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  لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة

  THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION 
The Partners’ Resolution of 

Zamil Steel Building Co. Ltd. (Limited Liability) 
dated 4/2/1419H corresponding to 28/6/1998G to 

transform the company into a Joint Stock 
Company 

     
     

 :The parties stated hereunder    :لقد سبق لألطراف اآلتية أسماؤهم
     
 .Hamad Abdullah Al Zamil & Bros. Co .1    شركة حمد عبداهللا الزامل وإخوانه  -١
 Khalid Abdullah Al Zamil .2    خالد عبداهللا الزامل  -٢
     

تأسيس شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة المقيدة       
ــم   ــت رق ــدمام تح ــة ال ــاري بمدين ــسجل التج بال

هـ وبرأسمال ١٩/٩/١٣٩٦وتاريخ ) ٢٠٥٠٠٠٤٢١٥(
  ).ثالثمائة مليون ريال(ريال ) ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(قدره 

  Have agreed to establish Zamil Steel Buildings 
Company Ltd., Commercial Registry of Dammam 
number (2050004215) dated 19/9/1396H, with a 
capital of SR300,000,000 (three hundred million 
Saudi Riyals) 

     
وبعد االطالع على نتائج االتـصاالت مـع الجهـات          

ة معالي وزير التجارة المبدئية     الرسمية المختصة وموافق  
بخصوص تحويل الشركة إلى شركة مـساهمة ، فقـد          
وافق الشركاء باإلجماع على هذا التحويل طبقا ألحكام         
نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكـريم رقـم         

هـ وقرار معالي وزيـر     ٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ  ) ٦/م(
هــ مـع    ٢٥/٣/١٤١٨وتـاريخ   ) ٤٩٥(التجارة رقم   

ركاء جدد وتغيير اسم الشركة ليعكس طبيعـة        دخول ش 
  :نشاطها ، وذلك على النحو التالي

  And upon review of the results of the 
communications with the concerned official 
authorities and the preliminary approval of HE the 
Minister of Commerce to transform the company to 
a joint stock company, the partners have therefore 
unanimously agreed on this transformation 
pursuant to the provisions of the Companies 
Regulations promulgated by Royal Decree number 
(M/6) dated 22/3/1385H, and HE the Minister of 
Commerce resolution number (495) dated 
25/3.1418H  and for new partners to be entered, 
and change the company's name to reflect the 
nature of it activities, as follows: 

     
تحول شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة        :أوال

بما لها من حقوق وما عليها من التزامات من          
شركة ذات مـسئولية محـدودة إلـى شـركة       

شـركة الزامـل لالسـتثمار      " مساهمة باسـم    
ــصناعي  ــالغ  "ال ــالي الب ــمالها الح  برأس

) ثالثمائة مليون ريال(ريال ) ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
  :ي الشركة وكل منبين الشركاء الحاليين ف

  Firstly: The transformation of Zamil Steel 
Buildings Company limited, with all its 
rights and liabilities, from a limited 
liability company to a joint stock company 
under the name of “Zamil Industrial 
Investment Co.” with its current capital of 
SR300,000,000 (three hundred million 
Saudi Riyals) between the present partners 
in the company and the following new 



 )١٦ من ٣صفحة (

partners: 
 :Gulf Investment Corporation (1    :مؤسسة الخليج لالستثمار )١

وهي شركة مساهمة خليجية والمقيدة بالسجل التجـاري     
م ،  ٧/٦/١٩٨١وتـاريخ   ) ٢٧٨٨٥ (في الكويت رقـم   

) ٣٤٠٢(وعنوان مركزها الرئيـسي بالكويـت ص ب    
  .دولة الكويت) ١٣٠٣٥(الصفاة 

  A Gulf joint stock company, commercial registry 
number (27885) Kuwait, dated 7/6/1981, 
headquarters address in Kuwait, P.O. Box (3402), 
Safat (13035), Kuwait 

     
 :Olayan Financing Company (2    :شركة العليان المالية )٢

وهي شركة سعودية ذات مسئولية محـدودة والمقيـدة         
بمدينــة ) ١٠١٠٠١٥٢٨١(بالــسجل التجــاري رقــم 

هـ وعنـوان مركزهـا     ٢٩/٣/١٣٩٨الرياض بتاريخ   
  ).٨٧٧٢( ص ب ١١٤٩٢الرئيسي الرياض 

  A Saudi limited liability company, commercial 
registry number (1010015281) Riyadh, dated 
29/3/1398H, headquarters address being Riyadh 
11492, P.O. Box (8772) 

     
 :Mr. Juma Al Majid Abdulla (3    :جمعة الماجد عبداهللا/ السيد )٣

ع (إماراتي الجنـسية بموجـب جـواز سـفر رقـم            
ربية المتحدة ص ب ويقيم في اإلمارات الع  ) ٠٢١٨٠٠٠

  دبي) ١٥٦(

  An Emirate National, passport No. (R0218000) 
residing in United Arab Emirates, P.O. Box (156) 
Dubai. 

