
إخطار - ضريبة القيمة املضافة
Notice – Value Added Tax 

Dear Customer, عزيزي العميل،

The United Arab Emirates is implementing value added tax 
(“VAT”) to most supplies of goods and services at the rate of 
5% as of 1 January 2018. 

إن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ســتطبق ضريبــة القيمــة املضافــة )»الضريبــة«( علــى 
معظــم توريــدات الســلع و اخلدمــات مبعــدل 5% إعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2018.

For more information about the VAT, you could browse the 
below webpages dedicated to VAT:

Ministry of Finance: 
https://www.mof.gov.ae/en/budget/pages/vatquestions.aspx 

Federal Tax Authority:    
https://www.tax.gov.ae/index.aspx

التاليــة  ملزيــد مــن املعلومــات حــول الضريبــة، ميكنكــم تصفــح املواقــع اإللكترونيــة 
للضريبــة:  املخصصــة 

وزارة املالية: 
https://www.mof.gov.ae/en/budget/pages/vatquestions.aspx

الهيئة االحتادية للضرائب: 
https://www.tax.gov.ae/index.aspx

VAT will apply to the supply of goods and services starting 
1 January 2018, even if such supply has been made in 
consideration of an agreement entered into with you prior to 1 
January 2018 (“Existing Agreement”).

ســتطبق الضريبــة علــى توريــد الســلع واخلدمــات مبعــدل 5% إبتــداًء مــن 1 ينايــر 
 2018، حتــى لــو كان هــذا التوريــد قــد مت نظيــر إتفــاق أبــرم معكــم قبــل 1 ينايــر 2018 

)»إتفاقية قائمة«(.

Therefore, as of 1 January 2018, if any supply of goods and 
services which we provide to you is subject to VAT, it shall be 
treated as exclusive of VAT, and you shall pay to us on demand 
an amount equal to the VAT on such supply, even if such supply 
has been made pursuant to an Existing Agreement with us.  

لذلــك، إعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2018، إذا كان أي توريــد ســلع وخدمــات نقدمــه لكــم 
خاضعــاً للضريبــة، ســيعامل علــى أنــه خــال مــن الضريبــة، وســيتوجب عليكــم أن تدفعــوا 
لنــا عنــد الطلــب مبلغــا يســاوي الضريبــة علــى هــذا التوريــد، حتــى لــو كان هــذا التوريــد 

قــد مت عمــًا بإتفاقيــة قائمــة معنــا.

We look forward to always working with you and providing you 
with the best services.

نتطلع دوماً إلى العمل معكم وتقدمينا لكم أفضل اخلدمات.

National Bank of Kuwait S.A.K.P.  .بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع


