأن تبين الفاتورة ال�شريبية بو�شوح اأنها �شادرة عن العميل نيابة عن المورد.
5-  اأن يحتفظ العميل بن�شخة عن كل فاتورة �شريبية قام باإ�شدارها نيابة عن المورد.

6-  اأن تتوفـــر في الفاتورة ال�شادرة عـــن العميل نيابة عن المورد �شروط الفاتورة ال�شريبية 
الواردة في القانون وهذه الالئحة.

ح-  يجـــوز للخا�شع لل�شريبة الـــذي يقوم بعدة معامالت توريد ل�شالـــح عميل واحد خالل فترة 
زمنيـــة معينـــة ل تتجاوز �شهر، اأن ي�شـــدر فاتورة �شريبية موجزة تعامـــل كفاتورة �شريبية، 
مـــع مراعاة �شرورة اأن تتوافر فيهـــا ذات �شروط الفاتورة ال�شريبيـــة المن�شو�س عليها في 

القانون وهذه الالئحة. 
ط-  ا�شتثنـــاًء مـــن اأحكـــام الفقرة )اأ( من هذه المـــادة، ُيعامل ك�شف الح�شـــاب البنكي كفاتورة 

�شريبية �شريطة اأن يت�شمن البيانات الآتية:
1-  ا�شم وعنوان ورقم ت�شجيل البنك الخا�شع لل�شريبة في المملكة.

2-  ا�شم وعنوان العميل.
3-  تاريخ اإ�شدار ك�شف الح�شاب البنكي.

4-  ن�شبة ال�شريبة المطبقة على كل توريد.
5-  مبلغ ال�شريبة على كل توريد. 

مادة )53(

حالت خا�شة لإ�شدار فواتري �شريبية مب�شطة

اأ-  ا�شتثناء من اأحكام المادة )52( من هذه الالئحة، للخا�شع لل�شريبة اإ�شدار فواتير �شريبية 
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مب�شطة في اأي من الحالت الآتية:
1-  اإذا كان العميل غير م�شجل لغايات ال�شريبة في المملكة.

2-  اإذا كان المقابل ل يتجاوز مبلغ خم�شمائة دينار.
ب-  يجب اأن تت�شمن الفاتورة ال�شريبية المب�شطة على الأقل البيانات الآتية:

1-  ا�شم وعنوان المورد الخا�شع لل�شريبة ورقم الت�شجيل.
2-  تاريخ اإ�شدار الفاتورة ال�شريبية المب�شطة. 

3-  و�شف ال�شلع والخدمات التي تّم توريدها.
4-  المبلغ الإجمالي للتوريد بعد ال�شريبة بالدينار.

5-  ن�شبة ومقدار ال�شريبة التي جرى تطبيقها بالدينار.

مادة )54(

تعديل الفاتورة ال�شريبية )اإ�شعار دائن/مدين(

اأ-  يجـــب علـــى الخا�شع لل�شريبة اأن ي�شدر م�شتندًا ُم�شححًا فـــي الأحوال التي يتم فيها تعديل 
الفاتورة ال�شريبية اأو الم�شتند البديل بعد اإ�شدارها، وفقًا لالآتي:

1-  اإذا تجـــاوزت قيمـــة ال�شريبـــة الم�شتحقة علـــى التوريد ال�شريبة التي تـــم تح�شيلها من 
ِقبل الخا�شع لل�شريبة، فعليـــه اإ�شدار اإ�شعار مدين واحت�شاب قيمة ال�شريبة الم�شتحقة 

بالزيادة خالل الفترة ال�شريبية التي تم اكت�شاف النق�شان فيها. 
2-  اإذا تجـــاوزت قيمة ال�شريبة التي تّم تح�شيلها من ِقبل الخا�شع لل�شريبة قيمة ال�شريبة 
الم�شتحقة على التوريد، فعليه اإ�شدار اإ�شعار دائن وخ�شم فائ�س ال�شريبة خالل الفترة 

ال�شريبية التي تم اكت�شاف الزيادة فيها. 
ب-  يجب اأن يت�شمن اإ�شعار الدائن واإ�شعار المدين على الأقل البيانات الآتية:

1-  عبارة )اإ�شعار دائن( اأو )اإ�شعار مدين( وفقًا للحالت المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( 
من هذه المادة. 

2-  ا�شم وعنوان الخا�شع لل�شريبة ورقم الت�شجيل.
3-  ا�شم وعنوان العميل.

4-  رقم الإ�شعار الدائن اأو المدين الت�شل�شلي. 



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

46

5-  تاريخ اإ�شدار الإ�شعار الدائن اأو المدين.
6-  رقم الفاتورة ال�شريبية الأ�شلية اأو الم�شتند الأ�شلي مو�شوع الت�شحيح. 
7-  قيمة التوريد الُم�شححة وقيمة ال�شريبة الواجب ت�شحيحها بالدينار. 

مادة )55(

ك�شور الفل�س

اإذا ت�شمـــن احت�شاب ال�شريبة على التوريد ك�شورًا للفل�س، ُي�شمح للخا�شع لل�شريبة بتقريب 
المبلغ اإلى اأقرب فل�س طبقًا لقواعد التقريب الح�شابي.

مادة )56(

حفظ الفواتري ال�شريبية وامل�شتندات ذات ال�شلة

اأ-  يجوز للخا�شع لل�شريبة اأن ي�شدر ويحتفظ بالفواتير ال�شريبية والإ�شعارات الدائنة والمدينة 
وغيرها من الم�شتنـــدات المثبتة لتوريداته بطريقة اإلكترونية، �شرط اأن تكون الأجهزة التي 
ي�شتعملها لهذه الغاية مجهزة لإ�شدار تلك الفواتير والم�شتندات ورقيًا وفقًا لت�شل�شل تاريخي 
ورقمـــي مرتب زمنيـــًا وبطريقة تحول دون اإ�شافـــة اأو اإلغاء اأية قيود اأو اإجـــراء اأية تعديالت 

لحقة وبما يمكن الجهاز من التحقق من �شحة الت�شجيل والحفظ.
ب-  يجب على الخا�شع لل�شريبة الذي يرغب في اإ�شدار وحفظ الفواتير ال�شريبية والم�شتندات 

الم�شار اإليها بطريقة اإلكترونية اأن يح�شل من الجهاز على موافقة م�شبقة.

الف�شل احلادي ع�شر

خ�شم وت�شوية ال�شريبة

مادة )57(

خ�شم �شريبة املدخالت

اأ-  يحـــق للخا�شـــع لل�شريبة خ�شم �شريبة المدخـــالت الم�شددة اأو الم�شتحقـــة عليه في �شياق 
ممار�شة ن�شاطه القت�شادي بغية القيام بالتوريدات الآتية:

1-  التوريدات الخا�شعة لل�شريبة، وت�شمل التوريدات الخا�شعة لن�شبة ال�شفر بالمئة.
2-  التوريدات البينية.

3-  التوريـــدات الحا�شلة اأو المعـــدة وكاأنها حا�شلة خارج المملكة �شـــرط اأن تكون ال�شريبة 
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على المدخالت قابلة للخ�شم فيما لو ح�شلت المعاملة داخل المملكة.
ب-  يجب على الخا�شع لل�شريبة اأن يكون حائزًا للم�شتندات الآتية:

1-  الفواتيـــر ال�شريبية الأ�شلية الخا�شة بال�شلع والخدمـــات الموردة له التي تت�شمن جميع 
البيانات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون وهذه الالئحة. 

2-  الم�شتندات الجمركية الخا�شة بمعامالت ال�شتيراد التي قام بها والتي تثبت اأنه م�شتورد 
د للجمارك لدول المجل�س. لل�شلع وفقًا للنظام )القانون( الموحَّ

3-  الفواتير ال�شريبية ال�شادرة عن العميل الخا�شع لل�شريبة نيابة عن المورد وفقًا لأحكام 
هذه الالئحة.

4-  اأية م�شتندات تجارية اأخرى تثبت اأن الخا�شع لل�شريبة قد �شدد ال�شريبة الم�شتحقة.
ج-  ل يجوز للخا�شع لل�شريبة اأن يخ�شم �شريبة المدخالت في اأي فترة �شريبية تقع بعد خم�س 

�شنوات من انتهاء ال�شنة الميالدية التي ن�شاأ فيها حق خ�شم �شريبة المدخالت.
د-  ل يلتـــزم الخا�شـــع لل�شريبة بت�شويـــة �شريبة المدخالت حال فقدان اأو تلـــف اأو �شرقة ال�شلع 
المـــوردة اإليـــه، ويجب عليه اإثبـــات حدوث الفقـــدان اأو التلف اأو ال�شرقة مـــن خالل مح�شر 

ر�شمي، اأو اأن التلف يرجع اإلى طبيعة ال�شلع ذاتها. 

مادة )58(

�شريبة املدخالت غري القابلة للخ�شم

اأ-  ل يجـــوز خ�شـــم �شريبـــة المدخـــالت التي تحملهـــا الخا�شـــع لل�شريبة لغير غايـــات ن�شاطه 
القت�شـــادي، اإذا تعلقت ب�شلـــع اأو خدمات ُمخ�ش�شة لال�شتخـــدام ال�شخ�شي اأو ذات طابع 

ترفيهي، مثل: 
1-  ال�شريبة الم�شددة لقاء تقديم خدمات ترفيهية لأفراد لدى الخا�شع لل�شريبة كخدمات 
ال�شيافـــة وخدمات توفيـــر الإقامة والطعام وال�شراب والتي ل تقـــدم في ال�شياق المعتاد 

لممار�شة العمل.
2-  ال�شريبة الم�شددة لقاء الدخول اإلى فعاليات اأو اأحداث، ولقاء الرحالت المقدمة بغر�س 

الترفيه.
3-  ال�شريبـــة الم�شددة لقاء �شلع وخدمات ي�شتخدمهـــا الموظفين بدون تحملهم لأية ر�شوم 
ول�شتخداماتهم ال�شخ�شية با�شتثناء تلك التي فر�شت بموجب قوانين اآخرى مطبقة في 

المملكة. 
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ب-  ل يجـــوز خ�شـــم �شريبـــة المدخالت المتعلقة بالمركبـــات التي يوفرهـــا الخا�شع لل�شريبة 
لموظفيـــه اإل بح�شـــب ن�شبـــة ا�شتعمالها لغايات العمـــل، وتطبق اأحكام هـــذه الفقرة بالن�شبة 
ل�شريبـــة المدخـــالت الخا�شة بالتوريـــدات المرتبطة بهـــذه المركبات كخدمـــات ال�شيانة 

والت�شليح والتاأمين.
 وتحـــدد بقرار من الرئي�ـــس التنفيذي للجهاز �شوابط و�شروط خ�شـــم �شريبة المدخالت 

المتعلقة بالمركبات. 
ج-  ل تطبق اأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة على فئات المركبات الآتية: 

1-  المركبات التي يتّم تاأجيرها من قبل �شركات التاأجير.
2-  المركبـــات الم�شجلـــة والم�شتخدمـــة لأغرا�س الطـــوارئ ك�شيارات ال�شرطـــة والإ�شعاف 

والإطفاء وغيرها. 
3-  �شيارات الأجرة والحافالت المرخ�شة من قبل وزارة الموا�شالت والإت�شالت. 

4-  الحافـــالت وال�شاحنـــات والرافعـــات وغيرهـــا من المركبـــات المماثلة التـــي ل يمكن اأن 
ت�شتخدم اإل في اإطار الن�شاط القت�شادي. 

مادة )59(

اخل�شم الن�شبي

اأ-  يجـــوز خ�شم كامل �شريبة المدخالت التي يتحملهـــا الخا�شع لل�شريبة والتي تن�شب ح�شرًا 
ومبا�شرة اإلى توريدات تمنح حق الخ�شم وفقًا لأحكام القانون وهذه الالئحة. 

ب-  ل يجـــوز خ�شـــم �شريبة المدخـــالت التي يتحملها الخا�شع لل�شريبة والتـــي تن�شب ح�شرًا 
ومبا�شرة اإلى توريدات ل تمنح حق الخ�شم وفقًا لأحكام القانون وهذه الالئحة.

ج-  فـــي الأحـــوال التي تكـــون فيها �شريبة المدخـــالت مرتبطة ب�شلع وخدمـــات ت�شتخدم للقيام 
بتوريـــدات خا�شعة لل�شريبة وتوريدات غير خا�شعة لها، ول يمكن للخا�شع لل�شريبة تحديد 
ن�شبـــة �شريبة المدخالت ح�شرًا ومبا�شرة لأي من هذه التوريدات، فعليه لأغرا�س ممار�شة 

حق الخ�شم اأن ي�شتخدم ن�شبة الخ�شم.
د-  لغايـــات تطبيـــق هـــذه المادة، ُتحـــدد ن�شبة الخ�شم باأنهـــا الن�شبة ما بين القيمـــة الإجمالية 
للتوريـــدات التي تمنـــح حق الخ�شم )الب�شـــط(، والقيمة الإجمالية لجميـــع التوريدات التي 

يقوم بها الخا�شع لل�شريبة، بما في ذلك تلك التي ل تمنح هذا الحق )المقام(.
هـــ-  ل تدخل قيمة المعامالت الآتية في احت�شاب ن�شبة الخ�شم:
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1-  توريدات الأ�شول الراأ�شمالية المخ�ش�شة لممار�شة الن�شاط القت�شادي.
2-  التوريدات العر�شية والتي ل ت�شكل الن�شاط الأ�شا�شي للخا�شع لل�شريبة.

3-  التوريـــدات التـــي تقع خارج المملكة والتي تم توريدها مـــن خالل موؤ�ش�شة تابعة للخا�شع 
لل�شريبة خارج المملكة.

4-  المعامالت خارج نطاق ال�شريبة.
و-  يحـــدد الخا�شـــع لل�شريبة في نهاية كل فترة �شريبية، ن�شبة الخ�شم التي يتم احت�شابها على 

اأ�شا�س القيمة الفعلية للتوريدات التي تم تقديمها خالل هذه الفترة ال�شريبية.
ز-  علـــى الخا�شـــع لل�شريبة، عند نهايـــة كل �شنة �شريبية، احت�شاب ن�شبـــة الخ�شم على اأ�شا�س 
القيمـــة الفعليـــة للتوريـــدات التي تـــم تقديمها خالل تلـــك ال�شنة، وفي حـــال اختالف ن�شبة 
الخ�شـــم الناتجة عن هذا الح�شاب ال�شنوي عن المبلـــغ الإجمالي ل�شريبة المدخالت التي 
تـــم خ�شمهـــا فعليًا خالل ال�شنـــة ال�شريبية، فعلـــى الخا�شع لل�شريبة اأن يقـــوم بت�شوية هذا 
الفـــرق، علـــى اأن يتم اإجراء الت�شوية في الفترة ال�شريبية الأخيـــرة لل�شنة المعنية اأو في اأول 

فترة �شريبية لل�شنة ال�شريبية التالية.
ح-  لأغرا�س ت�شوية �شريبة المدخالت على الأ�شول الراأ�شمالية، يق�شد بال�شنة ال�شريبية فترة 
اإثني ع�شر �شهرًا متتالية تتكون اإما من اأربع فترات �شريبية )ربع �شنوية( اأو اإثنى ع�شر فترة 

�شريبية )�شهرية(، وذلك وفقًا لما يحدده الجهاز.
ط-  يتم تقريب ن�شبة الخ�شم، المحت�شبة بن�شبة مئوية، اإلى اأقرب رقم ع�شري.

ي-  للخا�شـــع لل�شريبة بعد موافقة الجهـــاز ا�شتخدام طرق اأخرى لحت�شاب ن�شبة الخ�شم التي 
تعك�س ن�شاطه القت�شادي.

ك-  للجهاز اأن يلزم الخا�شع لل�شريبة با�شتخدام طريقة اأخرى لحت�شاب ن�شبة الخ�شم عندما 
تكـــون طريقـــة الح�شاب المن�شو�ـــس عليها في هذه المـــادة ل تمثل انعكا�شًا عـــادًل ومعقوًل 

لن�شاطه القت�شادي.

مادة )60(

ت�شوية �شريبة املدخالت على الأ�شول الراأ�شمالية

اأ-  لأغرا�س ت�شوية �شريبة المدخالت على الأ�شول الراأ�شمالية، يتحدد عمر الأ�شول الراأ�شمالية 
بالمدد الآتية:

1-  مدة ل تقل عن خم�س �شنوات بالن�شبة لالأ�شول غير المادية والأ�شول المنقولة المادية.
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2-  مدة ل تقل عن ع�شر �شنوات بالن�شبة لالأ�شول المادية غير المنقولة.
ب-  تحت�شـــب الفتـــرة التـــي يجـــوز للخا�شع لل�شريبـــة ت�شوية �شريبـــة المدخالت علـــى الأ�شول 

الراأ�شمالية خاللها كالآتي:
1-  علـــى مـــدى خم�ـــس �شنوات بالن�شبـــة لالأ�شـــول الراأ�شماليـــة المادية المنقولـــة والأ�شول 
الراأ�شمالية غير المادية بدءًا من ال�شنة ال�شريبية التي ا�شتخدمت خاللها تلك الأ�شول 

الراأ�شمالية لأول مرة وتبداأ كل �شنة تالية بعد نهاية ال�شنة ال�شريبية ال�شابقة.
2-  علـــى مدى ع�شـــر �شنوات لالأ�شول المادية غير المنقولة بدءًا مـــن ال�شنة ال�شريبية التي 
ا�شتخدمـــت خاللها تلـــك الأ�شول الراأ�شماليـــة لأول مرة وتبداأ كل �شنـــة تالية بعد نهاية 

ال�شنة ال�شريبية ال�شابقة.
ج-  على الخا�شع لل�شريبة خ�شم �شريبة المدخالت وفقًا لأحكام المواد )42( و)43( و)45( 
مـــن القانون في ال�شنة ال�شريبية الأولى التي ت�شتخدم فيهـــا الأ�شول الراأ�شمالية لأول مرة، 

على اأ�شا�س ن�شبة الخ�شم معبرًا عنها كن�شبة مئوية.
د-  على الخا�شع لل�شريبة، في نهاية كل �شنة �شريبية تاليه �شمن فترة الت�شوية، القيام باحت�شاب 
ن�شبة الخ�شـــم، كن�شبة مئوية لالأ�شول الراأ�شمالية وفقًا لأحكام المادتين )42( و)45( من 

القانون.
هــــــ-  اإذا تبين وجـــود فرق بين ن�شبة الخ�شـــم لل�شنة الأولى ون�شبة الخ�شـــم ل�شنة لحقة، على 

الخا�شع لل�شريبة اإجراء ت�شوية فيما يتعلق بهذا الفرق وفقًا للمعادلة الآتية:
1-  بالن�شبـــة لالأ�شول الراأ�شمالية غير المادية والأ�شـــول الراأ�شمالية المادية المنقولة، 

تكون المعادلة كالآتي:
 )مجموع �شريبة المدخالت المتكبدة على الأ�شل × %20( 
×  )ن�شبة ال�شنة التالية المعنية ناق�س ن�شبة ال�شنة الأولى(.

2-  في حال الأ�شول الراأ�شمالية المادية الغير منقولة، تكون المعادلة كالآتي:
 )مجموع �شريبة المدخالت المتكبدة على الأ�شل × %10( 

×  )ن�شبة ال�شنة التالية المعنية ناق�س ن�شبة ال�شنة الأولى(.
و-  علـــى الخا�شـــع لل�شريبة الت�شريح عـــن التعديل الناتج عن تطبيـــق المعادلة بموجب الفقرة 
)هــــ( مـــن هذه المادة في الفتـــرة ال�شريبية الأخيرة لل�شنة التالية المعنيـــة اأو في اأول فترة 

�شريبية لل�شنة ال�شريبية التالية.
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ز-  في حال قيام الخا�شع لل�شريبة بالتنازل عن الأ�شل الراأ�شمالي عن طريق البيع خالل فترة 
الت�شوية، تجري الت�شوية على النحو الآتي:

1-  فـــي حال كان التنازل عن الأ�شل الراأ�شمالي خا�شعـــًا لل�شريبة، يقوم الخا�شع لل�شريبة 
باإجراء ت�شوية لمرة واحدة وفقًا لما يلي:

اأ(  بالن�شبـــة لالأ�شـــول الراأ�شمالية غير المادية والأ�شـــول الراأ�شمالية المادية المنقولة، 
تكون المعادلة كالآتي:

)ال�شنوات المتبقية في فترة الت�شوية / 5 × 
مجموع �شريبة المدخالت المتكبدة على الأ�شل( 

×  )100 % ناق�س ن�شبة ال�شنة الأولى(.
ب(  بالن�شبة لالأ�شول الراأ�شمالية المادية غير المنقولة، تكون المعادلة كالآتي:

)ال�شنوات المتبقية في فترة الت�شوية / 10 × 
مجموع �شريبة المدخالت المتكبدة على الأ�شل( 

×  )100 % ناق�س ن�شبة ال�شنة الأولى(.
2-  في حال كان التنازل عن الأ�شل الراأ�شمالي معفى من ال�شريبة، يقوم الخا�شع لل�شريبة 

باإجراء ت�شوية لمرة واحدة وفقًا لما يلي:
اأ(  بالن�شبـــة لالأ�شـــول الراأ�شمالية غير المادية والأ�شـــول الراأ�شمالية المادية المنقولة، 

تكون المعادلة كالآتي:
)ال�شنوات المتبقية في فترة الت�شوية / 5 × 

مجموع �شريبة المدخالت المتكبدة على الأ�شل( 
×  )%0 ناق�س ن�شبة ال�شنة الأولى(.

ب(  بالن�شبة لالأ�شول الراأ�شمالية المادية غير المنقولة، تكون المعادلة كالآتي:
)ال�شنوات المتبقية في فترة الت�شوية / 10 × 

مجموع �شريبة المدخالت المتكبدة على الأ�شل( 
×  )%0 ناق�س ن�شبة ال�شنة الأولى(.

ح-  على الخا�شع لل�شريبة الت�شريح عن الت�شوية الناتجة عن تطبيق المعادلة المنا�شبة بموجب 
الفقرة )ز( من هذه المادة في الفترة ال�شريبية الأخيرة من ال�شنة ال�شريبية التي تم فيها 
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التنازل عن الأ�شل الراأ�شمالي اأو في اأول فترة �شريبية لل�شنة ال�شريبية التالية.
ط-  ل ُيلزم اإجراء ت�شوية في حال تم تلف اأو فقدان الأ�شل الراأ�شمالي قبل انق�شاء فترة الت�شوية، 
وعلـــى الخا�شع لل�شريبة اإخطار الجهاز عند حدوث ذلـــك قبل انتهاء ال�شنة ال�شريبية التي 

وقع فيها ذلك التلف اأو الفقدان. 
ي-  فـــي حـــال قيام الخا�شـــع لل�شريبة بنقل اأ�شولـــه الراأ�شمالية كجزء من التنـــازل عن ن�شاطه 

القت�شادي، ُيطبق ما يلي:
1-  تنتهـــي �شنـــة الت�شوية التي يتم خاللهـــا التنازل في اليوم ال�شابق لتاريـــخ التنازل، ويقوم 
الخا�شـــع لل�شريبـــة باإجراء الت�شوية الالزمة لتلك ال�شنة في الفتـــرة ال�شريبية التي يتم 

فيها التنازل.
2-  تبـــداأ �شنـــة الت�شوية التالية في يوم التنازل، ويتـــم اإجراء الت�شوية عن هذه ال�شنة من قبل 
المتنازل له فـــي نهاية ال�شنة اإبتداًء من تاريخ التنازل. وي�شتمر اإجراء الت�شوية لل�شنوات 

المتبقية في فترة الت�شوية على النحو ذاته.
ك-  يتـــم ت�شوية ال�شريبـــة على الأ�شول الراأ�شمالية عند ان�شمـــام الخا�شع لل�شريبة للمجموعة 

ال�شريبية وفقًا لما يلي:
1-  تنتهـــي �شنة الت�شوية في اليوم ال�شابق لن�شمـــام الخا�شع لل�شريبة للمجموعة ال�شريبية 
وعليـــه القيام بالت�شوية عن تلك ال�شنة فـــي الفترة ال�شريبية التي وقع خاللها الن�شمام 

للمجموعة ال�شريبية.
2-  تبـــداأ �شنـــة الت�شويـــة التاليـــة في اليوم الـــذي ين�شم فيـــه الخا�شع لل�شريبـــة للمجموعة 
ال�شريبيـــة وعلى المجموعة ال�شريبية القيام بالت�شوية عن هـــذه ال�شنة في نهاية ال�شنة 
ال�شريبية التي تبداأ من تاريـــخ الن�شمام للمجموعة ال�شريبية. وي�شتمر اإجراء الت�شوية 

لل�شنوات المتبقية في فترة الت�شوية على النحو ذاته.
ل-  في حال انتهاء ع�شوية ال�شخ�س في المجموعة ال�شريبية وخ�شوعه لل�شريبة ب�شفة م�شتقله، 

يجب اأن ُيطبق ما يلي فيما يتعلق باأ�شوله الراأ�شمالية:
1-  تنتهـــي �شنـــة الت�شوية التي تنتهـــي خاللها ع�شويته فـــي المجموعة ال�شريبيـــة في اليوم 
ال�شابق لتاريخ انتهاء الع�شويـــة، وعلى المجموعة ال�شريبية القيام بالتعديالت الالزمة 

لتلك ال�شنة في الفترة ال�شريبية التي وقع خاللها انتهاء الع�شوية.
2-  تبـــداأ �شنـــة الت�شوية التالية في التاريخ الذي تنتهي فيـــه ع�شوية ال�شخ�س في المجموعة 
ال�شريبيـــة وعلى ذلـــك ال�شخ�س القيـــام بالتعديالت عن هـــذه ال�شنة فـــي نهاية ال�شنة 
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ال�شريبية التي تبداأ من تاريخ انتهاء ع�شويته، وي�شتمر اإجراء الت�شوية لل�شنوات المتبقية 
في فترة الت�شوية على النحو ذاته.

مادة )61(

احلق يف خ�شم �شريبة املدخالت امل�شددة قبل تاريخ الت�شجيل

اأ-  يحق للخا�شع لل�شريبة خ�شم �شريبة المدخالت التي تكبدها على ال�شلع والخدمات الموردة 
اإليه اأو التي يقوم با�شتيرادها قبل تاريخ ت�شجيله لغايات ال�شريبة وفقًا لل�شروط الآتية:

1-  اأن تكـــون ال�شلـــع قد تم توريدهـــا اإليه اأو ا�شتيرادها خالل فتـــرة ل تتجاوز خم�س �شنوات 
من تاريخ نفاذ ت�شجيل الخا�شع لل�شريبة لغايات ال�شريبة واأن تكون في حيازة الخا�شع 

لل�شريبة في تاريخ نفاذ ت�شجيله لغايات ال�شريبية.
2-  اأن تكون الخدمات قد وردت اإليه خالل فترة ل تتجاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ نفاذ ت�شجيل 

الخا�شع لل�شريبة لغايات ال�شريبة.
3-  اأن تكـــون قد وردت اإليه اأو ا�شتوردها في اإطار ن�شاطه القت�شادي الذي يمنحه الحق في 

الخ�شم وفقًا لأحكام القانون وهذه الالئحة.
ب-  يحق للخا�شع لل�شريبة خ�شم �شريبة المدخالت المتكبدة على الأ�شول الراأ�شمالية الموردة 
اإليـــه اأو التي قام با�شتيرادها قبل تاريخ ت�شجيله لغايـــات ال�شريبة ب�شرط ا�شتيفاء ال�شروط 

الآتية:
1-  اأن تتمتع هذه الأ�شول الراأ�شمالية بقيمة دفترية �شافية اإيجابية عند تاريخ نفاذ ت�شجيل 

الخا�شع لل�شريبة لغايات ال�شريبة.
2-  اأن تكون قد وردت اإليه اأو ا�شتوردها لأغرا�س ن�شاطه القت�شادي الذي يمنح حق الخ�شم 

وفقًا لأحكام القانون وهذه الالئحة.
ج-  يتـــم احت�شاب الحد الأق�شى ل�شريبة المدخالت القابلـــة للخ�شم المتعلقة باأ�شل راأ�شمالي 
تمـــت حيازتـــه اأو تم ا�شتيراده مـــن قبل الخا�شـــع لل�شريبة قبل تاريخ نفـــاذ ت�شجيله لغايات 
ال�شريبـــة علـــى اأ�شا�ـــس القيمة الدفتريـــة ال�شافيـــة لالأ�شـــل الراأ�شمالي، والمحـــددة وفقًا 

للممار�شة المحا�شبية المتبعة من قبل الخا�شع لل�شريبة. 
د-  لغر�ـــس احت�شاب فتـــرة التعديل المطبقة على الأ�شوال الراأ�شماليـــة المكت�شبة اأو الم�شتوردة 
من قبل الخا�شع لل�شريبة قبل تاريخ نفاذ ت�شجيله لغايات ال�شريبة، تعتبر ال�شنة الأولى من 
فتـــرة الت�شوية على اأنها تبداأ مـــن تاريخ بدء ا�شتخدام الأ�شـــل الراأ�شمالي من قبل الخا�شع 

لل�شريبة.
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مادة )62(

اأ�شول خ�شم �شريبة املدخالت قبل تاريخ الت�شجيل

اأ-  علـــى الخا�شـــع لل�شريبة اأن يقوم بخ�شـــم �شريبة المدخالت القابلة للخ�شـــم وفقًا لأحكام 
المادة )61( من هـــذه الالئحة �شمن الإقرار ال�شريبي العائد للفترة ال�شريبية الأولى بعد 

الت�شجيل.
ب-  لغايـــات تطبيـــق حكم الفقـــرة )اأ( من هذه المـــادة، يجب على الخا�شـــع لل�شريبة اأن يزود 
الجهـــاز بقائمة ُتمكنه مـــن تحديد قيمة ال�شريبة القابلة للخ�شم علـــى الم�شتريات المعنية 

بالإ�شافة اإلى البيانات الآتية:
1-  اأعمـــال جـــرد مخزون الب�شاعة والمواد الأولية المتوافر لديه بتاريخ بدء �شريان ت�شجيله 
تحـــدد نوعية وكمية وثمن مخزون الب�شاعة والمـــواد الأولية بالتف�شيل، تاريخ �شراء كل 

عن�شر منها، وقيمة �شريبة المدخالت المدفوعة عنها.
2-  اأعمـــال جرد جميـــع الأ�شول الراأ�شمالية المتوفرة لديه بتاريخ بدء �شريان ت�شجيله تحدد 
نوعيتها بالتف�شيل، تاريخ �شراء كل عن�شر منها، وقيمة ال�شريبة المدفوعة لكل معاملة 

على حدة.
3-  ن�شخ من الفواتير ال�شريبية ال�شادرة عن مورد ال�شلع والخدمات المكت�شبة.

4-  البيانات الجمركية في حالة ال�شتيراد.
ج-  للجهـــاز القيـــام باإجراءات الرقابـــة المنا�شبة للتحقق من �شحة بيانـــات المخزون والأ�شول 
بح�شب كـــل حالة، وله اأن يطلب من الخا�شع لل�شريبة الطـــالع على الم�شتندات ال�شرورية 

للتاأكد من �شحة المعلومات المقدمة منه.

الف�شل الثاين ع�شر 

�شداد ال�شريبة

مادة )63(

قواعد �شداد ال�شريبة

اأ-  يجـــب علـــى الخا�شـــع لل�شريبـــة اأن ي�شدد ال�شريبـــة ال�شافيـــة الم�شتحقة عليه رفـــق اإقراره 
ال�شريبـــي عن كل فتـــرة �شريبية في موعد اأق�شـــاه اليوم الأخير من ال�شهـــر التالي لنتهاء 

الفترة ال�شريبية المعنية. 
ب-  في الحالت التي لم يتقدم الخا�شع لل�شريبة باإقراره ال�شريبي اأو ثبت عدم �شحة احت�شابه 
لل�شريبـــة يجب على الخا�شع لل�شريبـــة اأن ي�شدد ال�شريبة والفروقات ال�شريبية والغرامات 
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الإداريـــة الم�شتحقة )فـــي حال ا�شتحقاقها( بح�شـــب نتيجة التقدير الـــذي ي�شدره الجهاز 
خـــالل ثالثين يومًا من تاريخ اإخطار الخا�شع لل�شريبة بنتيجة التقدير اأو قبل حلول التاريخ 

المحدد في اإخطار التقدير. 
ج-  مـــع مراعاة اأحكام القانون المتعلقة بالغرامات الإدارية والعقوبات، على كل �شخ�س ي�شدر 
فاتورة تت�شمن مبلغ �شريبي م�شتحق، �شداد هذا المبلغ اإلى الجهاز، حتى اإذا كانت المعاملة 
غير خا�شعة لل�شريبة اأو خا�شعة لل�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة اأو معفاة منها جزئيًا اأو كليًا 

وم�شنفة كمعاملة خا�شعة لل�شريبة ب�شكل غير �شحيح.
د-  يجـــب علـــى الخا�شع لل�شريبة �شداد ال�شريبة الم�شتحقة وفقـــًا لآلية الحت�شاب العك�شي بعد 

الإف�شاح عنها بموجب اإقراره ال�شريبي.

مادة )64(

اآلية �شداد ال�شريبة

اأ-  ت�شدد ال�شريبة والفروقات ال�شريبية والغرامات الإدارية الم�شتحقة للجهاز ب�شورة اإلكترونية 
وفقًا لالآلية التي يحددها الجهاز.

ب-  يجب على الخا�شع لل�شريبة عند �شداد ال�شريبة الم�شتحقة اأن يقوم بتوفير جميع التفا�شيل 
المتعلقة برقم الت�شجيل الخا�س به وتحديد الفترة ال�شريبية التي يتّم �شداد ال�شريبة عنها.

