
VAT Group Registration Certificate 
شهادة تسجيل مجموعة القيمة املضافة

Please ensure that the details on this certificate are correct. The group representative must inform the  "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 عىل ممثل املجموعة أن يقوم بإبالغ الجهاز الوطني لإليرادات بأي تغيري بشأن حصولكم عىل رقم حساب القيمة

املضافة الخاص باملجموعة. يحتفظ الجهاز بحق إلغاء تسجيلكم ألغراض القيمة املضافة يف حال ثبوت عدم امتثالكم ملعايري تسجيل أو إلغاء تسجيل املجموعة.
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  Hereby, the National Bureau for Revenue certifies the VAT effective registration date for the Group below as 
01/07/2020

Group Representative Infomation: معلومات ممثل املجموعة:

CR number 58880-1 رقم السجل التجاري

VAT Payer Name NATIONAL FINANCE HOUSE B.S.C 
(CLOSED)

اسم الخاضع للقيمة املضافة

VAT Payer Address Flat/Shop No. 0, Building 186, Road/
Street 66, BILAD AL-QADEEM, Block 

364, Bahrain

عنوان الخاضع للقيمة املضافة

VAT Account Number 200000825600002 رقم حساب القیمة المضافة

Group Registration: تسجيل املجموعة:

VAT Group Account Number 210000825600002 رقم حساب القیمة المضافة الخاص باملجموعة 

VAT Group Registration date 01/07/2020 تاريخ تسجيل القيمة املُضافة الخاص باملجموعة

Updated as of 23/11/2020 تم التحديث بتاريخ 

This certificate is sent from an automated system and does not require a signature 
هذه الشهادة مرسلة من النظام اآليل وال تحتاج إىل توقيع

يقر الجهاز الوطني لإليرادات بأن املجموعة أدناه مسجلة يف القيمة املضافة من تاريخ 
٢٠٢٠/٠٧/٠١



VAT Group Registration Certificate 
شهادة تسجيل مجموعة القيمة املضافة

Please ensure that the details on this certificate are correct. The group representative must inform the  "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 عىل ممثل املجموعة أن يقوم بإبالغ الجهاز الوطني لإليرادات بأي تغيري بشأن حصولكم عىل رقم حساب القيمة

املضافة الخاص باملجموعة. يحتفظ الجهاز بحق إلغاء تسجيلكم ألغراض القيمة املضافة يف حال ثبوت عدم امتثالكم ملعايري تسجيل أو إلغاء تسجيل املجموعة.
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 Group Member Information:  معلومات أفراد املجموعة:

CR Number VAT payer Name VAT payer Address Group Membership 
Effective Date

VAT Account Number

عنوان الشخص الخاضع للقيمة اسم الخاضع للقيمة املضافة رقم السجل التجاري  تاريخ انضامم الفرد إىل
املجموعة

رقم حساب القیمة المضافة

National Finance House 
Auto Mall S.P.C

Flat/Shop No. 0, Building 
 Road/Street 10, AL ,ب150
KHARIJIYAH, Block 606, 

Capital, Bahrain

01/07/2020 220003181300002



VAT Group Registration Certificate

شهادة تسجيل مجموعة ضريبة القيمة المضافة

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

qrCode
www.nbt.gov.bh/vat/tp/210010703300002

Group Representative Information: معلومات ممثل المجموعة:

VAT Account Number رقم حساب ضريبة القيمة المضافة

Group Registration: التسجيل:

VAT Group Account Number 210010703300002

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 42210 رقم السجل التجاري

Taxpayer Name BAHRAIN NATIONAL HOLDING COMPANY 
B.S.C.

اسم المكلف:

Taxpayer Address
Flat/Shop No. 91, Building 2491, Road/Street 
2832, Town Al Seef Area, Block 428, Capital 

Governorate, Bahrain
عنوان المكلف:

200010703300002

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/210010703300002

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

42211
BAHRAIN NATIONAL 
INSURANCE CO. 
B.S.C CLOSED

Flat/Shop No. 0, Building 2491, Road/Street 
2832, Town Manama, Block 428, Bahrain

01/02/2019 200000454500002

73846
IASSIST MIDDLE 
EAST W.L.L.

Building 1402, Road/Street 426, Town 
SALMABAD, Block 704, Capital 
Governorate, Bahrain

01/02/2019 200010788400002

42211
Bahrain National Life 
Assurance Company 
Co.  B.S.C. Closed

Flat/Shop No. 31, Building 2491, 
Road/Street 2832, Town Al Seef District, 
Block 428, Bahrain

01/02/2019 200000461000002
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