
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 10/08/2022 تاريخ االستحقاق Registration

Date 10/08/1997 تاريخ القيد Registration
No. 38885 - 1 رقم القيد

Group 
Name CROWN INDUSTRIES BSC CLOSED كراون اندستريز ش.م.ب مقفلة اسم المجموعة

Commercial
Name CROWN INDUSTRIES BSC CLOSED كراون اندستريز 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

ASKAR / عسكر 951 5141 01577 0

شهادة قيد السجل التجاري
Commercial Registration Certificate

Issued Date: 24/05/2021 Page 1 of 2إدارة 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 basic iron and steel صنع الحديد القاعدي والصلب

Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals - Factory صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية - مصنع
Materials recovery - Factory أسترجاع المواد - مصنع
Casting of metals - Factory سبك المعادن  - مصنع

Manufacture of plastics products - Factory صنع المنتجات اللدائنية  - مصنع
Sale/Trading in waste and scrap تجارة/بيع النفايات والخردوات
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Q.F. 409 Issue 0

Activities األنشطة
Demolition and site preparation أعمال الهدم وتحضير المواقع