ج-  لكـــل خا�شـــع لل�شريبـــة ح�شـــاب �شريبي م�شتقـــل يحتفظ به الجهـــاز، ي�شجل فيـــه ال�شريبة 
الم�شتحقـــة عن كل فترة �شريبيـــة والر�شيد الجاري المتعلق باإجمالـــي ال�شريبة الم�شتحقة 

عليه والغرامات الإدارية والر�شوم واأية مبالغ اأخرى م�شتحقة. 
د-  يتم اإتاحة تفا�شيل الح�شاب ال�شريبي للخا�شع لل�شريبة اإلكترونيًا، ليتمكن من الطالع على 

ح�شابه وفقًا لالآلية التي يحددها الجهاز.
هــــ -  يحق للخا�شـــع لل�شريبة اأن يتقدم بطلـــب للجهاز لتق�شيط ال�شريبـــة ال�شافية الم�شتحقة 
عـــن فترة �شريبية معينة ب�شرط اأن ُيثبت اأنه غيـــر قادر على �شداد مبلغ ال�شريبة الم�شتحق 
بالكامل �شمن المهلة المحددة في القانون. وعلى الجهاز البت في طلبه خالل ثالثين يومًا 
مـــن تاريخ تقديمه، على اأن يخطر مقدم الطلب بنتيجة طلبه بالطرق المقررة قانونًا و�شواء 
كانت بالقبول اأو الرف�س. وفي حال موافقة الجهاز على طلب التق�شيط، فيجب على الخا�شع 
لل�شريبـــة �شداد الأق�شاط خـــالل المواعيد المبينة في قرار الموافقة، وفي حال عدم التزام 
الخا�شـــع لل�شريبة بال�شداد في المواعيد المحددة ُي�شتحق �شـــداد جميع الأق�شاط المتبقية 

على الفور.
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مادة )65(

قواعد �شداد ال�شريبة عند ال�شترياد

اأ-  ت�شدد ال�شريبة الم�شتحقة عند ال�شتيراد اإلى �شئون الجمارك بوزارة الداخلية وُتح�شل وفقًا 
لالإجراءات المعمول بها بالن�شبة ل�شداد وتح�شيل ال�شريبة )الر�شوم( الجمركية.

ب-  فـــي حـــالت تعليـــق ال�شريبة عمـــاًل بال�شـــروط المن�شو�س عليهـــا في النظـــام )القانون( 
الموحـــد للجمارك، ت�شتحق ال�شريبة بتاريخ الإفـــراج عن ال�شلع وت�شدد اإلى �شئون الجمارك 
بوزارة الداخليـــة وُتح�شل وفقًا لالإجراءات المعمول بها بالن�شبة ل�شداد وتح�شيل ال�شريبة 

)الر�شوم( الجمركية. 
ج-  بالن�شبـــة لل�شريبـــة الم�شتحقة الموؤجل �شدادها عند ال�شتيـــراد عماًل باأحكام القانون، على 
الخا�شع لل�شريبة اأن ُي�شّمن في اإقراره ال�شريبي المتعلق بالفترة ال�شريبية المعنية ال�شريبة 
الموؤجلة ك�شريبة م�شتحقة ال�شداد وقابلة للخ�شم وفقًا للقواعد والأحكام المن�شو�س عليها 

في القانون وهذه الالئحة.

الف�شل الثالث ع�شر

اآلية الحت�شاب العك�شي املحلية

مادة )66( 

اآلية الحت�شاب العك�شي املحلية

اأ-  يجوز للخا�شع لل�شريبة الذي يبا�شر ب�شكل اأ�شا�شي توريدات بينية اأو معامالت ت�شدير لل�شلع 
اأن يتقـــدم بطلـــب اإلى الجهاز على الأنموذج المعد لهذا الغر�س من قبل الجهاز لتطبيق اآلية 
الحت�شاب )التكليف( العك�شي المحلي على بع�س م�شترياته من ال�شلع والخدمات الخا�شعة 
لل�شريبة بالن�شبة الأ�شا�شية والم�شتوفاة لال�شتراطات الم�شار عليها في الفقرة )د( من هذه 

المادة.
ب-  فـــي حـــال موافقـــة الجهاز على طلـــب الخا�شـــع لل�شريبة، وبعـــد التاأكد مـــن ا�شتيفاء كافة 
ال�شتراطـــات، يتـــم اإ�شدار �شهادة ل�شالـــح الخا�شع لل�شريبة تمنحه الحـــق في تطبيق اآلية 

الحت�شاب )التكليف( العك�شي المحلي على م�شترياته.
ج-  فـــي حـــال قيام الخا�شع لل�شريبة بتقديم ن�شخة من ال�شهـــادة ال�شادرة من قبل الجهاز اإلى 
�شخ�ـــس خا�شع لل�شريبة يورد له �شلع اأو خدمات تنطبق عليه كافة ال�شتراطات، فاإنه يجب 

مراعاة الآتي:
1-  ل يتـــم اإحت�شـــاب ال�شريبة علـــى توريد هذه ال�شلع اأو الخدمات مـــن قبل المورد الخا�شع 
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لل�شريبة.
2-  يجـــب علـــى الخا�شع لل�شريبـــة متلقي ال�شلـــع اأو الخدمات اأن يقوم باحت�شـــاب ال�شريبة 

الم�شتحقة عليها والت�شريح عنها من خالل اإقراره ال�شريبي.
د-  ي�شترط لموافقة الجهاز على طلب تطبيق اآلية الحت�شاب )التكليف( العك�شي المحلي توافر 

الإ�شتراطات الآتية:
1-  اأن تكـــون ال�شريبـــة الم�شتحقة على ال�شلع اأو الخدمات المـــوردة للخا�شع لل�شريبة قابلة 

لال�شترداد بالكامل من قبل الخا�شع لل�شريبة ك�شريبة مدخالت.
2-  على الخا�شع لل�شريبة اإثبات اأن مجموع قيمة التوريدات البينية وعمليات الت�شدير التي 

يبا�شرها تتجاوز )50%( من قيمة اإجمالي توريداته.
3-  علـــى الخا�شع لل�شريبـــة اأن يقدم اأ�شبابًا معقولة للجهاز تثبـــت اأن �شافي ال�شريبة وفقًا 
لإقراره ال�شريبي �شيكون قاباًل لال�شترداد ب�شكل دائم، واأن المبلغ القابل لال�شترداد ذو 

تاأثير بالغ على و�شعه المالي.
هــــ -  فـــي حـــال تخلف اأحد ال�شروط الـــواردة بالفقـــرة )د( من هذه المادة وبعـــد ح�شوله على 
موافقـــة الجهاز، يجب علي الخا�شـــع لل�شريبة اإخطار الجهاز بذلك خالل ثالثين يومًا على 
الأكثر من تاريخ فقدانه لأحد تلك ال�شروط، ويجب على الجهاز اإلغاء موافقته على معاملته 

بموجب اآلية الحت�شاب )التكليف( العك�شي المحلي.
و-  فـــي جميـــع الأحوال، يجوز للجهاز اإلغـــاء موافقته على معاملة الخا�شـــع لل�شريبة طبقًا لآلية 
الحت�شـــاب )التكليف( العك�شي المحلي بموجـــب اإخطار ير�شل اإلى الخا�شع لل�شريبة يحدد 

فيه تاريخ �شريان الإلغاء.

الف�شل الرابع ع�شر

فر�س ال�شريبة بن�شبة ال�شفر باملئة

مادة )67( 

ت�شدير ال�شلع  اإىل خارج اإقليم الدول املطبقة

وتوريدها اإىل اإحدى الأو�شاع املعلقة للر�شوم اجلمركية

اأ-  تطبق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على ت�شدير ال�شلع اإلى خارج اإقليم الدول المطبقة، كما 
تطبق بذات الن�شبة عند توريد ال�شلع اإلى اأو �شمن اإحدى الأو�شاع المعلقة للر�شوم الجمركية 

متى توافرت ال�شروط الآتية: 
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1-  اأن يتـــم ت�شديـــر ال�شلع فعليًا اإلى مكان خـــارج الدول المطبقة اأو توريدهـــا اإلى اأو �شمن 
اإحـــدى الأو�شـــاع المعلقة لل�شريبة )الر�شوم( الجمركية، وذلـــك خالل ت�شعين يومًا من 

تاريخ التوريد.
2-  اأن يتم ت�شدير ال�شلع اأو توريدها اإلى اأو �شمن اإحدى الأو�شاع المعلقة لل�شريبة )الر�شوم( 

الجمركية من قبل الخا�شع لل�شريبة اأو العميل مبا�شرة اأو لح�شابهما.
3-  األ يكـــون قـــد تم تغيير اأو ا�شتعمال هذه ال�شلع في المملكـــة اأو توريدها اإلى �شخ�س ثالث 
فيها ما بين تاريخ التوريد وتاريخ النقل اإلى خارج الدول المطبقة اأو اإلى اأو �شمن اإحدى 
الأو�شـــاع الجمركيـــة المعلقة لل�شريبـــة )الر�شوم( الجمركية. ول ي�شمـــل ذلك الأعمال 

ال�شرورية لتهيئة ال�شلع للت�شدير. 
4-  اأن يحتفظ الخا�شع لل�شريبة بالم�شتندات التجارية والر�شمية التي تثبت النقل اإلى خارج 
الـــدول المطبقة اأو اإلى اأو �شمـــن اإحدى الأو�شاع الجمركية المعلقة لل�شريبة )الر�شوم( 

الجمركية.
ب-  ت�شمـــل الم�شتندات المثبتـــة لت�شدير ال�شلع اأو توريدها اإلى اأو �شمن اإحدى الأو�شاع المعلقة 

لل�شريبة )الر�شوم( الجمركية ما يلي: 
1-  الم�شتنـــدات ال�شـــادرة عن �شئون الجمـــارك بوزارة الداخلية اأو التـــي تثبت الت�شدير اأو 

التوريد اإلى اأو �شمن اإحدى الأو�شاع المعلقة لل�شريبة )الر�شوم( الجمركية. 
2-  م�شتنـــدات تجاريـــة تو�شـــح هوية المورد والعميـــل ومكان ت�شليم ال�شلـــع ووجهة المق�شد 
وت�شمل بولي�شة ال�شحن، و�شند ال�شحن الجوي، و�شهادة ال�شحن، وغيرها من الم�شتندات 

ذات ال�شلة.
3-  م�شتندات نقل تو�شح ت�شليم اأو ا�شتالم ال�شلع خارج اإقليم الدول المطبقة. 

ج-  فـــي حـــال عدم اإثبـــات الت�شديـــر اأو التوريد اإلى اأو �شمـــن اإحدى الأو�شـــاع المعلقة للر�شوم 
الجمركيـــة، للجهـــاز اأن يرف�س معالجـــة التوريد على اأنـــه خا�شعًا لل�شريبـــة بن�شبة ال�شفر 

بالمئة.

مادة )68(

خدمات النقل الدويل للركاب وال�شلع واخلدمات املرتبطة بها

اأ-  تطبـــق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة علـــى  خدمات نقل الركاب وال�شلع من اأو اإلى المملكة، 
الـــذي يبداأ في المملكة اأو ينتهي فيها اأو يمر عبر اأرا�شيها، وما يت�شمنه من خدمات وتوريد 

و�شائل نقل مرتبطة به، وذلك في الحالت الآتية:



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

59

1-  خدمات نقل الركاب اأو ال�شلع من المملكة اإلى مكان و�شول نهائي خارج المملكة.
2-  خدمات نقل الركاب اأو ال�شلع من مكان خارج المملكة اإلى مكان و�شول نهائي في المملكة. 
3-  خدمـــات نقـــل في المملكـــة اإذا كان النقل جزءًا من توريد خدمـــات نقل من المملكة اإلى 
مكان و�شول نهائي خارج المملكة اأو من مكان خارج المملكة الى مكان و�شول نهائي في 

المملكة. 
ب-  ي�شترط في النقل الدولي اأن يتم النقل من خالل ا�شتخدام و�شائل نقل موؤهلة. 

ج-  تطبـــق ال�شريبـــة بن�شبة ال�شفر بالمئة على توريـــد الخدمات وال�شلع المرتبطـــة مبا�شرًة اأو 
عر�شيًا بتوريد النقل الدولي للركاب وال�شلع، بما فيه التوريدات الآتية:

1-  توريد ال�شلع والخدمات لغايات ا�شتخدامها اأو ا�شتهالكها على متن و�شائل النقل الموؤهلة.
2-  تحميـــل وتفريغ الآليـــات والمعدات الم�شتعملة لنقـــل ال�شلع، تحميـــل الب�شائع، التفريغ، 
النقـــل، الت�شتيف، التو�شيب، الوزن، القيا�ـــس، المراقبة، الخبرة )بما في ذلك خدمات 

الخبراء والعمولت العائدة لمعامالت الت�شدير ونقل ال�شلع المعدة للت�شدير(.
3-  ا�شتئجار الم�شتوعبات والمعدات لحماية ال�شلع المعدة للت�شدير.

4-  ا�شتئجار الآليات والمعدات الم�شتعملة لنقل ال�شلع المعدة للت�شدير.
5-  حرا�شة وتخزين ال�شلع المعدة للت�شدير.

6-  تغليف ال�شلع المخ�ش�شة للت�شدير.
7-  المعامالت التي يقوم بها مخل�شي الب�شائع المعتمدين لدى �شئون الجمارك والمالزمة 

لمعامالت الت�شدير.
8-  معامالت التاأ�شيرة والخدمات المتعلقة بها ومعامالت التاأمين للركاب. 

د-  تطبـــق لل�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على توريـــد و�شائل النقل الموؤهلة وكذلك توريد ال�شلع 
والخدمـــات المرتبطـــة ب�شيانتهـــا اأو اإ�شالحهـــا اأو تحويلها بما في ذلك توريـــد قطع الغيار 
والمـــواد القابلة لال�شتهالك وغيرهـــا من المكونات ال�شرورية التي يتـــّم تركيبها اأو دمجها 

في و�شائل النقل.

مادة )69(

خدمات الرعاية ال�شحية

اأ-  تطبـــق ال�شريبة بن�شبة ال�شفـــر بالمئة على خدمات الرعاية ال�شحيـــة الأ�شا�شية والوقائية، 



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

60

ويجـــب اأن تكـــون هذه الخدمات م�شنفة على اأنها خدمات طبية موؤهلة يتم تقديمها من قبل 
اأخ�شائييـــن طبيين موؤهلين اأو موؤ�ش�شات طبية موؤهلة طبقـــًا للقوانين والت�شريعات المعمول 

بها في المملكة.
ب-  ت�شمل الخدمات الطبية الموؤهلة على �شبيل المثال، ما يلي:

1-  خدمات طب ال�شحة العامة.
2-  خدمات طب الخت�شا�س، بما في ذلك الجراحة.

3-  خدمات طب الأ�شنان.
4-  الخدمات المتعلقة بعالج الطب النف�شي ومعالجة الأمرا�س النف�شية.

5-  خدمات ال�شحة المهنية اأو الجراحية.
6-  عالج النطق.

7-  العالج الطبيعي المقدم من اأخ�شائي طبي موؤهل.
8-  خدمات فح�س الب�شر وال�شمع.

9-  الرعاية التمري�شية )بما في ذلك الرعاية التمري�شية المنزلية(.
10-  الخدمات المتعلقة بت�شخي�س المر�س، بما في ذلك التحاليل والأ�شعة. 

11-  اللقاحات اأو التطعيمات.
12-  الختبـــارات والفحو�شات ال�شحية التي تتم بموجـــب ت�شريع محلي اأو �شيا�شة موثقة اأو 

التزام تعاقدي.
ج-  ل يتم اإعتبار اأي اإجراء تجميلي كخدمة طبية موؤهلة، ما لم يكن مقدم كجزء من عالج طبي 

بناًء على و�شفة من مهني طبي موؤهل.
د-  يق�شـــد بالموؤ�ش�شات الطبية الموؤهلة، في تطبيق اأحكام هذه المادة، الم�شت�شفيات والمراكز 
الطبيـــة العالجية والمجمعـــات الطبية والعيـــادات الخا�شة ومراكز الطـــب البديل ومراكز 
ومحال مزاولة اأي من المهن الطبية المعاونة المرخ�س لها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهـــن والخدمـــات ال�شحية اأو الخا�شعـــة لإ�شراف وزارة ال�شحة. ويق�شـــد بالأخ�شائيين 
الطبييـــن الموؤهليـــن، الأ�شخا�س المرخ�ـــس لهم بمزاولة المهنـــة من ِقَبل الهيئـــة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمات ال�شحيـــة اأو اأي جهة طبية اأخرى مخت�شـــة بالمملكة، وهم دون 

ح�شر:
1-  الممار�شون ال�شحيون.



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

61

2-  القابالت.
3-  الممر�شون والممر�شات.
4-  اأخ�شائي الطب النف�شي.

5-  اأطباء الأ�شنان.
6-  اأخ�شائي النظر.

7-  اأطباء الأ�شعة.
8-  اأخ�شائي علم الأمرا�س.

9-  الم�شعفين.
10-  ال�شيادلة.

مادة )70(

توريد ال�شلع واخلدمات املرتبطة 

بتوريد خدمات الرعاية ال�شحية

اأ-  تطبـــق ال�شريبة بن�شبة ال�شفـــر بالمئة على توريدات ال�شلع والخدمـــات المرتبطة بتوريدات 
خدمـــات الرعايـــة ال�شحية الوقائيـــة والأ�شا�شية المقدمـــة اإلى المري�س خـــالل فترة تلقي 

العالج.
ب-  تكـــون ال�شلـــع والخدمات مرتبطة بتوريـــدات الخدمات الطبية عندما ت�شكـــل جزءًا اأ�شا�شيًا 
مـــن هذه الخدمـــات ويتم تقديمها في �شيـــاق توريد الخدمات الطبية الموؤهلـــة مبا�شرًة اإلى 

المري�س، وت�شمل على �شبيل المثال، ما يلي:
1-  الأدويـــة، والم�شكنـــات، وال�شمـــادات والمـــواد الطبيـــة ال�شتهالكية الأخـــرى في �شياق 

الخدمات الطبية الموؤهلة.
2-  الخدمات المختبرية المقدمة من قبل اأ�شخا�س موؤهلون.

3-  خدمات النقل للمر�شى والم�شابين.
4-  خدمات الإقامة والتموين المقدمة من الموؤ�ش�شات الطبية الموؤهلة اإلى المر�شى.

5-  تقديم خدمات الموتى التي تقدم داخل الموؤ�ش�شات الطبية الموؤهلة.
6-  ال�شت�شـــارات الطبيـــة المقدمة عن بعـــد عن طريق الت�شـــالت الإلكترونية مثل الهاتف 

ورابط الفيديو.
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ج-  ُي�شتثنى من ال�شلع والخدمات المرتبطة المن�شو�س عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، 
ال�شلع والخدمات الآتية:

1-  توريد الطعام وال�شراب لأي �شخ�س غير المري�س.
2-  خدمة مواقف ال�شيارات وخدمات ركن ال�شيارات.

3-  خدمات الهاتف والإنترنت والخدمات الإلكترونية، بما في ذلك خدمات تاأجير التلفاز.
4-  الإقامة المقدمة لأي �شخ�س غير المري�س.

مادة )71(

الأدوية والتجهيزات الطبية

تطبق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على توريد اأو ا�شتيراد الأدوية والتجهيزات الطبية وفقًا 
لما تبينه الجهات الطبية المعنية في المملكة.

مادة )72(

اإعادة الت�شدير

اأ-  تطبـــق ال�شريبـــة بن�شبة ال�شفر بالمئة على عمليات اإعـــادة الت�شدير لل�شلع المنقولة التي تّم 
ا�شتيرادها موؤقتًا اإلى المملكة من اأجل اإ�شالحها اأو ترميمها اأو تحويلها اأو معالجتها، �شمن 
د للجمـــارك، وي�شمل ذلك ال�شلع  ال�شـــروط المن�شو�س عليها في النظـــام )القانون( الموحَّ
المت�شلـــة بال�شلع الم�شتوردة والمعـــاد ت�شديرها، وتلك التي اأ�شبحت جـــزًءا منها، وكذلك 
ال�شلـــع التـــي اأ�شبحت غير قابلـــة لال�شتعمال اأو عديمـــة القيمة نتيجـــة ا�شتعمالها في �شياق 

الت�شليح اأو الترميم اأو التحويل اأو المعالجة.
ب-  ت�شمل الم�شتندات المثبتة لإعادة ت�شدير ال�شلع، الآتي: 

1-  الم�شتندات ال�شادرة عن �شئون الجمارك بوزارة الداخلية التي تثبت اإعادة الت�شدير. 
2-  اأيـــة م�شتنـــدات تجارية تو�شح هوية المورد والعميل ومكـــان ت�شليم ال�شلع وجهة المق�شد 
وت�شمـــل بولي�شة ال�شحن، �شند ال�شحن الجـــوي، �شهادة ال�شحن وغيرها من الم�شتندات 

ذات ال�شلة.
3-  م�شتندات النقل المثبتة لت�شليم اأو ا�شتالم ال�شلع خارج اإقليم دول المجل�س.

مادة )73(

توريد اخلدمات ل�شالح عميل غري مقيم 

تطبـــق ال�شريبـــة بن�شبة ال�شفر بالمئة على توريد الخدمات مـــن قبل مورد خا�شع لل�شريبة 
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مقيم وفقًا لل�شروط الآتية:
1-  اأن يتّم توريد الخدمات اإلى عميل لي�س له مكان اإقامة في المملكة اأو اأي من الدول المطبقة 

وكان خارج المملكة في تاريخ تاأدية الخدمة.
2-  اأن تكـــون الخدمـــات متعلقة ب�شلع مادية اأو عقارات موجـــودة خارج اإقليم الدول المطبقة في 

تاريخ تاأدية الخدمة.
3-  اأن تكون الخدمات منفذة خارج اإقليم الدول المطبقة.

4-  اأن يتم ال�شتفادة من الخدمات المقدمة خارج اإقليم الدول المطبقة.

مادة )74(

توريد اأو ا�شترياد الذهب والف�شة والبالتني

اأ-  تطبـــق ال�شريبـــة بن�شبـــة ال�شفر بالمئة علـــى توريد اأو ا�شتيـــراد الذهب والف�شـــة والبالتين 
ال�شتثمـــاري، اإذا كـــان خال�شـــًا بن�شبة نقـــاوة ل تقل عـــن )99%( وقاباًل للتـــداول في �شوق 
ال�شبائـــك العالمـــي، بناًء على �شهادة ت�شدرهـــا الجهة المعنية بفح�ـــس المعادن والأحجار 

ذات القيمة بالمملكة.
ب-  تطبق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على اأول توريد بعد ا�شتخراج الذهب والف�شة والبالتين 

لغايات التجارة. 

مادة )75(

توريد اللوؤلوؤ والأحجار ذات القيمة

اأ-  تطبق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على توريد وا�شتيراد اللوؤلوؤ والأحجار ذات القيمة.
ب-  يجـــب على المورد الح�شول على �شهادة ت�شدرها الجهـــة المعنية بفح�س اللوؤلوؤ والأحجار 

ذات القيمة تحدد طبيعتها. 

مادة )76(

ت�شييد املباين اجلديدة

اأ-  تطبـــق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على توريد خدمات ت�شييد المباني الجديدة التي يقوم 
بهـــا الخا�شـــع لل�شريبة بما في ذلك توريد ال�شلع المقدمة من قبل الخا�شع في �شياق تقديم 

خدمات ت�شييد المباني الجديدة.
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ب-  لغايـــات تطبيـــق هـــذه المـــادة، يق�شد بكلمـــة “المبنى"، المبانـــي ال�شكنيـــة اأو التجارية اأو 
ال�شناعيـــة، وعلى �شبيل المثال الم�شكن اأو المكاتب، اأو الم�شانع، اأو ور�س العمل، اأو متاجر 
التجزئة، اأو مواقف ال�شيارات متعددة الطوابق، اأو محطات الكهرباء، اأو م�شفاة النفط، اأو 

محطات الغاز الطبيعي الم�شال اأو حقل النفط. 
ج-  ت�شمل خدمات ت�شييد المباني، الأعمال الآتية:

1-  اأعمال البناء.
2-  خدمات ت�شريح الموقع.

3-  اأعمال التو�شعة الجديدة على مبنى قائم.
4-  الخدمات المقدمة من المهند�شين والم�شاحين وخدمات مماثلة ذات طابع اإ�شرافي.

د-  ل ت�شمل خدمات ت�شييد المباني، الأعمال الآتية: 
1-  هدم المباني الحالية القائمة على الأرا�شي التي �شيقوم ت�شييد المبنى الجديد عليها.

2-  ر�شوم المهند�شين المعماريين والت�شميم الداخلي.
3-  اأعمال الترميم.

هـــــ -  ي�شمل توريد ال�شلع المقدمة من قبل الخا�شـــع لل�شريبة في �شياق خدمات ت�شييد المباني 
الجديـــدة، تلـــك التي يتم ا�شتخدامهـــا اأو تركيبها اأو دمجها في المبنـــى اأو موقعه، وتت�شمن 

الآتي:
1-  معدات البناء.

2-  المواد الالزمة لبناء اأر�شيات مرتفعة مخ�ش�شة لغرف الكمبيوتر الملقم.
3-  التجهيـــزات والمعدات اإلى الحد الذي يتم فيه تثبيـــت هذه التجهيزات والمعدات ب�شكل 

دائم على المبنى ول يمكن اإزالتها دون اإحداث �شرر للمبنى اأو للتجهيزات والمعدات.
4-  ال�شلـــع الموردة لغر�س القيام باأعمال الهند�شـــة المدنية الالزمة لتطوير المبنى بما في 

ذلك:
اأ(  اأنظمة ال�شرف ال�شحي.

ب(  الأنابيب.
ج(  الطرق والم�شارات الالزمة من اأجل ا�شتخدام المبنى والإنتفاع منه.

د(  مواقف ال�شيارات الم�شتخدمة من قبل �شاغلي المبنى والزوار.
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 5 -  ال�شلع الموردة لتمديد المبنى بالمياه وخدمات الإت�شال.
6-  الخاليا الكهرو�شوئية والمعدات ذات ال�شلة الم�شممة لإنتاج الكهرباء والماء ال�شاخن 

للمبنى.
ز-  ل ي�شمل توريد ال�شلع المقدمة في �شياق خدمات ت�شييد المباني الجديدة، توريد التجهيزات 
والمعدات غير المثبتة ب�شكل دائم اإلى المبنى والتي يمكن اإزالتها دون اإحداث �شرر للمبنى 

اأو للتجهيزات والمعدات، بما في ذلك:
1-  الأثاث غير المثبت في المبنى.

2-  ال�شلع الم�شتخدمة لغايات ت�شميم الموقع.
3-  برك ال�شباحة.

4-  اإ�شاءات الزينة.
5-  اللوحات والجداريات، وغيرها من الأعمال الفنية.

6-  ال�شجاد.
7-  الفوا�شل الجدارية.

ح-  علـــى الخا�شـــع لل�شريبة الذي يقـــوم بتوريد خدمات خا�شعة لل�شريبـــة بن�شبة �شفر بالمئة، 
واأعمال اأخرى تخ�شع لمعالجة �شريبية مختلفة، في �شياق تنفيذ عقد معين، اأن ُيجزء �شعر 
العقـــد ليتـــم تحديد قيمة كل من اأجزاء العقد الخا�شعة لمعالجـــة �شريبية مختلفة، على األ 

تقل عن القيمة ال�شوقية العادلة لل�شلع والخدمات الموردة. 
ي-  ل تطبق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على ال�شلع والخدمات الموردة بعد اكتمال البناء.

مادة )77(

 خدمات التعليم وال�شلع واخلدمات املرتبطة بها

اأ-  تطبق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على توريد خدمات التعليم وال�شلع والخدمات المرتبطة 
بها لدور الح�شانة ومرحلة ما قبل التعليم الأ�شا�شي والتعليم الأ�شا�شي والثانوي والعالي.

ب-  ُيعـــد توريد خدمات التعليم وال�شلع والخدمـــات المرتبطة بها خا�شعة لن�شبة ال�شفر بالمئة 
اإذا تم توريدها من قبل المدر�شة اأو الموؤ�ش�شة التعليمية المرخ�شة من قبل الجهة المخت�شة 

في المملكة والمقدَمة اإلى الطالب الذي اإلتحق بهذه المدر�شة اأو الموؤ�ش�شة التعليمية.
ج-  ل ت�شمل خدمات التعليم ما يلي:

1-  التعليم الإحترافي.
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2-  التدريـــب المهنـــي، ما لم يتم توفير هـــذا التدريب المهني من قبل كليـــة متعددة الفنون 
مرخ�شة من قبل الجهة المخت�شة في المملكة.

د-  ت�شمـــل ال�شلـــع والخدمات المرتبطـــة بخدمات التعليـــم، ال�شلع والخدمـــات المرتبطة ب�شكل 
مبا�شر بتقديم الخدمة التعليمية والتي تكون اإلزامية، بما في ذلك ما يلي:

1-  ر�شوم ال�شتراك اأو ر�شوم الطلب اأو اأي �شكل من اأ�شكال الر�شوم الإدارية.
2-  المواد التعليمية المطبوعة والإلكترونية التي ترتبط ب�شكل مبا�شر بالمناهج الدرا�شية.

3-  اإقامة الطالب التي توفرها الموؤ�ش�شة التعليمية للطالب الم�شجلين �شريطة اأن يكون هذا 
ال�شكن قد تم بناوؤه اأو تكييفه خ�شي�شًا لال�شتخدام من قبل الطالب.

4-  الأن�شطـــة والرحالت التي تنظمها الموؤ�ش�شة التعليمية لطالبها اإذا كانت ترتبط مبا�شرًة 
بمناهج الدرا�شة المحددة.

هــ-  ل تعد توريدات ال�شلع والخدمات التالية مرتبطة بخدمات التعليم: 
1-  الزي المدر�شي.

2-  المواد الغذائية والم�شروبات المقدمة من قبل الموؤ�ش�شات التعليمية.
3-  القرطا�شية.

4-  الأن�شطة والرحالت التي تنظمها الموؤ�ش�شات التعليمية لأغرا�س ترفيهية.
5-  الأجهزة الإلكترونية الموردة من قبل الموؤ�ش�شات التعليمية.

مادة )78(

النقل املحلي

اأ-  تطبـــق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على معامـــالت توريد خدمات نقل ال�شلع والركاب عن 
طريق البر اأو البحر اأو الجو من مكان في المملكة اإلى مكان اآخر في المملكة لل�شريبة.

ب-  ل ُتّطبق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على ما يلي:
1-  خدمـــات النقـــل المقدمة من قبـــل �شخ�س غير م�شتـــوف للمتطلبـــات التنظيمية اأو غير 

مرخ�س له من قبل الجهات المخت�شة لتقديم مثل هذه الخدمات.
2-  خدمات تاأجير �شيارة بدون �شائق.

3-  خدمات النقل المقدمة لأغرا�س م�شاهدة المعالم ال�شياحية اأو لالأغرا�س الترفيهية.
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4-  خدمات تو�شيل الطعام المقدمة من قبل ال�شخ�س الذي يقدم الطعام.
5-  خدمات النقل التابعة لتوريد اأ�شا�شي ل�شلعة اأو خدمة خا�شعة لل�شريبة بالن�شبة الأ�شا�شية 

والتي ل يتم ت�شعيرها ب�شورة م�شتقلة عن توريد ال�شلعة.

مادة )79(

النفط وامل�شتقات النفطية والغاز

اأ-  تطبق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على ما يلي: 
1-  ا�شتيـــراد وتوريد النفط والغاز وغيرها من المـــواد الهيدروكربونية، �شواء كانت معالجة 

اأو غير معالجة.
2-  منح حق ا�شتخدام اأو ا�شتك�شاف اأو ا�شتغالل اأي جزء في المملكة للبحث عن اأو ا�شتخراج 

اأو اإنتاج النفط اأو الغاز اأو غيرها من الهيدروكربونات.
3-  توريد خدمات ا�شتك�شاف النفط والغاز.

4-  توريد الخدمات المتعلقة بحقول النفط والغاز، بما في ذلك، الت�شميم، الحفر، تركيب 
الحفـــارات، الإ�شتخراج، الإ�شترجـــاع، الف�شل، التقييم، تحليل الجـــدوى، الختبارات، 

والم�شوحات ال�شيزمية وخدمات الت�شليح وال�شيانة.
5-  توريد الخدمات المهنية المتخ�ش�شة، في حال كانت هذه الخدمات �شرورية ل�شتك�شاف 

اأو ا�شتغالل مواقع النفط والغاز والمواقع المحتملة للنفط والغاز.
6-  توريـــد خدمـــات تكرير النفـــط اأو معالجة الغاز، بمـــا في ذلك اإعادة التحويـــل اإلى الغاز 

الطبيعي الم�شال.
7-  توزيع اأو نقل النفط اأو الغاز اأو غيرها من الهيدروكربونات.

8-  تخزين النفط اأو الغاز اأو غيرها من المواد الهيدروكربونية.
9-  ا�شتيراد اأو توريد المواد ال�شتهالكية التي ت�شتخدم ب�شكل مبا�شر وح�شري لغر�س القيام 

بالتوريدات المذكورة في البنود من)1( اإلى )8( من الفقرة )اأ( من هذه المادة.
10-  ا�شتيراد اأو �شراء اأو اإيجار المعدات التي ت�شتخدم ب�شكل مبا�شر وح�شري لغر�س القيام 

بالتوريدات المذكورة في البنود من )1( اإلى )8( من الفقرة )اأ( من هذه المادة.
ب-  ل تخ�شـــع عمليـــات ا�شتيراد وتوريد ال�شلع المنتجة من النفـــط اأو الغاز اأو غيرها من المواد 

الهيدروكربونية على �شبيل المثال الأ�شمدة والبال�شتيك اإلى ن�شبة ال�شفر بالمائة. 
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مادة )80(

توريد وا�شترياد �شلع غذائية حمددة

تطبـــق ال�شريبة بن�شبة ال�شفر بالمئة على معامالت توريـــد وا�شتيراد ال�شلع الغذائية، وفقًا 
لل�شروط الآتية:

1-  األ يتم توريد ال�شلع من قبل مطعم اأو مقهى اأو مكان م�شابه له.
2-  األ يتم توريد ال�شلع من قبل مقدمي الطعام.

الف�شل اخلام�س ع�شر

الإعفاءات

مادة )81(

توريد اخلدمات املالية

اأ-  ُتعفـــى مـــن ال�شريبـــة توريد الخدمـــات المالية المحددة فـــي الفقرة )ب( من هـــذه المادة، 
م تجاري.   د عن الخدمة �شراحة كر�شم اأو عمولة اأو خ�شْ وُي�شتثنى من ذلك ما ُي�شدَّ

ب-  يق�شـــد بالخدمـــات المالية، الخدمـــات المرتبطة بالتعامالت النقديـــة وت�شمل دون ح�شر 
المعامالت الآتية: 

1-  اإيداع النقود في الح�شابات الجارية اأو ح�شابات التوفير اأو الودائع. 
2-  منح وتحويل القرو�س وال�شلف والإئتمان.