     
 :Mr. Sultan bin Khalid Bin Mahfouz (4    :سلطان بن خالد بن محفوظ/ السيد )٤

سعودي الجنـسية بموجـب حفيظـة النفـوس رقـم           
هـ صادرة من جدة    ١١/٧/١٤١٠اريخ  وت) ١٠٤٥٦٦(

  .ومهنته رجل أعمال ويقيم في مدينة جدة

  A Saudi National, ID No. (104566) dated 
11/7/1410H issued at Jeddah, a businessman 
residing in Jeddah 

     
 :Mr. Hamad Abdullah Al Zamil (5    :حمد عبداهللا الزامل/ السيد )٥

) ١٣٨٩(جب حفيظة النفوس رقـم  سعودي الجنسية بمو  
هـ صادرة من الخبر ومهنته رجل      ٧/٩/١٣٨٩وتاريخ  

  ).٩(أعمال ويقيم في مدينة الخبر ص ب 

  A Saudi National, ID No. (1389) dated 7/9/1389H 
issued at Khobar, a businessman residing in 
Khobar, P.O. Box (9) 

     
 Mr. Zamil Abdullah Al Zamil (6    :زامل عبداهللا الزامل/ السيد )٦

) ٢٤٩٢٧(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم       
هـ صادرة من الـدمام ومهنتـه       ١٦/٥/١٣٨١وتاريخ  

  ).٩(رجل أعمال ويقيم في مدينة الخبر ص ب 

   A Saudi National, ID No. (24927) dated 
16/5/1381H issued at Dammam, a businessman 
residing in Khobar, P.O. Box (9). 

     
 :Mr. Mohammed Abdullah Al Zamil (7    :محمد عبداهللا الزامل/ السيد )٧

سعودي الجنـسية بموجـب حفيظـة النفـوس رقـم           
هــ صـادرة مـن      ١/١/١٤١٣وتاريخ  ) ٢٣٥٣٩١(

الرياض ومهنته رجل أعمال ويقيم في مدينة الخبر ص         
  ).٩(ب 

  A Saudi National, ID No. (235391) dated 
1/1/1413H issued at Riyadh, a businessman 
residing in Khobar, P.O. Box (9). 

     



 )١٦ من ٤صفحة (

 :Dr. Abdulrahman Abdullah Al Zamil (8    :عبدالرحمن عبداهللا الزامل/ الدكتور )٨
) ١١٦٠٣(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم       

 هـ صادرة من الدمام ومهنته رجل     ٥/١/١٣٧٩وتاريخ  
  ).٢٥١(أعمـال ويقيم في مدينة الرياض ص ب 

  A Saudi National, ID No. (11603) dated 5/1/1379H 
issued at Dammam, a businessman residing in 
Riyadh, P. O. Box (251). 

     
 :Mr. Abdulaziz Abdullah Al Zamil (9    :عبدالعزيز عبداهللا الزامل/ السيد )٩

) ١١٨٥٨(جب حفيظة النفوس رقم     سعودي الجنسية بمو  
هـ صادرة من الرياض ومهنتـه      ٨/١/١٣٧٩وتاريخ  

  ).٢٥١(وزير سابـق ويقيم في مدينة الرياض ص ب 

  A Saudi National, ID No. (11858) dated 8/1/1379H 
issued at Riyadh, a former minister residing in 
Riyadh, P.O. Box (251). 

     
 :Mr. Ahmed Abdullah Al Zamil (10    :عبداهللا الزاملأحمد / السيد )١٠

) ٢٣٨٢٩(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم       
هـ صادرة من الـدمام ومهنتـه       ٢١/٢/١٣٨١وتاريخ  

  ).٩(رجل أعمال ويقيم في مدينة الخبر ص ب 

  A Saudi National, ID No. (23829) dated 
21/2/1381H issued at Dammam, a businessman 
residing in Khobar, P.O. Box (9). 

