
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

100211035012690

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/06/01
3001349044

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 تليد الخليجية للخدمات التجارية 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300134904400003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

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

الرياض،االزدهار،طريق االمام سعود بن عبد العزيز بن محمد 
الفرعي ،12485

Taxpayer Address: 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

100211035012690

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/06/01
3001349044

:Taxpayer Nameشركة تليد الخليجية للخدمات التجارية اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 1010258584 رقم السجل/الرخصة/العقد:

Tax Period: Monthly-شهري الفترة الضريبية:

First Filing due date: 2018/02/28 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.

الدمام فرع شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية

2050104562

جدة فرع شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية

4030280121

األحساء فرع شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية االحساء

3503526

حائل فرع شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية

3350044429



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

100211035012690

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/06/01
3001349044

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

فرع شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية

5900035492

فرع شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية

3450015433

فرع شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية

1010615717

فرع شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية

1131303719

فرع شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية

3550038434

فرع شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية

4030376593

شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية

5855070306

فرع شركة تليد الخليجية للخدمات 
التجارية

1010671865