3-  اإ�شدار اأو اإلغاء ال�شيكات وبطاقات الخ�شم والإئتمان.
4-  اإ�شـــدار اأو تحويـــل اأو ا�شتالم اأو اأي تعامل بالنقـــود اأو اأي �شند مالي اأو اأي اأوراق نقدية اأو 

اأوامر �شداد المال.
5-  توريد اأو اإ�شدار الم�شتقات المالية اأو العقود الموؤجلة اأو الترتيبات الالزمة لها. 

6-  توريد اأو اإ�شدار الح�ش�س والأ�شهم وال�شندات والأوراق المالية المتعلقة بها. 
7-  معامـــالت تتعلق باآلت ال�شـــرف الآلي با�شتثناء توريد هذه الآلت اأو تركيبها اأو �شيانتها 

اأو توريد برنامج ُي�شتخدم لت�شغيلها.
8-  تحويل العملة �شواء من خالل �شرف اأوراق النقد اأو اأي اأمور ذات عالقة.

9-  توفيـــر اأو نقـــل الأدوات المالية، اأو ال�شكوك المالية، اأو المقاي�شات، اأو الخيارات، اأو اأي 
عقود مالية اآجلة. 
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10-  اإ�شـــدار اأو تخ�شي�ـــس اأو تجديد اأو تعديل اأو تاأجير اأو نقل ملكية �شند دين اأو ورق مالي 
)�شواء مدرج اأو غير مدرج( اأو عقد اعتماد اأو ما �شابه.

11-  توفير اأو نقل ملكية عقد تاأمين على الحياة اأو عقد اإعادة التاأمين.
12-  توفير غطاء التاأمين اأو الأق�شاط ال�شنوية بموجب اأي مخطط ا�شتثماري.

13-  توفيـــر اأو ا�شتحواذ اأو تعديل اأو فك �شمـــان اأو تعوي�شًا اأو تاأمينًا يتعلق باأداء اللتزامات 
النا�شئة بموجب �شيك اأو اعتماد اأو ورق مالي اأو �شند دين اأو ما �شابه. 

14-  اأي منتجـــات مالية اإ�شالمية تقدم وفق عقـــود معتمدة �شرعًا، وت�شابه من حيث الهدف 
المق�شود المنتجات المالية التقليدية وتحقق جوهريًا نف�س اآثارها.

15-  العمولت على خدمات ال�شم�شرة اأو بموجب عقد م�شاربة اأو عقد وكالة.
ج-  ُتعفى الخدمات المالية التالية بغ�س النظر عن �شكل المقابل الم�شتحق عنها:

1-  اإ�شدار الأوراق المالية و�شندات الديون وتخ�شي�شها ونقل ملكيتها.
2-  اإبرام عقود التاأمين على الحياة واإعادة التاأمين على الحياة ونقل ملكيته. 

د-  ُتعفـــى من ال�شريبـــة الخدمات التي تقدمها �شناديق ال�شتثمار متـــى كانت تتعلق بمعامالت 
توريد اأو اإ�شدار الم�شتقات المالية اأو العقود الموؤجلة اأو معامالت توريد واإ�شدار الح�ش�س 

والأ�شهم وال�شندات والأوراق المالية المتعلقة بها والترتيبات الالزمة لها.
هــــ -  يتـــم تقديم اأي منتجات ماليـــة اإ�شالمية وفقًا لعقد خطي يتعلق بتوريـــد تمويلي بما يتوافق 
مـــع مبادئ ال�شريعـــة الإ�شالمية، والتي تظهـــر ذات النية وتهدف اإلى تحقيـــق ذات النتيجة 
للمنتجـــات المالية غيـــر الإ�شالمية بـــذات المعاملة التي تطبق علـــى نظيرها من الخدمات 
المالية غير الإ�شالمية وذلك لأغرا�س تطبيق الإعفاء من ال�شريبة على الخدمات المالية.

و-  ل تخل اأحكام هذه المادة باأحكام البند )7( من الفقرة الأولى من المادة )53( من القانون 
ب�شاأن بمعامالت توريد الخدمات المالية من مورد خا�شع لل�شريبة مقيم في المملكة ل�شالح 
عميل غير مقيم في اإقليم الدول المطبقة ي�شتفيد من الخدمة خارج اإقليم الدول المطبقة. 

مادة )82(

بيع وتاأجري العقارات

اأ-  ل تعـــد الأعمـــال التاليـــة – لغايات تطبيق اأحكـــام المادة )55( من القانـــون - بمثابة بيع اأو 
تاأجير للعقارات:
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1-  الإقامة في الفنادق. 
2-  توفيـــر مواقـــف ال�شيارات لقاء بدل ح�شب فترة ال�شتعمال علـــى اأن تقل الفترة عن �شهر 

واحد.
3-  تاأجيـــر م�شاحـــة مكاتـــب مجهزة حيث ل يحـــق للعميل ا�شتخـــدام م�شاحـــة معينة ب�شكل 

ح�شري.
4-  تاأجير قاعة منا�شبات اأو معار�س اأو من�شاأة م�شابهة.

5-  خدمـــات الإدارة، المرافق، الت�شـــالت ال�شلكية والال�شلكيـــة، الإنترنت والتلفزيون يتم 
اإحت�شابها ب�شكل م�شتقل وبالإ�شافة اإلى اإيجار العقار. 

ب-  ل يتـــم معاملة الأثاث والتجهيزات والمعدات التـــي ل تت�شل بالأر�س اأو المبنى والتي يمكن 
اإزالتها دون الإ�شرار بالعقار على اأنها عقارات لأغرا�س المادة )55( من القانون.

ج-  اإذا كانـــت العقارات ال�شكنيـــة الم�شتاأجرة مفرو�شة اأو ن�شف مفرو�شة، ُيعامل مقابل الإيجار 
بالكامل بمثابة مقابل لتوريد العقار، �شرط اأن ل تفر�س ر�شوم منف�شلة ل�شتخدام اأو تاأجير 

الأثاث والتركيبات والتجهيزات.
مادة )83(

ال�شترياد املُْعَفى من ال�شريبة

ُتعفـــى مـــن ال�شريبة، ِوْفقًا لل�شـــروط وال�شوابـــط المن�شو�س عليها في النظـــام )القانون( 
د للجمارك، معامالت ا�شتيراد ال�شلع المعفاة من ال�شريبة )الر�شوم( الجمركية وهي:  الموحَّ

1-  ا�شتيراد الأمتعة ال�شخ�شية والأدوات المنزلية الم�شتعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون 
فـــي الخـــارج والأجانب القادمـــون لالإقامة في المملكـــة لأول مرة �شريطـــة اأن تكون الأمتعة 

ال�شخ�شية اأو الأدوات المنزلية: 
اأ(  مرافقة لل�شخ�س القادم اإلى المملكة ومن ممتلكاته ول تتعلق ب�شلع معدة للتجارة.

ب(  معدة لالإ�شتخدام ال�شخ�شي اأو المنزلي كالمفرو�شات اأوالأدوات المنزلية الم�شتعملة.
2-  ا�شتيراد الهدايا التي ترد ب�شحبة الم�شافرين.

3-  ا�شتيراد ال�شلع المعادة اإلى المملكة بعد ت�شديرها، ويجب على الم�شتورد تقديم الم�شتندات 
والبيانات التى ُتثبت �شراحًة اأن هذه ال�شلع قد تّم ت�شديرها اإلى الخارج بعد نفاذ القانون.

مادة )84(

الإعفاءات الدبلوما�شية والع�شكرية

اأ-  ُتعفـــى مـــن ال�شريبـــة، وفقًا لل�شـــروط وال�شوابط المن�شو�ـــس عليها في النظـــام )القانون( 
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ـــد للجمارك، ال�شلع الم�شتوردة مـــن قبل القوات الع�شكرية والجهـــات الأمنية العاملة  الموحَّ
فـــي المملكـــة �شرط اأن تكـــون لغايات تنفيـــذ مهامها، وال�شلـــع الم�شتوردة من قبـــل الهيئات 
الدبلوما�شيـــة والقن�شليـــة والمنظمـــات الدوليـــة وروؤ�شـــاء واأع�شـــاء ال�شلكيـــن الدبلوما�شي 
والقن�شلـــي المعتمدين لـــدى المملكة، وذلك في حـــدود مبداأ المعاملة بالمثـــل، اأو وفقًا لما 

ت�شمنته الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ب-  ا�شتثنـــاًء ممـــا ورد فـــي الفقرة )اأ( من هذه المـــادة، يخ�شع لل�شريبة توريـــد ال�شلع التي تم 

اإعفائها بموجب اأحكام هذه المادة عند اإعادة بيعها اأو الت�شرف فيها داخل المملكة. 
مادة )85(

م�شتلزمات ذوي الحتياجات اخلا�شة

اأ-  ُتعفـــى مـــن ال�شريبـــة، وفقًا لل�شـــروط وال�شوابط المن�شو�ـــس عليها في النظـــام )القانون( 
د للجمارك، ا�شتيراد الم�شتلزمات والمعدات التي ت�شتخدم من ِقبل ذوي الحتياجات  الموحَّ

الخا�شة. 
ب-  علـــى الم�شتورد تقديـــم البيانات والم�شتنـــدات الالزمة لإثبات توافر ال�شـــروط الواردة في 
الفقـــرة )اأ( مـــن هذه المادة، علـــى اأن تكون هـــذه الم�شتندات �شـــادرة اأو م�شدقة من ِقبل 

الجهات المخت�شة بالمملكة.

الف�شل ال�شاد�س ع�شر

ا�شرتداد ال�شريبة

مادة )86(

ا�شرتداد ال�شريبة من قبل اخلا�شع لل�شريبة

اأ-  يحق للخا�شع لل�شريبة اأن يطلب ا�شترداد فائ�س قيمة ال�شريبة في اأي من الحالت الآتية: 
1-  عنـــد وجود فائ�س �شريبة �شافية قابلة للخ�شم، وذلـــك بموجب القرار ال�شريبي وفقًا 
لأحكـــام القانون وهذه الالئحـــة، وللخا�شع لل�شريبة اأن يقـــوم بترحيل هذا الفائ�س في 

ح�شابه ال�شريبي اإلى الفترة ال�شريبية الالحقة.
2-  عند قيام الخا�شع لل�شريبة ب�شداد مبلغ زائد عن �شافي ال�شريبة الم�شتحقة ال�شداد.

3-  عنـــد وجـــود فائ�س �شريبـــة �شافية قابلـــة لال�شترداد في حـــال اإلغاء ت�شجيـــل الخا�شع 
لل�شريبة، وذلك بموافقة الجهاز على طلب اإلغاء الت�شجيل.

ب-  للجهاز اإجراء مقا�شة بين فائ�س ال�شريبة ال�شافية واأية �شريبة اأو غرامة اإدارية م�شتحقة 
على الخا�شع لل�شريبة بموجب اأحكام القانون اأو اأي قانون �شريبي اآخر، حتى ا�شتنفاذ قيمة 
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الفائ�س.
ج-  يجـــوز للخا�شع لل�شريبـــة اأن يطلب من الجهاز ا�شترداد ال�شريبـــة في الحالت المن�شو�س 
عليهـــا فـــي الفقـــرة )اأ( من هذه المادة خـــالل خم�س �شنوات مـــن تاريخ نهايـــة ال�شنة التي 

تحققت فيها اأي من تلك الحالت.
د-  علـــى الجهاز البت في الطلب خالل �شتين يومـــًا قابلة للتجديد لمدة مماثلة وذلك من تاريخ 
ا�شتيفـــاء الطلب الم�شتندات المطلوبـــة، ويجوز للجهاز تدقيق ومراجعـــة ح�شابات الخا�شع 
لل�شريبـــة بهـــدف التحقق من �شحـــة طلب ال�شتـــرداد، وعليه اإخطار مقـــدم الطلب بقراره 

ال�شادر في هذا ال�شاأن �شواء بالموافقة اأو الرف�س.
هـ -  عند الموافقة على طلب ال�شترداد، على الجهاز رد المبالغ محل ال�شترداد بموجب حوالت 
م�شرفيـــة اإلـــى الح�شاب الم�شرفي التابـــع لطالب ال�شترداد خالل ثالثيـــن يومًا من تاريخ 

�شدور قراره بالموافقة على طلب ال�شترداد.
مادة )87(

 ا�شرتداد ال�شريبة امل�شددة من قبل اأفراد يف دولة مطبقة

اأ-  يجـــوز للجهـــاز مطالبة اأي دولة مطبقة با�شترداد ال�شريبـــة الم�شددة من قبل اأفراد في دولة 
مطبقة عن �شلع تم اكت�شابها من قبلهم، وذلك بمراعاة الآتي:

1-  اأن يكون الأفراد مقيمين في المملكة وغير م�شجلين لديها لغايات ال�شريبة.
2-  اأن يتم اإدخال ال�شلع المكت�شبة من الدولة المطبقة اإلى المملكة.

3-  اأن تتجاوز قيمة ال�شلع المكت�شبة األف دينار.
ب-  يتـــّم ت�شويـــة ال�شريبة وفقًا لآليـــة التحويل الآلـــي المبا�شر لل�شريبة )الر�شـــوم( الجمركية 
المطبقة في اإطار التحاد الجمركي بدول المجل�س اأو وفقًا لأي اآلية اأخرى يتّم التفاق عليها 

بين الدول الأع�شاء. 
ج-  في حال عدم تقديم ما يثبت �شداد ال�شريبة في الدولة الع�شو الأخرى، يحق للجهاز فر�س 

ال�شريبة على هذه ال�شلع عند دخولها اإلى المملكة. 
مادة )88(

ا�شرتداد ال�شريبة امل�شددة من قبل احلكومات الأجنبية واملنظمات الدولية

والهيئات والبعثات الدبلوما�شية والقن�شلية والع�شكرية

اأ-  للجهاز رد ال�شريبة الم�شددة على توريدات ال�شلع والخدمات في المملكة للحكومات الأجنبية 
والمنظمـــات الدوليـــة والهيئـــات والبعثات الدبلوما�شيـــة والقن�شليـــة والع�شكرية، في حدود 
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المعاملـــة بالمثل، اأو وفقـــًا لما ت�شمنته التفاقيـــات والمعاهدات الدولية وبعـــد التن�شيق مع 
وزارة الخارجية.

ب-  يجب تقديم طلب ال�شترداد وفقًا لالأنموذج المعد لهذا الغر�س من قبل الجهاز.
ج-  يجـــوز للجهـــاز طلب ن�شخ عن الفواتيـــر ال�شريبية اأو اأي معلومات اإ�شافيـــة للتاأكد من �شحة 
طلب ال�شترداد وعلى مقدم الطلب تقديم المعلومات المطلوبة خالل ثالثين يومًا من تاريخ 

تقديم طلب ال�شترداد.
وفي جميع الأحوال ل يجوز تقديم طلب ا�شترداد عن مبلغ �شريبة تقل قيمته عن مائة دينار. 

د-  علـــى الجهـــاز اأن يبـــت في طلب ال�شتـــرداد خالل �شتيـــن يومًا من تاريخ تقديـــم الطلب بعد 
التحقـــق من �شحـــة الطلب، وعليه اإخطار مقدم الطلب بقراره ال�شادر في هذا ال�شاأن �شواء 

بالموافقة اأو الرف�س.
هــــ -  عنـــد الموافقة على طلب ال�شترداد، على الجهـــاز رد المبلغ محل طلب ال�شترداد بموجب 
حـــوالت م�شرفية اإلى الح�شاب الم�شرفي التابع لطالـــب ال�شترداد خالل ثالثين يومًا من 

تاريخ الموافقة على طلب الإ�شترداد.

مادة )89(

ا�شرتداد ال�شريبة من قبل ال�شياح

اأ-  للجهـــاز، وفقًا لالآلية التي يحددهـــا، اأن ي�شمح لل�شياح بطلب ا�شترداد ال�شريبة الم�شددة في 
المملكـــة علـــى ال�شلع التي يتـــم نقلها اإلى خارج اإقليـــم الدول المطبقة، وذلـــك متى توافرت 

ال�شروط الآتية:
1-  اأن يتّم توريد ال�شلع اأثناء وجود ال�شائح داخل المملكة.

2-  اأن يتم الح�شول على ال�شلع لأغرا�س ال�شتخدام ال�شخ�شي. 
3-  اأن يتـــم توريـــد ال�شلع من مـــورد معتمد لهذه الغاية، وعلى الجهاز اإ�شـــدار قائمة باأ�شماء 

جميع الموردين المعتمدين لتطبيق اآلية ال�شترداد.
4-  اأن يغادر ال�شائح المملكة خالل �شهرين من تاريخ التوريد م�شطحبًا معه ال�شلع التي قام 

ب�شرائها.
ب-  يجب اأن ي�شتمل طلب ا�شترداد ال�شريبة الم�شددة من قبل ال�شياح على ما يلي:

1-  دليل �شداد ال�شريبة، كفاتورة �شريبية اأو اأي م�شتند مماثل وفقًا لما حدده القانون وهذه 
الالئحة. 
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2-  و�شف ال�شلع التي تّم �شراوؤها في المملكة مو�شوع طلب الإ�شترداد.
3-  ن�شخة من جواز ال�شفر وتذكرة ال�شفر.

مادة )90(

ا�شرتداد ال�شريبة امل�شددة من قبل الأ�شخا�س غري مقيمني 

اأ-  للجهـــاز رد ال�شريبـــة الم�شددة بالمملكة لال�شخا�س غير مقيميـــن بناًء على طلب يقدم على 
الأنموذج المعد لهذا الغر�س، وذلك بالن�شبة لالأ�شخا�س الآتية:

1-  الخا�شعين لل�شريبة المقيمين في اإحدى الدول المطبقة.
2-  غير المقيم في اإقليم اأي دولة مطبقة، متى توافرت ال�شروط الآتية:

اأ(  عدم القيام باأي توريد لل�شلع اأو الخدمات من �شاأنه اأن يجعله ملزمًا ب�شداد ال�شريبة 
في المملكة اأو اأي دولة مطبقة خالل الفترة العائد لها طلب الإ�شترداد.

ب(  اأن يكـــون م�شجـــاًل لغايات �شريبة القيمة الم�شافـــة اأو اأي �شريبة اأخرى مماثلة في 
بلد اإقامته.

ج(  اأن تكون ال�شريبة متكبدة من قبل ال�شخ�س غير المقيم لغايات ن�شاطه القت�شادي.
ب-  يقدم طلب الإ�شترداد مرفقًا بجميع الوثائق الموؤيدة خالل ثالثة اأ�شهر من نهاية ال�شنة التي 

ا�شتحقت ال�شريبة خاللها.
ج-  علـــى الجهاز البت فـــي طلب ال�شتراداد واإخطار طالب ال�شتـــرداد بقرار القبول اأو الرف�س 

خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ تقديم الطلب.
د-  ت�شـــدد المبالـــغ التى وافق الجهاز على ردها وفقـــًا لالآلية التي يحددها الجهاز، وعلى اأن يتم 
تنفيذ الآلية التي ُيتفق عليها بين الدول المعنية لمعالجة طلبات ال�شترداد المقدمة من قبل 

الأ�شخا�س الخا�شعين لل�شريبة المقيمين في اأي من الدول المطبقة الأخرى. 
هــ -  يجب اأن يت�شمن طلب ال�شترداد – كحد اأدنى - البيانات الآتية:

1-  ا�شم وعنوان طالب ال�شترداد.
2-  و�شف اأن�شطته.

3-  تفا�شيل ت�شجيل طالب ال�شترداد لدى الجهة المخت�شة في دولة اإقامته.
4-  اأ�شباب تحمل طالب ال�شترداد التكاليف مو�شوع طلب ال�شترداد في المملكة.

5-  و�شف التكاليف المطلوب ا�شترداد ال�شريبة عنها.
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الف�شل ال�شابع ع�شر

ال�شبطية الق�شائية

مادة )91(

�شالحيات ماأموري ال�شبط الق�شائي 

لماأمـــوري ال�شبط الق�شائي - وفي �شبيل اأدائهم ل�شالحياتهم المن�شو�س عليها في المادة 
)59( من القانون - اتخاذ الإجراءات الآتية:

1-  دخول مقر عمل الخا�شع لل�شريبة اأو اأي اأماكن اأخرى خا�شة باأعماله بما في ذلك الم�شانع 
والم�شتودعـــات والمخازن ومحال البيع بالجملة اأو التجزئـــة والموؤ�ش�شات وال�شفن، للتفتي�س 

والرقابة لأغرا�س ال�شريبة، ويجوز لهم ال�شتعانة برجال الأمن اإذا اقت�شى الأمر ذلك.
2-  الدخول اإلى اأي و�شيلة نقل ت�شتخدم لنقل ال�شلع الخا�شعة لل�شريبة.

3-  الطـــالع علـــى الدفاتـــر وال�شجالت وفح�س الم�شتنـــدات وغيرها من الوثائـــق )مطبوعة اأو 
اإلكترونيـــة(، وطلب ن�شخ منهـــا، والح�شول على المعلومات الالزمـــة لأغرا�س الرقابة على 

ا�شتحقاق ال�شريبة والتحقق من امتثال الخا�شع لل�شريبة.
4-  اأخذ اأو طلب عينة من اأي �شلعة موجودة داخل اأي و�شيلة نقل اأو مكان ي�شتخدم لحيازة اأو نقل 

ال�شلع الخا�شعة لل�شريبة.
5-  اتخـــاذ جميع اإجـــراءات جمع ال�شتدللت الالزمـــة لفح�س مدى التـــزام الم�شجل باأحكام 
القانـــون وهـــذه الالئحة، بمـــا فيها �شـــوؤال اأي �شخ�س ُيـــرى �شوؤاله ب�شـــاأن اأي مخالفة تتعلق 

بتطبيق اأحكام القانون وهذه الالئحة.
6-  �شبـــط المخالفـــات وتحرير المحا�شر الالزمة وذلك في ح�شـــور الم�شجل اأو من يمثله متى 
اأمكـــن، ويجـــوز اتخاذ الإجراءات الم�شـــار اإليها في غيبة الم�شجل اأو مـــن يمثله على اأن يتم 

اإبالغه لحقًا بما تم اتخاذه من اإجراءات في غيبته.
7-  يجب اأن يدون في المح�شر ما تم اتخاذه من اإجراءات وعلى الأخ�س ما يلي:

1(  تاريخ و�شاعة ومكان فتح المح�شر واإقفاله.
2(  ا�شم و�شفة محرر المح�شر، وبيانات الأمر ال�شادر بتكليفه بالماأمورية.

3(  ا�شم و�شفة ال�شخ�س الذي اتخذت الإجراءات في مواجهته �شواء كان الم�شجل اأو ممثل 
عنه اإن وجد.

4(  نتيجة معاينة المكان المودعة به ال�شلع اأو الذي يقدم الخدمة الخا�شعة لل�شريبة.
5(  الم�شتندات الدالة على اأ�شعار بيع ال�شلع وكمياتها وم�شادرها.
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6(  و�شف المخالفة.
7(  الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل ماأموري ال�شبط الق�شائي.

8(  توقيع الم�شجل اأو من يمثله على المح�شر، اأو اإثبات امتناعه عن التوقيع اإن كان حا�شرًا.

الف�شل الثامن ع�شر

تقدير ال�شريبة ال�شافية

مادة )92(

قرار تقدير ال�شريبة ال�شافية

اأ-  ي�شـــدر الجهاز قراره بتقدير ال�شريبة ال�شافية اإذا ثبت لديه عدم �شحة احت�شاب ال�شريبة 
مـــن جانب الخا�شع لل�شريبة ويجـــب اأن يت�شمن قرار التقدير واإعـــادة ربط ال�شريبة، على 

الأقل، ما يلي: 
1-  اأ�شباب التقدير والوقائع والمعلومات والأ�شا�س القانوني للربط.

2-  قيمة ال�شريبة ال�شافية، والفروقات ال�شريبية الم�شتحقة. 
3-  ميعاد �شداد ال�شريبة الم�شتحقة بعد تقدير الجهاز.

ب-  يجـــب على الجهاز اإخطـــار الخا�شع لل�شريبة بقـــراره ال�شادر بتقديـــر ال�شريبة ال�شافية 
يحدد فيه الموعد الذي يجب اأن يتم �شداد ال�شريبة خالله.

مادة )93(

اإعادة تقدير ال�شريبة ال�شافية عن فرتات �شبق فح�شها 

ل يجـــوز للجهاز فح�س واإعادة تقدير ال�شريبـــة ال�شافية المتعلقة بفترة �شريبية �شبق وتّم 
فح�شها اإل عند اكت�شاف معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند اإجراء الفح�س والتقدير ال�شابق، 

ت�شتوجب اإعادة التقدير.

مادة )94(

و�شائل اإخطار اخلا�شع لل�شريبة بالقرارات ال�شريبية

اأ-  علـــى الجهاز اإخطار الخا�شع لل�شريبة بالقرارات ال�شادرة عنه والمتعلقة ب�شئونه ال�شريبية 
من خالل ا�شتخدام اإحدى الو�شائل اّلتية:

1-  البريد على العنوان الم�شجل لدى الجهاز.
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2-  البريد الإلكتروني الم�شجل لدى الجهاز.
3-  اأي و�شيلة اأخرى يحددها الجهاز.

ب-  يتحـــدد عنـــوان اإر�شـــال الإخطارات اإلـــى الخا�شع لل�شريبـــة بمقر عمله اأو مقـــر اإقامته في 
المملكة اأو اأي مكان م�شجل له كعنوان لدى الجهاز.

ج-  اإذا عيـــن الخا�شـــع لل�شريبـــة ممثاًل �شريبيًا اأو وكيـــاًل �شريبيًا عنه، يتـــم اإر�شال ن�شخة من 
الإخطار اإلى الممثل ال�شريبي اأو الوكيل ال�شريبي بح�شب الأحوال.

د-  يعتبـــر تاريـــخ ا�شتالم الإخطار هو تاريخ اإر�شاله من الجهاز اإلـــى الخا�شع لل�شريبة اأو ممثله 
ال�شريبي.

الف�شل التا�شع ع�شر

اأحكام عامة

مادة )95(

جلنة فح�س التظلمات والعرتا�شات ال�شريبية

اأ-  تختـــار لجنة فح�س التظلمـــات والعترا�شات ال�شريبية، من بيـــن اأع�شائها في اأول اجتماع 
لهـــا نائبـــًا للرئي�س يحل محله عند غيابـــه اأو عند قيام مانع لديه، ويتولـــى اأمانة �شر اللجنة 
موظـــف ينتدبه الجهاز لهذا الغر�س يقوم بالتن�شيق مـــع الإدارات المعنية بالجهاز لالإعداد 

والتح�شير لجتماعات اللجنة، والتن�شيق بين اأع�شائها، وتحرير محا�شر اجتماعاتها.
ب-  يجـــب علـــى رئي�ـــس اللجنة اأو نائبـــه اأو الع�شو التنحي عـــن ح�شور الجل�شة التـــي ينظر فيها 
اعترا�ـــس اأو تظلـــم مقدم من اأي ممن لهـــم �شلة قرابة بهم حتى الدرجـــة الرابعة، ويفو�س 
الرئي�س التنفيذي للجهاز في اختيار من يحل محل من قام في حقه ال�شبب الموجب للتنحي 

في حال تعذر اكتمال ن�شاب انعقاد اللجنة بدونه.
ج-  ُتخطـــر اللجنة الم�شجل مقدم التظلم اأو الإعترا�س بميعاد جل�شة نظر التظلم اأو العترا�س 
قبـــل انعقادهـــا بع�شرة اأيام علـــى الأقل وذلك بالطـــرق المقررة قانونًا، ولهـــا اأن تطلب منه 
تقديـــم ما تراه �شروريًا من بيانات اأو م�شتندات، وعلى الم�شجل مقدم التظلم اأو العترا�س 
الح�شـــور اأمـــام اللجنة بنف�شه اأو بوكيل عنـــه، واإل با�شرت اللجنة الإجـــراءات في غيبته في 

�شوء الم�شتندات المتاحة لديها.
د-  تكـــون جل�شـــات اللجنـــة �شرية، وتعقد اجتماعاتها بنـــاًء على دعوة من رئي�شهـــا اأو من نائبه، 
ول يكـــون انعقادهـــا �شحيحًا األ بح�شـــور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكـــون من بينهم الرئي�س 
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اأو نائبـــه، وُت�شدر اللجنة تو�شياتها م�شببـــة باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين، واإذا ت�شاوت ُيرجح 
الجانب الذي منه رئي�س الجل�شة.

هــ -  يجوز للجنة ال�شتعانة في اجتماعاتها بمن تراه مالئمًا من الخبراء والمخت�شين من وزارة 
الماليـــة والقت�شـــاد الوطني اأو الجهـــاز اأو اأية جهة حكومية اأخـــرى دون اأن يكون لهم �شوت 

معدود في المداولت.
و-  ُي�شتـــرط لقبـــول التظلـــم اأو الإعترا�ـــس المقدم مـــن الخا�شـــع لل�شريبة اأمـــام لجنة فح�س 
التظلمـــات والعترا�شات ال�شريبيـــة وفقًا لل�شروط والأو�شاع المن�شو�ـــس عليها في المادة 

)66( من القانون ما يلي: 
1-  �شداد قيمة ال�شريبة الم�شتحقة حال تعلق الإعترا�س باإجراء �شريبي لم يلق قبوًل لديه.

2-  �شداد قيمة الغرامة الإدارية حال تعلق التظلم بقرار فر�س غرامة اإدارية.
3-  �شداد الر�شوم المقررة.

ز-  يجب اأن يحتوي العترا�س اأو التظلم – على الأقل - المعلومات الآتية:
1-  ا�شم المعتر�س اأو المتظلم، وعنوان مقر عمله اأو عنوانه البريدي ورقم ت�شجيله ال�شريبي.

2-  ملخ�س الطلب واأ�شباب العترا�س اأو التظلم، والأ�شا�س القانوني.
3-  الفترة ال�شريبية المتعلقة بالعترا�س اأو التظلم.

4-  الم�شتندات والوثائق وغيرها من المعلومات التي تدعم العترا�س اأو التظلم.
5-  البريـــد الإلكتروني لدى الممثل ال�شريبـــي اأو الوكيل ال�شريبي للمعتر�س اأو المتظلم، اإن 

وجد.
ح-  تم�شك اللجنة ال�شجالت الآتية:

1-  �شجـــل العترا�شات والتظلمات ال�شريبية، تقيد بـــه العترا�شات والتظلمات ال�شريبية 
بح�شـــب تاريـــخ ورودهـــا اإلى اللجنـــة، ويجـــب اأن يت�شمن القيـــد البيانـــات الخا�شة بكل 

اعترا�س اأو تظلم.
2-  �شجل الجل�شات، وتقيد به العترا�شات والتظلمات ال�شريبية المعرو�شة على اللجنة في 

كل جل�شة والقرارات والتو�شيات التي تتخذها اللجنة في كل منها.
3-  اأية �شجالت اأخرى تقت�شيها طبيعة عمل اللجنة.

ويكون القيد في تلك ال�شجالت بمعرفة الأمانة الفنية للجنة.
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مادة )96(

تعيني املمثل ال�شريبي

اأ-  لل�شخ�س غير المقيم الملزم بالت�شجيل في المملكة، اأن يعين ممثاًل �شريبيًا له في المملكة، 
مرخ�شـــًا مـــن الجهاز، وذلـــك من خالل طلب يقدم اإلـــى الجهاز على النمـــوذج المعد لهذا 
الغر�ـــس، ويجب اأن ي�شتوفـــي الممثل ال�شريبي ال�شروط المن�شو�ـــس عليه في المادة )98( 
من هذه الالئحة، وعلى الجهاز البت في طلب التعيين خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه.
ب-  يكـــون الممثـــل ال�شريبـــي م�شئـــوًل بالت�شامن مـــع ال�شخ�ـــس الخا�شع لل�شريبـــة عن جميع 
اللتزامـــات ال�شريبية لالأخير، ويحل محله في العالقة مع الجهاز، وذلك اعتبارًا من تاريخ 

موافقة الجهاز على تعيينه كممثل �شريبي.
ج-  يحق للجهاز مالحقة الممثل ال�شريبي بالطرق القانونية لتح�شيل مبالغ ال�شريبة الم�شتحقة 

على ال�شخ�س غير المقيم.
د-  عنـــد اإنتهـــاء التمثيـــل ال�شريبي ب�شبب توقف غيـــر المقيم عن مزاولة العمل فـــي المملكة اأو 
ل�شبـــب تعيين ممثـــل �شريبي اآخر اأو لإنتهاء مـــدة التمثيل اأو لغير ذلك مـــن الأ�شباب، يبقى 
الممثـــل ال�شريبي ملزمًا باللتزامـــات المبينة في القانون فيما يخ�س المعامالت التي تمت 

خالل فترة تمثيله القانوني وحتى تاريخ انتهائه.

مادة )97(

تعيني الوكيل ال�شريبي

اأ-  للخا�شـــع لل�شريبـــة المقيـــم اأن ُيعين وكياًل �شريبيـــًا مرخ�شًا من الجهـــاز للت�شرف با�شمه 
وبالنيابـــة عنـــه فيمـــا يتعلق ب�شئونـــه ال�شريبيـــة، ويجب على الوكيـــل ال�شريبـــي اأو الخا�شع 

لل�شريبة الموِكل اإخطار الجهاز بتعينه خالل ثالثين يومًا من تاريخ التعيين.  
ب-  يكـــون الخا�شع لل�شريبة الموكل م�شئوًل ب�شفـــة �شخ�شية اأمام الجهاز عن جميع التزاماته 

ال�شريبية رغم قيامه بتعيين وكياًل �شريبيًا عنه. 

مادة )98(

�شروط تعيني املمثل ال�شريبي والوكيل ال�شريبي

اأ-  ُي�شترط في طالب الترخي�س كممثل �شريبي اأو وكيل �شريبي ا�شتيفاء ال�شروط الآتية:
1-  اأن يكون مقيمًا في المملكة.
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2-  اأن يكـــون محمود ال�شيرة ح�شن ال�شمعة لم ي�شبـــق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في 
جريمة مخلة بال�شرف اأو العتبار، ما لم يكن قد رد اإليه اعتباره.