     
 :Mr. Sulaiman Abdullah Al Zamil (11    :سليمان عبداهللا الزامل/ السيد )١١

) ٣٣٨٩٤(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم       
هـ صادرة من الـدمام ومهنتـه       ٢١/٢/١٣٨٥وتاريخ  

  ).٩(رجل أعمال ويقيم في مدينة الخبر ص ب 

  A Saudi National, ID No. (33894) dated 
21/2/1385H issued at Dammam, a businessman 
residing in Khobar, P.O. Box (9) 

     
 :Mr. Fahad Abdullah Al Zamil (12    :فهد عبداهللا الزامل/ السيد )١٢

) ٥١٢٢(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقـم    
نتـه  هـ صادرة من الخبر ومه    ١٣/١١/١٣٩٨وتاريخ  

  ).٩(رجل أعمال ويقيم في مدينة الخبر ص ب 

  A Saudi National, ID No. (5122) dated 
13/11/1398H issued at Khobar, a businessman 
residing in Khobar, P.O. Box (9). 

     
 :Mr. Adib Abdullah Al Zamil (13    :أديب عبداهللا الزامل/ السيد )١٣

) ٣٥٠٤(ة النفوس رقـم  سعودي الجنسية بموجب حفيظ  
هـ صادرة من الخبر ومهنتـه      ٣٠/١١/١٣٩٥وتاريخ  

  ).٩(رجل أعمال ويقيم في مدينة الخبر ص ب 

  A Saudi National, ID No. (3504) dated 
30/11/1395H issued at Khobar, a businessman 
residing in Khobar, P.O. Box (9) 

     
 :Mr. Walid Abdullah Al Zamil (14    :وليد عبداهللا الزامل/ السيد )١٤

) ٦٤٠٣(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقـم    
هـ صادرة من الخبر ومهنتـه      ٢٢/٩/١٤٠٠وتـاريخ  

  ).٩(رجل أعمال ويقيم في مدينة الخبر ص ب 

  A Saudi National, ID No. (6403) dated 22/9/1400H 
issued at Khobar, a businessman residing in 
Khobar, P.O. Box (9). 

     
 :Mr. Tawfiq Abdullah Al Zamil (15    :توفيق عبداهللا الزامل/ السيد )١٥

) ٧١٥٠(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقـم    
هـ صادرة من الخبر ومهنتـه      ٢٥/٢/١٤٠٢وتـاريخ  

  ).٩(رجل أعمال ويقيم في مدينة الخبر ص ب 

  A Saudi National, ID No. (7150) dated 25/2/1402H 
issued at Khobar, a businessman residing in 
Khobar, P.O. Box (9). 



 )١٦ من ٥صفحة (

     
 :.Al Ghurair Private Co (16    :شركة الغرير الخاصة )١٦

وهي شركة إماراتية ذات مسئولية محـدودة والمقيـدة         
وتــاريخ ) ٤٣٥٣٣(بالــسجل التجــاري رقــم   

ي ص  م وعنوان مركزهـا الرئيسي دب    ١٥/١٠/١٩٩٤
  ).١(ب 

  An Emirate limited liability company, commercial 
registry No. (43533) dated 15/10/1994, 
headquarters address being Dubai, P.O. Box (1) 

     
 :Mrs. Latifah Fahad Al Suwailem (17    :لطيفة فهد السويلم/ السيدة )١٧

) ١٠١٤٠(قم  سعودية الجنسية بموجب حفيظة النفوس ر     
هـ صادرة من الخبر ومهنتهـا      ١٠/١/١٤٠٦وتاريخ  

  ).٩(ربة بيت والمقيمة في مدينة الخبر ص ب 

  A Saudi National, ID No. (10140) dated 
10/1/1406H issued at Khobar, a housewife residing 
in Khobar, P.O. Box (9). 

