
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

100211032162902

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/04/06
3009527764

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 بدر سعيد معيفن الحربي 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300952776400003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

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

:Taxpayer Addressمكة المكرم،التخصصي،التخصصي الشارع العام ،24221 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

100211032162902

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/04/06
3009527764

:Taxpayer Nameمؤسسة بدر سعيد معيفن الحربي اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 4031065132 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.

مكة المكرم فرع مؤسسة عطور الجزيرة التجارية 4031061565

مكة المكرم مؤسسة عطور الجزيرة التجارية 104056 4031195068

المدينة المنورة مؤسسة عطور الجزيرة التجارية 4650205165

مؤسسة عطور الجزيرة التجارية 4700102651



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

100211032162902

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/04/06
3009527764

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

مؤسسة وعد المصادر الطبية 4030548219

مؤسسة عطور الجزيرة التجارية 4031195067

مؤسسة عطور الجزيرة التجارية 4032223785

مصنع الجزيرة بلس للعطور 4031237934

مؤسسة عطور الجزيرة التجارية 4031239943




