31 December 2018
Subject: VAT Notice

Dear Market Participant,

2018  ديسمبر31
خطاب تطبيق ضريبة القيمة املضافة: املوضوع

،عزيزي العميل

In compliance with Article (54) of Decree Law No. (48) of 2018 ( لسنة48) ) من قانون رقم54( التزاما بتطبيق متطلبات املاة رقم
2018 on Value Added Tax and Article (81) of Resolution No. 2018 ) لسنة12( ) من قرار رقم81( بشأن ضريبة القيمة املضافة و املاة رقم
(12) of 2018 on the issuance of the Executive Regulations of بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة املضافة الصاةر باملروو
the Value Added Tax Law issued under Decree Law No. (48)  يونيو لسنة1 فإنه اعتبارا من تاريخ. )" ("القانون2018 ) لسنة48( بقانون رقم
of 2018 (the “Law”), Bahrain Bourse and Bahrain Clear (a  وتخضع روو املنتجات والخدمات املشمولة املقدمة من بورصة،2019
fully owned subsidiary of Bahrain Bourse) shall apply VAT
البحرين وشركة البحرين للمقاصة (شركة مملوكة بالكامل من قبل بورصة
charges on their applicable products and services in
ن
accordance with the provisions of the Law effective as of 1st .البحرين) لضريبة القيمة املضافة وفقا ألحكا قانو ضريبة القيمة املضافة
June 2019.
ُ
All fees set out (current) of products and services are  تعد جميع روو املنتجات والخدمات املعلنة حاليا غير شاملة لضريبة،وعليه
exclusive of VAT. Accordingly, there will be additional  لذا وتحسب ضريبة القيمة املضافة على كافة الخدمات.القيمة املضافة
charges of VAT on all invoices starting from 1st June 2019.
.2019  يونيو1 واملنتجات بدءا من
This notice shall be considered as a legal notice in
compliance with the Law. For further inquiries, please do not
hesitate to contact us on +973 17261260 or visit our website
www.bahrainbourse.com.
We look forward to our continued relationship.

Regards,
Bahrain Bourse & Bahrain Clear Team

 ملزيد من.يعتبر هذا الخطاب إشعارا قانونيا وذلك امتثال للقانون
 أو زيار+973 17 261260  يمكنكم التواصل معنا على رقم،الوتفسارات
.www.bahrainbourse.com موقعنا اإللكتروني
.شاكرين لكم حسن تعاونكم
،مع أطيب التحيات
فريق عمل بورصة البحرين و شركة البحرين للمقاصة