3-  اأن يكون حا�شاًل على موؤهل جامعي منا�شب اأو �شهادة محا�شبية اأو قانونية احترافية على 
الأقـــل وتكون م�شدقة ومعتمدة من قبل وزارة التربيـــة والتعليم، وذلك في الأحوال التي 

يكون فيها طالب الترخي�س �شخ�شًا طبيعيًا.
4-  اأن يـــزاول ن�شاطـــه تحت �شجل تجاري �شاري المفعول، وذلك في الأحوال التي يكون فيها 

طالب الترخي�س �شخ�شًا اعتباريًا.
5-  �شداد الر�شم المقرر للجهاز.

6-  اأن يكون معينًا بموجب توكيل ر�شمي وذلك للت�شرف با�شمه فيما يخ�س جميع اللتزامات 
المتعلقة بال�شريبة في المملكة.

ب-  على الممثل ال�شريبي والوكيل ال�شريبي اللتزام بالآتي:
1-  الحتفاظ ب�شرية المعلومات التي يتلقاها من الخا�شع لل�شريبة.

2-  المتناع عن التخطيط اأو الم�شاركة في اأعمال تخالف القانون اأو هذه الالئحة.
ج-  فـــي حـــال موافقة الجهاز بالترخي�س للممثل ال�شريبي، ُيمنح رقم ت�شجيل �شريبي خا�س به 
كممثـــل �شريبي يختلف عن رقم ت�شجيلـــه ال�شريبي الخا�س به كخا�شع لل�شريبة، وفي حال 

رف�س الجهاز الطلب، عليه اإخطار مقدم الطلب برف�س طلبه م�شفوعًا باأ�شباب الرف�س.
د-  يجب على الخا�شع لل�شريبة اإخطار الجهاز بعزل اأو انتهاء مهمة الوكيل اأو الممثل ال�شريبي 
خـــالل ثالثيـــن يومًا من تاريخ العزل اأو انتهاء المهمة، ويجـــب على الجهاز وقف التعامل مع 
الوكيل اأو الممثل ال�شريبى بناًء على ذلك، ويجب على الممثل ال�شريبي اأو الوكيل ال�شريبي 

اإخطار الجهاز بتوقفه عن مبا�شرة وكالته اأو تمثيله.
مادة )99(

امل�شئولية الت�شامنية 

اأ-  فـــي حال تغير ال�شكل القانوني لل�شخ�س العتباري، يحـــل ال�شخ�س العتباري الجديد محل 
ال�شخ�س العتباري ال�شابق في جميع حقوقه والتزاماته ال�شابقة والجديدة تجاه الجهاز بما 

في ذلك اللتزام ب�شداد ال�شريبة الم�شتحقة واأية غرامات اإدارية م�شتحقة عليه. 
وفي حال ا�شتبدال ال�شخ�س العتباري باأكثر من �شخ�س اعتباري واحد، يعتبر كافة الأ�شخا�س 

العتباريين م�شئولين بالت�شامن عن ت�شديد ال�شريبة الم�شتحقة والغرامات الإدارية.
ب-  مـــع مراعـــاة اأحكام المادة )11( من القانون، في حال تنازل الخا�شع لل�شريبة عن اأعماله 
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اإلـــى �شخ�س اآخر، يعتبر الطرفين م�شئولين بالت�شامـــن عن �شداد ال�شريبة الم�شتحقة واأي 
غرامـــات اإداريـــة م�شتحقة خالل ال�شنة التي تـــم التنازل فيها وعـــن اأي مبالغ م�شتحقة عن 

ال�شنوات ال�شابقة والتي لم ت�شقط بمرور الزمن.
ج-  يكون ال�شركاء المت�شامنون م�شئولين بالت�شامن عن ال�شريبة والغرامات الإدارية الم�شتحقة 

وغيرها من اللتزامات المفرو�شة على ال�شركة.
مادة )100(

�شرية املعلومات

اأ-  يلتزم موظفو الجهاز وجميع القائمين على تنفيذ اأحكام القانون وهذه الالئحة بعدم الإف�شاح 
عن المعلومات التي ح�شلوا اأو اأطلعوا عليها بحكم وظائفهم اأو ب�شببها، اأثناء الخدمة اأو بعد 

انتهائها، اإل في الحالت الآتية:
1-  اأن يكـــون طلـــب الإف�شاح عـــن المعلومات �شادرًا بموجـــب اأمر ق�شائـــي اأو وفقًا لأحكام 

القانون اأو هذه الالئحة اأو اأي قانون اآخر نافذ في المملكة.
2-  الإف�شاح لموظف اآخر في الجهاز ب�شفته الر�شمية، اأو اإلى جهة حكومية في المملكة، اأو 

محكمة اأو هيئة �شريبية في بلد اأجنبي وفقًا لتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
3-  �شدور موافقة خطية من الخا�شع لل�شريبة بال�شماح بالف�شاح.

ب-  يجب على موظفي الجهاز اللتزام بالأمور الآتية:
1-  الإف�شاح فقط عن المعلومات الالزمة للغاية المرجوة من الف�شاح.

2-  التاأكـــد مـــن ا�شترجاع اأي م�شتندات مـــن الأجهزة الر�شمية بالمملكـــة خالل فترة زمنية 
منا�شبة.

ج-  ُيحظـــر على موظفـــي الجهاز القيام اأو الم�شاركة في اأي اإجـــراءات �شريبية تتعلق بالخا�شع 
لل�شريبة في الحالت اّلتية:

1-  وجود �شلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف والخا�شع لل�شريبة.
2-  وجـــود اأي ترابـــط اأو م�شلحة م�شتركة بيـــن الموظف والخا�شع لل�شريبـــة اأو بين اأي من 

اأقاربه حتى الدرجة الرابعة.
مادة )101(

م�شك وحفظ ال�شجالت والدفاتر املحا�شبية

اأ-  يجب على الخا�شع لل�شريبة م�شك وحفظ ال�شجالت المحا�شبية والدفاتر التجارية لأغرا�س 
ال�شريبة، وت�شمل كل ما يلي:
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1-  الدفاتر المحا�شبية التي تتعلق باأعمال الخا�شع لل�شريبة )جميع العمليات وفقًا لت�شل�شلها 
التاريخي والرقمي(.

2-  الميزانية وح�شابات الأرباح والخ�شائر.
3-  �شجالت الرواتب والأجور.

4-  �شجالت الأ�شول الثابتة.
5-  �شجالت وح�شاب المخزون )مت�شمنة الكميات والقيم( في نهاية اأي فترة �شريبية ذات 

�شلة.
6-  ن�شخـــة عن الفواتيـــر ال�شريبية واإ�شعـــارات الدائنـــة والمدينة التي اأ�شدرهـــا والفواتير 

ال�شريبية الأ�شلية التي تلقاها الخا�شع لل�شريبة.
7-  جميـــع الم�شتنـــدات الجمركية المتعلقـــة بمعامالت ال�شتيراد والت�شديـــر التي يقوم بها 

الخا�شع لل�شريبة.
8-  ال�شجالت الإ�شافية التي يحددها الجهاز.

ب-  يجـــب على الخا�شع لل�شريبـــة حفظ ال�شجالت والدفاتر المحا�شبية بطريقة �شليمة تجنبها 
التلف، واأن تكون قابلة للقراءة والمراجعة.

ج-  يجـــب اأن يتولى الممثـــل ال�شريبي اإم�شاك ال�شجالت المن�شو�ـــس عليها في الفقرة )اأ( من 
هذه المادة.

د-  يجـــوز اأن يقوم الوكيـــل ال�شريبي باإم�شاك ال�شجالت المن�شو�س عليهـــا في الفقرة )اأ( من 
هذه المادة.

هـ -  للجهاز اأن يطلب من الخا�شع لل�شريبة اإم�شاك وحفظ �شجالت اإ�شافية يحددها في اإخطار 
ير�شل اإلى الخا�شع لل�شريبة في الأحوال التي يقدر فيها الجهاز لزوم ذلك.

مادة )102(

م�شك وحفظ ال�شجالت والدفاتر املحا�شبية اإلكرتونياً

اأ-  للخا�شـــع لل�شريبـــة حفظ ال�شجالت والدفاتـــر المحا�شبية اإلكترونيًا عنـــد ا�شتيفاء ال�شروط 
الآتية:

1-  �شهولة الو�شول اإلى وا�شتخراج ال�شجالت والدفاتر المحا�شبية من نظام الحا�شب الآلي 
الم�شتخدم عند طلب الجهاز.

2-  اإمكانية حفظ الم�شتندات وغيرها من الوثائق التي تدعم ال�شجالت والدفاتر المحا�شبية 
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ب�شكل اإلكتروني اأو ن�شخة ورقية.
3-  الحتفاظ بال�شجالت والدفاتر المحا�شبية ب�شكل اآمن ل يمكن معه الم�شا�س اأو التالعب 

بها. 
ب-  يجـــوز للجهاز مراجعة النظـــام اللكتروني الم�شتخدم لدى الخا�شـــع لل�شريبة للتحقق من 

مالئمته لتطبيق اأحكام القانون وهذه الالئحة. 
مادة )103(

فرتة حفظ ال�شجالت والدفاتر املحا�شبية

اأ-  يجـــب على الخا�شـــع لل�شريبة حفـــظ ال�شجالت والدفاتـــر المحا�شبية لمـــدة خم�س �شنوات 
مح�شوبة من نهاية الفترة ال�شريبية المتعلقة بها.

ب-  يجب اإم�شاك وحفظ ال�شجالت المتعلقة بالأ�شول الراأ�شمالية لمدة خم�س �شنوات مح�شوبة 
من نهاية الفترة ال�شريبية التي تنتهي فيها فترة الت�شوية المتعلقة بهذه الأ�شول.

ج-  يجـــب اإم�شاك وحفـــظ ال�شجالت المتعلقة بالعقارات لمدة خم�شـــة ع�شرة �شنة مح�شوبة من 
نهاية الفترة ال�شريبية المتعلقة بها.

د-  يجوز للجهاز، قبل انق�شاء المدد الواردة في هذه المادة، اإخطار الخا�شع لل�شريبة ب�شرورة 
الحتفاظ بال�شجالت لفترة اإ�شافية ل تتجاوز خم�س �شنوات.

هـــــ-  في حال لم يعـــد ال�شخ�س خا�شعًا لل�شريبة ب�شبب انتقال ملكيـــة الن�شاط القت�شادي اإلى 
طرف اآخر اأو اندماجه مع طرف اآخر، يظل ملزما بحفظ ال�شجالت عن الفترة ال�شابقة على 

اإنتقال الملكية اأو الدمج وفقًا للمدد المن�شو�س عليها في هذه المادة.
و-  فـــي حال اإع�شار اأو اإفال�س الخا�شع لل�شريبة، يجب على ممثله القانوني الحتفاظ ب�شجالته 

لمدة ل تقل عن اإثني ع�شر �شهرًا من تاريخ انتهاء اإجراءات الإع�شار اأو الإفال�س.

مادة )104(

م�شك وحفظ ال�شجالت والدفاتر املحا�شبية من قبل الغري

يجـــوز للخا�شع لل�شريبة اأن يعين طرفًا ثالثـــًا لم�شك وحفظ ال�شجالت والدفاتر المحا�شبية 
وفقًا لأحكام القانون وهذه الالئحة، وفي جميع الأحوال يكون الخا�شع لل�شريبة م�شئوًل عنها.

مادة )105(

لغة ال�شجالت والدفاتر املحا�شبية

ُتم�شك ال�شجالت والدفاتر المحا�شبية وغيرها من الوثائق المطلوب اإم�شاكها وحفظها وفقًا 
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لأحكام القانون وهذه الالئحة باللغة العربّية اأو الإنجليزية.

مادة )106(

احت�شاب املهل

اأ-  يجـــب على الخا�شع لل�شريبة تقديم الإقـــرارات ال�شريبية و�شداد مبالغ ال�شريبة الم�شتحقة 
اإلـــى الجهاز ومبا�شـــرة الطلبات والإجـــراءات ال�شريبية خالل المهـــل القانونية المبينة في 

القانون وهذه الالئحة.
ب-  عند احت�شاب المهل، ل يدخل تاريخ الإخطار �شمن المهلة المحددة.

ج-  فـــي حـــال وقوع اليوم الأخير من المهلة في يوم عطلة ر�شمية، يتم تمديد المهلة اإلى اأول يوم 
عمل يليه.

د-  يعتبـــر التقويم الميالدي هـــو التقويم المعمول به في جميع المواعيـــد المن�شو�س عليها في 
القانون وهذه الالئحة.

الف�شل الع�شرون

اأحكام انتقالية

مادة )107(

التوريدات اخلا�شعة لل�شريبة بعد نفاذ القانون

اأ-  ت�شتحـــق ال�شريبة على توريدات ال�شلع والخدمـــات وعلى ا�شتيراد ال�شلع التي تتم اإعتبارًا من 
تاريخ نفاذ القانون.

ب-  لأغرا�ـــس تطبيـــق المـــادة )75( من القانـــون، يعتبر تاريـــخ التوريد في اأو بعـــد تاريخ نفاذ 
القانون في حال ح�شول اأي من الحالت التالية في اأو بعد تاريخ نفاذ القانون: 

1-  بدء نقل ال�شلع، اإذا كانت تنقل بغير اإ�شراف من المورد.
2-  و�شع ال�شلع تحت ت�شرف العميل.

3-  النتهـــاء مـــن تركيب ال�شلع اأو تجميعهـــا، فيما يتعلق بالتوريـــدات الم�شمولة بالتركيب اأو 
التجميع. 

4-  اإتمام تنفيذ الخدمة.
مادة )108(

العقود غري امل�شمولة بال�شريبة املربمة قبل نفاذ القانون

لأغرا�ـــس تطبيـــق المادة )76( مـــن القانون، يعتبـــر المقابل مت�شمنـــًا لل�شريبة، وتحت�شب 
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ال�شريبة وفقًا للمعادلة الآتية: 
ال�شريبة = المقابل x )ن�شبة ال�شريبة( / )100% + ن�شبة ال�شريبة(

مادة )109(

مدد الفرتات ال�شريبية خالل املرحلة النتقالية 

ا�شتثنـــاًء ممـــا ورد فـــي الفقرة )اأ( مـــن المادة )48( مـــن هذه الالئحـــة، تحت�شب الفترات 
ال�شريبة خالل المرحلة الإنتقالية لتطبيق اأحكام القانون خالل ال�شنة الأولى التي تبداأ في الأول 

من يناير لعام 2019 وتنتهي في 31 دي�شمبر 2019 كالآتي:
اأ-  بالن�شبـــة للخا�شعيـــن لل�شريبة الذين يكون ت�شجيلهم �شاريـــًا في تاريخ نفاذ القانون وتتجاوز 
قيمـــة توريداتهم ال�شنوية خم�شة مالييـــن دينار، تحت�شب جميع الفترات ال�شريبية لهم على 

اأ�شا�س ربع ال�شنة الميالدية لل�شنة التي تبداأ في الأول من �شهر يناير لعام 2019.
ب-  بالن�شبـــة للخا�شعيـــن لل�شريبة الذين يكون ت�شجيلهم �شاريًا في تاريـــخ نفاذ القانون وقيمة 
توريداتهـــم ال�شنويـــة ل تقل عن حد الت�شجيـــل الختياري ول تتجاوز خم�شـــة ماليين دينار، 

تحت�شب الفترات ال�شريبية لهم وفقًا لما يلي:
1-  من اأول يناير 2019 حتى 30 يونيو 2019.

2-  من اأول يوليو 2019 حتى 30 �شبتمبر 2019.
3-  من اأول اأكتوبر 2019 حتى 31 دي�شمبر 2019.

ج-  بالن�شبـــة للخا�شعيـــن لل�شريبة الذي يكون ت�شجيلهم �شاريًا بعـــد تاريخ نفاذ القانون وقبل 1 
يوليو 2019، تبداأ الفترة ال�شريبية الأولى لهم من تاريخ ت�شجيلهم وتنتهي في تاريخ 30 يونيو 
2019، بغ�س النظر عن قيمة توريداتهم ال�شنوية. وتحت�شب الفترات ال�شريبية الالحقة لهم 

خالل عام 2019 وفقًا لما يلي:
1-  من اأول يوليو 2019 حتى 30 �شبتمبر 2019.

2-  من اأول اأكتوبر 2019 حتى 31 دي�شمبر 2019.
د-  بالن�شبـــة للخا�شعين لل�شريبة الذي يكون ت�شجيلهـــم �شاريًا في اأو بعد تاريخ اأول يوليو 2019 
وقبل 1 اأكتوبر 2019، تبداأ الفترة ال�شريبية الأولى لهم من تاريخ ت�شجيلهم وتنتهي في تاريخ 
30 �شبتمبـــر 2019، بغ�س النظر عن قيمـــة توريداتهم ال�شنوية. وتكـــون الفترات ال�شريبية 

الالحقة لهم خالل عام 2019 من اأول اأكتوبر 2019 حتى 31 دي�شمبر من ذات العام.
هــ-  بالن�شبة للخا�شعين لل�شريبة الذي يكون ت�شجيلهم �شاريًا في اأو بعد تاريخ اأول اأكتوبر 2019 
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وقبـــل 31 دي�شمبر 2019، تبداأ الفترة ال�شريبية لهم مـــن تاريخ ت�شجيلهم وتنتهي في تاريخ 
31 دي�شمبر 2019، بغ�س النظر عن قيمة توريداتهم ال�شنوية.

مادة )110( 

�شداد ال�شريبة امل�شتحقة عن ال�شترياد خالل الفرتة النتقالية 

ُتعامل ال�شريبة الم�شتحقة عن ال�شتيراد على ال�شلع الواردة للمملكة خالل الفترة النتقالية 
في ال�شنة الأولى من تطبيق اأحكام القانون والتي تبداأ في الأول من يناير لعام 2019 وتنتهي في 

31 دي�شمبر 2019 طبقًا لالإجراءات والنظم والأو�شاع التي يحددها الجهاز.

مادة )111(

معاملة الدول غري املطبقة

ُيعلـــن الجهاز اعتبار اأي دولة ع�شـــو بالمجل�س كدولة مطبقة لأغرا�ـــس ال�شريبة، وفي حال 
عـــدم �شـــدور هذا البيان من قبـــل الجهاز، ُتعامل اأي دولـــة ع�شو كدولة خارج نطـــاق اإقليم دول 

المجل�س لغايات تطبيق ال�شريبة.

الف�شل احلادي والع�شرون 

اأحكام ختامية

مادة )112(

ال�شتثناءات من نطاق ال�شريان

ل ت�شـــري الأحكام المن�شو�س عليها في الف�شـــول ال�شابع ع�شر والثامن ع�شر والتا�شع ع�شر 
والع�شرين من هذه الالئحة، على القوات الع�شكرية والجهات الأمنية العاملة في المملكة، كما ل 
يخل اأي حكم اآخر من اأحكام هذه الالئحة بمتطلبات مراعاة ال�شرية الالزمة في �شئون الجهات 

الم�شار اإليها.

مادة )113(

التفوي�س يف بع�س الإخت�شا�شات 

ُيفو�ـــس الرئي�ـــس التنفيذي للجهاز فـــي اإ�شدار قرارات فر�ـــس الغرامة الإداريـــة، وفي رفع 
الدعـــاوى الجنائيـــة عن جرائـــم التهرب ال�شريبي الـــواردة في المادة )63( مـــن القانون، وفي 

الت�شالح في تلك الجرائم.
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مادة )114(

الأدلة التو�شيحية والإر�شادات ال�شريبية 

ي�شـــدر الرئي�ـــس التنفيـــذي للجهاز الأدلـــة التو�شيحيـــة والإر�شادات وال�شروحـــات الالزمة 
لتطبيـــق اأحكـــام القانـــون ولئحته التنفيذيـــة، ويلتزم بها الجهـــاز، وعلى الخا�شـــع لل�شريبة اأن 

ي�شتعين وي�شتر�شد بها في التطبيق.
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )208( ل�سنة 2018

 ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار 

يف منطقة مدينة حمد - جممع 1203

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعـــد الطالع على قانون تنظيم المباني ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية، 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمير  وعلـــى المر�شـــوم بقانون رقـــم )3( ل�شنـــة 1994 ب�شـــاأن تق�شيـــم الأرا�شي المعـــدَّ

والتطوير، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم)16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمير  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتق�شيم الأرا�شي المعدَّ

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلـــى المر�شوم رقـــم )68( ل�شنة 2012 باإعـــادة تنظيم وزارة �شئـــون البلديات والتخطيط 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة، ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وعلى موافقة المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

يغيَّر ت�شنيف العقار رقم 10020321 الكائن بمنطقة مدينة حمد مجمع 1203 اإلى  ت�شنيف 
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مناطق الِخْدمات والمرافق العامة )PS( وفقًا ِلـما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، 
ـــق عليه ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة فـــي قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم )28(  وتطبَّ

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

  ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 3 ديــ�شـمـبـــــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )209( ل�سنة 2018

 ب�شاأن تغيري ت�شنيف عقار 

يف منطقة اللوزي - جممع 1020

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعـــد الطالع على قانون تنظيم المباني ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية، 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمير  وعلـــى المر�شـــوم بقانون رقـــم )3( ل�شنـــة 1994 ب�شـــاأن تق�شيـــم الأرا�شي المعـــدَّ

والتطوير، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمير  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتق�شيم الأرا�شي المعدَّ

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلـــى المر�شوم رقـــم )68( ل�شنة 2012 باإعـــادة تنظيم وزارة �شئـــون البلديات والتخطيط 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة، ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وعلى موافقة المجل�س البلدي لبلدية المنطقة ال�شمالية،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـــر ت�شنيف العقار رقـــم 10031976 الكائن بمنطقة اللوزي مجمـــع 1020 اإلى  ت�شنيف  يغيَّ
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مناطـــق الم�شاريع ذات الطبيعـــة الخا�شة )SP( ِوفقًا ِلـما هو وارد فـــي الخارطة المرافقة لهذا 
القـــرار، وتطبَّق عليه ال�شتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم 

)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 3 ديــ�شـمـبـــــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )211( ل�سنة 2018

 ب�شاأن ت�شنيف عقار

 يف منطقة و�شط املنامة - جممع 304

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعـــد الطالع على قانون تنظيم المباني ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 

وتعديالته، وعلى الأخ�س المادة )20( منه،
وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراني، ولئحته التنفيذية، 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
ة للتعمير  وعلـــى المر�شـــوم بقانون رقـــم )3( ل�شنـــة 1994 ب�شـــاأن تق�شيـــم الأرا�شي المعـــدَّ

والتطوير، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وعلى قانون البلديات، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام المرا�شيم بقوانين ب�شاأن ا�شتمالك 
ة للتعمير  الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتق�شيم الأرا�شي المعدَّ

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلـــى المر�شوم رقـــم )68( ل�شنة 2012 باإعـــادة تنظيم وزارة �شئـــون البلديات والتخطيط 
ل بالمر�شوم رقم )47( ل�شنة 2017، العمراني، المعدَّ

وعلى ال�شتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة، ال�شادرة بالقرار رقم 
ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، المعدَّ

وبعد العْر�س على مجل�س اأمانة العا�شمة،
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـــف العقار رقم 03160614 الكائـــن بمنطقة و�شط المنامة مجمع 304 �شمن  ت�شنيف  ي�شنَّ
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ق  مناطق ال�شكن المت�شل ج )RHC( ِوفقًا ِلـما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّ
عليـــه ال�شتراطات التنظيمية للتعميـــر الواردة في قرار رئي�س مجل�س الـــوزراء رقم )28( ل�شنة 

.2009

مادة )2(

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُين�َشر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ َن�ْشِره.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 25 ربيع الأول 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 3 ديــ�شـمـبـــــر 2018م
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وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )216( ل�سنة  2018

باإ�شدار الالئحة الداخلية ملجل�س اأمانة العا�شمة

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعـــد الطـــالع على قانـــون البلديـــات ال�شادر بالمر�شـــوم بقانـــون رقـــم )35( ل�شنة 2001 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002 وتعديالتها،
وبناًء على عْر�س رئي�س مجل�س اأمانة العا�شمة،

وبعد موافقة مجل�س اأمانة العا�شمة،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمل باأحكام الالئحة الداخلية لمجل�س اأمانة العا�شمة المرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

على رئي�س مجل�س اأمانة العا�شمة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره 
في الجريدة الر�شمية.

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�شام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 2 ربيـــع الآخر 1440هـ 
الـمــــوافــــــق: 9 ديــ�شـمـبــــــــر 2018م
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الالئحة الداخلية ملجل�س اأمانة العا�شمة

الف�شل الأول

اأحكام عامة

مادة )1(

فـــي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمـــات والعبارات التالية المعانَي المبيَنة قريَن ُكلٍّ 
منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

القانون: قانون البلديات، ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001.

الالئحة التنفيذية: الالئحة التنفيذية للقانون، ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002.

الوزارة: الوزارة المخت�شة ب�شئون البلديات.

الوزير: الوزير المخت�س ب�شئون البلديات.

المحافظة: محافظة العا�شمة.

المجل�س: مجل�س اأمانة العا�شمة.

الأمانة: اأمانة العا�شمة.

الرئي�س: رئي�س المجل�س.

المدير العام: مدير عام الأمانة.

اأمين ال�شر: اأمين �شر المجل�س.

مادة )2(

ُيمار�ـــس المجل�ـــس �شالحياته، ويكـــون نظام �شير العمـــل به على النحو الـــوارد في القانون، 
والالئحة التنفيذية، وهذه الالئحة.

مادة )3(

ي الرئي�س واأع�شاء المجل�س – قبل ممار�شتهـــم لأعمالهم - اليمين التالية اأمام الوزير  يـــوؤدِّ
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ِوْفقـــًا للت�شل�شـــل الوارد بمر�شوم ت�شكيـــل المجل�س، وذلك خالل خم�شة ع�شـــر يوم عمل من تاريخ 
ت�شكيل المجل�س:

َي اأعمالي  "اأُق�ِشم باهلل العظيم اأْن اأكوَن مخل�شًا للوطن وللملك، واأْن اأحترَم القانون، واأْن اأوؤدِّ
دق". بالأمانِة وال�شِّ

مادة )4(

يعقد المجل�س جل�شاته داخل مقره.
ويجوز للمجل�س اأن يجتمع في مقر اآخر اإذا راأى الرئي�س �شرورة لذلك، على اأْن يكون الجتماع 
فـــي اأحـــد الأماكن الحكومية في نطاق الأمانة. ويعدُّ كل اجتمـــاع يعقده المجل�س في غير الزمان 

ر باطاًل، وتبطل القرارات ال�شادرة عنه. والمكان المقرَّ

مادة )5(

يكـــون انعقـــاد الجتماع الأول للمجل�س بدعوة من الرئي�س خـــالل مدة ل تتجاوز ثالثين يومًا 
من تاريخ ت�شكيل المجل�س. 

د له بثالثة اأيام على الأقل، مرفقًا بها  ه الدعوة لهذا الجتماع كتابًة قبل الموعد المحدَّ وتوجَّ
جدول الأعمال، ويجوز تق�شير هذا الميعاد في حالة ال�شتعجال.

مادة )6(

يجتمع المجل�س اجتماعًا عاديًا مرتين كل �شهر على الأقل بدعوة من الرئي�س،  اأو نائبه حال 
غياب الرئي�س.

رها، اأو اإذا طلب عقد  ويجـــوز للرئي�س اأْن يدعو المجل�ـــس اإلى اجتماع غير عادي لأ�شباب يقدِّ
الجتمـــاع اأربعـــة اأع�شاء علـــى الأقل. وي�شتمر المجل�ـــس في هذا الجتماع حتى يتـــم النتهاء من 
مناق�شـــة الم�شائل التـــي ُدِعي للنظر فيها، اأو بناًء على موافقة اأغلبيـــة الأع�شاء الحا�شرين على 

اإنهاء الجتماع.

مادة )7(

ُتعَقـــد اجتماعات المجل�س بناًء على دعوة كتابية من الرئي�س قبل وقت انعقادها بثالثة اأيام 
د فيها مكان الجتمـــاع وزمانه، ويرَفق بها جدول الأعمال والمذكرات والتقارير  علـــى الأقل، يحدِّ
وم�شروعـــات القرارات والتو�شيات المتعلقة بالمو�شوعات المدرجة على الجدول، ما لم يكن قد 

�شبق توزيعها.
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مادة )8(

ت�شـــدر قرارات المجل�س وتو�شياته بالأغلبية المطلقـــة لالأع�شاء الحا�شرين، وعند َت�شاوي 
ح الجانب الذي منه رئي�س الجل�شة. الأ�شوات يرجَّ

مادة )9(

ـــن الأغلبية على هذا النحـــو اأو ثار خالف  يكـــون الت�شويـــت بوا�شطة رْفع اليـــد، فاإن لم تتبيَّ
حولهـــا، اأُِخذ الراأي بطريقة المنـــاداة على الأع�شاء باأ�شمائهم. وفي جميـــع الأحوال يكون اإدلء 

رئي�س الجل�شة ب�شوته بعد ت�شويت �شائر الأع�شاء.
مادة )10(

يكون الت�شويت على قرارات المجل�س وتو�شياته علنيًا.
وا�شتثنـــاًء مـــن اأحكام الفقـــرة الأولى يجوز اإجـــراء الت�شويت �شريًا كلمـــا طلب ذلك ن�شف 

الأع�شاء الحا�شرين في م�شاألة معرو�شة اأمام المجل�س.
 

مادة )11(

نـــه الوزير، يقوم باإعداد جدول الأعمـــال المعد من ِقَبل اللجنة  يكـــون للمجل�س اأمين �شر يعيِّ
له الرئي�س بذلك، وُيعَر�س هذا الجدول  العامة الدائمة، فاإن لم يكن حا�شرًا تولَّى اإعداده َمن يخوِّ

على الرئي�س لإقراره.
دها الرئي�س،  وُيراعـــى في ترتيب جدول الأعمال اأْن تدرج اأوًل الم�شائل الم�شتعَجلة التي يحدِّ
لة بترتيب تواريخ تاأجيلها، ثم الم�شائل الأخرى بالترتيب الذي يراه الرئي�س  تليها الم�شائل الموؤجَّ

بناًء على اقتراح الأع�شاء.
مادة )12(

يتلقى المجل�س جميع ال�شكاوى التي ترد من المواطنين اأو من الجهات المختلفة والتي تدخل 
�شمـــن اخت�شا�شاتـــه، على اأْن تحال هذه الم�شائـــل للجان المتخ�ش�شة فـــي المجل�س لدرا�شتها 

واتخاذ القرار المنا�شب ب�شاأنها.

الف�شل الثاين

اجلل�شات

الفرع الأول

نظام العمل يف اجلل�شات و�شْبِطها

مادة )13(

ع فيه الأع�شاء قبل افتتاح الجل�شة بن�شف �شاعة على الأقل. ُيعدُّ �شجل خا�س للح�شور يوقِّ
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ول يكون انعقاد المجل�س �شحيحًا اإل بح�شور اأكثر من ن�شف عدد الأع�شاء، واإذا لم يكتمل 
ل النعقاد لمدة اأ�شبوع. وُيعتَبر اجتماع المجل�س �شحيحًا في المرة الثانية اإذا ح�شره  الن�شاب اأُجِّ

اأربعة اأع�شاء على الأقل.
وفي جميع الأحوال، ل ينعقد الجتماع اإل بح�شور الرئي�س اأو نائبه.

مادة )14(

يتولى الرئي�س اأو نائبه - بح�شب الأحوال - رئا�شة الجل�شات، والإ�شراف على اأعمال المجل�س 
وِحْفـــظ النظام داخـــل قاعة المجل�س، وهـــو الذي يفتتح الجل�شـــات ويراأ�شهـــا، وي�شبطها ويعلن 
انتهاءهـــا ورْفعهـــا، ويدير المناق�شات، ويـــاأذن في الكالم، وُتطَلب الإي�شاحـــات عن طريقه، كما 
يعلن نتائج القتراحات وقرارات المجل�س وتو�شياته. وله اأن يو�شح اأو ي�شتو�شح اأية م�شاألة يراها 
غام�شـــة، ويطـــرح المو�شوعـــات لأْخذ الراأي عليهـــا والتحدث في اأيِّ وقت متى مـــا راأى في ذلك 

فائدة لنظام المناق�شة اأو لإي�شاحها.

مادة )15(

اإذا غـــاب الرئي�س، تولَّى نائبه رئا�شة الجل�شـــات، وفي حال غيابهما معًا يتولَّى الرئا�شة اأكبر 
رة للرئي�س في اإدارة الجل�شة. الأع�شاء �شنًا، وتكون لرئي�س الجل�شة كافة الخت�شا�شات المقرَّ

مادة )16(

يتولـــى اأميـــن ال�شر اأو َمـــن يخوله الرئي�س - بح�شـــب الأحوال - تحريـــر محا�شر الجل�شات، 
ن فيها اأ�شماء الأع�شاء الحا�شرين والغائبين، وملخ�شًا وافيًا لوقائع الجل�شة، وما تدور فيها  ويدوِّ

من مناق�شات واآراء، وما ي�شدر من قرارات وتو�شيات. 

مادة )17(

بعد افتتاح الجل�شـــة يعلن الرئي�س اأ�شماء الأع�شاء المعتذريـــن وطالبي الإجازات والغائبين 
عن الجتماع دون عذر، ثم ي�شادق المجل�س على ما تم تحريره من محا�شر الجل�شات ال�شابقة. 
وللرئي�س اإحاطة الأع�شاء بقائمة المرا�شالت ال�شادرة والواردة للمجل�س باإطالعهم عليها، 

ثم ي�شتعر�س الرئي�س اأهم اللقاءات والجتماعات التي مثَّل فيها المجل�س.

