4th December 2018
Subject: VAT Compliance Letter

Dear Valued Customer,
Batelco 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 application in the
Kingdom of Bahrain
With effect from 1st January 2019, Batelco’s products and services
will be subject to VAT in compliance with the provisions of the Law,
including any ongoing service contracts that you may have with
Batelco. All prices set out in any ongoing service and/or rental
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 خطاب تطبيق ضريبة القيمة المضافة:الموضوع

،عزيزي الزبون
48 التزام ًا من شركة بتلكو بتطبيق متطلبات المرسوم بقانون رقم
 والذي ُيعنى،» المشار إليه باسم «القانون، والئحته التنفيذية2018 لسنة
.بتنظيم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مملكة البحرين

فإنه اعتبارا ً من تاريخ نفاذ القانون المشار إليه والواقع في األول من يناير لسنة
 ستخضع كافة رسوم المنتجات والخدمات المقدمة من بتلكو لتطبيق،2019
 وينطبق ذلك على،ضريبة القيمة المضافة امتثا ًلا لما نصت عليه أحكام القانون
 تُعد جميع الرسوم واإليجارات، وعليه.كافة عقود الخدمات السارية مع الشركة

payments you have with Batelco are exclusive of VAT. Accordingly,

الحالية المستحقة على الخدمات المقدمة من بتلكو غير شاملة لضريبة القيمة

there will be 5% additional charges on your invoices starting from

 يناير1 بدءا من
ً  على الفواتير5%  لذا ستحسب رسوم إضافية بنسبة.المضافة
. تنفيذا ً ألحكام هذا القانون2019

1st January 2019.
You may withdraw from Batelco’s products and services that are
subject to VAT without any early package contract termination
charges within thirty (30) days from date of receipt of this notice. In

يمكن االنسحاب من منتجات بتلكو وخدمتها التي تخضع لضريبة القيمة
ً
) يوما من30( المضافة دون اي رسوم إنهاء متعلقة بالباقة في غضون ثالثين
 يجب، في حالة االنسحاب أو إنهاء أي منتج أو خدمة.تاريخ استالم هذا االشعار

the event of withdrawal or termination of a service or product, all

االلتزام بدفع جميع الرسوم المتبقية عن األجهزة أو المعدات واألرقام المميزة

remaining charges for devices or equipment, nice numbers, usage

وأي استخدام اخر للخدمة بما فيه التجوال الدولي والمستحقة لبتلكو حتى تاريخ

(including roaming charges up to the date of termination) shall be

.قطع الخدمة

entitled and paid to Batelco.
This letter shall be considered as a legal notice applying to any

يعتبر هذا الخطاب إشعارا ً قانوني ًا من شركة بتلكو يسري أثره على كافة العقود

contracts, in compliance with Bahrain’s VAT Law and its Executive

 وذلك امتثا ًال لقانون ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية المعمول،القائمة

Regulations. For more information, kindly refer to our revised

 يرجى االطالع على الئحة الشروط، لمزيد من المعلومات.بها في مملكة البحرين

Terms and Conditions on batelco.com
For further inquiries, you may contact us
on 196 or visit our website.
Thank you for your business and we
look forward to our continued relationship.

.batelco.com واألحكام المعدلة على الموقع اإللكتروني للشركة
 يمكنكم التواصل معنا،لمزيد من االستفسارات
. أو زيارة موقعنا اإللكتروني196 على رقم
نشكركم على اختيارنا ونتطلع إلى
.استمرارية التعاون فيما بيننا
،مع أطيب التحيات

Best Regards,

بتلكو

BATELCO

Bahrain Telecommunications Company (BSC)

)شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية (ش م ب

