
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

100211045723679

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/11/22
3005894859

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة
VAT Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة         
بتاريخ 2017/08/22                  

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is
VAT registered on 22/08/2017

  
شركة راحة الظهر التجارية 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300589485900003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

2020/07/01 :Effective Registration Dateتاريخ نفاذ التسجيل:

:Taxpayer Addressالرياض،الربيع،عبدالعزيز العريفي ،11433 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

100211045723679

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/11/22
3005894859

:Taxpayer Nameشركة راحة الظهر التجارية اسم المكلف:

CR / License / Contract No.: 1010172471 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 شركة راحة الظهر التجارية 2051043415

مكة المكرمة فرع شركة راحة الظهر التجارية 106748 4031092323

الرياض فرع مركز النوم للمستلزمات الطبية 1010394997

الخبر فرع شركة راحة الظهر التجارية 2051061447



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

100211045723679

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/11/22
3005894859

المدينة
City

اسم الفرع
Branch Name

رقم الرخصة
License No.

رقم السجل التجاري
CR No.

الرياض فرع شركة راحة الظهر التجارية 4030150174

الرياض فرع شركة راحة الظهر التجارية 2252063872

النوم المريح التجارية 1010472354

فرع شركة راحة الظهر التجارية 2050129822

شركة راحة الظهر التجارية 1010679522