مادة )18(

ثِبـــت خطاأً علـــى ل�شانه عند  لكـــل ع�شـــو من الأع�شـــاء الحا�شريـــن اأْن يطلب ت�شحيـــح ما اأُ
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الت�شديـــق علـــى مح�شر الجل�شة ال�شابقة. وفي حال �شدر قـــرار المجل�س بقبول الت�شحيح يثبت 
ح بمقت�شاه المح�شر ال�شابق. ول يجوز اإجراء  ذلـــك في مح�شر الجل�شة التي �شدر فيها، وي�شحَّ

اأيِّ ت�شحيح في المح�شر بعد الت�شديق عليه.
ويوقـــع على المح�شر كل مـــن الرئي�س واأمين ال�شـــر بعد الت�شديق عليه مـــن ِقَبل الأع�شاء، 
وتحَفـــظ لدى اأمانة �شر المجل�ـــس، وتر�َشل ن�شخة من المح�شر لأع�شـــاء المجل�س والمدير العام 

قبل الجل�شة التالية بثالثة اأيام على الأقل.

مادة )19(

في جميع الأحوال، ل يجوز لغير الأع�شاء وموظفي المجل�س وم�شتخَدميه دخول قاعة اجتماع 
ح له بدخول  المجل�س اأثناء انعقاد الجل�شات اإل بعد موافقة اأغلبية الأع�شاء، ويجب على من ي�شرَّ
القاعـــة مراعاة اأن يلزم الهدوء التام واأل ُيظِهر عالمات ال�شتح�شان اأو ال�شتهجان، واأْن يراعي 

التعليمات التي يبديها له رئي�س الجل�شة اأو َمن يكلفه بحفظ النظام.
ولرئي�س الجل�شة اأْن يطلب ممن يقع منه اإخالل بالنظام اأْن يخرج من القاعة، فاإذا لم يمتثل 

فله اأْن ياأمر باإخراجه اإذا اقت�شى الحال.

مادة )20(

يِعدُّ المجل�س في نهاية كل دور انعقاد تقريرًا عن اأعماله يبيِّن فيه ب�شفة عامة المو�شوعات 
التـــي ُعِر�شت على المجل�س ومـــا اتخذه من قرارات وتو�شيات ومقترحـــات، وما تم تنفيذه منها 
ومـــا لم يتم تنفيذه واأ�شباب ذلـــك، وال�شعوبات التي حالت دون التنفيـــذ ومقترحات تذليل هذه 

ال�شعوبات.
م فيه كامل اأعماله واقتراحاته وتو�شياته  كما يِعدُّ المجل�س تقريرًا نهائيًا في نهاية مدته يَقيِّ

وذلك خالل فترة انعقاده الممتدة لأربع �شنوات.
ويرفع المجل�س التقارير الم�شار اإليها في الفقرتين ال�شابقتين اإلى الوزير.

الفرع الثاين

نظام الكالم يف اجلل�شات

مادة )21(

ل يجـــوز لأيِّ ع�شـــو اأْن يتكلـــم في الجل�شة اإل بعـــد اأْن يطلب الكلمة وياأذن لـــه رئي�س الجل�شة 
بذلك. ول يجوز للرئي�س اأْن يرف�س الإذن في الكالم اإل ل�شبب تقت�شيه اأحكام هذه الالئحة.

وياأذن الرئي�س في الكالم ح�شب ترتيب طلبات الأع�شاء وذلك مع مراعاة �شالح المناق�شة.
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ول يجـــوز للع�شـــو اأْن يتكلم اأكثـــر من مرتين في ذات المو�شوع في الجل�شـــة الواحدة، اإل اإذا 
�س له. اأجاز له ذلك رئي�س الجل�شة. ويكون الكالم من مكان الع�شو المخ�شَّ

وفـــي جميع الأحوال، ل ُيقَبـــل طلـب الكالم في مو�شوع �شبق واأْن اأحالـــه المجل�س اإلى اإحدى 
م اللجنة تقريرها، ما لم يَر المجل�س خالف ذلك لأ�شباب جدية. اللجـان اإل بعد اأن تقدِّ

مادة )22(

يجـــوز للمجل�ـــس بعد المناق�شـــة في مو�شوع مـــا اأْن يوؤجل البتَّ فيه اإلى اجتمـــاع لحق اإذا ما 
اقت�شى الأمر ا�شتي�شاح بع�س البيانات اأو راأى اأْن يحيله اإلى اإحدى اللجان لدرا�شته.

وفي جميع الأحوال، ل تجوز المناق�شة في مو�شوع غير مدرج في جدول اأعمال الجل�شة.

مادة )23(

للمجل�ـــس بنـــاًء على اقتراح مـــن رئي�ِشه اأو طلب مـــن اأربعة اأع�شاء على الأقـــل اأو اقتراح من 
نًا لالنتهاء من مناق�شة اأحد المو�شوعات واأْخذ الراأي فيه. اللجنة المخت�شة، اأْن يحدد وقتًا معيَّ

مادة )24(

ياأذن رئي�س الجل�شة دائمًا في الكالم في الأحوال الآتية:
1 - الدفـــع بعدم جواز المناق�شة في المو�شـــوع المطروح لَتَعاُر�شه مع اأحكام الد�شتور والقوانين 

ال�شارية.
2 - توجيه النظر اإلى مراعاة اأحكام القانون، والالئحة التنفيذية، وهذه الالئحة.

3 - طلب تاأجيل المناق�شة اأو اإرجاء النظر في المو�شوع المطروح للبحث اإلى ما بعد الف�شل في 
مو�شوع اآخر ذي اأهمية مرتبط به ويجب البتُّ فيه اأوًل.

َعى بها. دة مدَّ 4 - ت�شحيح واقعة محدَّ
5 - الرد على قول يم�س �شخ�س طالب الكالم.

ولهذه الطلبات اأولوية على المو�شوع الأ�شلي، ويترتب عليها وْقف المناق�شة فيه حتى ي�شدر 
قرار المجل�س ب�شاأنه.

مادة )25(

ه كالمه لغير رئي�س الجل�شة، ويجـــب عليه األ يكرر اأقواله ول اأقوال  ل يجـــوز للمتكلـــم اأْن يوجِّ
غيره، واأل يخرج عن المو�شوع المطروح للبحث اأو ي�شتعمل اأقواًل اأو اأفعاًل اأو اإ�شارات غير لئقة 
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ر لإدارة الجل�شات. اأو اأْن ياأتي اأمرًا مخاًل بالنظام المقرَّ

مادة )26(

ل يجـــوز لأيِّ ع�شو مقاطعة المتكلم ول اإبداء اأية مالحظة اإليه. وللرئي�س وحده الحق في اأْن 
َح  ه المتكلم في اأية لحظة اأثناء كالمه اإلى مراعاة اأحكام هذه الالئحة، اأو اإلى اأن راأيه قد و�شُ ُيَنبِّ
ه اإليه تحذيرًا بذلك  و�شوحًا كافيًا، واأنه ل محل ل�شتر�شاله في الكالم، فاإن لم يمتثل فله اأن يوجِّ

مع اإثبات هذا الأمر في مح�شر الجل�شة.

مادة )27(

اإذا بـــدا للرئي�ـــس اأنَّ اقتراحًا مـا لي�ـــس من اخت�شا�س المجل�س، ُعر�ـــس الأمر على المجل�س 
للبتِّ في م�شاألة الخت�شا�س.

مادة )28(

اإذا اأخـــل المتكلم بالنظام مخالفًا بذلك اأٍيًا من اأحكام القانون اأو الالئحة التنفيذية اأو هذه 
هًا اإياه ولفتًا  الالئحـــة، فعلى رئي�س الجل�شة في هذه الحالـــة اأن ينادي الع�شو المتكلم با�شمه منبِّ
نَظره للمحافظة على النظام. وله اإذا اقت�شى الأمر مْنع المتكلم من ال�شتمرار في الكالم، فاإذا 

اعتر�س رجع الرئي�س اإلى راأي المجل�س ليف�شل في الأمر دون مناق�شة.

مادة )29(

ـــه الرئي�س تنبيهًا لأيِّ ع�شو ولم يمتثل لذلـــك، فللمجل�س بناًء على اقتراح الرئي�س اأن  اإذا وجَّ
يمنع الع�شو من الكالم في ذات المو�شوع اأو حتى انتهاء الجل�شة، ويكون المْنع من الكالم بقرار 

من المجل�س دون مناق�شة.

مادة )30(

في حالة عدم امتثال المخالف لقرار المجل�س ال�شادر طبقًا لحكم المادة )29( فللمجل�س، 
ر اإخراج الع�شو من مقر انعقاد الجل�شة. بناًء على اقتراح الرئي�س، اأْن يقرِّ

مادة )31(

اإذا لـــم يمتثل الع�شو اإلى القـــرار ال�شادر باإخراجه من مقر انعقـــاد الجل�شة، ُترفع الجل�شة 
موؤقتـــًا، وللرئي�س اأن يتخذ من التدابير ما يراه لزمًا لتنفيذ قرار المجل�س، على اأنه يجوز للع�شو 
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اأن يوقف اأثر القرار اإذا اعتذر عن عدم ان�شياعه لقرار المجل�س، ويعر�س الرئي�س هذا العتذار 
على المجل�س للبتِّ في قبوله من عدمه.

مادة )32(

اإذا تكـــرر مـــن الع�شو فـــي دور النعقاد ذاته ما يوجب اإخراجه من مقـــر انعقاد الجل�شة فال 
ر حرمانه من ال�شتراك في اأعمال المجل�س  ُيقَبل منه العتذار، وللمجل�س في هذه الحالة اأْن يقرِّ

ولجانه لمدة ل تزيد على �شهر من تاريخ الجل�شة التي �شدر فيها هذا القرار.

مادة )33(

اإذا اختـــل النظـــام ولم يتمكن الرئي�س مـــن اإعادته، اأعلن عزمه على وقـــف الجل�شة، فاإن لم 
ي�شتتـــب النظـــام، رفع الجل�شة مدة ل تزيد على �شاعة، فاإذا ا�شتمـــر الإخالل بالنظام بعد اإعادة 

لها الرئي�س اإلى يوم اآخر. الجل�شة، اأجَّ
وللرئي�ـــس اأْن ياأمـــر بحذف اأية كلمة اأو عبارة من مح�شـــر الجل�شة تكون قد �شدرت عن اأحد 
الأع�شاء بالمخالفة لأحكام هذه الالئحة. وعند العترا�س على ذلك، ُيعَر�س الأمر على المجل�س 

لإ�شدار قراره في هذا ال�شاأن دون مناق�شة.

مادة )34(

يجوز لرئي�س الجل�شة اأْن يقترح اإقفال باب المناق�شة في الحالت الآتية:  
1 - بناًء على طلب اأربعة اأع�شاء على الأقل.

2 - اإذا ُعِر�س مو�شوع للبحث ولم يطلب اأحد الأع�شاء الكالم في نف�س المو�شوع.
3 - اإذا ا�شتوفى المو�شوع بحثه.

فـــاإذا اأبدى اأحد الأع�شاء اعترا�شًا على الإقفـــال اأِذن الرئي�س بالكالم لواحد من الموؤيدين 
ثم لواحد من المعتر�شين وبعد ذلك يوؤخذ راأي المجل�س في اإنهاء المناق�شة اأو ال�شتمرار فيها.
وُي�شِدر المجل�س قراره باإقفال باب المناق�شة اأو ال�شتمرار فيها باأغلبية الأع�شاء الحا�شرين.

مادة )35(

للرئي�س اأْن يرفع الجل�شة موؤقتًا لال�شتراحة مدة ل تزيد على ن�شف �شاعة، وعليه اأْن يرفعها 
لل�شالة اإذا حان وقتها.
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الفرع الثالث

اجلل�شات ال�شرية

مادة )36(

جل�شـــات المجل�س علنيـــة، ويجوز عْقُدها �شرية بنـــاًء على طلب من رئي�ـــس الجل�شة اأو اأربعة 
ر المجل�س في جل�شة  م الطلب كتابة اإلى الرئي�س، ويقرِّ اأع�شـــاء علـــى الأقل. وفي هذه الحالة، يقدَّ

�شرية ما اإذا كانت المناق�شة في المو�شوع المطروح اأمامه ُتجَرى في جل�شة علنية اأم �شرية.

مادة )37(

ح لهـم بدخولها، ول يجوز اأْن  ـــرِّ عنـــد انعقـــاد المجل�س في جل�شة �شرية ُتخَلى القاعة ممن �شُ
ح لهم المجل�س بذلك من موظفيه. يح�شر الجل�شة اأحد غير الأع�شاء اإل َمن ي�شرِّ

مادة )38(

له  ر تحرير مح�شـــر للجل�شة ال�شرية، ويتولـــى ذلك اأمين ال�شـــر اأو َمن يخوِّ للرئي�ـــس اأْن يقـــرِّ
الرئي�ـــس - بح�شـــب الأحـــوال -، وُيحَفظ هـــذا المح�شر لـــدى الرئي�س، ول يجوز لغيـــر الأع�شاء 

ه. الطالع عليه. وللمجل�س اأْن يقرر في اأيِّ وقت في جل�شة �شرية، ن�ْشر هذا المح�شر اأو بع�شِ

مادة )39(

يجـــوز للمجل�ـــس اأْن يقرر اأْن تكون المناق�شة واإبداء الآراء حـــول مو�شوع باأكمله اأو جزء منه، 
وعنـــد الت�شويت يجـــب تحديد المو�شوع المطلوب القتراع عليه بطريقـــة ي�شُهل بها اأْخذ الآراء، 

بة والت�شويت على كل م�شاألة على ِحَدة. ويجوز تجزئة الم�شائل المت�شعِّ

الف�شل الثالث

اأجهزة املجل�س

الفرع الأول

الرئي�س

مادة )40(

الرئي�ـــس هو الـــذي ُيمثل المجل�س فـــي ات�شاله بالـــوزارات والهيئات فـــي المملكة، ويتحدث 
با�شمـــه، وي�شرف على جميع اأعماله، ويتولى الإ�شراف على اأمانة �شر المجل�س، وُيراعي في ذلك 

كله تطبيق اأحكام القانون ولئحته التنفيذية وهذه الالئحة. 
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مادة )41(

للرئي�ـــس دعوة اأية لجنة مـــن لجان المجل�س لالنعقاد لبحث مو�شوع هـــام اأو عاجل، ويراأ�س 
جل�شات اللجان التي يح�شرها.

وُتجـــَرى المخاطبـــات بين اأية لجنة مـــن لجان المجل�ـــس وال�شلطة التنفيذيـــة اأو غيرها من 
الجهات خارج المجل�س عن طريق الرئي�س.

الفرع الثاني

اللجنة العامة الدائمة

مادة )42(

ـــل اللجنـــة العامة الدائمة للمجل�س فـــي بداية كل دور انعقاد برئا�شـــة الرئي�س وع�شوية  ت�شكَّ
نائـــب الرئي�س وروؤ�شاء اللجـــان المتخ�ش�شة، وتخت�س باإعداد جداول اأعمـــال المجل�س ودرا�شة 

واإبداء الراأي في الآتي:
1 - خطة عمل المجل�س.

2 - م�شروع ميزانية المجل�س والح�شاب الختامي له.
3 - كافـــة الأمـــور المتعلقة ب�شئون الأع�شاء، بما في ذلك اقتراح الإجراء الذي ُيتََّخذ عند اإخالل 
نه هذه الالئحة. الع�شو بواجباته ومقت�شيات ال�شلوك الواجب داخل المجل�س، ِوْفقًا ِلـما تبيِّ

مة من الأع�شاء. 4 - الأ�شئلة وطلبات الإحاطة والرغبات المقدَّ
5 - الم�شائل الأخرى التي يحيلها اإليها الرئي�س.

كمـــا تتولى هـــذه اللجنة مبا�شرة اخت�شا�شـــات المجل�س فيما بيـــن اأدوار النعقاد وذلك في 
الم�شائل ال�شرورية والعاجلة، على اأْن تعَر�س قراراتها على المجل�س في اأول اجتماع.

مادة )43(

للرئي�ـــس اأْن يعر�ـــس علـــى اللجنـــة العامـــة الدائمة التقريـــر الُمعدَّ مـــن ِقَبل اإحـــدى اللجان 
ه علـــى المجل�س، ولـــه دعوة اأع�شـــاء اللجنة  المتخ�ش�شـــة فـــي �شاأن مو�شـــوع معيَّن قبـــل عْر�شِ

المتخ�ش�شة لتبادل الراأي في �شاأن هذا المو�شوع.

الفرع الثالث

اللجان املتخ�ش�شة

مادة )44(

ـــل بالمجل�ـــس مـــن بين اأع�شائـــه في بداية كـــل دور انعقـــاد لجان متخ�ش�شـــة لدرا�شة  ُت�شكَّ
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ها على المجل�ـــس، على اأْن ل يقل عددها عن  المو�شوعـــات التـــي تدخل في اخت�شا�شه قبل عْر�شِ
ثـــالث، واأْن ل يقـــل عـــدد اأع�شاء كـــل لجنة عن ثالثة اأع�شـــاء. وينبغي اأن ي�شتـــرك كل ع�شو من 

اأع�شاء المجل�س في لجنتين على الأقل.

مادة )45(

في حالة عدم تواُفق اأع�شاء المجل�س على ت�شكيل اللجان ِوْفقًا للمادة )44( من هذه الالئحة، 
فاإنه ُيجرى الت�شويت لختيار اأع�شاء اللجنة، ويجب اأْن يكون الت�شويت �شريًا.

مادة )46(

اللجان المتخ�ش�شة هي:
اأ - اللجنة الفنية وتخت�س بالآتي:

1 - درا�شة ت�شمية ال�شواحي والأحياء وال�شوارع والطرق والحدائق والميادين العامة.
2 - درا�شة مـــا يت�شل باإن�شاء وتحديد وتنظيم المناطق ال�شكنية والتجارية وال�شناعية، وما 

يتعلق ب�شئون العمران والتعمير، بما في ذلك تق�شيم وتجزئة الأرا�شي.
طات المناطق  طات العمرانية الهيكليـــة والعامة، ومخطَّ 3 - درا�شـــة ما يتعلق بتقرير المخطَّ

التف�شيلية، والم�شائل التنظيمية مع درا�شة �شئون تنفيذها.
4 - درا�شة ما يحال اإليها من اأعمال تتعلق بُنُظم وقواعد ال�شتمالك ِوْفقًا للقانون رقم )39( 

ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة.
5 - درا�شـــة تحديد ال�شوارع والطـــرق وخطوط التنظيم والقواعد والإجراءات الخا�شة ب�شم 

واقتطاع الجيوب والزوايا المترتبة على اأعمال التنظيم وكيفية الت�شرف فيها.
6 - درا�شة ا�شتغالل العقارات والمرافق العامة التي تدخل في اخت�شا�س الأمانة.

7 - درا�شـــة الأنظمـــة الخا�شـة ب�شئون ال�شحـة العامـة والبيئـــة، وذلك بالتن�شيق مـع الجهات 
المخت�شة.

8 - درا�شـــة تنظيـــم ُرَخ�س البناء والهـــدم والترميم وتعديـــل الأبنية، وتراخي�ـــس اإ�شغالت 
ُرق العامة. الطُّ

9 - درا�شـــة مـــا يتعلق بو�شع الأنظمـــة والقواعد الخا�شة بالإعالنـــات الدعائية والمل�شقات 
ولفتات المحال التجارية وغيرها ومراقبة تنفيذها.

10 - درا�شـــة الأنظمة الخا�شـــة بالمحال العامـــة والمحال التجاريـــة وال�شناعية، والمحال 
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الخطـــرة والُمْقِلقـــة للراحـــة وال�شارة بال�شحـــة والباعة الجائلين، وذلـــك بالتن�شيق مع 
الجهات المخت�شة.

11 - ما يحيله اإليها المجل�س من م�شائل اأخرى �شمن حدود اخت�شا�شه.
ب - اللجنة المالية والقانونية، وتخت�س بالآتي:

1( ح�شـــر اأمالك الأمانة واقتراح النُُّظم الكفيلة بتنظيم اإدارتها وا�شتغاللها واأف�شل الوجوه 
للت�شـــرف فيها، واقتـــراح قواعد و�شوابط النتفـــاع الموؤقت بها بما فـــي ذلك ا�شتغالل 
حات المائية الداخلة في نطاق اخت�شا�س المجل�س. الأرا�شي المغمورة بالمياه والم�شطَّ

2( درا�شـــة م�شروعـــات الأنظمـــة الخا�شـــة بتن�شيـــط ال�شياحة، وبحـــث الأنظمـــة المنا�شبة 
ُبل لجذب  لتهيئـــة المناخ المنا�شب لم�شروعات النفتاح القت�شـــادي؛ لإيجاد اأف�شل ال�شُّ

الم�شتثمرين.
3( درا�شـــة الأمور المتعلقة بر�شـــوم الأمانة والر�شوم الأخـــرى ذات الطابع البلدي، وتحديد 

فئاتها وتعديلها والإعفاء منها وطرق تح�شيلها. 
�شة للمجل�س. ْرف في حدود العتمادات المخ�شَّ 4( درا�شة الأمور الخا�شة بال�شَّ

5( درا�شـــة م�شروعات القوانيـــن والقرارات والتو�شيـــات التي يقترحهـــا المجل�س في حدود 
اخت�شا�شه. 

6( درا�شة المقترحات ب�شاأن ا�شتغالل المرافق العامة التي تدخل في اخت�شا�شات الأمانة.
7( اإبـــداء الراأي فـــي الإجـــراءات القانونية والإداريـــة المطلوبة لتح�شيل اإيجـــارات اأمالك 

الأمانة.
8( المراقبـــة والتدقيق والمحا�شبة علـــى اأعمال الجهاز التنفيذي لالأمانة فيما يتعلق بالأمور 

المحا�شبية والمالية والإدارية والقانونية.
9( درا�شـــة م�شـــروع الميزانيـــة العامة لالأمانـــة لل�شنة الماليـــة الجديدة والمنتهيـــة، واإبداء 

المالحظات والتو�شيات للمجل�س.
10( درا�شة تنفيذ العقود التي ترتِّب حقوقًا مالية لالأمانة اأو التزامات عليها.

11( اقتـــراح ال�شتراتيجيـــات العامة ل�شتثمـــار المواقع المختلفة الواقعة فـــي نطاق الأمانة 
بهدف زيادة اإيراداتها.

12( اقتراح الحلول لل�شعوبات التي تواجه المواقع الم�شتثَمرة وتقديم المقترحات لها.
13( ما يحيله اإليها المجل�س من م�شائل اأخرى �شمن حدود اخت�شا�شه.
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ج - لجنة الخدمات والمرافق العامة، وتخت�س بالآتي:
ـــف وتطوير واجهات المـــدن والقرى والمياديـــن وال�شوارع  1 - درا�شـــة م�شاريـــع اإن�شاء ور�شْ
والطـــرق العامة والج�شور و�شيانتها ومواقف ال�شيـــارات ومواقع عالمات المرور والنقل 

العام.
2 - درا�شـــة اإن�شـــاء وتطوير الم�شت�شفيات العامة والتخ�ش�شيـــة والمراكز ال�شحية والكليات 
ال�شحية ووحدات ال�شحة المدر�شية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ووحدات الإ�شعاف 

الطبي.
3 - بحث ودرا�شة اقتراحات اإقامة المدار�س والمعاهد التعليمية والمتاحف والمكتبات العامة 

ومراكز التدريب والتاأهيل المهني والمراكز التعليمية والثقافية المختلفة.
4 - بحـــث ودرا�شـــة اقتراحات اإقامـــة المراكز الجتماعيـــة والأ�شرية و�شـــالت المنا�شبات 

ومراكز ذوي الحتياجات الخا�شة والمتقاعدين.
5 - درا�شـــة اقتراح اإقامة الأندية الريا�شية والمراكز ال�شبابية والمالعب ال�شعبية والمراكز 

الترفيهية.
6 - درا�شـــة اقتراحـــات اإن�شاء الم�شالـــخ والمعامل والأ�شواق والمعار�ـــس والموانىء ومرا�شي 

ال�شفن.
7 - درا�شة اإن�شاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وال�شواطىء وت�شجير الأحياء والطرق 

والميادين العامة.
8 - درا�شة اأف�شل اأ�شاليب تنظيف الميادين وال�شوارع والطرق العامة وال�شواطىء.

9 - درا�شة و�شع الأنظمة التي تكفل النظافة العامة وحماية البيئة من التلوث وجْمع النفايات 
وتحديـــد مواقع دْفِنها وكيفيـــة التخل�س منها اأو اإعادة تدويرها ِوْفقـــًا لأحدث الأ�شاليب 

العلمية والقت�شادية، وذلك بالتن�شيق مع الجهات المخت�شة.
ـــع الأنظمة الخا�شة باإيواء الحيوانات فـــي الم�شاكن وتحديد مواقع حظائر  10 - درا�شـــة و�شْ
الموا�شي والطيور الداجنة وما يتعلق بالحيوانات ال�شالَّة وال�شائبة والتخل�س منها ح�شب 

الأحوال. 
11 - ما يحيله اإليها المجل�س من م�شائل اأخرى �شمن حدود اخت�شا�شه.

د - لجنة العالقات العامة والإعالم، وتخت�س بالآتي:
1( و�شـــع وتفعيـــل اآليات التوا�شـــل المتعددة مـــع المواطنين والموؤ�ش�شات فـــي جميع مناطق 
المحافظـــة، وتعزيـــز التعاون والتن�شيق فيمـــا بين الأمانة والمجال�ـــس البلدية والبلديات 



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

111

داخل وخارج المملكة.
2( درا�شـــة واإعـــداد برامج الوعـــي الوطني والثقافـــي وال�شحي والبيئي، والعمـــل على تنمية 

اأعمال الـبر والخيرات.
3( العمـــل على التن�شيق للتغطية الإعالمية ال�شاملة لفعاليـــات المجل�س، ون�ْشر وبْث البرامج 
الخا�شة بالأمانة عبر و�شائل الإعالم المختلفة وتنظيم الموؤتمرات ال�شحفية والحمالت 

الإعالمية.
4( متابعة ما يذاع اأو ُين�َشر من مواد اإعالمية اأو تحقيقات �شحفية اأو مقالت اأعمدة وغيرها 
مما يخ�س المجل�س، واإعداد الردود المنا�شبة والمدعومة بالأرقام والبيانات ال�شحيحة.
5( اإعـــداد وتوفيـــر وِحْفـــظ )اأر�شفـــة( البيانـــات والـمعلومـــات الـخا�شة بـفعاليـــات البرامج 

والأن�شطة الإعالمية والترويجية.
بـــات الإر�شادية الدورية في كـــل ما يتعلق  6( اإعـــداد واإ�شـــدار الن�شـــرات الإعالميـــة اأو الكتيِّ
باخت�شا�شـــات المجل�ـــس، والـعمل عـلـــى توزيعها داخـــل المملكة وتوفيرهـــا في المنافذ 

البريـة والجوية والبحرية للقادمين من خارجها لأغرا�س �شياحية.
7( تنظيم الموؤتمرات والدورات والجتماعات الداخلية والإقليمية والدولية والم�شاركة فيها، 

وتنظيم الزيارات ال�شتطالعية على م�شتوى المملكة وخارجها.
8( تنظيـــم وتنفيذ الـمهرجانات والحتفالت فـي المنا�شبات الوطنية والقومية بالتن�شيق مع 

الجهات المعنية بهذه الفعاليات على م�شتوى المحافظة.
9( التن�شيق مع ال�شحافة وو�شائل الإعالم لح�شور جل�شات المجل�س.

10( ما يحيله اإليها المجل�س من م�شائل اأخرى �شمن حدود اخت�شا�شه.

مادة )47(

ل من اخت�شا�شات اللجان الم�شار اإليها في المادة  للوزير بناًء على اقتراح المجل�س، اأْن يعدِّ
)46( مـــن هـــذه الالئحة اأو ي�شتغني عن بع�شها اأو يدمج عمل لجنتين في لجنة واحدة اأو ين�شىء 
لجانـــًا اأخـــرى لأغرا�س معينة، وي�شع لكـــل لجنة ما يراه من اأحكام خا�شـــة بها، وذلك في �شوء 

اأحكام القانون والالئحة التنفيذية.

مادة )48(

جل�شـــات اللجـــان المتخ�ش�شة �شريـــة، ويجوز لهـــا ال�شتعانة بموظفي الأمانـــة المخت�شين 
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لتقديـــم المعلومات المطلوبة والإدلء باآرائهم، وذلك بعـــد موافقة الرئيـ�س بالتن�شيق مع المدير 
العام.

مادة )49(

تختـــار اللجنـــة في اأول اجتمـــاع لها من بين اأع�شائهـــا رئي�شًا ونائبًا له يحـــل محله في حالة 
غيابه، وفي حالة غيابهما معًا يراأ�س الجتماع اأكبر الأع�شاء الحا�شرين �شنًا.

رًا للجنة من بين موظفي المجل�س. ويختار الرئي�س مقرِّ

مادة )50(

تعقـــد كـــل لجنة اجتماعاتها بناًء علـــى دعوة من رئي�شها اأو نائبـــه اأو الرئي�س مرة كل خم�شة 
ع�شـــر يومًا على الأقل، اأو كلما دعت الحاجة لذلك. وتكون هذه الدعوة قبل موعد النعقاد بثمان 

واأربعين �شاعـة على الأقل، على اأْن تت�شمن جدول اأعمال الجتماع.
ويكـــون انعقـــاد اللجنة �شحيحـــًا بح�شور اأغلبيـــة اأع�شائها. ول يجوز لأيِّ ع�شـــو التغيُّب عن 

رها.  اجتماعاتها دون اإخطار م�شبق لرئي�شها اأو مقرِّ
وُت�شـــِدر اللجنـــة قراراتها وتو�شياتها باأغلبيـــة اأ�شوات الأع�شاء الحا�شريـــن، وعند َت�شاوي 

ح الجانب الذي منه رئي�س الجتماع. الأ�شوات يرجَّ

مادة )51(

ُتِعـــدُّ كل لجنة تقريـــرًا موجزًا عن ن�شاطها ُيرفع للرئي�س في نهايـــة كل دور انعقاد، وللرئي�س 
تكليف اللجنة بتقديم تلك التقارير في اأيِّ وقت كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة )52(

يجوز لأيٍّ من لجان المجل�س اأْن تطلب بوا�شطة الرئي�س من الوزارات والهيئات والموؤ�ش�شات 
العامة المعلومات والبيانات والوثائق التي تراها لزمة لدرا�شة المو�شوع المحال اإليها. 

ه اأو ا�شتدعائـــه من الجهات  كمـــا يجوز لهـــا اأْن تطلب �شـــم اأو ا�شتدعاء َمن ترى لـــزوم �شمِّ
الحكوميـــة بم�شتـــوى وكيـــل وزارة وما دون ذلك اأو مـــن غيرهم من الخبـــراء وذوي الخت�شا�س 

لتـقديم المعلومات اأو اإبداء الآراء الفنية، دون اأْن يكون لهم حق ال�شتراك في الت�شويت.

مادة )53(

ن فيها اأ�شمـــاء الأع�شاء الحا�شرين  ر اللجنة بتحريـــر محا�شر الجتماعات وتدوَّ يقـــوم مقرِّ
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والغائبيـــن وملخ�ٌس واف لوقائع الجتمـــاع، وما يدور فيها من مناق�شـــات واآراء، وما ي�شدر من 
رها بعد الت�شديق عليه من  ع على المح�شر كل من رئي�ـــس اللجنة ومقرِّ قـــرارات وتو�شيات، ويوقِّ

قبل الأع�شاء.
مادة )54(

يجــــوز لأيِّ ع�شو مـــن اأع�شـاء المجل�س ح�شور اجتماعات اللجان التـــي لي�س هو ع�شوًا فيها 
مه لرئي�س اللجنـــة، ول يمكنه الم�شاركـة في المـــداولت اإل باإذن من رئيـ�س  بنـــاًء على طلـــب يقدِّ

اللجنـة.
وللرئيـ�س ونائبه حق ح�شور اجتماعات اأية لجنـة من لجان المجل�س المتخ�ش�شة والم�شاركة 

في المداولت، ول يجوز لكليهما الم�شاركة في الت�شويت.

مادة )55(

ل َيُحوُل تاأجيل المجل�س لجل�شاته دون انعقاد اللجان. 

مادة )56(

للرئي�ـــس اأْن يدعو اللجان لالجتماع فيما بين اأدوار النعقاد اإذا ما دعت الحاجة لذلك. كما 
يجوز له دعوة اأكثر من لجنة لعْقد اجتماع م�شتَرك بينهما، وفي هذه الحالة تكون رئا�شة الجتماع 

للرئي�س اأو نائبه، وفي حالة غيابهما معًا يراأ�س الجتماع اأكبر روؤ�شاء اللجان المجتِمعة �شنًا.

مادة )57(

يجـــوز لكل ع�شو من اأع�شـــاء المجل�س اأْن يبدَي للرئي�س مالحظاته كتابًة حول م�شاألة محالة 
اإلى لجنة لي�س هو ع�شوًا فيها، على اأْن يحيلها الرئي�س اإلى اللجنة المعنية. 

ده هذه اللجنة اإذا ما راأت  ويجـــوز للجنة المعنيـــة اأْن تدعَو هذا الع�شو لح�شور اجتماع تحـــدِّ
الحاجة لذلك، دون اأْن يكون له حق الت�شويت.

مادة )58(

ُتجـــَرى جميع المرا�شالت بين اللجـــان والوزارات والهيئات والموؤ�ش�شـــات العامة عن طريق 
الرئي�س.

مادة )59(

اإذا خـــال محـــل اأيِّ ع�شو من اأع�شاء اللجان ب�شبب ال�شتقالـــة من المجل�س اأو الوفاة اأو زوال 
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ال�شفة لأيِّ �شبب، يختار المجل�س خَلفًا له في اأول اجتماع له.

الف�شل الرابع

الأ�شئلة وطلبات املناق�شة العامة

والإحاطة والقرتاحات برغبة

الفرع الأول

الأ�شــئلة

مادة )60(

ه اأ�شئلة اإلى اأيٍّ من مديري اإدارات الأمانة في اأيِّ �شاأن  لكل ع�شو من اأع�شاء المجل�س اأْن يوجِّ
من ال�شئون التي تدخل في اخت�شا�شاتهم، والتي تكون مرتبطة باخت�شا�شات المجل�س، على األ 

مه اأو تكون له فيه �شفة �شخ�شية. يكون ال�شوؤال متعلقًا بم�شلحة خا�شة بمقدِّ
د  ـــه اإليه اأ�شئلة الأع�شاء الإجابة على هذه الأ�شئلـــة بجل�شة المجل�س التي تحدَّ وعلـــى َمن توجَّ

لهذا الغر�س، اإل اإذا راأى المجل�س الكتفاء برد مكتوب عنها.

