












 ١٤٤٢/٠٦/١٢التاريخ         
٢٠٢١/٠١/٢٥الموافق       
٣٦٣٣٩٥٥٢رمز الشهادة 

شهادة

مجموعة شركات العالمية المحدودة إسم المنشأة :
 ٢٣٨٣٧  جدة  ٢١٤٣٦ ص.ب  :
 السعودية 

٥٠٠٨٠١١٩٠:  رقم اإلشتراك
 مصدره  : جدة ٤٠٣٠١٥١٧٩٣ رقم السجل التجاري: 

كتابةرقما
 خمسة و ستون مشتركا٦٥عدد المشتركين السعوديين

 تسعة و تسعون مشتركا٩٩عدد المشتركين غير السعوديين
 مـائة و أربعه و ستون مشتركا١٦٤المجموع

المؤسسةتجاهبإلتزاماتهاأوفتقدأعالهالمذكورةالمنشأةبأناإلجتماعيةللتأميناتالعامةالمؤسسةتشهد

وهي،تطلبهاجهةأليةلتقديمهامنحهاتموالتي،الشهادةهذهإصدارتاريخحتىمنهاالمقدمةالبياناتوفق

منه.(٦/١٩)المادةفياإلجتماعيةالتأميناتنظامعليهانصالتياألغراضلجميعصالحة
هـ. ١٤٤٢/٠٧/١٢هذه 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

100211030123674

تاريخ اإلصدار:
الرقم المميز:

2021/02/14
3001169691

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة
VAT Registration Certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف أدناه مسجل في ضريبة القيمة المضافة         
بتاريخ 2017/08/25                  

Hereby, The General Authority of Zakat & Tax (GAZT) certifies that the taxpayer below is
VAT registered on 25/08/2017

  
مجموعة شركات العالمية المحدودة 

 
:Taxpayer Nameاسم المكلف:

:300116969100003VAT Registration Number     رقم التسجيل الضريبي:

2020/10/01 :Effective Registration Dateتاريخ نفاذ التسجيل:

:Taxpayer Addressجدة،النهضة،األمير سلطان ،23615 عنوان المكلف:
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تفاصيل تسجيل العنوان الوطني

National Address Registration

معلومات الحساب

رقم الطلب : 190538852

رقم حساب الخدمة : 190538852

رقم حساب العميل : 260725497

Account Information

Application No : 190538852

Service No : 190538852

Customer Account : 260725497

تفاصيل العنوان:

شركة مصنع الصواري الكبرى لاللمنيوم فرع الشركة العالمية للصنا

-   3910

وحدة رقم 1

المدينة المنورة 42524 - 6358

المملكة العربية السعودية

Address Details:

��كة مصنع الصواري الكبرى ل��لمنيوم فرع ال��كة العالمية للصنا

3910   -

Unit No 1

Al Madinah Al Munawwarah 42524 - 6358

Kingdom of Saudi Arabia

Address Details تفاصيل العنوان

3910Building Noرقم المبنى

Street Nameاسم الشارع

District Nameاسم الحي

اسم المدينة
المدينة المنورة 

Al Madinah Al Munawwarah
City Name

42524Zip Codeالرمز البريدي

6358Additional Noالرقم اإلضافي

1Unit Noوحدة رقم
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م��حظات 
لتستفيد من الخدمات البريدية على عنوانك، يجب توفر صندوق

مناسب من حيث الشكل والقوة والمتانة. يجب تركيب الصندوق على
الجدار أو الباب في حال كون العنوان فلة أو منزل مستقل، وعلى

المداخل الرئيسية في حال كون العنوان في مبنى أو مجمع سكني.

Notes 
To receive postal services on the address, you need to have a
suitable and durable mailbox installed. The mailbox should be
installed on the wall or the door in case of the address is villa
or independent house unit; and on the building entrance in
case of apartment or building complex.

الخدمات المميزة

الخدمة اإلضافيةرقم حساب الخدمة

تسلیم بختم الكتروني- 190538852190538852



٢٠٣٠٠١١٢١٤٢١ ةيوضعلا :  ىلوألامقر  ةجردلا : 

ةيوضع ةداهش 
موينملالل ىربكلا  يراوصلا  عنصم  ن  ةرونملا  ةنيدملا  ةيعانصلا ىف  ةيراجتلا  ةفرغلا  دهشت 

قيدص هدبع  راتسلادبع  يقوش  لوؤسملا :  مسا 
٤٦٥٠٠٣٤١٦٣ ىراجتلا :  لجسلا  ٢٠٢٣/١٢/٢٤مقر  ءاهتنإلا :  خير 

قفاوملا ١٤٤٥/٠٦/١١هـ ةداهشلا يف ٢٠٢٣/١٢/٢٤م  هذه  نرس  يهتني  و  ماعلا .  اذهل  اهتيوضع  ةددجم 

https://www.coccertificate.org قيرط نع  اهنم  ققحتلا  كنكمي  مقر 203001121421  ةي  ـ نورتكلإ ةخسن 































Factoryالمصنع





Glass Prouduction Line



Glass Prouduction Line



Glass Prouduction Line



Glass Prouduction Line



Glass Prouduction Line



Glass Line Production



STORE



Storage Area

























Factoryالمصنع







Factoryالمصنع















Head Office Jeddah



International Exhibitions







BINZAGAR PROJECT RABIGH
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Bin Zagr Project Rabigh



Bin Zagr Project Rabigh
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Bin Zagr Project Rabigh



AL-MAWADAH HOTEL





AL-MAWADAH HOTEL









SKY LIGHT



  

 

 



 

 



  

 



 

 



  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 



 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Specification  
 

System : Sawary Special Systems. 

Profile Thickness : - 2.0mm 

Finish RAC. Anodised or Super Durable. 

Width of Sections : 50 - 80mm. 

Accessories : Made In Italy. 

High puality Tempered. 
Clear. Tinted or Reflected. 

Gaskets : EPDM. 

Meticulous aesthetics : 

• Curved sash frame sections and central rebate . 

• concealed drainage possible on frame and completed fittings (panted system). 

• Discreet glazing seats with less flashing . 

Sturdiness and user comfort : 

• 52mrn module for the fixed frame and 60rnm module for the sash frame (making large 

dimensions possible). 

• Tilt-and-turn frame up to 1300 

• Volume capacity up to 35mm for high performance glazing. 

• Reinforced anti-intruder security solutions approved by A2P certification (2nd half Of 2003). 

Pivoting frame : maximum performance 

• Large dimensions (L 2rnSO x H = 2m20). 

• Invisible spring built into the groove . 

• Maximum glazed area . 

• Strength : tested to 2000 cycles . 

• Security : sash frame can lock at all angles . 

Design and installation : 

• Fixed frames adapted to different installation configurations. 

• Identical sash window and patio-door frame. 
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