
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

100231071399504

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2023/01/24
3007437742

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة
VAT Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة         
بتاريخ 2019/11/28                  

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is
VAT registered on 28/11/2019

  
مؤسسة ارساك للمقاوالت 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300743774200003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

2019/12/01 :Effective Registration Dateتاريخ نفاذ التسجيل:

:Taxpayer Addressينبع،ج/16،طيبة ،46429 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

100231071399504

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2023/01/24
3007437742

:Taxpayer Nameمؤسسة ارساك للمقاوالت اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 4700013621 رقم السجل/الرخصة/العقد:

Tax Period: Quarterly-ربع سنوي الفترة الضريبية:

First Filing due date: 2020/01/31 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.

ينبع مركز بلو بارك للترفية 4700109907

ينبع مؤسسة بلو بارك للترفية 4700110027

ينبع مركز صحة الرجل الرياضي 4700009325

ينبع مؤسسة صحة الرجل للتشغيل 
والصيانة

4700102901



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

100231071399504

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2023/01/24
3007437742

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

ينبع فرع مؤسسة انجاز الدولية التجارية 4700012870

ينبع مؤسسة انجاز الفنار للمقاوالت 4700014183

مؤسسة أجنحة ينبع للخدمات 
العقارية

4700112265

ينبع ورشة انجاز الفنار للديكور 4700115333

ينبع مقهى ريشي لتقديمالمشروبات 4700117172

ينبع مطاعم عالم الطعمية للوجبات 
السريعة

4700118304

ينبع مطعم وقت الحلى للوجبات 
السريعة

4700118381




