
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

100211031188116

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/03/11
3000949043

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة
VAT Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة         
بتاريخ 2017/08/25                  

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is
VAT registered on 25/08/2017

  
مؤسسة زهره االكليل 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300094904300003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

2018/01/01 :Effective Registration Dateتاريخ نفاذ التسجيل:

:Taxpayer Addressجدة،الزهراء،طريق الملك عبد العزيز ،23424 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

100211031188116

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/03/11
3000949043

:Taxpayer Nameمؤسسة زهره االكليل اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 4030160034 رقم السجل/الرخصة/العقد:

Tax Period: Quarterly-ربع سنوي الفترة الضريبية:

First Filing due date: 2018/04/30 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.

جدة مؤسسة المجددون العرب فرع 
مؤسسة زهرة اإلكليل

4030175915

المدينة المنورة فرع مؤسسة زهرة االكليل للتجاره 4650045571

الدمام فرع مؤسسة زهرة االكليل التجاريه 2050077478

تبوك زهرة االكليل للتجارة 3550033134



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

100211031188116

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/03/11
3000949043

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

مكة المكرمة مؤسسة زهرة االكليل 4031086632

الرياض
مؤسسة زهره االكليل للتجارة 

مؤسسة يحي محمد السريعي 
القحطاني

1010414383

أبها مؤسسة زهره االكليل للتجارة 5850104227

جازان مؤسسة زهرة االكليل للتجارة 5900107373

القنفذة مؤسسة زهرة االكليل التجارية 4603146677

األحساء مؤسسة زهره االكليل للتجارة 2251491730

الجبيل مؤسسة زهرة االكليل التجارية 2055123243

جدة معمل زهرة االكليل للعطورات 4030293284

عنيزة مؤسسة زهرة االكليل التجارية 1128182588

جدة مستودع زهرة اإلكليل للنقل والتخزين 4030353210




