










The Registration Directorate at the Ministry of Industry, Commerce and Tourismcertifies that the merchant’s below details have been registered in accordance withDecree law No. (27) for the year 2015 of the Commercial Registration.
Due 
Date 09/04/2023 تاريخ االستحقاق Registration

Date 09/04/2009 تاريخ القيد Registration
No. 323 - 13 رقم القيد

Group 
Name HAJI HASSAN GROUP B.S.C CLOSED مجموعة الحاج حسن ش.م.ب مقفلة اسم المجموعة

Commercial
Name HAJI HASSAN MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP B.S.C CLOSED ورشة حجي حسن الميكانيكية الهندسية ش.م.ب مقفلة االسم التجاري

Registration
Type Bahrain Shareholding Company (Closed) شركة مساهمة بحرينية مقفلة نوع القيد

CR 
Status ACTIVE نشطة حالة القيد

Commercial
Address

P.O.BOX ص.ب Area المنطقة Block مجمع Road طريق Building مبنى Flat/Shop No. شقة/محل
العنوان التجاري

SALIMABAD / سلماباد 702 231 924 0

شهادة قيد السجل التجاري
Commercial Registration Certificate

Issued Date: 28/03/2022 Page 1 of 1إدارة التسجيل
Registration Directorate

* This CR does not permit its holder to practice investment activities on behalf of others. * هذا القيد ال يجيز لصاحبه بمزاولة نشاط استثمار أموال الغير.

تشهد إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تم قيد التاجر
المسجلة بياناته أدناه وذلك وفقاً للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.

Q.F. 409 Issue 0

Activities األنشطة
Manufacture of structural metal products - Workshop صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية - ورشة

Support activities for petroleum and natural gas extraction - Technical services for
oil and gas أنشطة الدعم الستخراج النفط والغاز الطبيعي - الخدمات الفنية في مجال النفط والغاز

Manufacture of machinery and equipment صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر
Other building and industrial cleaning activities أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي األخرى



VAT Group Registration Certificate

شهادة تسجيل مجموعة ضريبة القيمة المضافة

www.nbt.gov.bh/vat/tp/

qrCode
www.nbt.gov.bh/vat/tp/210000357000002

Group Representative Information: معلومات ممثل المجموعة:

VAT Account Number رقم حساب ضريبة القيمة المضافة

Group Registration: التسجيل:

VAT Group Account Number 210000357000002

VAT Group Registration date

Hereby, the National Bureau for Revenue certifies the VAT effective registration date for the Group below as 

01/02/2019
يقر الجهاز الوطني لإليرادات بأن المجموعة أدناه مسجلة في ضريبة القيمة المضافة من تاريخ 

٢٠١٩/٠٢/٠١

CR Number 323 رقم السجل التجاري

Taxpayer Name HAJI HASSAN GROUP B.S.C CLOSED اسم المكلف:

Taxpayer Address
Flat/Shop No. 1, Building 122, Road/Street 
5103, Town Manama-Al Suwayfiyah, Block 

351, Bahrain 
عنوان المكلف:

200000357000002

رقم حساب ضريبة القيمة المضافة 
الخاص بالمجموعة

31/01/2019
تاريخ تسجيل ضريبة القيمة 
الُمضافة الخاص بالمجموعة
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This certificate is sent from an automated system and does not require a signature

هذه الوثيقة مرسلة من النظام اآللي وال تحتاج إلى توقيع 

Please ensure that the details on this certificate are correct. The group representative must inform the National Bureau for

Revenue "NBR" of any change on the basis of which they obtained the VAT group account number. NBR reserves the right to

deregister the group for VAT purposes based on the evidence of non-compliance with group registration or deregistration criteria

يرجى التأكد من صحة تفاصيل هذه الشهادة. ويجب على ممثل المجموعة أن يقوم بإبالغ الجهاز الوطني لإليرادات بأي تغيير بشأن حصولكم على رقم ضريبة القيمة

المضافة الخاص بالمجموعة وألغراض ضريبة القيمة المضافة؛ يحتفظ الجهاز بحق إلغاء تسجيلكم في حال ثبوت عدم امتثالكم لمعايير تسجيل أو إلغاء تسجيل المجموعة



VAT Group Registration Certificate

شهادة تسجيل مجموعة ضريبة القيمة المضافة

www.nbt.gov.bh/vat/tp/

qrCode
www.nbt.gov.bh/vat/tp/210000357000002

Group Member Information: معلومات أفراد المجموعة:

CR Number

رقم السجل 

التجاري

17

18

19

20

21

22

23

24

اسم المكلف عنوان المكلف تاريخ انضمام الفرد  رقم حساب ضريبة القيمة 

Taxpayer Name Taxpayer Address Group Membership VAT Account Number

Effective Date

المضافة  إلى المجموعة

23794
ARABIAN CHEMICAL 
INDUSTRIES (ISOLA) 
W.L.L.

Building 924, Road/Street 231, Town 
SALMABAD, Block 702, Bahrain

01/02/2019 200010497200002
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