
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

100211033334007

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/04/25
3100727372

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

  
مصنع رفا للصناعة 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:310072737200003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

2019/10/01 :Effective Registration Dateتاريخ نفاذ التسجيل:

:Taxpayer Addressجدة،حي الصناعي،شارع العام ،61913 عنوان المكلف:
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:Taxpayer Nameمصنع رفا للصناعة اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 4030217427 رقم السجل/الرخصة/العقد:

Tax Period: Monthly-شهري 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.

محائل مصنع بركات محمد بركات الجدعاني
لصناعة الثلج ولوازمه

31150 5860027053

أبوعريش مصنع بركات محمد الجدعاني للثلج 34729 5901033743

مكة المكرمة مؤسسة بركات محمد بركات 
الجدعاني للمياه

4031230071

المدينة المنورة مؤسسة بركات محمد بركات 
الجدعاني للمياه

4650217930
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المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

جدة مؤسسة بركات محمد بركات 
الجدعاني للمياه

4030376599

مؤسسة بركات محمد الجدعاني 
لصيد األسماك

5861046039

مصنع بركات محمد الجدعاني 
للصناعة

4030287085

مصنع بركات محمد الجدعاني 
للصناعة

4030363144

مؤسسة بركات محمد الجدعاني 
للمقاوالت المعمارية

5860609074

مؤسسه بركات محمد بركات 
الجدعاني للمقاوالت

4030260004

جازان مؤسسة بركات محمد بركات 
الجدعاني للمياه

5957100410

الرياض مؤسسة بركات محمد بركات 
الجدعاني للمياه

1010645447

الدمام مؤسسة بركات محمد بركات 
الجدعاني للمياه

2050143606




