
  

 خدمة حكومية من «القيمة المضافة» 1820إعفاء 

  

أصدر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
  لرئيس مجلس الوزراء قراًرا بشأن توريدات الجهات الحكومية المعفاة والخاضعة لضريبة القيمة المضافة. 

، هيئة البحرين  34جهة حكومية، وهي كالتالي: المجلس األعلى للبيئة  36خدمة في  1820وتضمن القرار 
، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  149، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 1للثقافة واآلثار 

ارة التربية  ، وز46، هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 12، وزارة شؤون اإلعالم 227واألوقاف 
، مؤسسة التنظيم 20، جهاز المساحة والتسجيل العقاري  2، مجلس المناقصات والمزايدات 29والتعليم  
، وزارة األشغال  162، وزارة المواصالت واالتصاالت 3، هيئة التخطيط والتطوير العمراني 11العقاري 

،  362ناعة والتجارة والسياحة ، وزارة الص145وشؤون البلديات وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  
اإلدارة  –، وزارة الداخلية 40األمن العام  –، وزارة الداخلية 61، إدارة الجمارك 11وزارة الخارجية 

 –، وزارة الداخلية 155اإلدارة العامة للجنسية والجوازات واإلقامة   –، وزارة الداخلية 125العامة للمرور 
، وزارة 47قيادة خفر السواحل  –، وزارة الداخلية 30وانئ البحرية) إدارة المنافذ (المطار والجسر والم

، وزارة شؤون الشباب  13، هيئة البحرين للسياحة والمعارض 70اإلدارة العامة للدفاع المدني  –الداخلية 
، هيئة التشريع والرأي 1، مجلس التنمية االقتصادية 4، وزارة العمل والتنمية االجتماعية 1والرياضة  

، الهيئة الوطنية 13، هيئة تنظيم االتصاالت  3، هيئة تنظيم سوق العمل  1، جامعة البحرين 45انوني  الق
، غرفة البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية 1، تمكين 19، جامعة بوليتكنك البحرين  4لعلوم الفضاء 

  . 1، ومعهد اإلدارة العامة 7، غرفة البحرين لتسوية المنازعات  1والطاقة 

نص القرار على أنه: «بعد االطالع على قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم  و
) لسنة 43، وعلى القرار رقم (2018) لسنة 12، والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (2018) لسنة 48(

)  13فة، وعلى القرار رقم (بشأن توريدات الجهات الحكومية المعفاة والخاضعة لضريبة القيمة المضا 2018
بإضافة بعض توريدات الجهات الحكومية إلى التوريدات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة   2019لسنة 

بشأن توريدات الجهات الحكومية المعفاة  2018) لسنة 43الواردة في الجدول المرافق للقرار رقم (
المالية واالقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس  والخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبناء على عرض وزير 

بشأن توريدات الجهات الحكومية المعفاة  2018) لسنة 43الوزراء، يستبدل بالجدول المرافق للقرار رقم (
  والخاضعة لضريبة القيمة المضافة الجدول المرافق لهذا القرار».


