
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

100211034873285

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/05/29
3000301146

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة
VAT Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة         
بتاريخ 2018/11/08                  

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is
VAT registered on 08/11/2018

  
مكتب عبداهللا حمد الدوسري للعقارات 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300030114600003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

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

:Taxpayer Addressالرياض،النهضة،محمد بن احمد السديري ،13222 عنوان المكلف:
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:Taxpayer Nameمكتب عبداهللا حمد الدوسري للعقارات اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 1010162041 رقم السجل/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.

الرياض مؤسسه عبداهللا حمد الدوسري 
للتجاره

1010251416

الرياض مؤسسة عبداهللا حمد حسين 
الدوسري للتجارة

1010645620

الرياض مؤسسة تطبيق تداول التجارية 1010658185

مؤسسة عبداهللا حمد حسين 
الدوسري االمنية

1010679904
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المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

مؤسسة تطبيق تداول التجارية 1010689939

مؤسسة عبداهللا حمد حسين 
الدوسري الجهزة السالمة

1010693857