     
ـ       )١٨ دودة الشركة السعودية لالقتصاد والتنميـة المح

  ):سدكو(
  18) Saudi Economic & Development Co. Ltd 

(SEDCO): 
وهي شركة سعودية ذات مسئولية محـدودة والمقيـدة         

بمدينة جـدة   ) ٤٠٣٠٠١٠٨٨٥(بالسجل التجاري رقم    
هـ وعنوان مركزها الرئيسي جدة     ١/١/١٣٩٧بتاريخ  
  ).٤٣٨٤( ص ب ٢١٤٩١

  A Saudi limited liability company, commercial 
registry No. (4030010885) Jeddah, dated 
1/1/1397H, headquarters address Jeddah 21491, 
P.O. Box (4384) 

     
شركة التجـارة   (شركة خالد علي التركي وأوالده       )١٩

  ):والتنمية
  19) Khalid Ali Al Turki & Sons Co. (Trading & 

Development Co.): 
توصـية بـسيطة والمقيـدة      وهي شركة سعودية ذات     

بمدينة الدمام  ) ٢٠٥٠٠٠٣٤٨٧(بالسجل التجاري رقم    
هـ وعنوان مركزهـا الرئيـسي      ١٣/٦/١٣٩٥بتاريخ  
  ).٧١٨( ص ب ٣١٤١١الدمام 

  A Saudi company, commercial registry No. 
(2050003487) Dammam, dated 13/6/1395H, 
headquarters address being Dammam 31411, P.O. 
Box (718). 

     
 :Mrs. Fatimah Abdullah Al Zamil (20    :فاطمة عبداهللا الزامل/ السيدة )٢٠

سعودية الجنسية بموجب حفيظة نفوس زوجهـا رقـم         
هـ صادرة من الدمام    ١٣/٣/١٣٨٤وتاريخ  ) ٣١٨٩٨(

  ).٩(ومهنتها ربة بيت والمقيمة في مدينة الخبر ص ب 

  A Saudi National, husband ID No. (31898) dated 
13/1/1384H issued at Dammam, a housewife 
residing in Khobar, P.O. Box (9). 

     
 :Mrs. Luluwah Abdullah Al Zamil (21    :لولوه عبداهللا الزامل/ السيدة )٢١

سعودية الجنسية بموجب حفيظة نفوس زوجهـا رقـم         
هـ صادرة من المدينة    ٢٥/٧/١٣٧٨وتاريخ  ) ٢٤٠٧(

  ).٩(هنتها ربة بيت والمقيمة في مدينة الخبر ص ب وم

  A Saudi National, husband ID No. (2407) dated 
25/7/1378H issued at Madinah, a housewife 
residing in Khobar, P.O. Box (9) 

     
 :Mrs. Hissah Abdullah Al Zamil (22    :حصة عبداهللا الزامل/ السيدة )٢٢

ة بموجب حفيظة نفوس زوجهـا رقـم        سعودية الجنسي 
هـ صادرة من الـدمام     ١٧/٨/١٣٧٨وتاريخ  ) ٤٢٢٥(

  A Saudi National, husband ID No. (4225) dated 
17/8/1378H issued at Dammam, a housewife 
residing in Riyadh. 



 )١٦ من ٦صفحة (

  .ومهنتها ربة بيت والمقيمة في مدينة الرياض
     

 :Mrs. Badriyah Abdullah Al Zamil (23    :ملبدرية عبداهللا الزا/ السيدة )٢٣
سعودية الجنسية بموجب حفيظة نفوس زوجهـا رقـم         

هــ صـادرة مـن      ٢٣/٢/١٣٧٩وتاريخ  ) ١١٨٨٢(
  الرياض ومهنتها ربة بيت والمقيمة في مدينة الرياض

  A Saudi National, husband ID No. (11882) dated 
23/2/1379H issued at Riyadh, a housewife residing 
in Riyadh 

     
 :Mr. Abdulrahman bin Ali Al Turki (24    :عبدالرحمن بن علي التركي/ السيد )٢٤

) ٩٠٧٨(سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقـم        
هـ صادرة من الدمام ومهنتـه      ١٢/١١/١٣٧٨وتاريخ  

  رجل أعمال ويقيم في مدينة الدمام

  A Saudi National, ID No. (9078) dated 
12/11/1378H issued at Dammam, a businessman 
residing in Dammam. 

     
 Namma International for Trading & Industry (25    :شركة نما العالمية للتجارة والصناعة المحدودة )٢٥

Co. Ltd.: 
وهي شركة سعودية ذات مسئولية محـدودة والمقيـدة         

مدينة جـدة   ب) ٤٠٣٠١٠٧٣٨٧(بالسجل التجاري رقم    
هـ وعنوان مركزها الرئيسي جدة     ٦/٦/١٤١٥وتاريخ  
  ).٧١٩٥( ص ب ٢١٤٦٢

  A Saudi limited liability company, commercial 
registry No. (4030107387) Jeddah, dated 
6/6/1415H, headquarters address being Jeddah 
21462, P.O. Box (7195). 