مادة )61(

م ال�شوؤال كتابًة اإلى الرئي�س الذي يبلغه اإلى مدير الإدارة المخت�شة بالأمانة عن طريق  يقـــدَّ
المديـــر العام، ويدَرج ال�شوؤال فـــي جدول اأعمال اأقرب اجتماع للمجل�س بعـــد انق�شاء �شبعة اأيام 
عمـــل من تاريخ اإبالغه اإلى الإدارة المخت�شـــة، وير�َشل ال�شوؤال مع جدول الأعمال اإلى الأع�شاء، 

دها المجل�س. ه اإليه ال�شوؤال طلب تاأجيل الإجابة مرة واحدة لجل�شة تالية يحدِّ ويجوز لمن ُوجِّ

مادة )62(

ـــه ال�شـــوؤال اإل من ع�شو واحد من اأع�شـــاء المجل�س، علـــى اأْن يكون ال�شوؤال  ل يجـــوز اأْن يوجِّ
وا�شحًا واأْن يقت�شر على الأمور التي يراد ال�شتفهام عنها دون تعليق عليها وخاليًا من العبارات 

غير الالئقة.
ه اإليه ال�شـــوؤال واأْن يعلق على  ه ال�شوؤال دون غيـــره اأْن ي�شتو�شح ممـــن ُوجِّ وللع�شـــو الـــذي وجَّ

اإجابته باإيجاز. ويجوز للرئي�س اأْن ياأذن ح�شب تقديره لع�شو اآخر بتعليق موجز.

مادة )63(

ه اإليه ال�شوؤال اأْن يودع  دة لالإجابة، كـــان لمن ُوجِّ م ال�شوؤال عن الجل�شة المحدَّ اإذا غـــاب مقدِّ
الإجابـــة لـــدى اللجنة العامة الدائمة للمجل�س، على اأْن ُتْثَبـــت بملحق بمح�شر الجل�شة، وفي هذه 
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ه  دها الرئي�س ويح�شرها َمن ُوجِّ الحالـــة يجـــوز لهذه اللجنة اأْن تعلق على الإجابة في جل�شـــة يحدِّ
اإليه ال�شوؤال للتعقيب. 

الفرع الثاين

طلبات املناق�شة العامة

مادة )64(

يجـــوز لعدد ل يقل عـــن اأربعة من اأع�شاء المجل�ـــس اأْن يطلبوا طْرح مو�شـــوع عام للمناق�شة 
العامة يقع �شمن اخت�شا�شات المجل�س.

مادة )65(

م الطلب باقتراح المناق�شـــة العامة اإلى الرئي�س كتابًة، ويجب اأْن يت�شمن تحديدًا دقيقًا  يقـــدَّ
ر طْرحه للمناق�شة العامة بالمجل�س، وا�شم الع�شو الذي  رات والأ�شباب التي تبرِّ للمو�شوع والمبرِّ

مو الطلب لتكون له اأولوية الكالم في مو�شوع المناق�شة العامة.  يختاره مقدِّ
ويدِرج الرئي�س طلب المناق�شة العامة في جدول اأعمال اأول جل�شة تالية لتقديمه.

ر دون مناق�شة ا�شتبعاد الطلب من جدول اأعماله لعدم �شالحية المو�شوع  وللمجل�ـــس اأْن يقرِّ
للمناق�شة، وذلك بعد �شماع راأِي واحٍد من الموؤيدين لال�شتبعاد وواحٍد من المعار�شين له.

مادة )66(

مـــع مراعاة الأحكام المتعلقـــة ب�شاأن نظام الكالم في الجل�شـــات المن�شو�س عليها في هذه 
الالئحـــة، في حالة موافقـــة المجل�س على الطلب، يجب مناق�شته مناق�شـــة عامة قبل اإحالته اإلى 
اللجنـــة المخت�شـــة لدرا�شته وتقديم تقرير عنه اإلـــى المجل�س، ول يجوز الكـــالم عند المناق�شة 

ميه، وعلى كل منهم اأن ي�شرح وجهة نظره باإيجاز. العامة اإل لمقدِّ
مي الطلب ح�شور اجتماعات اللجنة عند نظر مو�شوع الطلب دون اأْن يكون  ولالأع�شـــاء مقدِّ

لهم حق الت�شويت.

مادة )67(

مي طلب المناق�شة العامة كتابًة عنه بعد اإدراجه بجدول الأعمال،  اإذا تنازل كل اأو بع�س مقدِّ
مـــي الطلب اأقل مـــن العدد الالزم  اأو بعـــد تحديـــد موعـــد للمناق�شة فيه بحيـــث ي�شبح عدد مقدِّ

لتقديمه، ا�شتبعده المجل�س اأو الرئي�س بح�شب الأحوال.
دة للمناق�شة  مي الطلب بغير عذر مقبول عن ح�شور الجل�شة المحدَّ وُيعتَبر َمن تغيَّب من مقدِّ
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متنازًل عن الطلب. 
مي الطلب طبقًا لالأحكام ال�شابقة عن العدد  ول ُتجـــَرى المناق�شة اإذا قل عدد الأع�شاء مقدِّ
ك بالمناق�شة عدد من الأع�شاء الحا�شرين ي�شتكمل العدد المذكور. الالزم لتقديمه، اإل اإذا تم�شَّ

الفرع الثالث

طلبات الإحاطة

مادة )68(

لكل ع�شو من اأع�شاء المجل�س اأْن يطلب من المجل�س اإحاطة اأيٍّ من مديري الإدارات بالأمانة 
اأو الجهـــات الحكوميـــة المخت�شة والهيئـــات والموؤ�ش�شـــات العامة الواقعة في نطـــاق اخت�شا�س 
المجل�ـــس علمـــًا باأمر له اأهميـــة عامة وعاجلة فـــي �شاأن من ال�شئـــون الداخلة فـــي اخت�شا�شات 

المجل�س والمرتبطة بالنواحي البلدية.
نها، ومبيَّنة به �شفتها  دة به الأمور التي يت�شمَّ م طلب الإحاطة اإلى الرئي�س كتابًة، محدَّ ويقدَّ

العامة والعاجلة، ووْجه ارتباطها بالنواحي البلدية. 
ويـــدِرج المجل�س طلب الإحاطة في جـــدول اأعمال اأول جل�شة تالية لتقديمه بعد اإبالغ المدير 

المخت�س اأو الجهة المعنية بالطلب وذلك لتحديد موعد المناق�شة.

مادة )69(

ي خم�شة ع�شر يومًا على الأقل من تقديمه اإل  تجري مناق�شة مو�شوع طلب الإحاطة بعد ُم�شِ
ه اإليه الطلب على مناق�شته قبل ذلك. اإذا وافق من ُوجِّ

مادة )70(

م الطلـب �شـرح مو�شوع الطلـب  دة لمناق�شة طلـب الإحاطـة، يتولى مقـــدِّ فـــي الجل�شــــة المحدَّ
ه اإليه الطلب بالرد، ثم تجري المناق�شة بعد ذلك. ودواعيه، على اأْن يقوم من ُوجِّ

بعـــد النتهاء من مناق�شة طلب الإحاطة يعر�ـــس الرئي�س القتراحات والتو�شيات التي تكون 
مت في �شاأنه، وله اأْن يرفع تقريرًا اإلى الوزير للنظر فيما اأ�شفرت عنه نتيجة مناق�شة طلب  قد ُقدِّ

الإحاطة والإجراءات المقتَرحة.

مادة )71(

يـــدَرج طلب الإحاطة في جدول الأعمال قبل الأ�شئلة مبا�شـــرة، ول يجوز الكالم عند عْر�س 
م القتراح لي�شـــرح اقتراحه باإيجاز. وللمجل�س اأْن  المقترحـــات الخا�شة بطلب الإحاطة اإل لمقدِّ
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يحيل تلك القتراحات اأو بع�شها اإلى اإحدى لجانه لدرا�شتها وتقديم تقرير ب�شاأنها.
م طلب الإحاطة �شْحب طلبـــه بعد اإدراجه على جدول الأعمـــال اإل اإذا وافق  ول يجـــوز لمقـــدِّ

المجل�س على ذلك.

الفرع الرابع

القرتاحات برغبة

مادة )72(

لكل ع�شو من اأع�شاء المجل�س اأن يقدم اقتراحًا للمجل�س في مو�شوع عام يت�شل بالم�شالح 
الأ�شا�شية للمواطنين في المحافظة وفي حدود اخت�شا�شات المجل�س.

مادة )73(

م القتراح اإلى الرئي�س كتابًة، مرفقة به مذكرة تت�شمن �شرحًا موجزًا لمو�شوعه، ويحيل  يقدَّ
الرئي�س هذا القـتراح اإلى اللجنة المخت�شة لدرا�شته، واإعداد تقريـر عنه يعَر�س على المجل�س.
ويـــدَرج طلب القتراح والتقرير المتعلق به في جدول اأعمـــال اأول جل�شة تالية لتقديمه، وفي 
دة للنظر في القتراح برغبة توؤجل المناق�شة  م الطلب عن ح�شور الجل�شة المحدَّ حالة تغيُّب مقدِّ

لالجتماع الذي يليه. 

مادة )74(

يحيـــل الرئي�س اأيَّ اقتراح يـــرى باأنه لي�س من اخت�شا�س المجل�س اإلى اللجنة العامة الدائمة 
للنظر في اأمر قبوله من عدمه.

ر المجل�س بعد الطالع على راأي اللجنة العامة الدائمة اخت�شا�شه به من عدمه، فاإذا  ويقرَّ
راأى اخت�شا�شه به اأحيل القتراح اإلى اللجنة المخت�شة لدرا�شته واإعداد تقرير عنه.

الف�شل اخلام�س

واجبات الأع�شاء

مادة )75(

يجـــب على الع�شو النتظام في ح�شـــور جل�شات المجل�س واجتماعـــات لجانه. ول يجوز لأيِّ 
ع�شـــو التغيُّـــب عن الجل�شـــات والجتماعات دون اإخطار م�شبـــق للرئي�س اأو اأميـــن ال�شر اأو رئي�س 

رها بح�شب الحوال. اللجنة اأو مقرِّ
كما ل يجوز للع�شو الذي ح�شر الجل�شة اأو الجتماع الن�شراف نهائيًا قبل النتهاء اإل باإذن 
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من الرئي�س اأو رئي�س اللجنة بح�شب الأحوال، وُيثَبت ذلك في المح�شر.

مادة )76(

اإذا غاب الع�شو عن جل�شات المجل�س اأو لجانه ثالث جل�شات متتالية اأو �شت جل�شات متفرقة 
في دور النعقاد الواحد دون عذر مقبول، اأو اأَخلَّ بواجباته، دعا الرئي�س اأو اأربعة من اأع�شائه على 
الأقـــل اإلى اجتماع غير عـــادي للمجل�س لمناق�شة مخالفات الع�شو، والنظر في اعتباره م�شتقياًل، 
اأو فـــي اإبطـــال ع�شويته اأو اإ�شقاطها عنـــه. ول يمنع من ذلك غياب الع�شو الـــذي اأَخلَّ بواجباته، 

ويكون القرار باأغلبية الأع�شاء.

مادة )77(

دة، وياأذن الرئي�س لالأع�شاء بالإجازة بما ل يتعار�س  ل يجـــوز طلب الإجـــازة لمدة غير محدَّ
واكتمال الن�شاب القانوني لكل من المجل�س واللجان المنبثقة عنه. 

مادة )78(

يجـــوز للرئي�ـــس اأو رئي�س اللجنة المخت�شـــة اأْن ياأذن للع�شو باإجازة عن اإحـــدى الجل�شات اأو 
الجتماعات لمرة واحدة في كل دور من اأدوار النعقاد، مع اإخطار المجل�س اأو اللجنة المخت�شة 

بذلك.

مادة )79(

ل يجـــوز للع�شـــو اأْن يتدخل في اأعمال الجهاز التنفيذي، كما ل يجوز له طلب اأية معلومات اأو 
ا�شت�شارات اإل عن طريق الرئي�س، والذي بدوره يخاطب المدير العام في هذا ال�شاأن. 

مادة )80(

للمجل�ـــس مناق�شـــة طلب تعديل اأحكام هذه الالئحة بناًء على طلـــب كتابي من اأربعة اأع�شاء 
على الأقل، وتتم مناق�شة هذا الطلب مناق�شة عامة.

وفي حالة موافقة المجل�س على طلب التعديل، يحال اإلى اللجنة المخت�شة لدرا�شته وتقديم 
تقريـــر ب�شاأنه اإلـــى المجل�س، على اأْن ُيرفع اإلى الوزير لإ�شداره، وذلـــك بعد الت�شويت بالموافقة 

على اإقرار هذا التعديل من ِقَبل المجل�س.
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )101( ل�سنة 2018

 باإ�شدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعـــد الطالع على القانون رقـــم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الختـــراع ونماذج المنفعة، 
ل بالقانون رقم )14( ل�شنة 2006، ولئحته التنفيذية، ال�شادرة بالقرار رقم )54( ل�شنة  المعدَّ

،2006
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء، 

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيعمـــل باأحكـــام الالئحة التنفيذيـــة للقانون رقم )1( ل�شنـــة 2004 ب�شاأن بـــراءات الختراع 
ونماذج المنفعة، المرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

ُتلغـــى الالئحـــة التنفيذيـــة للقانون رقـــم )1( ل�شنة 2004 ب�شـــاأن براءات الختـــراع ونماذج 
المنفعة، ال�شادرة بالقرار رقم )54( ل�شنة 2006.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 
َن�ْشِره في الجريدة الر�شمية.

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

زايد بن را�شد الزياين

�شدر بتاريخ:  28 ربيع الأول 1440هـ
الـمــوافــــــــق: 6 ديـ�شـمـبـــــــــر 2018م
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الالئحة التنفيذية للقانون رقم )1( ل�سنة 2004

ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

مادة )1(

فـــي تطبيق اأحكام هـــذه الالئحة، تكون للكلمـــات والعبارات الواردة في هـــذه الالئحة ذات 
المعانـــي الـــواردة في القانون رقـــم )1( ل�شنة 2004 ب�شـــاأن براءات الختراع ونمـــاذج المنفعة، 
نـــة قريَن كلٍّ منها، ما لم يقت�ـــسِ �شياق الن�س  وتكـــون للكلمـــات والعبـــارات التالية المعاني المبيَّ

خالف ذلك:
الوزارة: وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

الوزير: وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

الإدارة المخت�شة: اإدارة الِمْلكية ال�شناعية بالوزارة.

القانون: القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الختراع ونماذج المنفعة.

براءة الختراع: الوثيقة التي تمنحها الإدارة المخت�شة لمالك الختراع ليتمتع اختراعه بالحماية 

القانونية طبقًا لأحكام القانون وهذه الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

نموذج المنفعة: الوثيقة التي تمنحها الإدارة المخت�شة نظير اأية اإ�شافة فنية جديدة في ال�شكل 

اأو التكويـــن لو�شائـــل اأو اأدوات اأو معدات اأو اأجزائها اأو منتجات اأو م�شتح�شرات اأو طرق اإنتاج كل 
ما تقدم، وغير ذلك مما ُي�شتخَدم في المجال التجاري.

ن�شـــرة الِمْلكيـــة ال�شناعيـــة: الن�شرة الدوريـــة التي ت�شدر مـــن الإدارة المخت�شة، �شواء �شدرت 

بالطريقة العتيادية كاأن تكون مطبوعة ورقيًا، اأو اإلكترونيًا من خالل الموقع الإلكتروني للوزارة.

ال�شجل: �شجل براءات الختراع اأو �شجل براءات نماذج المنفعة بح�شب الأحوال.

ل في �شجالت الوزارة كوكيل لِخْدمات ت�شجيل حقوق الِمْلكية الفكرية. الوكيل المعتَمد: الم�شجَّ

مادة )2(

م طلبات براءات الختـــراع وطلبات نماذج المنفعة اإلى الإدارة المخت�شة على النموذج  تقدَّ
المعـــد لهـــذا الغر�س م�شحوبًا بالر�شـــم المقرر، �شواًء كـــان ذلك يدويـــًا اأو اإلكترونيًا من خالل 
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الموقع الإلكتروني للوزارة.

مادة )3(

يجب اأن يرفق بطلب براءة الختراع اأو نموذج المنفعة ما يلي: 
ف تف�شيلي كامل لالختراع اأو لنموذج المنفعة باللغة العربية اأو باللغة الإنجليزية ب�شكل  1 - و�شْ

وا�شح، ي�شتمل على الآتي:
اأ - البيان الفني ال�شابق. 

ب - اأوجه الق�شور في البيان الفني ال�شابق. 
ج - الجديد في الختراع اأو نموذج المنفعة، على اأْن يكون ذلك باأف�شل اأ�شلوب يقوم المخترع 

ن ذوي الخبرة من تنفيذه. بتعريفه بما ُيَمكِّ
د - طريقة ا�شتغالل الختراع. 

د ووا�شح، مع بيان اأية معادلت  هـــــ - اإبراز العنا�شر الجديدة المطلوب حمايتها ب�شكل محدَّ
بات الكيميائية، ولوحات الر�شم. كيميائية اأو �شيغ بنائية للُمَركَّ

ـــف مخت�شر لالأ�شكال والر�شومات الـــواردة في الم�شتندات المرفقة بالطلب. ويلتزم  و - و�شْ
م الطلـــب في جميع الأحـــوال بتو�شيح اأية بيانـــات ومعلومات كاملـــة عــــن الطلبات  مقـــدِّ
مها فـي الـخارج عـــن ذات الختراع اأو نموذج المنفعـــة، اأو ما يت�شل  التـــي �شبـــق واأْن قدَّ
بمو�شوعه، وما اآلت اإليه هذه الطلبات ونتائج البتِّ فيها، وذلك كله على النموذج المعد 

لذلك من ِقَبل الإدارة المخت�شة.
َيغ  ف مخت�شر لالختراع اأو نموذج المنفعة باللغتين العربية والإنجليزية، م�شفوعًا بال�شِّ 2 - و�شْ
بات الكيميائية - اإْن ُوِجدت - وذلك على النموذج المعد لذلك من ِقَبل الإدارة  البنائية للُمَركَّ

المخت�شة.
م الطلب اأْن  3 - اإذا كـــان الطلـــب متعلقـــًا بكائنات دقيقـــة، نباتية اأو حيوانيـــة، فيجب على مقـــدِّ
يف�شح عن هذه الكائنات اإف�شاحًا يتفق والأ�شول العلمية المتعاَرف عليها، على اأْن يت�شمن 
الإف�شـــاح كافة المعلومات الالزمة للتعرف على تكوينهـــا وخ�شائ�شها وا�شتخداماتها، واأْن 
يـــودع مزرعة حية لهذا الكائن لدى اإحدى الجهات المعتَمدة من قبل الوزارة بناًء على قرار 

من الوزير، واأْن يقدم ال�شهادة الدالَّة على ح�شول هذا الإيداع.
4 - اإذا كـــان الطلـــب متعلقًا باختـــراع اأو نموذج منفعة يت�شمن مواد بيولوجيـــة نباتية اأو حيوانية 
اأو معـــارف تقليدية طبيـــة اأو زراعية اأو �شناعية اأو حرفية اأو تراثـــًا ح�شاريًا اأو بيئيًا، فيجب 
اأْن يرفـــق بالطلب الم�شتندات الدالَّة على ح�شول المخترع على م�شدرها بطريقة م�شروعة 
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ِوْفقًا لأحكام الت�شريعات المعمول بها في المملكة. 
5 - ِذْكر الآثار المفيدة لالختراع اأو نموذج المنفعة.

ف مخت�شر لالأ�شكال والر�شومات الواردة في الم�شتندات المرفقة بالطلب. 6 - و�شْ
ْنِعه وا�شتعماله اأو طريقة ا�شتعماله  7 - بيان وا�شح لطريقة تطبيق الختراع �شناعيًا، ولطريقة �شُ
فقـــط بح�شب الأحوال، والنتائج التي تم التو�شل اإليها موؤيَّدة بالإح�شائيات والأمثلة متى ما 

كان ذلك ممكنًا.
8 - تحديـــد عنا�شر الحماية �شواء كانت عن�شـــرًا اأو اأكثر، ويجوز ا�شتعمال الو�شف والر�شومات 

لتف�شير عنا�شر الحماية عند ال�شرورة، على اأْن تكون هذه العنا�شر:
اأ - وا�شحـــة ودقيقة وت�شع تعريفًا ِلـما هو مطلوب حمايته، ويتم دعمها ب�شكل كامل بالو�شف 

التف�شيلي.
د نطاق الختراع. ب - م�شتملة على الحقائق الفنية وم�شاغة بم�شطلح قانوني يحدِّ

ج - معبـــرة عن كل عن�شر من عنا�شرها في جملة واحدة ب�شياغة واحدة باإيجاز غير مخٍل 
ة في التعبير.  ودقَّ

د - متنا�شبة مع طبيعة الختراع، واأْن تت�شم )بالتبعية ال�شحيحة(. 
م الطلـــب بال�شجل التجـــاري اأو م�شتخـــَرج ر�شمي من عقد  9 - م�شتخـــَرج مـــن �شفحـــة قْيد مقدِّ
م الطلب كيانـــًا اأو �شخ�شًا  التاأ�شي�ـــس اأو اأداة الإن�شـــاء بح�شـــب الأحوال، وذلـــك اإذا كان مقدِّ

اعتباريًا.
م الطلب. 10 - الم�شتندات التي ُتثِبت �شفة مقدِّ

م الطلب في الختراع اأو نموذج المنفعة اإْن ُوِجدت، اإذا  11 - الم�شتندات الدالَّة على اأحقية مقدِّ
م الطلـــب غير المخترع، اأو الم�شتندات التي تثبت التنـــازل عن الختراع اأو نموذج  كـــان مقدِّ

المنفعة من �شاحب الحق فيهما اإْن ُوِجدت.
12 - اأيـــة م�شتنـــدات تدل على الحمايـــة الموؤقتة لالختـــراع اأو نموذج المنفعة الـــذي ُيعَر�س في 

المعار�س الوطنية اأو الدولية اإْن ُوِجدت.
ده  رة عند تقديم الطلب، اأو اأيِّ م�شتند اآخر تحدِّ 13 - اإي�شـــال يفيـــد �شداد الر�شوم المالية المقرَّ

الإدارة المخت�شة.
14 - �شند الوكالة اإذا اأُوِدع الطلب بوا�شطة وكيل معتَمد.

15 - الوثيقة ال�شادرة بالحماية الموؤقتة لالختراع اأو نموذج المنفعة اإْن ُوِجدت. 
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16 - اإيداع قر�س ُمْدَمج يت�شمن معلومات عن الختراع اأو نموذج المنفعة، تتمثل في الآتي:
ف التف�شيلي. اأ - الو�شْ

ب - الملخ�س.
ج - عنا�شر الحماية.

د - الر�شومات. 

مادة )4(

م الطلـــب يدويـــًا على ورق اأبي�س مقا�ـــس )A4( اأي مقا�س )21 �شـــم × 29.5 �شم(، اأو  اأ - يقـــدَّ
ده الإدارة المخت�شة، ولالإدارة  اإلكترونيًا علـــى الموقع الإلكتروني للوزارة بال�شكل الذي تحـــدِّ
المخت�شة – في حال تقديم الطلب يدويًا - اأْن تقبل اأوراقًا من مقا�س اآخر بالن�شبة للر�شومات 

التو�شيحية.
ب - يجب اأْن تكون جميع الأوراق والم�شتندات بال�شكل الذي ُيْمِكن معه ن�ْشُخها مبا�شرة بالت�شوير 

الفوتوغرافي اأو ما يماثله.
م الأوراق باأرقام متتالية، ويكون الحد الأدنى لهوام�س الأوراق )2 �شم(. ج - ترقَّ

د - تكـــون بيانات الطلب مطبوعة، اأما البيانات والرموز وال�شيغ الكيميائية اأو الح�شابية وبع�س 
حروف الكتابة فاإنه يجوز كتابتها باليد اأو ر�ْشُمها اإذا دعت الحاجة لذلك.

مادة )5(

يجـــب تقديـــم الم�شتندات المن�شو�س عليهـا في الفقـــرات )3( و)4( و)9( و)10( و)11( 
و)14( مـــن المـــادة )3( مـــن هذه الالئحة خالل ثالثـــة اأ�شهر من تاريخ تقديـــم الطلب، ويجب 
تقديـــم الترجمة العربيـــة للم�شتَند المن�شو�س عليه في الفقرة )1( مـــن ذات المادة – متى ما 
م بلغة اأجنبية - خـــالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ تقديم الطلب. كمـــا ُتمنح مهلة للت�شديق على  ُقـــدِّ
�شنـــد الوكالـــة المن�شو�س عليه في الفقـــرة )14( من ذات المادة خالل ثالثـــة اأ�شهر من تاريخ 

تقديم الطلب.
م الم�شتنـــدات المن�شو�س عليها في الفقرة ال�شابقة  وُيعتَبـــر الطلـــب كاأن لم يكن اإذا لم ُتقدَّ

دة لها بح�شب الأحوال. خالل المواعيد المحدَّ
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مادة )6(

م  م الطلب اإلى الإدارة المخت�شـــة – طبقًا للمادة )6( من القانون - وجب على مقدِّ اإذا ُقـــدِّ
م  الطلـــب بالإ�شافـــة اإلى الم�شتندات المن�شو�س عليها في المـــادة )5( من هذه الالئحة اأْن يقدِّ
�شـــورة ر�شمية من موا�شفة الختراع اأو نموذج المنفعـــة - اإْن ُوِجد - وغير ذلك من الم�شتندات 
التـــي اأودعـــت مع طلـــب البراءة ال�شابـــق تقديمه اإلـــى اأية دولة ع�شو فـــي اتحاد باري�ـــس للِمْلكية 
ال�شناعية اأو اأية دولة ع�شو تعاِمل المملكة معاملة الِمْثل، على اأْن تكون هذه الم�شتندات معتَمدة 
م  مـــن الجهة المعنية بحماية الِمْلكية ال�شناعية فيها وم�شحوبة بترجمة اإلى اللغة العربية. وتقدَّ
هذه الم�شتندات مع الطلب اأو خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ تقديمه واإل �شقط الحق في الأولوية. 
وُيْعَتـــدُّ في تحديد الأولوية عند ا�شتيفاء �شروطها بتاريخ تقديم الطلب في اأول دولة اأو ع�شو 
اأُوِدع فيها، وتبداأ مدة الحماية من تاريخ تقديم الطلب في المملكة طبقًا لأحكام المادتين )14( 

و)32( من القانون بح�شب الأحوال.

مادة )7(

اأ - ُتِعـــدُّ الإدارة المخت�شـــة �شجـــاًل ُي�شمى )�شجل بـــراءات الختراع( تقيَّد فيـــه طلبات براءات 
ن فيه جميع البيانـــات المتعلقة بها واأ�شماء  مـــة ب�شكل مت�شل�شل، وتدوَّ خة ومرقَّ الختـــراع موؤرَّ
مالكيها وعناوينهم، ف�شاًل عن البراءات الممنوحة والأولويات، وما يطراأ عليها من تغييرات 

اأو ت�شرفات قانونية، بما في ذلك:
1 - ا�شم الدولة الع�شو في اتحاد باري�س للِمْلكية ال�شناعية اأو ا�شم الدولة التي تعاِمل المملكة 
مًا  م اإليها طلب براءة الختراع، وتاريخ تقديم الطلب اإذا كان مقدَّ معاملة الِمْثل التي ُقدِّ

ِوْفقًا لأحكام المادة )6( من القانون. 
2 - اأيُّ تحويـــل اأو تنـــازل اأو نْقـــل ِمْلكيـــة اأو ترخي�س مـــن مالك البراءة للغيـــر با�شتعمالها اأو 

ا�شتغاللها، مع مراعاة ما في عْقد الترخي�س من �شرية للمعلومات. 
ع على البراءة اأو اأيِّ قْيد على ا�شتعمالها.  ْهن اأو الحجز الذي يَوقَّ 3 - الرَّ

4 - تاريخ القرار ال�شادر بمنح براءة الختراع ورقم البراءة وا�شم �شاحب الحق فيها. 
ب - تعد الإدارة المخت�شة �شجاًل ُي�شمى )�شجل براءات نماذج المنفعة( تقيَّد فيه طلبات براءات 
نمـــاذج المنفعة، وي�شمل كافـــة المعلومات التي يحتويها �شجل بـــراءات الختراع، وتقيَّد فيه 

نف�س الت�شرفات القانونية والتغييرات طبقًا ِلـما هو وارد في الفقرة )اأ( من هذه المادة.
ده هذه الالئحة  ِجلَّين بالإدارة المخت�شة ِوْفقًا ِلـما تحدِّ ج - يحق للجمهور الطالع على اأيٍّ من ال�شِّ
واأية قرارات ت�شدر في هذا ال�شاأن. ويجوز لالإدارة المخت�شة اأْن تقوم بِحْفظ البيانات على 
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اأجهـــزة الحا�شب الآلي با�شتخدام برنامج متخ�ش�ـــس يتم ت�شميمه لهذه الغاية، وذلك بعد 
اتخاذ جميع الحتياطات الالزمة ل�شمان اأمن المعلومات و�شالمتها. وفي هذه الحالة ُتعتَبر 
البيانـــات والوثائق الم�شتخَرجة من الحا�شب الآلي وكاأنها قد ا�شُتخِرجت من ال�شجل، وذلك 

بعد خْتِمها بالخاتم الر�شمي لالإدارة المخت�شة.

مادة )8( 

ـــر على الطلب بالرقم  اأ - ُتعطـــى الطلبـــات اأرقامًا متتابعة بترتيـــب تاريخ و�شاعة تقديمها، ويوؤ�شَّ
ر، كما  المتتابـــع له وتاريخ و�شاعـــة تقديمه ورقم وتاريخ اإي�شال �شداد الر�شـــم المالي المقرَّ
ـــر على مرفقـــات الطلب بالرقـــم المتتابع له، ويختـــم الطلب ومرفقاتـــه بخاتم الإدارة  يوؤ�شَّ

المخت�شة، مع الحفاظ على �شرية الطلب ومرفقاته اإلى اأن يتم الإعالن عن قبوله.
م الطلب اإي�شال على النموذج المعد لذلك يت�شمن الرقم المتتابع للطلب وتاريخ  ب - ُي�شلَّم لمقدِّ
و�شاعـــة تقديمه وبيـــان الم�شتندات المرفقة به ورقـــم وتاريخ اإي�شال �شـــداد الر�شم المالي 

ر. المقرَّ
م الطلـــب غيـــر مقيم في المملكـــة وجب عليـــه اأن يعين وكياًل معتَمـــدًا مقيمًا  ج - اإذا كـــان مقـــدِّ
بالمملكـــة ولـــه عنوان دائم فيها، وذلك لغر�ـــس اإر�شال كافة الإخطـــارات والم�شتندات التي 
ًل بممار�شة الأعمال المكلَّف بها بموجب  اأوجبها الـقانون اأو هذه الالئحة اإليه، واأْن يكون مخوَّ

م الطلب اأمام الإدارة المخت�شة. وكالته عن مقدِّ

مادة )9(

اأ - يجب اأن تبداأ موا�شفات الختراع بالترتيب الآتي:
1 - عنوان اأو ت�شمية الختراع. 

ف التف�شيلي لالختراع.  2 - الو�شْ
3 - عنا�شر الحماية. 
4 - ملخ�س الحماية. 

5 - الر�شوم في حالة وجودها.
ب - يجب اأْن تكون ت�شمية الختراع ق�شيرة )الت�شمية المخت�شرة( وذات دللة مبا�شرة بالن�شبة 

لمو�شوع الختراع. 
ف التف�شيلي على �شرح واٍف للر�شومات في حال وجودها. ج - يجب اأْن يحتوي الو�شْ
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د - يجب ِذْكر الت�شنيف الدولي لالختراع.
مادة )10(

اأ - يجـــب تقديـــم الر�شومات الخا�شة بالختراع - متى ما كـــان تقديمها �شروريًا - لتمكين ذوي 
الخبـــرة مـــن تنفيذ الختـــراع. ويجوز تقديمهـــا اإذا كانت طبيعة الختـــراع ت�شمح باإي�شاحه 
بالر�شـــم - حتى ولو لم يكـــن تقديمها �شروريًا - لتمكين ذوي الخبـــرة من تنفيذ الختراع، 

وُيراعى في اإعداد ر�شومات الختراع اأو نموذج المنفعة ما يلي:
1- يجـــب اأن تحتل الر�شومات على ال�شفحة الواحـــدة م�شاحة ل تزيد على )25،5 �شم طوًل 
و17 �شـــم عر�شًا( بحيـــث ت�شمح الم�شاحة بت�شوير الر�شومـــات اأو م�شحها �شوئيًا ب�شكل 

مالئم دون اأية �شعوبات.
2 - يجـــب اأْن ل تحتوي �شفحات الر�شومات على اأية اإطـــارات لتغطية الم�شاحة الم�شتخَدمة 

من خالل الر�شم. ويجب اأْن تكون الهوام�س على النحو الآتي:
        - من الأعلــى: 2 �شم.

        - من الجهة اليمنى: 2 �شم.
        - من الجهة الي�شرى: 2 �شم.

