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لالطالع على بیانات األنشطة الرجاء مسح الرمز التجاري
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2420487023

رقم الشهادة : ٢٤٢٠٤٨٧٠٢٣ 
التاريخ : ١٤٤٤/٠٣/١٩  هـ 

الرقم المميز: ٣١٠٧١٠٠٨٧١

شهادة
     CERTIFICATE

 
  

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف / مؤسسة رواد األستضافة للتجارة  

سجل مدني رقم ١٠٤٦٩٨٢١٧٧ وسجل تجاري رقم ٣٣٥٠٠٣١٣٢٨    

قدم إقراره عن الفترة المنتهيه في ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ  

  

وقد منح هذه الشهاده لتمكينه من إنهاء جميع معامالته بما في ذلك صرف مستحقاته 

النهائية عن العقود. 

يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣  هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧  م.  

(الثالث و العشرون من جمادى األولى ألف و أربعمائة و خمسة و أربعون هجري) 

  

 



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

100201026463926

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2020/12/29
3107100871

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة
VAT Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة         
بتاريخ 2020/12/29                  

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is
VAT registered on 29/12/2020

  
مؤسسة رواد األستضافة للتجارة 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:310710087100003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

2021/01/01 :Effective Registration Dateتاريخ نفاذ التسجيل:

:Taxpayer Addressحائل،النقرة،سعود بن عبدالمحسن ،55431 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

100201026463926

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2020/12/29
3107100871

:Taxpayer Nameمؤسسة رواد األستضافة للتجارة اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 3350031328 رقم السجل/الرخصة/العقد:

Tax Period: Quarterly-ربع سنوي الفترة الضريبية:

First Filing due date: 2021/04/30 تاريخ استحقاق أول إقرار ضريبي:



تفاصيل تسجيل العنوان الوطني

National Address Registration

معلومات الحساب

رقم الطلب : رقم الطلب : 21001356599

رقم حساب الخدمة : رقم حساب الخدمة : 21001356599

رقم حساب العميل : رقم حساب العميل : 31301193802

Account Information

Application No : 21001356599

Service No : 21001356599

Customer Account : 31301193802

تفاصيل العنوان:

مؤسســة \ رواد األستضــافة للتجارة

3637  - حي النقرة

وحدة رقم 201

حائل 55431 - 8621

المملكة العربية السعودية

Address Details:

مؤسســة \ رواد ا-ستضــافة للتجارة

3637  - An Naqrah Dist.

Unit No 201

Hail 55431 - 8621

Kingdom of Saudi Arabia

Address Details تفاصيل العنوان

3637Building Noرقم ا7بنى

Street Nameاسم الشارع

اسم الحي
حي النقرة 

.An Naqrah Dist
District Name

اسم ا7دينة
حائل 
Hail

City Name

55431Zip Codeالرمز البريدي

8621Additional Noالرقم اHضافي

201Unit Noوحدة رقم