     
 :The Saudi British Bank (26    :طانيالبنك السعودي البري )٢٦

وهي شركة سعودية مساهمة والمقيدة بالسجل التجاري       
بمدينــة الريــاض وتــاريخ ) ١٠١٠٠٢٥٧٧٩(رقــم 

هـ وعنوان مركزها الرئيسي الرياض     ٢٢/١١/١٣٩٩
  ).٩٠٨٤( ص ب ١١٤١٣

  A Saudi joint stock company, commercial registry 
No. (1010025779) at Riyadh, dated 22/11/1399H, 
headquarters address being Riyadh 11413, P.O. 
Box (9084). 

     
 Mr. Mansour Abdulrahman Al Mansour Al (27    :منصور عبدالرحمن المنصور الزامل/ السيد )٢٧

Zamil: 
) ١٤٤٧٠(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم       

زة ومهنتـه   هـ صادرة من عني   ١٦/١١/١٣٩٣وتاريخ  
  .رجل أعمال ويقيم في مدينة الرياض

  A Saudi National, ID No. (14470) dated 
16/11/1393H issued at Unayza, a business man 
residing in Riyadh 

     
 Mr. Faisal Said Mohammed Obaid Bin Zagr (28    :فيصل سعيد محمد عبيد بن زقر/ السيد )٢٨

) ٣٦٦٤٢( حفيظة النفوس رقم     سعودي الجنسية بموجب  
هـ صادرة من جدة ومهنته رجـل    ٦/٦/١٣٨٧وتاريخ  

  .أعمال ويقيم في مدينة جدة

  A Saudi National, ID No. (36642) dated 6/6/1387H 
issued at Jeddah, a businessman residing in Jeddah 

     
 Abdulaziz & Mohammed Abdullah Aljomaih (29    :شركة عبدالعزيز ومحمد العبداهللا الجميح )٢٩

Co.: 
وهي شركة سعودية تضامنية والمقيدة بالسجل التجاري       

ــم  ــاريخ ) ١٠١٠٠٠٠٧٣٤(رق ــاض بت ــة الري بمدين
  A Saudi Joint Liability Co., commercial registry 

No. (1010000734) Riyadh, dated 20/11/1376H, 
headquarters address being Riyadh 11411, P.O. 



 )١٦ من ٧صفحة (

هـ وعنوان مركزها الرئيسي الرياض     ٢٠/١١/١٣٧٦
  ).١٣٢( ص ب ١١٤١١

Box (132). 

     
 Mr. Abdulmonem bin Rashed Abdulrahman Al (30    :عبدالمنعم بن راشد عبدالرحمن الراشد/ السيد )٣٠

Rashed 
) ٧١٤٨٩(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم       

ألحساء ومهنتـه   هـ صادرة من ا   ٣/٧/١٣٩٧وتاريخ  
  موظف أهلي ويقيم في مدينة الخبر

  A Saudi National, ID No. (71489) dated 3/7/1397H 
issued at Ahsaa, a private sector employee residing 
in Khobar. 

     
 Mr. Mohammed Ibrahim Mohammed Al (31    :محمد إبراهيم محمد السبيعي/ السيد )٣١

Subeaei: 
لجنـسية بموجـب حفيظـة النفـوس رقـم          سعودي ا 

هـ صـادرة مـن     ٢/١/١٣٨٩وتاريخ  ) ٣٤/٩٧٨٠٦(
  الرياض ومهنته رجل أعمال ويقيم في مدينة الرياض

  A Saudi National, ID No. (97806/34)) dated 
2/1/1389H issued at Riyadh, a businessman 
residing in Riyadh 

     
 :Mr. Abdullah Ibrahim Mohammed Al Subeaei (32    :السبيعيعبداهللا إبراهيم محمد / السيد )٣٢

) ٥٤٤٠٧(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم       
هـ صادرة من مكـة المكرمـة       ٢٥/٩/١٣٨٥وتاريخ  

  ومهنته رجل أعمال ويقيم في مدينة الرياض

  A Saudi National, ID No. (54407) dated 
25/9/1385H issued at Makkah, a businessman 
residing in Riyadh 

     
 :Mr. Fahad Abdullah Al Hamdan (33    :فهد عبداهللا الحمدان/ السيد )٣٣

) ٦٣١٨٤(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم       
هـ صادرة من الخبـر ومهنتـه       ٢٣/٤/١٤٠٥وتاريخ  

