
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 
01/10/2021

Group Representative Infomation: معلومات ممثل املجموعة:

VAT Payer Name Zain Bahrain B.S.C اسم الخاضع للقيمة املضافة

VAT Payer Address Flat/Shop No. 0, Building 401, Road/
Street 2806, Seef District, Block 428, 

Bahrain

عنوان الخاضع للقيمة املضافة

VAT Account Number 200000146700002 رقم حساب القیمة المضافة

Group Registration: تسجيل املجموعة:

VAT Group Account Number 210000146700002 رقم حساب القیمة المضافة الخاص باملجموعة 

VAT Group Registration date 28/09/2021 تاريخ تسجيل القيمة املُضافة الخاص باملجموعة

Updated as of 28/09/2021 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 
٢٠٢١/١٠/٠١



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

140137-1 TASC PROPERTIES 
W.L.L

Flat/Shop No. 31, Building 
401, Road/Street 2806, Al 
Seef, Block 428,  Bahrain

01/10/2021 220016379800002




