
























































































































































































المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية

أمانة المدينة المنورة
ينبع

تجديدنوع اإلجراء :  رخصة نشاط تجاري

مؤسسة انجاز الفنار للقاوالت العامة

15/05/1439 تاريخ إصدار الرخصة 419263682 رقم الطلب 40052027919 رقم الرخصة الموحد

16/05/1444 تاريخ انتهاء الرخصة تاريخ التجديد 28/04/1441 33000982 رقم الرخصة القديم

16/05/1442 تاريخ استحقاق الرسوم البد من تجديد أو إلغاء الرخصة قبل نهاية تاريخ استحقاق الرسوم حتى ال تتعرض للغرامة

بيانات مالك المحل

سجل تجاري نوع اإلثبات االسم   مؤسسة انجاز الفنار للمقاوالت

4700014183 رقم اإلثبات

مالك اخرين

العنوان

حي البحيرة اسم الحي نطاق الرخصة

شارع عام اسم الشارع 01/05/1443 تاريخ نهاية اإليجار

مالك العقار / رقم رخصة البناء

903 رقم القطعه مخطط ج -22 رقم المخطط

0 رقم المحل عدد الفتحات دور ارضي الدور

رقم العقار  المركز التجاري

بيانات النشاط 

ترميمات المباني السكنية والغير سكنية (410040) نشاط اآليزك

ترميمات المباني السكنية والغير سكنية النشاط التفصيلي

هي المكاتب التي تقوم بأعمال المقاوالت العامة من أعمال إنشاء وصيانة وترميم المباني السكنية وغير السكنية وصف النشاط التفصيلي

43.55  ۲مساحة المحل م

األنشطة المتعددة

متعاقد مع إحدى شركات النظافة المؤهلة من األمانة لجمع ونقل النفايات 43.55 مساحة النشاط األساسية م۲

رسم توضيحي للموقع  اللوحات والرسوم

1 عدداللوحات اإلرشادية 4 ۲مساحة اللوحات اإلرشادية م

0 عدد اللوحات االعالنية 0 ۲مساحة اللوحات االعالنية  م

فاتورة البلدية       (        778.40 ) ريال19683930001

رخصة نشاط تجاري إلكترونية



 ١٤٤١/٠٧/٢١التاريخ         
٢٠٢٠/٠٣/١٦الموافق       
٣٢٤٧٦٠٩٣رمز الشهادة 

شهادة

مؤسسة انجاز الفنار للمقاوالت إسم المنشأة :
بندر  احمد  سعيد  الزهراني  إسم صاحب العمل :

 ٣٢٠٦٥  ينبع الصناعية  ٤١٩١٢ ص.ب  :
 السعودية 

٥٠٠٥٢٠٨٩٢:  رقم اإلشتراك
 مصدره  : ينبع ٤٧٠٠٠١٤١٨٣ رقم السجل التجاري: 

كتابةرقما
  أربعه  مشتركين٤عدد المشتركين السعوديين

 واحد و ثالثون مشتركا٣١عدد المشتركين غير السعوديين
 خمسة و ثالثون مشتركا٣٥المجموع

المؤسسةتجاهبإلتزاماتهاأوفتقدأعالهالمذكورةالمنشأةبأناإلجتماعيةللتأميناتالعامةالمؤسسةتشهد

وهي،تطلبهاجهةأليةلتقديمهامنحهاتموالتي،الشهادةهذهإصدارتاريخحتىمنهاالمقدمةالبياناتوفق

منه.(٦/١٩)المادةفياإلجتماعيةالتأميناتنظامعليهانصالتياألغراضلجميعصالحة
هـ. ١٤٤١/٠٨/٢١هذه الشهادة سارية المفعول حتى  

عن طريق استخدامأويلزم التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط
 :الرمز المعرف التاليأدناه في الموقع اإللكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

www.gosi.gov.sa/vc

( الشهادة معتمدة من صاحب الصالحية وال تحتاج إلى توقيع أو ختم  )

تعد هذه الشهادة من الوثائق االلكترونية الحكومية الرسمية ، ويحظر قطعيا تقليدها أو إدخال أي تعديالت عليها سواء باإلضافة  أو الحذف
أو التغيير في بياناتها أو غير ذلك من انواع التعديل ، وتعد الشهادة الغية إذا شابها شيء من ذلك ، كما تعرض صاحبها للمالحقة النظامية

أمام الجهات المختصة  باإلضافة إلى مايفرضه نظام التأمينات االجتماعية من عقوبات ، واليجوز تداول الشهادة  إال في األغراض  التي
 أصدرت ألجلها وفقا ألحكام نظام التأمينات االجتماعية ، والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية غير مسؤوله عن أي آثار أخرى مترتبة

 قبل الغير عن الشهادة وغير مسؤولة عن أي عملية تزوير أو تعديل تتم على البيانات الواردة فيها  .



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

100191013006740

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2019/11/28
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

100191013006740

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2019/11/28
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:



5/9/2019 ::MUQAWIL::

https://muqawil.org/ar/consumer/print_cert 1/1

الهيئة السعودية للمقاولين
مبنى رقم 3141 طريق أنس بن مالك -

الملقا
الرياض 8292-13521 المملكة العربية

السعودية

م. ثابت مبارك ال سويد
األمين العام

الهيئة السعودية للمقاولين

رقم الهاتف : +966920000968
info@sca.sa : البريد اإللكتروني

sca.sa

شهادة 
عضوية  
مقاول

طبقا لتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين فإننا نشهد بأن

مؤسسة إنجاز الفنار للمقاوالت
رقم العضوية : 100005900

مسجل في عضوية الهيئة حسب اإلجراءات المتبعه و قد أعطى هذه الشهادة بناءا على ذلك
 
 
 
 
 
 

هذه الشهادة صالحة لمدة ثالثة أشهر من تاريخ اإلصدار
May 9, 2020 تاريخ نهاية العضوية

صدرت هذه الشهادة من الهيئة السعودية للمقاولين و تضل ملكا للهيئة و يجب
إعادتها للجهة المصدرة في حال إلغاء العضوية ألي سبب كان

لمزيد من المعلومات عن او للتحقق من صحة الشهادة يرجى زيارة موقعنا
www.muqawil.org/ar/contractors أو االتصال على الرقم +966920000968

2019© جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للمقاولين

May,2019 09 : تاريخ اإلصدار


















































































