  ).٩(رجل أعمال ويقيم في مدينة الخبر ص ب 

  A Saudi National, ID No. (63184) dated 
23/4/1405H issued at Khobar, a businessman 
residing in Khobar, P.O. Box (9) 

     
 :.Abdullah Ibrahim Al Khorayef Sons' Co (34    :شركة أبناء عبداهللا البراهيم الخريف )٣٤

وهي شركة سعودية ذات توصـية بـسيطة والمقيـدة          
 بمدينــة) ١٠١٠٠٠٠٨٧٨(بالــسجل التجــاري رقــم 

هـ وعنـوان مركزهـا     ٢٢/١/١٣٧٧الرياض بتاريخ   
  ).٣٠٥( ص ب ١١٤١١الرئيسي الرياض 

  A Saudi company, commercial registry No. 
(1010000878) Riyadh, dated 22/1/1377H, 
headquarters address being Riyadh 11411, P.O. 
Box (305). 

     
 :Dr. Soliman Abdulaziz Al Solaim (35    :سليمان عبدالعزيز السليم/ الدكتور )٣٥

) ٢٧٩١٦(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم       
هـ صادرة من الـدمام ومهنتـه       ١٦/٣/١٣٨٢وتاريخ  

  ).٦١٧٩٧(وزير سابق ويقيم في مدينة الرياض ص ب 

  A Saudi National, ID No. (27916) dated 
16/3/1382H issued at Dammam, a former minister 
residing in Riyadh, P.O. Box (61797). 

     
 :.Khalid Hassan Al Gahtani & Partners Co (36    :شركة خالد حسن القحطاني وشركاه )٣٦

وهي شركة سعودية ذات توصية بسيطة ومقيدة بالسجل        
بمدينة الدمام وتـاريخ    ) ٢٠٥١٠١١٠٢٦(التجاري رقم   

هـ وعنوان مركزهـا الرئيـسي الخبـر        ٣/٤/١٤٠٦

  A Saudi company, commercial registry No. 
(2051011026) at Dammam, dated 3/4/1406H, 
headquarters address being Khobar 41952, P.O. 



 )١٦ من ٨صفحة (

 .Box (195)  ).١٩٥( ص ب ٣١٩٥٢
     

 :Mr. Jamal bin Ahmed Mohammed Baghlaf (37    :جمال بن أحمد محمد بغلف/ السيد )٣٧
موجـب حفيظـة النفـوس رقـم        سعودي الجنـسية ب   

هـ صـادرة مـن     ١٨/١/١٣٩٨وتاريخ  ) ١٣٠٩٤١(
  .الرياض ومهنته رجل أعمال ويقيم في مدينة الرياض

  A Saudi National, ID No. (130941) dated 
18/1/1398H issued at Riyadh, a businessman 
residing in   Riyadh. 

     
 :.Abdulkadir Al Muhaidib & Sons Co (38    :شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده )٣٨

وهي شركة سعودية تضامنية والمقيدة بالسجل التجاري       
ــم  ــاريخ  ) ٢٠٥٠٠٠٩٣٣٣(رق ــدمام بت ــة ال بمدين

هـ وعنوان مركزها الرئيـسي الـدمام       ١٧/٩/١٤٠٠
  ).٣٠( ص ب ٣١٤١١

  A Saudi Joint Liability Co., commercial registry 
No. (2050009333) Dammam, dated 17/9/1400H, 
headquarters address being Dammam 31411, P.O. 
Box (30). 

     
 :.Mohammed Ibrahim Al Issa & Sons Co (39    :شركة محمد إبراهيم العيسى وأوالده )٣٩

وهي شركة سعودية ذات توصية بسيطة ومقيدة بالسجل        
بمدينة جدة وتـاريخ    ) ٤٠٣٠٠٣٨٤٩٩(التجاري رقم   

 ٢١٤٤١هـ وعنوان مركزها الرئيسي جدة ٤/٤/١٤٠١
  ).١٦٢٩(ص ب 

  A Saudi company, commercial registry No. 
(4030038499) Jeddah, dated 4/4/1401H, 
headquarters address being Jeddah 21441, P.O. 
Box (1629). 

