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الموضوع: خطاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة

عزيزي الزبون،

بتطبي		ق  التجاري		ة ش.م.ب  للتس		هيالت  البحري		ن  التزام		ًا م		ن ش		ركة 

�� والئحت		ه التنفيذي		ة ��متطلب		ات المرس		وم بقان		ون رق		م �� لس		نة 

تطبي		ق ضريب		ة  بتنظي		م  ُتعن		ى  الت		ي  ("القان		ون")  باس		م  المش		اراليها 

القيمة المضافة في مملكة البحرين.

فإن		ه اعتب		ارًا م		ن تاري		خ نف		اذ القان		ون المش		ار إلي		ه والواق		ع ف		ي األول 

��، س		تخضع كاف		ة رس		وم المنتج		ات والخدم		ات �ª نة		ر لس		ن يناي		م

القيم		ة  لضريب		ة  التجاري		ة  للتس		هيالت  البحري		ن  ش		ركة  م		ن  المقدم		ة 

المضاف		ة امتث		اًال لم		ا نص		ت علي		ه أح		كام القان		ون، وينطب		ق ذل		ك عل		ى 

جمي		ع  تُع		د  وعلي		ه  الش		ركة.  م		ع  الس		ارية  الخدم		ات  عق		ود  كاف		ة 

ش		ركة  م		ن  المقدم		ة  الخدم		ات  عل		ى  المس		تحقة  الحالي		ة  الرس		وم 

البحري		ن للتس		هيالت التجاري		ة غي		ر ش		املة لضريب		ة القيم		ة المضاف		ة، ل		ذا 

المضاف		ة  القيم		ة  ضريب		ة  ب		ن		س				بة  إض			اف		ي				ة  رس		وم  ستحس		ب 

�� تنفي		ذًا ألح		كام ه		ذا القان		ون؛ �ª ر		يناي �المطبق		ة عل		ى الفواتي		ر ب		دًء م		ن 

ويس		تثنى م		ن ذل		ك المنتج		ات أو الخدم		ات المعفي		ة م		ن ضريب		ة القيم		ة 

المضافة أو الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة.

يعتب		ر ه		ذا الخط		اب إش		عارًا قانوني		ًا م		ن ش		ركة البحري		ن للتس		هيالت 

التجاري		ة يس		ري أث		ره عل		ى كاف		ة العق		ود القائم		ة، وذل		ك امتث		اًال لقان		ون 

ضريب		ة القيم		ة المضاف		ة والئحت		ه التنفيذي		ة المعم		ول به		ا ف		ي مملك		ة 

البحرين.

لمزيد من االستفسارات، يمكنكم التواصل معنا على رقمنا المجاني

� أو زيارة موقعنا اإللكتروني ��� ���� 

https://www.bahraincredit.com.bh

ش		كرًا عل		ى اختيارك		م ش		ركة البحري		ن للتس		هيالت التجاري		ة ونتطل		ع إل		ى 

استمرارية التعاون فيما بيننا.

مع أطيب التحيات،

شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب

December 2018
Subject: VAT Compliance Letter

Dear Valued Customer,
Bahrain Commercial Facilities Company. B.S.C is obligated 
to comply with the requirements of the Decree Law No. 48 
of 2018 and its Executive Regulations (“the Law”), which 
regulates the Value Added Tax (“VAT”) and its 
implementation in the Kingdom of Bahrain.
With eÃect from the first of January 2019, Bahrain 
Commercial Facilities Company’s products and services 
will be subject to VAT in compliance with the provisions of 
the Law, including any ongoing services’ contracts that you 
may have with the Company. All prices set out in any 
ongoing services and/or rental payments you have with 
Bahrain Commercial Facilities Company shall be exclusive 
of VAT. Accordingly, there will be additional charges as 
applicable to VAT laws on the invoices starting from the 
first of January 2019 pursuant to the provisions of the Law 
except for the products or services which are exempted 
from VAT or zero-rated.  

This letter shall be considered as a legal notice from 

Bahrain Commercial Facilities Company applying to any 

existing contracts, in compliance with Bahrain’s VAT Law 

and its Executive Regulations. 

For further inquiries, you may contact us on our tollfree
80008000 or visit our website
https://www.bahraincredit.com.bh

Thank you for dealing with Bahrain Commercial Facilities Company. 
B.S.C and we look forward to our continued relationship.

Best Regards,
Bahrain Commercial Facilities Company. B.S.C



Registration_certificate

VAT Registration Certificate
شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة

qrCode

www.tax.gov.bh/vat/tp/200000434700002

Taxpayer Information: :معلومات المكلف

Registration: :التسجيل

VAT Account Number 200000434700002 :رقم حساب ضريبة القيمة المضافة

VAT Registration date 3/12/2018:تاريخ التسجيل

Hereby, the National Bureau for Taxation certifies the effective registration date for the taxpayer below as

1/1/2019

يقر الجهاز الوطني للضرائب الخليجية بأن المكلف ادناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة من تاريخ
١/١/٢٠١٩

13444CR Number :رقم السجل التجاري

This certificate is sent from an automated system and does not require a signature

هذه الوثيقة مرسلة من النظام اآللي وال تحتاج إلى توقيع 

Taxpayer Name BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES CO. B.S.C. :اسم المكلف

Taxpayer Address
Building: 290, Road/Street: 111, Town: Tubli, Block: 

701, Country: Bahrain
:عنوان المكلف

Please ensure that the details on this certificate are correct. You must inform the National Bureau for Taxation of any change

on the basis of which you obtained your VAT account number. NBT reserves the right to deregister you for VAT purposes

based on the evidence of your non-compliance with registration or deregistration criteria

ويجب إبالغ الجهاز الوطني للضرائب الخليجية بأي تغيير بشأن حصولك على رقم . يرجى التأكد من صحة تفاصيل هذه الشهادة
ضريبة القيمة المضافة وألغراض ضريبة القيمة المضافة؛ يحتفظ الجهاز بحق إلغاء تسجيلك في حال ثبوت عدم امتثالك لمعايير 


