
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

100201021489427

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2020/09/13
3007611937

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

  
الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300761193700003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

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

:Taxpayer Addressالخبر،الروابي،طريق الملك فيصل ،34421 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

100201021489427

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2020/09/13
3007611937

:Taxpayer Nameالشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 2051047397 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.

الخبر فرع الشركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية

3909660983 2051058763

الرياض فرع شركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية

352 1010406962

األحساء فرع الشركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية

3600364 2252059056

الدمام فرع الشركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية

88161 2050102556



كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ال يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئك قبل تاريخ 
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100201021489427

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2020/09/13
3007611937

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

الرياض فرع الشركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية

54630 1010465225

الرياض فرع شركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية

1010465218

الرياض فرع شركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية

1010465217

الرياض مستودع الشركة المتحدة 
للمستلزمات المنزلية

1010465216

الرياض فرع الشركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية

3900636 1010612167

جدة فرع الشركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية

4000084766 4030317462

الطائف الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية 41012555340 4032237955

فرع الشركة المتحدة للمستلزمات 
المنزلية

2051229547