        - من الأ�شفل: 2 �شم.
3 - ل ُي�شمـــح با�شتخـــدام الألوان في ت�شكيل الر�شومات، وتكـــون جميع الر�شومات مخطوطة 
بخط اأ�شود وا�شح ومتماثل، بحيث يمكن اإعادة ت�شوير اأو م�ْشح الر�شومات �شوئيًا بدون 

اأْن يوؤثر ذلك على نوعية الخطوط في الر�شم.
4 - يجب اأْن تكون جميـع الأرقام والأحرف واإ�شارات المرجع التي تظهر على الر�شم ب�شيطة 
ُلها بالأجزاء التي  ووا�شحـــة، وفي حالة كتابة الأرقـــام اأو الأحرف خارج ال�شكل يجب و�شْ

ت�شير اإليها بخطوط رفيعة.
5 - يجـــب اأْن تكون جميـــع عنا�شر الر�شم الواحد متنا�شقة مع بع�شهـــا البع�س وبنف�س ِن�شب 
الحجم، اإل اإذا كان عدم التنا�شق �شروريًا لو�شوح الر�شم ب�شكل عام، مع بيان ذلك في 

ف الر�شومات. و�شْ
6 - يجوز اأْن تحتوي ال�شفحة الواحدة على اأكثر من ر�شم واحد، ب�شرط اأن يتم الحفاظ على 
المعاييـــر ال�شابقة بـخ�شو�س حجم الر�شم والهوام�ـــس لل�شفحة الواحدة، واأْن يكون كل 
ر�شم منف�شل عن الآخر، بحيث يمكن التمييز بينها ب�شهولة، واإعطاء الر�شومات ترقيمًا 

مت�شل�شاًل لكل منها بذات ال�شفحة.
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7 - فـــي حالـــة ما اإذا كان الر�شم الواحد يتطلب وجوده على اأكثر من �شفحة واحدة، ُي�شتَرط 
اأن يتم ترتيب ال�شفحات وترقيمها، بحيث يمكن ب�شهولة اإعادة تجميعها لت�شكيل الر�شم 

مرة اأخرى وذلك دون اأْن ي�شيع اأيُّ جزء من الر�شم في عملية التجميع.
8 - يجــــب األ تحتـــوي الر�شومات على ن�شو�س مكتوبة اأو اأيِّ بيـــان يتعلق بت�شمية الختراع اأو 
فـــه، فيما عدا الحالت التي تكـــون فيها الن�شو�س المكتوبـــة �شرورية لفْهم محتوى  و�شْ

الر�شم.
9 - يتـــم ترقيم جميع ال�شفحات التي تحتوي على ر�شـــوم ب�شكل مت�شل�شل باأرقام تو�شع على 

اأعلى ال�شفحة في الو�شط تحت الهام�س الأعلى.
10- الر�شومـــات البيانية ور�شومات التخطيط ُتعتَبر في حكم الر�شومات لغايات تطبيق هذه 

المادة. 
ب - ملخ�شًا لالختراع، يتم اإعداده بح�شب الأو�شاع الآتية: 

1 - يجب اأن يبداأ الملخ�س بت�شمية الختراع، ويحتوي على تلخي�س للموا�شفات بحيث ي�شير 
اإلـــى المجـــال التقني اأو الفنـــي الذي ينتمي اإليـــه الختراع ويتيح فهمـــًا وا�شحًا للم�شكلة 

التقنية التي تمت معالجتها وطريقة حل الم�شكلة والمبداأ الرئي�شي لالختراع.
ف لالختراع. 2 - يجب اأن يحتوي الملخ�س على المعادلة الكيميائية التي تعطي اأح�شن و�شْ
3 - يجب عدم ذكر القيمة التجارية لالختراع اأو المنفعة المرجوة من تنفيذه في الملخ�س.
4 - يجب اأن ل تزيد الكلمات الم�شتخَدمة في الملخ�س على )200( كلمة، ول تقل عن )50( 

كلمة.
5 - اإذا كـــان الختـــراع يحتوي على ر�شم، يجب اأن تتم الإ�شارة فـــي الملخ�س اإلى الر�شم اأو 

الر�شومات التي تعطي اأح�شن و�شف لطبيعة الختراع.
ويجب عند ن�شر براءة الختراع اإرفاق هذا الر�شم )اأو الر�شومات( اأو اأي ر�شم اآخر بح�شب 

ما يراه المكتب مالئمًا.
وترفـــق كافـــة الم�شتندات الم�شـــار اإليها من اأ�شل و�شـــورة بالطلب عند تقديمـــه، ويجب اأن 

ُتراعى فيها ال�شروط المبيَّنة في المادة )4( من هذه الالئحة، والفقرة )اأ( من هذه المادة.

مادة )11(

ح على ورقة الر�شم، البيانات الآتية:  يجب اأْن ُتَو�شَّ
1 - كلمة )اأ�شل(. 
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م الطلب.  2 - ا�شم مقدِّ
3 - عدد الأوراق الم�شتمل عليها الر�شم والرقم المتتابع لكل ورقة. 

م الطلب اأو وكيله المعتَمد. 4 - توقيع مقدِّ
وتَثبَّت هذه الأوراق ح�شب تتابعها في جدول اأ�شفل يمين ورقة الر�شم، وعلى الإدارة المخت�شة 

اإدراج رقم الطلب على كل لوحة من لوحات الر�شم. 

مادة )12(

نه  اإذا كـــان طلب البراءة يتعلـــق باختراع يتطلب تنفيذه ا�شتخدام كائـــن دقيق، فاإن ما ت�شمَّ
طلـــب البراءة ُيعتَبر ك�شفـــًا كافيًا وكاماًل، بحيث يتيح لذوي الخبـــرة تنفيذ الختراع اإذا تحققت 

ال�شروط الآتية:
1 - اإيـــداع الكائن الدقيـــق لدى اإحدى جهات الإيداع المعتَمدة من ِقَبـــل الوزارة في موعد �شابق 

على تاريخ تقديم الطلب.
2 - اأْن يت�شمن طلب البراءة الإ�شارة اإلى خ�شائ�س هذا الكائن الدقيق.

3 - اأْن يت�شمـــن طلـــب البراءة ا�شم جهـــة اإيداع الكائن الدقيق وتاريخ ورقـــم الإيداع ون�شخة من 
اإي�شال الإيداع.

مادة )13(

م طلب بـــراءة الختراع اأو نمـــوذج المنفعة الخا�س  يجـــوز لـــالإدارة المخت�شـــة اأْن ُتلِزم مقدِّ
بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية ال�شيدلية والمنتجات الكيميائية 

َنتين منها.  الم�شتخَدمة في الزراعة بتقديم عيِّ
ر مقدم الطلـــب قائمة بالعينات واأنواعهـــا وي�شمنها الو�شـــف التف�شيلي لالختراع اأو  وُيحـــرِّ

نموذج المنفعة اأو يلحقها به. 
ف التف�شيلي لالختراع اأو  نات في اأعلى الو�شْ م الطلب بيانًا عن تقديم هذه العيِّ وُيثِبـــت مقدِّ
�ْشر في ن�شرة الِمْلكية ال�شناعية  نموذج المنفعة، كما ُتثِبت الإدارة المخت�شة هذا البيان عند النَّ

عن قبول طلب البراءة. 

مادة )14( 

نـــات المن�شو�س عليها فـــي المادة )13( من هـــذه الالئحة في زجاجات  يجـــوز تقديم العيِّ
اد، وُتخَتم بال�شمع  )ل يجـــاوز ارتفاعها 20 �شم وُقْطُرهـــا الخارجي 10 �شم(، وتغلق باإحكام ب�شدَّ
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ف  نات بيان ي�شيـــر اإلى ال�شلة بينها وبين الإنتـــاج الوارد ذكره في و�شْ الأحمـــر، وُيكَتـــب على العيِّ
نـــة اأو تعلَّق بها، وفي هذه الحالة ل يجوز اأْن  الختـــراع. وُيكَتب البيان على بطاقة تل�شق على العيِّ

يتعدى طول البطاقة )20 �شم وعر�شها 15 �شم(.

مادة )15(

نة منها ِوْفقًا لأحكام المادتين  م عيِّ نة فتقـــدَّ اإذا تعلَّــــق الختـراع اأو نموذج المنفعة بمادة ملوِّ
ِبغت بهذه المادة،  نة بنماذج من �شلع ُطِبعـــت اأو �شُ )13( و)14( مـــن هـــذه الالئحة، وُت�شفع العيِّ
تة على بطاقات بمقا�س )20 �شم طوًل و15�شم عر�شًا(، وُيكَتب  وتكون النماذج بقدر الإمكان مثبَّ
عليهـــا بيان تف�شيلي عـــن عملية الطبع اأو ال�شباغـــة وعلى الأخ�س ما يتعلـــق بتركيب المحاليل 
المختلفـــة، ودرجـــة تركيزها ودرجة الحـــرارة ومدة كل عملية، ومـــدى امت�شا�س اللون في مادة 
ال�شباغة، كما تبيَّن على البطاقة ن�شبة المواد الملونة الثابتة على الم�شبوغات، ويثَبت بالبطاقة 
بيـــان ي�شيـــر اإلى ال�شلة بين المادة التي ا�شُتخِدمت في الطبع اأو ال�شباغة وبين ما ُذِكر عنها في 

ف الختراع اأو نموذج المنفعة. و�شْ
نات المواد ال�شامة والكاوية والمفرقعة و�شريعة ال�شتعال بيان بنوعها  ويجب اأْن ُيكَتب على عيِّ

وطبيعتها.

مادة )16(

ـــن لالإدارة المخت�شـــة اأن الختراع يتعلق ب�شاأن هام من �شئون الدفاع اأو الأمن العام،  اإذا تبيَّ
فعليها اأْن ُتطِلع ب�شورة �شرية وزارة الدفاع اأو وزارة الداخلية - بح�شب الأحوال - فورًا على طلب 

البراءة ومرفقاته.
ولوزيـــر الدفـــاع اأو وزير الداخلية - بح�شـــب الأحوال - اأْن يعتر�س على قبـــول طلب البراءة 
خـــالل ت�شعين يومًا من تاريـــخ اإر�شال الأوراق اإليه، وذلك مقابل �شـــراء الختراع اأو التفاق على 

ا�شتغالله اأو طلب تطبيق اأحكام الترخي�س الإجباري ِوْفقًا لالأحكام الواردة بالقانون.

مادة )17(

م الطلب تقديم بيانات تتعلـــق بتواريخ واأرقام  يجـــوز لالإدارة المخت�شـــة اأْن تطلب من مقـــدِّ
طلبات براءات �شبق اإيداعها في مكتب اآخر عن نف�س الختراع مو�شوع الطلب الحالي، كما يجوز 

م الطلب تقديم الم�شتندات التالية والتي تتعلق بالطلبات ال�شابقة: لالإدارة اأْن تطلب من مقدِّ
م الطلب بخ�شو�س نتائج اأيِّ بحث اأو فْح�س للطلب. 1 - �شورة عن كل اإبالغ ت�َشلَّمه مقدِّ

2 - �شورة عن البراءة الممنوحة بعد تقديم طلب �شابق.
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3 - �شـــورة عـــن اأيِّ قرار نهائي برْف�ـــس الطلب ال�شابـــق اأو برْف�س مْنح البـــراءة مو�شوع الطلب 
ال�شابق.

4 - �شورة عن اأيِّ قرار نهائي �شدر باإبطال البراءة الممنوحة بناًء على الطلب ال�شابق.

مادة )18(

اأ - يجـــوز الدعـــاء بحـــق الأولوية ا�شتنادًا للطلبات التـــي تم تقديمها في ال�شابـــق لدى مكتب اأيٍّ 
مـــن الـــدول الأع�شاء في اتحاد باري�س لحماية الِمْلكيـــة ال�شناعية اأو لدى مكتب دولة تعامل 
المملكـــة معاملة الِمْثل، وذلك خالل فترة اثني ع�شر �شهرًا ميالديًا من تاريخ تقديم الطلب 
َعـــى باأولويته، تبداأ مـــن اليوم التالي لتاريـــخ تقديم طلب الأولويـــة وتنتهي في اآخر  الـــذي ُيدَّ
يـــوم عمل بعد انتهاء هذه المدة ب�شْرف النظر عـــن الحالة الالحقة التي يوؤول اإليها الطلب 
المدَعـــى باأولويته فاإنـــه يعتبر ُمن�ِشئًا لحـــق الأولوية اإذا كان له حكم الإيـــداع ال�شحيح لدى 

مكتب الإيداع.
قًا عليه من المكتب الذي قام باإ�شداره فقط، ول ُي�شتَرط  ب - يجوز تقديم م�شتند الأولوية م�شدَّ
قًا من اأية جهة اأخرى اأو �شفارة المملكة في الخارج، ول يجوز رْف�س ادعاء  فيه اأن يكون م�شدَّ
عي اأولوية اأكثر من طلب واحد حتى ولو كانت الطلبات  م الطلب يدَّ الأولوية بناًء على اأن مقدِّ
مة في العديد من الدول اأو على اعتبار اأن الطلب ل يحتوي على جميع عنا�شر  ال�شابقـــة مقدَّ

الحماية الموجودة في طلب الأولوية، وذلك كله ب�شرط اأن تكون وحدة الختراع متوافرة.
م الطلب الدخول في  ج - اإذا اأُوِدع الطلـــب من خالل معاهدة التعـــاون ب�شاأن البراءات واأراد مقدِّ
المرحلـــة الوطنية بالمملكة، وجب عليه اأْن يقدم طلبه اإلى المكتب خالل فترة ثالثين �شهرًا 

من تاريخ اأول اإيداع.
د - ي�شقط حق الأولوية اإذا تبيَّن لالإدارة المخت�شة اأثناء الفْح�س الفني اأن هناك اختالفًا جذريًا 
م م�شتندًا لتلك الأولوية ولم  مة بم�شتند الأولوية عن الطلب المقدَّ بين عنا�شر الحماية المقدَّ
م الطلب بت�شحيح اأوجه الختالف المذكورة خالل �شتين يومًا من اإخطاره بذلك. يقم مقدِّ

مادة )19(

اأ - يجـــب اأن يتعلق طلب البراءة باختراع واحد فقط اأو بمجموعة اختراعات مرتبطة مع بع�شها 
م الطلب اأْن يتقدم في اأيِّ وقت قبل  ل فكرة اإبداعية متكاملة. ويجوز لمقدِّ البع�س، بحيث ت�شكِّ
مْنـــح البراءة بطلب لتق�شيم الختراع لأكثر من طلب ُي�شمى كل منها )طلب فرعي(، ب�شرط 

اأْن ل تحتوي الطلبات الفرعية على اأية اأمور جديدة لم تكن موجودة في الطلب الأ�شلي.
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عاء       ويمنـــح كـــل طلب فرعي نف�س تاريخ الإيداع الخا�ـــس بالطلب الأ�شلي، واإذا كان هناك ادِّ
بالأولوية، فاإن الطلبات الفرعية ُتعَطى تاريخ الأولوية كذلك.

ب - اإذا تبيـــن للفاح�ـــس الفنـــي اأثناء اإجـــراءات الفح�ـــس الفني عدم وجود وحـــدة لالختراع، 
م الطلـــب ب�شداد الر�شم  م الطلب بتق�شيم الختراع لأكثـــر من طلب، ويقوم مقدِّ ُيخَطـــر مقـــدِّ
مة علـــى ِحدة خالل �شتين يومـــًا. واإذا لم يقم  ر لكل طلب مـــن الطلبات المق�شَّ المالـــي المقـــرَّ
دة له، يتم فح�س الطلب الأ�شا�شي وحده واإهمال  م الطلب بال�شـــداد خالل المهلة المحدَّ مقدِّ

الطلبات الفرعية، )مع و�شع حرف ,D, D1, D2 … بعد رقم الطلب الأ�شلي مبا�شرة(.

مادة )20(

اأ - تقـــوم الإدارة المخت�شة بفح�س الطلـــب ومرفقاته للتاأكد من ا�شتيفائه لل�شروط المن�شو�س 
عليها في القانون وهذه الالئحة، وعلى الأخ�س ما يلي:

م من �شخ�س طبيعي اأو اعتباري يتمتع بجن�شية المملكة اأو اأجنبي يحق له  1 - اأن الطلب مقدَّ
التقدم بطلب ِوْفقًا لأحكام اتفاقية دولية معمول بها في المملكة اأو يحمل جن�شية اأيٍّ من 
الـــدول الأع�شاء في اتحاد باري�س لحماية الِمْلكيـــة ال�شناعية اأو اأية دولة تعامل المملكة 

معاملة الِمْثل وذلك طبقًا لأحكام المادة )5( من القانون.
م من المخترع اأو وكيله المعتَمد على النحو الوارد بالفقرة )ج( من المادة  2 - اأن الطلب مقدَّ

)8( من هذه الالئحة، اأو ممن اآلت اإليه حقوقه. 
م م�شتوفيًا لل�شروط المن�شو�س عليها في القانون وهذه الالئحة.  3 - اأن الطلب ُقدِّ

مة اأو المطلوب تقديمها م�شتوفية لل�شروط المن�شو�س عليهـا في هذه  نـــات المقدَّ 4 - اأن العيِّ
الالئحة. 

5 - اأن الختـــراع ل ين�شـــاأ عن ا�شتغالله تجاريًا في المملكة اإخـــالل بالنظام العام اأو الآداب 
العامـــة، اأو الم�شا�س بالحيـــاة اأو �شحة الإن�شان اأو الحيوان اأو النبـــات، اأو اإلحاق اأ�شرار 

ج�شيمة بالبيئة.
6 - اأن الختراع لي�س من بين الكت�شافات والنظريات العلمية والطرق الريا�شية. 

7 - اأن الختـــراع ل ُيَعـــدُّ من بين الطرق البيولوجية لإنتـــاج الحيوان التي ل ُتمنح عنها براءة 
اختراع اأو نموذج منفعة.

8 - اأن الختـــراع ل يت�شمن طرق ت�شخي�س وعالج وجراحـــة لزمة لعالج الإن�شان والحيوان 
التي ل ُتمنح عنها براءة اختراع اأو نموذج منفعة. 
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د بالتقنية  9 - اأن الختـــراع جديـــد بحيث لم يكن �شمن التقنية ال�شناعيـــة ال�شابقة. وُيق�شَ
ال�شناعية ال�شابقة في هذا المجال كل ما اأُعِلن عنه للجمهور في المملكة اأو في الخارج 
ـــف المكتـــوب اأو ال�شفـــوي اأو بال�شتعمـــال اأو باأيـــة و�شيلة اأخرى يتحقـــق بها العلم  بالو�شْ
م قبـــل تاريخ تقديم طلب  بم�شمـــون الختـــراع اأو الأولويـــة اإذا ا�شتند اإليها الطلب المقدَّ

براءة الختراع، وذلك كله طبقًا لأحكام الفقرة )اأ( من المادة )2( من القانون.
10 - اأن الختـراع ي�شتمل على خطوة اإبداعية طبقًا لأحكام الفقرة )ب( من المادة )2( من 

القانون. 
11 - اأن الختـــراع يمكـــن تطبيقه وا�شتعماله في الزراعة اأو ال�شيـــد اأو الِخْدمات اأو الِحَرف 

اليدوية اأو اأيِّ نوع من اأنواع ال�شناعة باأو�شع معانيها.
ب - تتولـــى الإدارة المخت�شـــة فح�ـــس الطلـــب ومرفقاته �شكليـــًا للتاأكد مـــن ا�شتيفائه لل�شروط 
المن�شو�ـــس عليها في القانون وهذه الالئحة. واإذا تبيَّن من الفح�س ال�شكلي عدم ا�شتيفاء 
م الطلـــب اإجراء الالزم  رة، فلـــالإدارة المخت�شة اأْن تطلـــب من مقدِّ بع�ـــس ال�شـــروط المقرَّ
ل  ل�شتيفاء الطلب خالل ثالثة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ اإخطاره بذلك بموجب كتاب م�شجَّ
م�شحوب بعلم الو�شول، واإذا لم يتم تنفيذ ما ُطِلب منه خالل الفترة المذكورة �شقط طلبه.
ج - اإذا تبين لالإدارة المخت�شة من الفح�س ال�شكلي ا�شتيفاء الطلب من الناحية ال�شكلية، تتبع 

الإجراءات الآتية:
ل م�شحوب بعلم الو�شول ب�شداد الر�شم المالي  م الطلب بموجب كتاب م�شجَّ 1 - يخطر مقدِّ
ر عن الفح�س المو�شوعي وذلك خالل ثالثـــة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ َت�َشلُّمه  المقـــرَّ
الإخطـــار. ويحال الطلب بعدها للفح�س. وفي حالة عدم ال�شداد خالل المدة المذكورة 

يُعتَبر الطلب كاأن لم يكن.
2 - تتولـــى الإدارة المخت�شـــة فْح�س الطلب ومرفقاته من الناحيـــة المو�شوعية، واإذا تبيَّن 
م الطلب باأوجه  من الفح�س الفني عـــدم ا�شتيفاء ال�شروط المو�شوعية يتم اإخطار مقدِّ
م الطلب اأن يقدم ال�شتيفـــاءات المطلوبة منه بما يتفق مع تقرير  الق�شـــور. وعـــلى مقدِّ

الفح�س الفني. 
مها مودع الطلب، وُيخَطر  3 - يتم فح�س الطلب على �شوء التعديالت اأو الإي�شاحات التي قدَّ

م الطلب بنتيجة الفح�س الفني. مقدِّ
نًا ا�شتيفاء  م الطلب بالرد على اأيِّ اإخطار يرد اإليه من الإدارة المخت�شة مت�شمِّ 4 - يلتزم مقدِّ

بع�س البيانات خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ الإخطار واإل اعُتِبر الطلب كاأن لم يكن.
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مادة )21(

م طلب براءة الختراع اأو نموذج المنفعة، وقبل الإعالن عن قبول الطلب، اإدخال  يجوز لمقدِّ
ف الختراع اأو ر�شوماته، ب�شرط:  ما يراه من تعديالت على و�شْ

1 - األ يخرج التعـديل عن مو�شـوع الأولوية اإذا كان الطلب ي�شتند اإلى المادة )6( من القانون. 
م طلب براءة الختراع اأو  2 - األ يـــوؤدي التعديل اإلـــى الم�شا�س بذاتية الختراع، كما يجوز لمقـــدِّ
ف  نمـــوذج المنفعة اأْن ي�شيف لعنا�شر الحماية اإذا كانت هـــذه الإ�شافة �شمن محتوى الو�شْ

م باأول اإيداع.  التف�شيلي لالختراع الذي ُقدِّ

مادة )22(

م الطلب اأو وكيله المعتَمد بح�شب الأحوال بقرارها  يجب على الإدارة المخت�شة اإخطار مقدِّ
ل م�شحوب  ـــب بطلب اإي�شاحات اأو اإدخال تعديالت على الطلب وذلك بموجب كتاب م�شجَّ الم�شبَّ

بعلم الو�شول. 
م الطلب باإجراء التعديـــالت اأو تقديم الإي�شاحـــات المطلوبة منه خالل  فـــاإذا لم يقم مقـــدِّ

دة بالإخطار ُعدَّ متنازًل عن طلبه، ويتم التاأ�شير بذلك في ال�شجل.  المدة المحدَّ

مادة )23(

ق من �شحة بيانات الطلب والم�شتندات المرفقة به. واإذا تبيَّن وجود اأيِّ اختالف  يجب التََّحقُّ
فـــي البيانات، جاز لالإدارة المخت�شة اأْن ت�شتدعي الطالـــب اأو وكيله لمناق�شته، كما يجوز لها اأن 
تكلفـــه بتقديم مـــا يلزم لإثبات �شحة تلك البيانـــات اأو الم�شتندات، وذلك خـــالل مهلة ل تجاِوز 

ثالثين يومًا من تاريخ تكليفه.
ه اإلى عنوان المرا�شلة  ـــل م�شحوب بعلم الو�شول يوجَّ ويكـــون ال�شتدعاء بموجب كتاب م�شجَّ
م الطلب اأو وكيله،  ع عليه من مقدِّ ن في طلب الت�شجيل، مع تدوين مح�شر المناق�شة، ويوقَّ المـــدوَّ

ويرفق بالطلب الأ�شلي.

مادة )24(

ـــن لالإدارة المخت�شة من فح�س الطلب اأنه ل تتوافر فيه ال�شروط المن�شو�س عليها  اإذا تبيَّ
م الطلب  بًا برْف�س الطلـــب، وُيخَطر مقدِّ فـــي القانـــون وهذه الالئحة، ت�شدر الإدارة قـــرارًا م�شبَّ

ل م�شحوب بعلم الو�شول بدون مظروف.  بهذا القرار بموجب كتاب م�شجَّ
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مادة )25( 

مع مراعاة اأحكام المادة )20( من القانون، اإذا تبيَّن لالإدارة المخت�شة من فْح�س الطلب 
فْح�شـــًا مو�شوعيًا اأنه تتوافر فيه ال�شروط المن�شو�س عليهـــا في القانون وهذه الالئحة، ُيخَطر 
ر للن�شر في  ـــل م�شحوب بعلم الو�شـــول ب�شداد الر�شم المالي المقـــرَّ م الطلب بكتاب م�شجَّ مقـــدِّ
الجريـــدة الر�شمية خـــالل ثالثة اأ�شهر من تاريـــخ الإخطار، وفي حالة عدم ال�شـــداد ُيعتَبر قرار 

المْنح كاأن لم يكن. 
وفـــي حالة الموافقة على الطلب تقوم الإدارة المخت�شة باإ�شـــدار قرارها بمْنح البراءة بعد 

اتخاذ ما يلي:
اأوًل: الإعالن عن المْنح في الجريدة الر�شمية، على اأن يت�شمن الن�شر البيانات الآتية: 

1 - رقم الطلب. 
2 - تاريخ القرار ال�شادر بمْنح البراءة. 

3 - رقم البراءة. 
4 - تاريخ اإ�شدار البراءة. 

5 - ا�شم المخترع. 
6 - ا�شم مالك البراءة وجن�شيته ومحل اإقامته. اأما اإذا كان كيانًا اأو �شخ�شًا اعتباريًا فُيذَكر 

ا�شمه وعنوانه ومركزه الرئي�شي. 
7 - ا�شم الختراع اأو نموذج المنفعة. 

8 - الت�شنيف الدولي. 
9 - مدة الحماية وتاريخ بدئها وتاريخ انتهائها. 

م منه اإذا ا�شتندت البراءة اإلى  10 - رقـــم وتاريـــخ طلب الأولوية والدولة اأو المكتب الذي ُقـــدِّ
هذه الأولوية.

ويتعين على الإدارة المخت�شة التاأ�شير بقْيد قرار مْنح البراءة اأو نموذج المنفعة في ال�شجل.
ثانياً:  تمكين كل �شخ�س من الطالع على ملف البراءة اأو نموذج المنفعة، في الإدارة المخت�شة، 

نات المتعلقـــة به وكافة م�شتنداته وما  ف الختراع ور�شمه والعيِّ م�شتمـــاًل علـــى الطلب وو�شْ
ن عنه في ال�شجل.  ُدوِّ

ـــل م�شحوب بعلم الو�شول خـــالل ثالثة اأ�شهر  م الطلـــب بموجب كتاب م�شجَّ ثالثاً:  اإخطـــار مقدِّ
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ف التف�شيلي الكامـــل، وخم�س ن�شخ من  مـــن تاريـــخ المْنح باأن يقدم ثالث ن�شـــخ من الو�شْ
ف المخت�شر لالختراع اأو نموذج المنفعة، وذلك ِوْفقًا لل�شيغة المقبولة من الإدارة  الو�شْ
المخت�شة وخالل مدة ل تجاِوز ثالثة اأ�شهر من تاريخ الإخطار، واإل اعُتِبر الطلب كاأن لم 

يكن.

ف المخت�شر لالختراع  ف الكامل واأخرى من الو�شْ رابعاً:  اإيداع اإحدى الن�شخ مطبوعة من الو�شْ

اأو نموذج المنفعة وذلك في الإدارة المخت�شة.

مادة )26(

اإذا تنـــازل طالب البـــراءة قبل مْنح البراءة عن حقه فيها كله اأو بع�شه جاز للمتناَزل اإليه اأن 
يطلب مـــن الإدارة المخت�شة اإ�شدار البراءة با�شمه اأو بال�شتراك مع غيره على ح�شب الأحوال. 
ه الإدارة المخت�شة لهذا الغر�س، ويرَفق الطلب بالتنازل  ر الطلب على النموذج الذي تعـــدُّ وُيحـــرَّ

اأو ب�شورة ِطْبق الأ�شل منه. وفي جميع الأحوال يبقى الختراع من�شوبًا اإلى المخترع.

مادة )27(

ي �شتين  ُت�شِدر الإدارة المخت�شة قرارًا ب�شاأن مْنح براءة الختراع اأو نموذج المنفعة بعد ُم�شِ
يومًا من تاريخ الإعالن عن قبول الطلب. 

مادة )28(

يجب اأْن يت�شمن القرار ال�شادر بمْنح البراءة البيانات الآتية: 
1 - رقم الطلب. 

2 - تاريخ القرار ال�شادر بمْنح البراءة. 
3 - رقم البراءة. 

4 - تاريخ اإ�شدار البراءة. 
5 - ا�شم المخترع. 

6 - ا�شـــم مالك البـــراءة وجن�شيته ومحل اإقامته. فاإذا كان كيانًا اأو �شخ�شًا اعتباريًا ُيذَكر ا�شمه 
وعنوانه ومركزه الرئي�شي. 

7 - ا�شم الختراع اأو نموذج المنفعة. 
8 - الت�شنيف الدولي. 
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9 - مدة الحماية وتاريخ بدئها وتاريخ انتهائها. 
م منه اإذا ا�شتندت البراءة اإلى هذه  10 - رقـــم وتاريخ طلب الأولويـــة والدولة اأو المكتب الذي ُقدِّ

الأولوية. 

مادة )29(

يجـــب على الإدارة المخت�شة اأْن تقوم بن�شر القـــرار ال�شادر بمْنح براءة الختراع اأو نموذج 
المنفعة في الجريدة الر�شمية، كما يجب عليها اأْن تقوم بقْيد هذا القرار في ال�شجل.

مادة )30(

ـــل لجنـــة بالإدارة المخت�شـــة بموجب قرار من الوزير تخت�ـــس بالنظر في طلبات �شْطب  اأ - ت�شكَّ
ت�شجيـــل براءة الختراع في الحالت التي تكون البراءة قـــد ُمِنحت بناًء على ِغ�سٍّ اأو تدلي�س 

اأو �شلوك غير عادل.
لة  ْطـــب وتتاأكد من اأنه يتعلق ببـــراءة اختراع م�شجَّ ب - يجـــب علـــى اللجنـــة اأْن تفح�س طلب ال�شَّ
م الطلب  ر على اللجنة تحديد الم�شكلة المرتبطة بالطلب فاإنها ُتخِطر مقدِّ بالفعل، واإذا تعذَّ
ل الم�شحوب  بتقديـــم التو�شيحات الالزمة خـــالل �شهر من تاريخ اإخطاره بالبريـــد الم�شجَّ
م الطلب عن الرد في الميعاد المذكـــور ُيعتَبر طلبه كاأن لم  يعلـــم الو�شول، واإذا تخلَّف مقـــدِّ

يكن.
م وذلـــك بموجب كتاب  ْطـــب المقدَّ ج - يجـــب علـــى اللجنـــة اإخطـــار �شاحب البـــراءة بطلب ال�شَّ
ل الم�شحوب بعلم الو�شول على عنوانه الثابـــت بالإدارة المخت�شة، ويجب  بالبريـــد الم�شجَّ
على �شاحب طلب براءة الختراع الرد على اللجنة بمرئياته خالل �شهر من تاريخ اإخطاره.

بًا بقبول طلب ال�ّش�شْطب اأو برف�شه.  د - تفح�س اللجنة الطلب وُت�شِدر فيه قرارًا م�شبَّ

مادة )31(

يجوز لمالك البراءة الترخي�س للغير با�شتغاللها. 
م من اأيٍّ من طرفي  ويجـــب قْيد عْقد الترخي�س لـــدى الإدارة المخت�شة، بناًء على طلب يقدَّ
رة باللغة العربية وموثَّقة لدى الجهة المخت�شة  العْقد، على اأن ُترَفق بالطلب ن�شخة من العْقد محرَّ
رة، وتعطى طلبات قْيد عقود التراخي�ـــس اأرقامًا متتابعة ِوْفقًا  بالتوثيـــق ِوْفقًا لالإجراءات المقـــرَّ
ر على العْقد  ر على الطلب بالرقـــم المتتابع له وتاريخ تقديمه، كمـــا يوؤ�شَّ لتاريـــخ تقديمهـــا، ويوؤ�شَّ
بالرقم المتتابع، وُيخَتم الطلب والعْقد بخاتم الإدارة المخت�شة، وي�شلَّم للطالب اإي�شال يت�شمن 
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الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه وبيان بالم�شتندات المرفقة به.
د فيه عقود التراخي�س، على اأْن ي�شتمل هذا ال�شجل  وُتِعدُّ الإدارة المخت�شة �شجاًل خا�شًا تقيِّ

على البيانات الآتية: 
1 - الرقم المتتابع للطلب وتاريخ تقديمه. 

�س وا�شم وعنوان وكيله المعتَمد اإْن ُوِجد.  2 - ا�شم وجن�شية وعنوان المرخِّ
�س له وا�شم وعنوان وكيله المعتَمد اإْن ُوِجد.  3 - ا�شم وجن�شية وعنوان المرخَّ

4 - المحل المختار لكل من طرفي العقد. 
5 - مو�شوع العْقد ومدته. 

ه.  6 - تاريخ القرار ال�شادر بالموافقة على القْيد اأو رْف�شِ
ويجب التاأ�شير في ال�شجل بكل تعديل على العْقد اأو تجديده. 

مادة )32(

مع عدم الإخالل بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورْهِنها، ل يكون نقل ملكية البراءة 
�ْشر  اأو رْهْنهـــا اأو تقريـــر حق انتفاع عليها حجة على الغير اإل بعـــد التاأ�شير بذلك في ال�شجل، والنَّ
مه �شاحب ال�شاأن على النموذج  عن ذلك في ن�شرة الِمْلكية ال�شناعية، وذلك بناًء على طلب يقدِّ

دة له. ه الإدارة المخت�شة لهذا الغر�س وم�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ الذي ُتِعدُّ

مادة )33(

يجـــب على الدائن عندما يقـــوم بتوقيع الحجز على بـــراءة الختراع الخا�شـــة بمديِنِه ِوْفقًا 
لأحكـــام المادة )23( مـــن القانون اأْن يقوم باإعالن الحْجز ومح�شـــر َمر�شى المزاد اإلى الإدارة 
ه الإدارة لهذا الغر�س م�شفوعًا  مه على النموذج الذي ُتِعـــدُّ المخت�شـــة وذلك بنـــاًء على طلب يقدِّ
بالم�شتندات، ول يكون للحجز ومح�شر َمر�شى المزاد حجة على الغير اإل بعد التاأ�شير بذلك في 

�ْشر عن ذلك في ن�شرة الِمْلكية ال�شناعية.  ال�شجل والنَّ

مادة )34(

م طلب الترخي�س الإجباري غير ال�شتئثاري با�شتغالل براءة الختراع اأو نموذج المنفعة  يقدَّ
اإلى الإدارة المخت�شة على النموذج المعد لذلك.

