
 ١٤٤٣/٠٣/١٢التاريخ         
٢٠٢١/١٠/١٨الموافق       
٤١٥٩٦٢٩٨رمز الشهادة 

شهادة

2018/07/23منشأة منتهية النشاط بتاريخ 

الشركة العالمية للصناعات الحديثة إسم المنشأة :
 ٢٣٨٣٧  جدة  ٢١٤٣٦ ص.ب  :
 السعودية 

٥٠٤٧٥٢٣٤٨:  رقم اإلشتراك
 مصدره  : جدة ٤٠٣٠١٤٢١٥٩ رقم السجل التجاري: 

كتابةرقما
 صفر   ٠عدد المشتركين السعوديين

 صفر   ٠عدد المشتركين غير السعوديين
 صفر   ٠المجموع

المؤسسةتجاهبإلتزاماتهاأوفتقدأعالهالمذكورةالمنشأةبأناإلجتماعيةللتأميناتالعامةالمؤسسةتشهد

وهي،تطلبهاجهةأليةلتقديمهامنحهاتموالتي،الشهادةهذهإصدارتاريخحتىمنهاالمقدمةالبياناتوفق

منه.(٦/١٩)المادةفياإلجتماعيةالتأميناتنظامعليهانصالتياألغراضلجميعصالحة
هـ. ١٤٤٣/٠٤/١٢هذه 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  .



 ١٤٤٣/٠٣/١٢التاريخ         
٢٠٢١/١٠/١٨الموافق       
٤١٥٩٣٨٣٥رمز الشهادة 

شهادة

الشركة العالمية للصناعات الحديثة المحدودة إسم المنشأة :
 ٢٣٨٣٧  جدة  ٢١٤٣٦ ص.ب  :
 السعودية 

٥٠٠٥٩٩٧٥٨:  رقم اإلشتراك
 مصدره  : جدة ٤٠٣٠١٩٠٢٦٦ رقم السجل التجاري: 

كتابةرقما
 مـائة و اثنان مشتركا١٠٢عدد المشتركين السعوديين

 ثالثمائه و ثالثة و عشرون مشتركا٣٢٣عدد المشتركين غير السعوديين
 اربعمائة و خمسة و عشرون مشتركا٤٢٥المجموع

المؤسسةتجاهبإلتزاماتهاأوفتقدأعالهالمذكورةالمنشأةبأناإلجتماعيةللتأميناتالعامةالمؤسسةتشهد

وهي،تطلبهاجهةأليةلتقديمهامنحهاتموالتي،الشهادةهذهإصدارتاريخحتىمنهاالمقدمةالبياناتوفق

منه.(٦/١٩)المادةفياإلجتماعيةالتأميناتنظامعليهانصالتياألغراضلجميعصالحة
هـ. ١٤٤٣/٠٤/١٢هذه 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  .


