
كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ال يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئك قبل تاريخ 
نفاذ التسجيل بالضريبة. في حال تبين غير ذلك، ستقوم الهيئة العامة  للزكاة والدخل بتنفيذ الغرامات المستحقة

100191005050913

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2019/01/26
3006410597

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة
VAT Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة         
بتاريخ 2018/12/16                  

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is
VAT registered on 16/12/2018

  
مؤسسة ثامر جميل عبدالكريم سليمان احمد 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300641059700003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

2019/01/01 :Effective Registration Dateتاريخ نفاذ التسجيل:

 Taxpayer Address: عنوان المكلف:



كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ال يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئك قبل تاريخ 
نفاذ التسجيل بالضريبة. في حال تبين غير ذلك، ستقوم الهيئة العامة  للزكاة والدخل بتنفيذ الغرامات المستحقة

100191005050913

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2019/01/26
3006410597

:Taxpayer Nameمؤسسة ثامر جميل عبدالكريم سليمان احمد اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 4030232756 رقم السجل التجاري/الرخصة/العقد:

Tax Period: Quarterly-ربع سنوي الفترة الضريبية:

First Filing due date: 2019/04/30 تاريخ استحقاق أول إقرار ضريبي:

قائمة فروع المكلف
List of Taxpayer Branches

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

مؤسسة جنون التقنية لتقنية 
المعلومات

4030232908

الرياض مؤسسة صانع القادة للمقاوالت 4030436816

جدة مؤسسة صانع القادة لالجهزة 
السالمة

4030292626

جدة مؤسسة ثامر جميل عبدالكريم احمد
للسيارات

4030348331



كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ال يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئك قبل تاريخ 
نفاذ التسجيل بالضريبة. في حال تبين غير ذلك، ستقوم الهيئة العامة  للزكاة والدخل بتنفيذ الغرامات المستحقة

100191005050913

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2019/01/26
3006410597

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

جدة مطاعم رواد الغذاء الصحي لتقديم 
الوجبات

4030304666

مؤسسة صناع االفكار للدعاية 
واالعالن

4030318413


