
 تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين 
اعتبارًا من تاريخ ١ يناير ٢٠١٩  

أطلقت الحكومة البحرينية نص قانون ضريبة 
القيمة المضافة باللغة العربية ووافقت على 

تنفيذ الضريبة ابتداءًا منذ تاريخ 1 يناير 2019، 
ويتوقع تطبيقها بالنسبة األساسية %5.

نحن شركة ديلويت موجودون هنا لمساعدتك 
في تطبيق الضريبة  

لقد قمنا بتصميم نظام معد خصيصًا لتسهيل 
عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولكن في 

الوقت نفسه مع المحافظة على التحكم في 
التكلفة. ستستفيد من خبرتنا التقنية في مجال 

ضريبة القيمة المضافة لبناء خبرتك في هذا 
المجال داخل الشركة وذلك ليس فقط لتطبيق 

ضريبة القيمة المضافة ولكن أيضًا إلدارة 
العملية والمخاطر باستمرار على المدى الطويل. 

تشمل اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها ما يلي:

تطبيق ضريبة القيمة المضافة – التغييرات 
الطارئة على أعمالك   

تخطيط العمليات  
تتضمن تحليل معامالت الشركات بهدف 

تحديد معالجة ضريبة القيمة المضافة 
المناسبة. 

•  أدوار ومسؤوليات جديدة 
•   تطوير الخبراء المتخصيين بضريبة القيمة 

المضافة داخل المؤسسة 
•  التغيير في طريقة التفكير والتخطيط

 

•  تحديد ضريبة القيمة المضافة عبر أجهزة 
متطورة

•   احتساب ضريبة القيمة المضافة باستخدام 
األنظمة التي تشمل إنشاء كود ضريبي 
وحساب دفتر األستاذ وأسعار الصرف. 

•   تغيير الوثائق التجارية الحالية )مثل 
الفواتير(

•  تحديث العمليات الحالية من البداية إلى 
النهاية لطلب الشراء النقدي والدفع مقابل 

الشراء باستخدام النقاط الضريبية 
•  إنشاء حسابات جديدة لدفتر األستاذ العام 

وقيود محاسبة جديدة 
•   إنشاء عمليات جديدة القرار ضريبة القيمة 

المضافة و االمتثال الضريبي  

مراجعة تقنية المعلومات  
تطوير متطلبات نظام تقنية المعلومات 

لضمان جاهزية النظام لمعالجة متطلبات 
ضريبة القيمة المضافة. 

تقييم أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة  
نظرة عامة على موقف ضريبة القيمة 

المضافة بالنسبة للنشاط التجاري 
ومراجعة شروط العقود األساسية 

وتحديد متطلبات االمتثال والتوثيق.  
ديلويت أند توش )الشرق األوسط( هي شركة عضو مرّخص لها من قبل »ديلويت 
توش توهماتسو المحدودة« وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات 

المهنية االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها منذ 
سنة 19۲٦ في المنطقة. إن وجود شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( في 

منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها 
لتقديم الخدمات وفقًا للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له 

وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات المرخصة 
من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. 

وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص لها أو كيان مرخص له ديلويت أند 
توتش )الشرق األوسط( وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها )دون الرجوع إلى 

ديلويت أند توش الشرق األوسط( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط 
عن أفعالها أو تقصيرها.

© ٢٠١8 ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. جميع الحقوق محفوظة.

هل أنت جاهز لضريبة القيمة المضافة في البحرين؟
وإذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساعدة، 

فنحن على أتم اإلستعداد لتقديمها أيضًا، حيث 
أننا سنقوم بتطوير النهج الخاص بنا ليناسب 

متطلباتك.

فريق ديلويت لضريبة القيمة المضافة في 
البحرين 

يرجى التواصل معنا في حال رغبتكم 
باالستفادة من خدماتنا. قامت شركة ديلويت 

بالعديد من مشاريع تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة في مختلف الشركات في أنحاء دول 
مجلس التعاون الخليجي من ضمنها البحرين. 
ونحن على أتم االستعداد للمساعدة في التأكد 

من جاهزية األعمال حيثما تكون.
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