
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

100211029662868

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/02/02
3000567146

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

  
مؤسسه الرماية للمقاوالت 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300056714600003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

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

:Taxpayer Addressالرياض،العقيق،طريق الملك فهد ،13515 عنوان المكلف:



كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ال يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئك قبل تاريخ 
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100211029662868

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/02/02
3000567146

:Taxpayer Nameمؤسسه الرماية للمقاوالت اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 1010348348 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.

خميس مشيط مؤسسة الرماية للتجارة 2051040716

خميس مشيط مؤسسة الرماية للتجارة 40031926535 1010121321

خميس مشيط فرع موسسه الرمايه للتجاره 5855050012

خميس مشيط فرع موسسه الرمايه للتجاره 2511018846



كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ال يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئك قبل تاريخ 
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100211029662868

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/02/02
3000567146

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

خميس مشيط موسسه الرمايه للتجاره 4030242577

خميس مشيط فرع مؤسسة الرماية للتجارة 1131047658

خميس مشيط موسسه الرمايه للتجاره 2050089867

تبوك موسسه الرمايه التجاريه 41063396296 3550033831

خميس مشيط مؤسسة الرمايه للتجارة لصاحبها/
زيدسلطان الحسين

1123002380

خميس مشيط فرع موسسه الرمايه للتجاره 3400016116

خميس مشيط موسسه الرمـــــايه للحــــراسات 
االمنيه

1010388384

خميس مشيط موسسه زيد سلطان الحسين للتجاره 1010347132

خميس مشيط موسسه زيد سلطان الحسين للتجاره 1011020369

خميس مشيط موسسه سطار الغذائيه للتجاره 1010358642

الدوادمي موسسه الرماية للتجاره 5851008909



كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ال يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئك قبل تاريخ 
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تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/02/02
3000567146

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

األحساء موسسه الرمايه للتجاره 42055038247 2252068744

الرياض مؤسسة الرماية للتجاره 5906330148

نجران مؤسسة الرماية للتجارة 5950114324

المدينة المنورة موسسه الرماية للتجاره 4650201693

حائل موسسه الرماية للتجاره 3350140184

الدوادمي موسسه الرماية للتجاره 1116622501

الدمام ورشة الرمايه لصيانة السيارات 2050116382

الرياض موسسه اشتري لي للتجاره 1010463414

الرياض موسسه اشتري للتسويق االلكتروني 1010466195

الرياض موسسه ستار الغذائيه للتجاره 1010358848

الرياض موسسه الرمايه للمقاوالت 1010613468
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تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/02/02
3000567146

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

جدة ورشه الرماية لصيانه السيارات 4030306510

الرياض مؤسسه الرماية للمقاوالت 1010451460

الرياض مؤسسة الرماية للتجارة 1010570341

الرياض مؤسسة زيد سلطان الحسين 1010575982

الطائف مؤسسة الرماية للتجارة 4032236620

بريدة ورشة الرماية لخدمات السيارات 1131303641

حائل موسسه الرمايه للتجاره 42013840424

خميس مشيط موسسه الرمايه للتجاره 40021711059

جدة موسسه الرمايه للتجاره 41113595582

حفر الباطن موسسه الرمايه للتجاره 41093549602

الخرج موسسه الرمايه للتجاره 41063416882



كمكلف مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ال يجوز لك تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئك قبل تاريخ 
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تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/02/02
3000567146

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

خميس مشيط مؤسسة الرماية للنقل والتخزين 5855349893

النماص مؤسسة الرماية للتجارة 42034079495 5859612254

الرياض موسسه الرمايه للتجاره 40031917512

الرياض موسسه الرمايه للتجاره 40031932678

الرياض موسسه الرمايه للتجاره 40092378093

الرياض مؤسسة الرمايه للتجارة 40031759024

الرياض مؤسسة الرمايه للتجارة 40031870413

الرياض مؤسسة الرمايه للتجاره 40021735621

الرياض مؤسسة الرمايه للتجاره 40031777262

جدة مؤسسه الرمايه للتجاره 39111284577

تبوك مؤسسه الرمايه التجاريه 3909318344
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تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/02/02
3000567146

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

الرياض موسسه الرمايه للتجاره 40031818408 1011023524

مؤسسة الرماية للتجارة 42044258810 2055129090

مؤسسة الرماية للتجارة 5900125216

مؤسسة الرماية للتجارة 5850129361

الدمام مؤسسة الرمايه للتجاره 42055114063




