
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

100191004829703

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2019/01/22
3007384639

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة
VAT Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة         
بتاريخ 2017/08/24                  

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is
VAT registered on 24/08/2017

  
شركة مصادر المملكة التجارية 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300738463900003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

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

:Taxpayer Addressالجبيل،الخالدية ا،شارعالميناء ،31452 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

100191004829703

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2019/01/22
3007384639

:Taxpayer Nameشركة مصادر المملكة التجارية اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 2055015463 رقم السجل التجاري/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.

مطعم السندباد الشرقي 2055020534

الدمام مطعم السندباد الشرقي /فرع 
شركة مصادر المملكة التجارية

18689

مطعم السندباد الشرقي 2055010420

الجبيل تابع مطعم السندباد الشرقي 39569



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

100191004829703

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2019/01/22
3007384639

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

تابع مطعم السندباد الشرقي 7344 2050084792

الجبيل تابع مطعم سندباد الشرقي 3985

الدمام مطعم السندباد الشرقي 1437-001601 2050109389

الدمام فرع شركة مصادر المملكة التجارية 2050109948

الجبيل مطعم السندباد الشرقي 2055025613

الدمام مطعم السندباد 33284 2050112174

الدمام فرع شركة مصادر المملكة التجارية 3901665 2050113456

الخبر مطعم السندباد الشرقي 420671 2051063890