ويجـــب على الإدارة اأْن تقوم خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقديم الطلب اإليها، باإخطار 



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

138

ل م�شحوب بعلم الو�شول. ولمالك البراءة  مالـــك البراءة ب�شورة منه وذلك بموجب كتاب م�شجَّ
ه على الطلب خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإخطاره به.  م ردَّ اأْن يقدِّ

دها  ه اأم بتعليق قبوله على �شروط يحدِّ وُي�شِدر الوزير قراره في الطلب �شواء بقبوله اأم برْف�شِ
القانون.

وتلتـــزم الإدارة المخت�شـــة باإخطار مالك البـــراءة وطالب الترخي�س بالقـــرار ال�شادر في 
�شـــاأن الطلب خالل ثالثين يـومًا من تاريخ �شدوره، والتاأ�شير بهذا القرار في ال�شجل، ون�ْشِره في 

الجريدة الر�شمية.

مادة )35(

ـــق من توافر ال�شروط  تتولـــى الإدارة المخت�شة فْح�ـــس طلبات الترخي�س الإجباري والتََّحقُّ
الالزمة لها.

مادة )36(

ُي�شتَرط لمْنح التراخي�س الإجبارية في الحالة المن�شو�س عليها في البند )ب( من الـمادة 
ه مع مالك البراءة وانق�شاء فترة َتَفاُو�س معقولة،  )24( من القانون اأْن يثبت الطالب �شْبق تفاُو�شِ

ه �شروطًا منا�شبة عليه.  وبْذل محاولت جدية للح�شول على الترخي�س الختياري منه وعْر�شِ
ويراعى في تقدير مدى منا�شبة ال�شروط ما يلي: 

1 - نوعية الختراع. 
رة. 2 - الفترة المتبقية من مدة الحماية المقرَّ

3 - المقابل المعرو�س لقاء الترخي�س الإجباري.

مادة )37(

ل يجـــوز مْنح الترخي�ـــس الإجباري اإل لمن كان قادرًا على ا�شتغـــالل الختراع ب�شفة جيدة 
دهما قرار مْنح الترخي�ـــس وبال�شروط الواردة به وذلك من خالل  فـــي النطاق والمدة التي يحدِّ

من�شاأة عاملة في المملكة. 

مادة )38(

يجوز لمالك البراءة ِوْفقًا لأحكام المادة )27( من القانون اأْن يتقدم اإلى الإدارة المخت�شة 
بطلب على النموذج المعد لذلك لإنهاء الترخي�س الإجباري قبل نهاية مدته. 
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ل  �س له بطلـــب اإنهاء الترخي�س بموجب كتاب م�شجَّ وعلـــى الإدارة المخت�شة اإخطار المرخَّ
م�شحوب بعلم الو�شول خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقديمه. 

�س له التََّظلُّم من قرار الإدارة المخت�شة بالموافقة على طلب اإنهاء الترخي�س  ويجوز للمرخَّ
طبقًا لالإجراءات المن�شو�س عليها في المادة )36( من القانون.

مادة )39(

ُي�شتـــَرط لإنهاء الترخي�س الإجبـــاري قبل نهاية مدته في الحالة المن�شو�س عليها في البند 
�س لـــه مهلة ل تزيد على �شتـــة اأ�شهر لكي يقوم  )اأ( مـــن المـــادة )27( من القانـــون مْنح المرخَّ
خاللهـــا بترتيـــب اأو�شاعه وت�شريف اأية منتجـــات تكون متبقية لديه نتيجـــة للترخي�س الذي تم 

اإنهاوؤه. 

مادة )40(

تنق�شـــي الحقوق المترتبة على براءة الختراع ِوْفقًا للحالة المن�شو�س عليها في البند )ج( 
مـــن المادة )28( من القانون بالمتناع لمدة تزيد على �شنة عن دْفع الر�شوم المالية الم�شتَحقة 
ل م�شحوب بعلم الو�شول  بالمخالفة لأحكام المادة )15( من القانون، رغم اإنذاره بكتاب م�شجِّ

بدون مظروف بوجوب ال�شداد في ميعاد ل يجاِوز ثالثين يومًا من تاريخ ت�َشلُّم الإنذار. 

مادة )41(

ُيعَلن عـــن البراءات التي انق�شت حقـــوق اأ�شحابها المترتبـة عليها تطبيقــــًا لأحكـام المادة 
�ْشر الرقم المتتابع للبراءة وتاريخ  �ْشر في الجريدة الر�شمية، وي�شمـــل النَّ )28( مـــن القانون بالنَّ

ر عن ذلك في ال�شجل. و�شبب النق�شاء، و�شبب انق�شاء حقوق اأ�شحابها عليها، ويوؤ�شَّ

مادة )42(

يجـــوز ل�شاحب ال�شـــاأن اأْن يطلب من الإدارة المخت�شة، على النموذج المعد لذلك، التاأ�شير 
في ال�شجل بالبيانات الآتية: 

اأ - كـــل تغييـــر في ا�شـــم اأو لقب مالك البـــراءة اأو جن�شيته اأو مهنته اأو عنوانـــه، واإذا كان المالك 
�شخ�شًا اعتباريًا فيجوز اأن يطلب تدوين كل تغيير في ا�شمه اأو جن�شيته اأو عنوانه اأو نوعه اأو 

الغر�س من تاأ�شي�شه اأو مركزه الرئي�شي. 
ب - كل تغيير في العنوان الذي تر�َشل اإليه المكاتبات والم�شتندات المتعلقة بالبراءة. 
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مادة )43(

اإذا رِغـــب �شاحـــب الختراع اأو نموذج المنفعة في الح�شول علـــى حماية موؤقتة لختراعه اأو 
نموذج المنفعة عند عْر�شه في اأحد المعار�س التي تقام داخل المملكة اأو خارجها، والتي ي�شدر 
بتحديدهـــا قـــرار من الوزير، وجـــب عليه اأْن ُيخِطـــر الإدارة المخت�شة برغبته فـــي العْر�س قبل 
ف  م م�شفوعًا ببيـــان موجز عن و�شْ ر الإخطار على النمـــوذج المعد لذلك، ويقدَّ ح�شولـــه، ويحـــرَّ
الختـــراع اأو نموذج المنفعة ور�شمه. ويجوز لالإدارة اأْن تكلِّف الطالب بتقديم اأيِّ بيان اآخر يتعلق 
بالختراع اأو نموذج المنفعة اإذا ارتاأت اأن ذلك �شروري للوقوف على عنا�شر الختراع اأو نموذج 

المنفعة اأو الغر�س منه. 

مادة )44(

ـــد الإخطـــار المن�شو�س عليه فـــي المادة )43( من هـــذه الالئحة في ال�شجـــل بالإدارة  يقيَّ
المخت�شة، على اأْن ي�شتمل على البيانات الآتية:

1 - تاريخ تقديم الإخطار. 
2 - ا�شم العار�س. 

3- ا�شم المعر�س ومقره وتاريخ افتتاحه الر�شمي ومدة اإقامته. 
4 - ت�شمية تدل على مو�شوع الختراع اأو نموذج المنفعة. 

5 - تاريخ عْر�س الختراع اأو نموذج المنفعة في المعر�س.
6 - ا�شم �شاحب الختراع.

7 - عنوان �شاحب الختراع، ويتم مْنح �شاحب الختراع �شهادة تفيد بالبيانات �شالفة الذكر.

مادة )45(

اإذا تـــم ا�شتيفــــاء الإجراءات وال�شروط والأو�شــــاع المن�شـو�س عليهـا فـــي الـمادتين )43( 
و)44( مـــن هذه الالئحة تمنح الإدارة المخت�شة �شاحب الختراع اأو نموذج المنفعة فيها وثيقة 
بحماية موؤقتة لالختراع اأو نموذج المنفعة، تكفل له الحقوق التي تترتب على مْنح البراءة وذلك 

خالل مدة العْر�س على األ تتجاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ افتتاح المعر�س. 

مادة )46(

يجوز ل�شاحب ال�شاأن اأْن ينيب عنه وكياًل له على النحو الم�شار اإليه في الفقرة )ج( من المادة 
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)8( من هذه الالئحة، وذلك في تقديم طلب البراءة اأو في اتخاذ اأيِّ اإجراء اآخر من الإجراءات 
المن�شو�ـــس عليها في القانون اأو هذه الالئحة. ويجب اأن يكون التوكيل في جميع الأحوال خا�شًا 

وموؤقتًا، واأْن ُيحَفظ في الإدارة المخت�شة مع الأوراق الخا�شة بطلب براءة الختراع.

مادة )47(

اإذا رِغب �شاحب ال�شاأن بعد تقديم طلب لالإدارة المخت�شة في تقديم طلبه للخارج عن ذات 
الختـــراع اأو نموذج المنفعة، جاز له اأْن يح�شل مـــن الإدارة المخت�شة على �شهادة تفيد تقديمه 
طلَبـــه الأول اإليها. وتقوم الإدارة المخت�شـــة بت�شوير �شورة طبق الأ�شل مما تم اإيداعه بالمكتب 
وكافـــة مرفقاته، واإعطاوؤه �شهـــادة موثَّقة ومعتَمدة منها تدل على اأولويته لهذا الختراع، وت�شتمل 

على بيان الغَر�س من اإعطائها.

مادة )48(

اإذا ُفِقدت وثيقة البراءة اأو تلفت جاز لمالكها اأْن يطلب من الإدارة المخت�شة، على النموذج 
المعد لذلك، اإعطاءه �شورة طبق الأ�شل منها. 

مادة )49(

لكـــل �شخ�س اأْن يطلـــب مـــن الإدارة المخت�شة، على النمـــوذج المعد لذلـــك، الطالع على 
ال�شجل اأو على الم�شتندات المرفقة به، ما عدا تقرير الإدارة المخت�شة ب�شاأنهما.

ر وفـــي ح�شور الموظـــف المخت�س بالإدارة  ويتـــم الطـــالع بعد �شداد الر�شـــم المالي المقرَّ
وخالل اأوقات الدوام الر�شمية. 

مادة )50(

لكل �شخ�س اأْن يطلب من الإدارة المخت�شة، على النموذج المعد لذلك، وبعد �شداد الر�شم 
ر الح�شول علـــى م�شتخَرجات اأو �شـــور اأو بيانات من �ِشِجلَّي بـــراءات الختراع اأو  المالـــي المقـــرَّ

نماذج المنفعة اأو �شهادة بم�شمونهما. 
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

 قرار رقم )102( ل�سنة 2018

 بتحديد فئات الر�شوم امل�شتَحقة عن ت�شجيل 

 براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعـــد الطالع على القانون رقـــم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الختـــراع ونماذج المنفعة، 
ل بالقانون رقم )14( ل�شنة 2006، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )101( ل�شنة  المعدَّ

،2018
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء، 

 قرر الآتي:

املادة الأوىل

د فئـــات الر�شوم الم�شتَحقة عن ت�شجيل براءات الختـــراع ونماذج المنفعة، على النحو  ُتحدَّ
الوارد بالجدول المرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 
ن�ْشِره في الجريدة الر�شمية.

وزير  ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

زايد بن را�شد الزياين

�شدر بتاريخ: 28 ربيع الأول 1440هـ  
الموافـــــــــــق: 6 ديـ�شـمـبـــــــر 2018م
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جدول

ر�شوم ت�شجيل براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

موجب الر�شم 

مقدار الر�شم

 )بالدينار البحريني(

ال�شركاتالأفراد

اأ- الر�شوم اخلا�شة برباءة الخرتاع:

ة �شكليًا. 270540تقديم الطلب وفْح�شِ

280560الفْح�س المو�شوعي عن طريق مكتب البراءات الوطني.

ح�شب التكلفة الفعليةالفْح�س المو�شوعي عن طريق المكاتب الخارجية.

160320مْنح البراءة ون�ْشُرها.

100200الر�شم ال�شنوي لل�شنة الثانية.

110220الر�شم ال�شنوي لل�شنة الثالثة.

130260الر�شم ال�شنوي لل�شنة الرابعة.

150300الر�شم ال�شنوي لل�شنة الخام�شة.

180360الر�شم ال�شنوي لل�شنة ال�شاد�شة.

240480الر�شم ال�شنوي لل�شنة ال�شابعة.

260520الر�شم ال�شنوي لل�شنة الثامنة.

280560الر�شم ال�شنوي لل�شنة التا�شعة.

300600الر�شم ال�شنوي لل�شنة العا�شرة.

350699الر�شم ال�شنوي لل�شنة الحادية ع�شرة.

360720الر�شم ال�شنوي لل�شنة الثانية ع�شرة.

380760الر�شم ال�شنوي لل�شنة الثالثة ع�شرة.

400800الر�شم ال�شنوي لل�شنة الرابعة ع�شرة.

450900الر�شم ال�شنوي لل�شنة الخام�شة ع�شرة.

5001000الر�شم ال�شنوي لل�شنة ال�شاد�شة ع�شرة.
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موجب الر�شم 

مقدار الر�شم

 )بالدينار البحريني(

ال�شركاتالأفراد

5501100الر�شم ال�شنوي لل�شنة ال�شابع ع�شرة.

5901180الر�شم ال�شنوي لل�شنة الثامن ع�شرة.

6301260الر�شم ال�شنوي لل�شنة التا�شع ع�شرة.

6701340الر�شم ال�شنوي لل�شنة الع�شرون.
تقديـــم طلـــب منـــح الترخي�س الإجبـــاري ل�شتغـــالل براءة 

12402480الختراع.

450900منح الترخي�س الإجباري لبراءة الختراع.

100200التظلم من قرار الإدارة المخت�شة.

2040طلب اإجراء البحث.

ن�شـــر نقل ملكيـــة البراءة اأو رهنها اأو حجزهـــا اأو الترخي�س 
2039للغير با�شتغاللها.

الر�شـــم الإ�شافي نتيجة التاأخر في ت�شديـــد الر�شم ال�شنوي 
80160للبراءة.

50100تعديل بيانات ملكية البراءة اأو بيانات الوكالة في ال�شجل.
210420قيد عقد الترخي�س )الختياري( في ال�شجل.

2040التاأ�شير بنقل الملكية اأو رهنها اأو حجزها بال�شجل.
50101طلب الحماية الموؤقتة للبراءة.

الح�شول على الم�شتخرجات و�شور من بيانات ال�شجالت اأو 
4080الطلبات والبراءات.

270540ر�شم �شطب براءة الختراع.
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موجب الر�شم

مقدار الر�شم )بالدينار 

البحريني(

ال�شركاتالأفراد

ب - الر�شوم اخلا�شة بنماذج املنفعة

135270تقديم الطلب وفْح�شة �شكليًا.
140280الفْح�س المو�شوعي عن طريق مكتب البراءات الوطني.

ح�شب التكلفة الفعليةالفْح�س المو�شوعي عن طريق المكاتب الخارجية.

80160مْنح البراءة ون�ْشُرها.
50100الر�شم ال�شنوي لل�شنة الثانية.
55110الر�شم ال�شنوي لل�شنة الثالثة.

65130الر�شم ال�شنوي لل�شنة الرابعة.
75150الر�شم ال�شنوي لل�شنة الخام�شة.
90180الر�شم ال�شنوي لل�شنة ال�شاد�شة.
120240الر�شم ال�شنوي لل�شنة ال�شابعة.
130260الر�شم ال�شنوي لل�شنة الثامنة.

140280الر�شم ال�شنوي لل�شنة التا�شعة.
150300الر�شم ال�شنوي لل�شنة العا�شرة.

6201240تقديم طلب مْنح الترخي�س الإجباري لنموذج المنفعة.
225450منح الترخي�س الإجباري لنموذج المنفعة.

50100التََّظلُّم من قرار الإدارة المخت�شة.
1020طلب اإجراء البحث.

ن�ْشر نقـــل ملكية البراءة اأو رْهُنهـــا اأو حْجُزها اأو الترخي�س 
1020للغير با�شتغاللها. 

ر فـــي ت�شديد الر�شم ال�شنوي  الر�شـــم الإ�شافي نتيجة التاأخُّ
4080لنموذج المنفعة.
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موجب الر�شم

مقدار الر�شم )بالدينار 

البحريني(

ال�شركاتالأفراد

تعديـــل بيانات ِمْلكيـــة نموذج المنفعة اأو بيانـــات الوكالة في 
2550ال�شجل.

105210قْيد عْقد الترخي�س )الختياري( في ال�شجل.

1020التاأ�شير بنقل الِمْلكية اأو رْهِنها اأو حْجِزها بال�شجل.

2550طلب الحماية الموؤقتة.

الح�شول على الم�شتخَرجات و�شور من بيانات ال�شجالت اأو 
2040الطلبات والبراءات.

135270ر�شم �شْطب براءة نموذج المنفعة.
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ـق لغرفة البحرين لت�شوية املنازعات  احل�شاب اخلتامي املدقَّ

لل�شنة املالية 2017 
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هيئة تنظيم الت�شالت

 اإعالن ب�شاأن عزم هيئة تنظيم الت�شالت

 اإلغاء الرتاخي�س املمنوحة

 اإىل �شركة )مينا تيليكوم ذ.م.م(

بنـــاًء على طلب من �شركـــة )مينا تيليكوم ذ.م.م(، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها 
اإلغاء التراخي�س التالية:

1( الترخي�ـــس العـــادي لتقديم خدمات القيمة الم�شافة الممنوح اإلـــى ال�شركة بتاريخ 3 نوفمبر 
.2004

2( الترخي�س الممتاز لخدمات الت�شالت الدولية الممنوح لل�شركة بتاريخ 3 نوفمبر 2004. 
3( الترخي�س العادي لخدمات الإنترنت الممنوح لل�شركة بتاريخ 3 نوفمبر 2004. 

4( الترخي�س الممتاز لمرافق الت�شالت الدولية الممنوح لل�شركة بتاريخ 3 نوفمبر 2004.
5( الترخي�س الممتاز للخدمات الوطنية الثابتة الممنوح لل�شركة بتاريخ 23 يناير 2006. 

وفـــي حالة رغبة اأيِّ �شخ�س فـــي العترا�س على هذا الإعالن، ُيرَجـــى اإخطار الهيئة بذلك 
كتابيًا، مع ِذْكر الأ�شباب لذلك في موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة 

الر�شمية.
هيئة تنظيم الت�شالت



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

172

جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة

اعالن باملزاد العلني

 تعلـــن لجنـــة ت�شوية م�شاريـــع التطوير العقارية المتعثـــرة عن اعادة و�شع عقـــار بوابة امواج 
)Amwaj Gateway( للبيع بالمزاد العلني، والمقام على قطع الأرا�شي ارقام 127681 المقدمة 
رقـــم 2006/14865، 127682 المقدمة رقـــم 14864/ 2006، 127683 المقدمة رقم 14863/ 

2006 الكائنين بُجزر اأمواج، بالمزاد العلني.
العائـــد ملكيتهم الى/ �شركة بوابة اأمواج �س.م.ب مقفلة. على ان يبدا المزاد ب�شعر ا�شا�شي 
مقـــداره -/17.500.000 دينار بحريني )�شبعة ع�شر  مليون وخم�شمائة الف دينار بحريني(. 

وحددت يوم الربعاء الموافق 9 يناير 2019م للمزايدة.
المكان : ديوان وزارة العدل وال�شئون ال�شالمية والوقاف.

 الوقت: ال�شاعة 11.00 �شباحًا.

فعلى كل من لدية رغبة بالمزايدة الح�شور بالتاريخ والمكان والوقت المحددين اعاله وذلك 
بموجب الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2015 )بوابة امواج(.

جلنة ت�شوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة
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وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة

اإعالنات مركز امل�شتثمرين

اإعالن رقم )880( ل�سنة 2018

 ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه �شيرينفا�س فيمبرل، 
مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )األفا لال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 84781، 
طالبـــًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلهـــا اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره 2،500 

.Ujvala Abirami Vemparalaو ،Srinivas Vemparala  :األفان وخم�شمائة( دينار بحريني، بين كل من(

اإعالن رقم )881( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة فردية

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئوليـــة المحـــدودة التـــي تحمل ا�شم )متولي للفالفـــل(، الم�شجلة بموجب القيد رقـــم 1576-6، طالبين 
تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية ا�شمها التجاري )متاي متولي(، وت�شبح مملوكة 

لل�شيدة/ فوقية متولي محمد، وتكليف ال�شيدة/ موزه علي حمد علي  بمبا�شرة اإجراءات التحويل.    
رة  ـــدة والمبرِّ فعلـــى كـــل من لديه اعترا�ـــس التقدم باعترا�شـــه للمركز المذكور م�شفوعـــًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )882( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 
يعلـــن مركز البحرين للم�شتثمرين بـــوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقـــدم اإليه ال�شيد/ محمود 
محمـــد اإدري�س، �شركة ال�شخ�ـــس الواحد التي تحمل ا�شم )اإدري�س للمحا�شبـــة وال�شت�شارات �س.�س.و(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 95538، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
ا�شمهـــا التجاري )�شركة اإدري�س للمحا�شبة والإ�شت�شارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار 

بحريني، وتكون مملوكة لكل من: محمود محمد اإدري�س، ومحمد الح�شن محمد نور محمد علي.
رة  ـــدة والمبرِّ فعلـــى كـــل من لديه اعترا�ـــس التقدم باعترا�شـــه للمركز المذكور م�شفوعـــًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )883( ل�سنة 2018

�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد 

 

يعلـــن مركز البحريـــن للم�شتثمرين بـــوزارة ال�شناعة والتجـــارة وال�شياحـــة باأنه قد تقدم اإليـــه ال�شركاء في 
ال�شركـــة ذات الم�شئوليـــة المحدودة التي تحمـــل ا�شم )بلدنج ا�شن�شيلز للتجـــارة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقـــم 110950، طالبيـــن تغيير ال�شكـــل القانوني لل�شركة وذلـــك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�ـــس الواحد، وذلك بعد 
تنـــازل ال�شركاء عـــن جميع ح�ش�شهم في ال�شركـــة لل�شيد/ ن�شير طعمـــة جابر البندر وت�شبح ملكـــًا له، وا�شمها 

التجاري )�شركة بلدنج ا�شن�شيلز للتجارة �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني.
رة  ـــدة والمبرِّ فعلـــى كـــل من لديه اعترا�ـــس التقدم باعترا�شـــه للمركز المذكور م�شفوعـــًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )884( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل فروع يف  �شركة ال�شخ�س الواحد

 

 يعلـــن مركز البحرين للم�شتثمريـــن بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة /مريم 
�شلمان را�شد عبداللطيف الزياني، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأك�شوجر فالورز(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 88112، طالبة تحويل الموؤ�ش�شة بجميع فروعها اإلى  فروع ب�شركة ال�شخ�س الواحد الم�شماة )اإك�شبوجر 

�شتوديو �س.�س.و( العائدة ملكيتها للمالكة نف�شها، الم�شجلة بموجب القيد رقم 4552.
رة  ـــدة والمبرِّ فعلـــى كـــل من لديه اعترا�ـــس التقدم باعترا�شـــه للمركز المذكور م�شفوعـــًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )885( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل موؤ�ش�شة فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئوليـــة المحدودة التي تحمل ا�شـــم )نوران بيكت�شرز لالإنتاج والتوزيع الفنـــي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
القيـــد رقـــم 81756، طالبين تغيير ال�شكل القانونـــي لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شـــة فردية، وت�شبح مملوكة 

لل�شيد/ فريد حاجي رم�شان يو�شف رم�شان، ومبا�شرته اإجراءات التحويل.
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اإعالن رقم )886( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

يعلـــن مركـــز البحريـــن للم�شتثمرين بـــوزارة ال�شناعة والتجـــارة وال�شياحة باأنـــه قد تقدمت اإليـــه فاتي ماتو 
جمـــال حنيفـــا، مالكـــة �شركة ال�شخ�ـــس الواحد التـــي تحمل ا�شـــم )ميتميـــج اإنترنا�شيونال �س.�ـــس.و(، الم�شجلة 
بموجـــب القيـــد رقـــم 116667، طالبة تغييـــر ال�شكل القانونـــي لل�شركة وذلـــك بتحويلها اإلى �شركـــة ذات م�شئولية 
 محـــدودة، وبراأ�شمـــال مقـــداره 1،000 )األف( دينـــار بحريني، وتكون مملوكـــة لكل من: فاتي ماتـــو جمال حنيفا،

.Annappara Narayanan Shajiو

اإعالن رقم )887( ل�سنة 2018

ب�شاأن تخفي�س راأ�شمال

 �شركة )ريف القاب�شة �س.م.ب مقفلة(      

 

يعلـــن مركـــز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحـــة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 
الم�شاهمـــة البحرينيـــة المقفلة التـــي تحمل ا�شم )ريف القاب�شة �ـــس.م.ب مقفلة(، الم�شجلـــة بموجب القيد رقم 

58073، طالبين تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من 24،042،900 دينارًا بحرينيًا اإلى 12،840،755 دينارًا بحرينيًا.

اإعالن رقم )888( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلـــن مركـــز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنـــه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدعلي 
عي�شـــى اإبراهيـــم الدعي�شي، مالـــك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمـــل ا�شم )رو�شة عالء الديـــن(، الم�شجلة بموجب 
القيـــد رقـــم 100742، طالبًا تغيير ال�شكل القانونـــي للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركـــة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمـــال مقـــداره 50،000 )خم�شـــون األف( دينـــار بحريني، وت�شبـــح مملوكة لكل من: عي�شـــى عبدعلي عي�شى 
اإبراهيـــم الدعي�شي، و�شعيد عبدعلي عي�شى اإبراهيم الدعي�شي، ومهدية عبدعلي عي�شى اإبراهيم الدعي�شي، ومنى 

عبدعلي عي�شى اإبراهيم الدعي�شي.

اإعالن رقم )889( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ محمد نادي 
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محمـــد اإبراهيم يون�ـــس، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمـــل ا�شم )الأركان الأربعة للتجـــارة(، الم�شجلة بموجب 
القيـــد رقـــم 87470 ، طالبًا تغييـــر ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شـــة وذلك بتحويلها اإلى �شركـــة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمـــال مقـــداره 1،000 )األف( دينـــار بحريني، وتكون مملوكة لكـــل من: محمد نادي محمـــد اإبراهيم يون�س، 

واأحمد مندي محمد اإبراهيم.  

اإعالن رقم )890( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ت�شامن

  

يعلـــن مركـــز البحريـــن للم�شتثمريـــن بـــوزارة ال�شناعـــة والتجـــارة وال�شياحـــة باأنه قد تقـــدم اإليـــه ال�شيد/ 
عبدالحميـــد ميـــرزا علي عي�شى عبداهلل ال�شعلـــه، مالك الموؤ�ش�شـــة الفردية التي تحمل ا�شـــم )عبدالحميد ميرزا 
علـــي ال�شعلة(، الم�شجلة بموجـــب القيد رقم 92385، طالبًا تحويل الفرع رقم 14 مـــن الموؤ�ش�شة الم�شمى )كوجي 
ميتـــرو ل�شيانـــة المباني( اإلى �شركـــة ت�شامن قائمة بذاتهـــا، وبراأ�شمال مقـــداره 10،000 )ع�شـــرة اآلف( دينار 
 ،Antonina Ponomarovaبحرينـــي، وتكون مملوكة لكل مـــن: عبدالحميد ميرزا علـــي عي�شى عبداهلل ال�شعلـــة، و 

.Thankappan Udaya Kumarو

اإعالن رقم )891( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 

يعلـــن مركز البحريـــن للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قـــد تقدم اإليه ال�شيد/ عبداهلل 
علـــي محمـــد حبيل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التـــي تحمل ا�شم )روؤز لكهرباء ال�شيـــارات(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقـــم 65855-1، طالبـــًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، ا�شمها 
التجاري )�شركة روؤز لكهرباء ال�شيارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وتكون مملوكة 

.Malik Abdul Majeed  Abdul Ghani لكل من: عبداهلل علي محمد حبيل، و
رة  ـــدة والمبرِّ فعلـــى كـــل من لديه اعترا�ـــس التقدم باعترا�شـــه للمركز المذكور م�شفوعـــًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )892( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 
يعلـــن مركز البحرين للم�شتثمرين بـــوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقـــدم اإليه مالك الموؤ�ش�شة 
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الفرديـــة التي تحمـــل ا�شم )الأيادي الماهـــرة للمقاولت وحبيبة للرعايـــة الطبية(، الم�شجلـــة بموجب القيد رقم 
106682، طالبـــًا تحويل فرعين من الموؤ�ش�شة اإلى �شركـــة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 

189،000 دينار بحريني.
رة  ـــدة والمبرِّ فعلـــى كـــل من لديه اعترا�ـــس التقدم باعترا�شـــه للمركز المذكور م�شفوعـــًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )893( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 
يعلـــن مركـــز البحرين للم�شتثمرين بـــوزارة ال�شناعة والتجـــارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليـــه مالكو ال�شركة 
ذات الم�شئوليـــة المحدودة التي تحمل ا�شم )�شامي للخدمات ال�شت�شاريـــة ال�شناعية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 
القيد رقم 51332، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 
مقـــداره 1،000،000 دينار بحريني، وت�شبح مملوكة ل�شركة )اللوؤلـــوؤة القاب�شة ذ.م.م(،  الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 76888.
رة  ـــدة والمبرِّ فعلـــى كـــل من لديه اعترا�ـــس التقدم باعترا�شـــه للمركز المذكور م�شفوعـــًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )894( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة  عبدالعال 
الخليـــج للتدقيـــق، نيابًة عن مالـــك الموؤ�ش�شة الفرديـــة التي تحمل ا�شـــم )الفا�شل للكهربـــاء(، الم�شجلة بموجب 
القيـــد رقم 4556-2، طالبة تغيير ال�شكل القانونـــي للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، 
وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لكل من: نا�شر محمد نا�شر 
الفا�شـــل، ولطيفة اأحمد نا�شر اأحمد، و�شيخة نا�شر محمد الفا�شـــل، ولولوة نا�شر محمد الفا�شل، وح�شة نا�شر 

محمد الفا�شل.

اإعالن رقم )895( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

يعلـــن مركـــز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعـــة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمـــت اإليه ال�شيدة/دانة 



العدد: 3397 – الخميس 13 ديسمبر 2018

178

�شامـــح عبدالقـــادر يون�س، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركـــز بداية لدعم ذوي الإعاقة(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 94670-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد 
ا�شمهـــا التجاري )�شركة مركز بداية لدعم ذوي الإعاقة �س.�ـــس.و(، وبراأ�شمال مقداره 500 )خم�شمائة( دينار، 

وت�شجل با�شم المالكة نف�شها. 
رة  ـــدة والمبرِّ فعلـــى كـــل من لديه اعترا�ـــس التقدم باعترا�شـــه للمركز المذكور م�شفوعـــًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )896( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اأحمد �شيف 
محمـــد الباز ، مالك الموؤ�ش�شة الفرديـــة التي تحمل ا�شم )اللمعة ال�شحرية للتنظيفـــات(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقـــم 60993 ، طالبـــًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري 
)�شركـــة اللمعة ال�شحرية للتنظيفات �س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل 

با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )897( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

 
يعلـــن مركـــز البحرين للم�شتثمرين بـــوزارة ال�شناعة والتجـــارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليـــه ال�شيد/ عمرو 
�شبري، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )مور اإنكم اإنترنا�شونال �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقـــم 117290، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقـــداره 10،000 )ع�شـــرة اآلف( دينـــار بحريني، وتكون مملوكة لكـــل من:  ال�شيد حميد مرحمـــت ح�شن ح�شين، 

وعمرو �شبرى عبدالغفار �شلبي.

اإعالن رقم )898( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

 

يعلـــن مركز البحرين للم�شتثمرين بـــوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقـــدم اإليه ال�شيد/ �شبحي 
اأحمـــد علي من�شور الف�شاله، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمـــل ا�شم )اأنفا التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد 
رقـــم 52940-2، طالبًا تغيير ال�شكـــل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركـــة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 
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مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )899( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإىل �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

 

يعلـــن مركـــز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعـــة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقـــدم اإليه ال�شيد/ عاطف 
محمـــد ا�شتيـــوي اأبووادي، مالك �شركة ال�شخ�ـــس الواحد التي تحمل ا�شم )اأبووادي لل�شحـــن والتفريغ �س.�س.و(، 
الم�شجلـــة بموجـــب القيد رقم 105625-1، طالبا تغييـــر ال�شكل القانوني لل�شركة وذلـــك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
م�شئوليـــة محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وتكون مملوكة لكل من: مرام محمد 

اأحمد محمد م�شدو، وعاطف محمد ا�شتيوي اأبووادي.

اإعالن رقم )900( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شماء الرفاع العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 121151، 
طالبيـــن تغيير ال�شكل القانونـــي لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحـــد، وبراأ�شمال مقداره 50،000 

)خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شيد/ �شليم �شالح محمد الربوعي.

اإعالن رقم )901( ل�سنة 2018

ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد

  

يعلـــن مركـــز البحريـــن للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعـــة والتجارة وال�شياحـــة باأنه قد تقدم اإليـــه  ال�شركاء في 
ال�شركـــة ذات الم�شئولية المحـــدودة التي تحمل ا�شم )ال�شدفة اللوج�شتيـــة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
92099، طالبيـــن تغيير ال�شكـــل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�ـــس الواحد، وبراأ�شمال مقداره 
1،000،000 )مليـــون( دينار بحريني، وت�شبح مملوكة لل�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )�شركة اللوؤلوؤة 

القاب�شة ذ.م.م(.
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ا�شتدراك وت�شويب

 ُن�شـــرت بطريـــق الخطـــاأ ت�شميـــة �شعـــادة الدكتـــور عبدالح�شيـــن بـــن علـــي ميـــرزا 
)وزيـــرًا للكهرباء( والواردة في المر�شوم الملكـــي رقم )61( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة 
المن�شور في عدد الجريدة الر�شمية 3396 ال�شادر بتاريخ 6 دي�شمبر 2018، وال�شواب هو 

اأنها )وزيرًا ل�شئون الكهرباء والماء(.

وعليه فقد لـزم التنويه اإلى ذلك.
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