     
 :Mr. Hamad bin Abdulaziz Hamad Al Wanis (40    :حمد بن عبدالعزيز حمد الونيس/ السيد )٤٠

ــم   ــدني رق ــجل م ــسية بموجــب س ــعودي الجن س
هــ ومهنتـه    ٥/١/١٣٧٩وتاريخ  ) ١٠٠٤٨٥٤٩١٣(

  .رجل أعمال ويقيم في مدينة الرياض

  A Saudi National, ID No. (1004854913) dated 
5/1/1379H, a businessman residing in Riyadh 

     
 :.Khalifa Abdulrahman Al Gosaibi Holding Co (41    :بضةشركة خليفة عبدالرحمن القصيبي القا )٤١

وهي شركة سعودية ذات توصـية بـسيطة والمقيـدة          
بمدينة الدمام  ) ٢٠٥٠٠٢٥٤٤٧(بالسجل التجاري رقم    

هـ وعنوان مركزها الرئيـسي     ١٨/١١/١٤١٣وتاريخ  
  ).٢٢٢( ص ب ٣١٤١١الدمام 

  A Saudi company, commercial registry No. 
(2050025447) Dammam, dated 18/11/1413H   
headquarters address being Dammam 31411, P.O. 
Box (222). 

     
 :.Omar Kasim AlEsayi & Co. Ltd (42    :شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه المحدودة )٤٢

وهي شركة سعودية ذات مسئولية محـدودة والمقيـدة         
دينة جـدة   بم) ٤٠٣٠٠٢٢٩٠٧(بالسجل التجاري رقم    

هـ وعنوان مركزها الرئيسي جدة   ٢٥/٣/١٤٠٠بتاريخ  
  ).٨٣٦١( ص ب ٢١٤٨٢

  A Saudi limited liability company, commercial 
registry No.(4030022907) Jeddah, dated 
25/3/1400H,  headquarters address being  Jeddah 
21482, P.O. Box (8361). 

     
 :.Riyadh Cables Co. Ltd (43    :ض المحدودةشركة كابالت الريا )٤٣

وهي شركة سعودية ذات مسئولية محـدودة والمقيـدة         
بمدينــة ) ١٠١٠١٤٦٠١٩(بالــسجل التجــاري رقــم 

  A Saudi limited liability company, commercial 
registry No. (1010146019) Riyadh, dated 



 )١٦ من ٩صفحة (

هـ وعنـوان مركزهـا     ١٢/٢/١٤١٨الرياض بتاريخ   
  ).٢٦٨٦٢( ص ب ١١٤٩٦الرئيسي الرياض 

12/2/1418 H, headquarters address being Riyadh 
11496, P.O. Box (26862). 

     
يوسف بن أحمـد    (شركة عبداهللا وعبدالعزيز كانو      )٤٤
  ):كانو

  44) Abdulla & Abdulaziz Kanoo Co. (Yusuf Bin 
Ahmed Kanoo): 

     
دة بالسجل التجاري   وهي شركة سعودية تضامنية والمقي    

ــم  ــاريخ  ) ٢٠٥٠٠٠٠٤٤٣(رق ــدمام بت ــة ال بمدين
هـ وعنوان مركزها الرئيـسي الـدمام       ١٥/١/١٣٧٧

  ).٣٧( ص ب ٣١٤١١

  A Saudi Joint Liability Co., commercial registry 
No. (2050000443) Dammam, dated 15/1/1377H,  
headquarters address being Dammam 31411, P.O. 
Box (37). 

     
 Mr. Hussain Jassim Nasser Mohammed Al (45    :حسين جاسم ناصر محمد النويس/ السيد )٤٥

Nowais:   
ع (إماراتي الجنـسية بموجـب جـواز سـفر رقـم            

ــاريخ   ) ٠١٧١٩٩٨ ــي بت ــو ظب ــن أب ــادر م ص
م ومهنته رجل أعمال ويقيم في أبو ظبي ١٠/١١/١٩٩٧

  .باإلمارات العربية المتحدة

  An Emirates National, passport No. (R0171998) 
issued at Abu Dhabi on 10/11/1997, a businessman 
residing in Abu Dhabi, United Arab Emirates. 

     
 :Mannai Corporation (46    :مجمع شركات المناعي )٤٦

وهي شركة قطريـة ذات مسئولية محـدودة والمقيـدة         
ـ     وتـاريخ  ) ١٢(ر رقـم    بالسجـل التجاري بدولة قط

) ٧٦(م وعنوان مركزها الرئيسي ص ب       ٢٦/١/١٩٦٣
  . قطر-الدوحة 

  A Qatari limited liability company, commercial 
registry No. (12) Qatar, dated 26/1/1963, 
headquarters address being P.O. Box (76) Doha, 
Qatar 

     
 :.Yousef Khalil Almoayyed & Sons Co (47    :شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده )٤٧

وهي شركة بحرينية مساهمة مقيدة بالـسجل التجـاري    
ــم  ـــاريخ   ) ١٤٢٧-١٠(رق ــة بت ــة المنام بمدين

م وعنــوان مركزهــا الرئيــسي ص ب ٢١/٦/١٩٧٦
  . البحرين-المنامة ) ١٤٣(

  A Bahraini joint stock company, commercial 
registry No. (1427-10)) Manama, dated 21/6/1976, 
headquarters address being P.O. Box (143) 
Manama, Bahrain 

     
   :Mr. Fahad Mohammed bin Saleh Al Athel (48    :فهد محمد بن صالح العذل/ السيد )٤٨

) ٨٠١٦٤(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم       
هـ صادرة من الرياض ومهنتـه      ١/٦/١٣٨٥وتاريخ  

  .جل أعمال ويقيم في مدينة الرياضر

  A Saudi National, ID No. (80164) dated 1/6/1385H 
issued at Riyadh, a businessman residing in   
Riyadh 

     
 ,.Mohammed Jalal & Sons Co (49    :شركة محمد جالل وأوالده )٤٩

وهي شركـة بحرينية ذات مسئولية محدودة والمقيـدة        
ــسجل ال ــم  بال ــاري رق ــاريخ ) ١٥٦١-٠١(تج بت

م بمدينة المنامة وعنوان مركزها الرئيسي   ٩/١٠/١٩٧٣
  . البحرين-المنامة ) ١١٣(ص ب 

  a Bahraini limited liability company, commercial 
registry No. (1561-01) Manama, dated 9/10/1973, 
headquarters address being P. O. Box (113) 
Manama, Bahrain 



 )١٦ من ١٠صفحة (

     
 ,AlMana Group (50    :مجموعة المانع )٥٠

وهي شركة قطرية ذات مـسئولية محـدودة والمقيـدة          
بدولة قطـر صـادر مـن       ) ٥٤(بالسجل التجاري رقم    

م وعنوان مركزها الرئيسي    ٤/٦/١٩٧٢الدوحة بتاريخ   
  . قطر-الدوحة ) ٤٩١(ص ب 

  a Qatari limited liability company, commercial 
registry No. (54) in Qatar issued at Doha, dated 
4/6/1972, headquarters address being P.O. Box 
(491) Doha, Qatar. 

     
صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن متعب        )٥١

  :بن عبدالعزيز آل سعود
  51) HRH Prince Abdulaziz Bin Meteb Bin 

Abdulaziz Al Saud: 
ة بموجب جواز سفر دبلوماسـي رقـم        سعودي الجنسي 

هـ صادر من الرياض    ٢٠/٥/١٤٠٨بتاريخ  ) أ/١٦٣(
  ).١٩٥١٧(ويقيم بمدينة جدة ص ب 

  A Saudi National, diplomatic passport No. (163\A) 
dated 20/5/1408H issued at Riyadh, residing in 
Jeddah, P.O. Box (19517). 

     
 ,Qatar Insurance Company (52    :شركة قطر للتأمين )٥٢

وهي شركة قطرية مساهمة والمقيدة بالسجل التجـاري        
م بمدينـة الدوحـة     ٣٠/١٢/١٩٦٤بتـاريخ   ) ٢٠(رقم  

  .وعنوان مركزها الرئيسي الدوحة ـ قطر

  a Qatari joint stock company, commercial registry 
No. (20) Qatar, issued at Doha, dated 30/12/1964, 
headquarters Address being Doha-Qatar 

     
 Mr. Ibrahim bin Mohammed bin Sulaiman Al (53    :إبراهيم بن محمد بن سليمان الحديثي/ السيد )٥٣

Hodaithy:   
) ١٠٥٣٣(سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس رقم       

هـ ومهنتـه   ١٧/١٢/١٣٧٨صادرة من الدمام بتاريخ     
  ).٣٧٣١(الخبر ص ب رجل أعمال ويقيم بمدينة 

  A Saudi National, ID No. (10533) issued at 
Dammam, dated 17/12/1378H, a businessman 
residing in   Khobar, P.O. Box (3731) 

     
 :Mrs. Manahel Abdullah Al Hamdan (54    :مناهل عبداهللا الحمدان/ السيدة )٥٤

ها رقـم  سعودية الجنسية بموجب حفيظة نفـوس والـد      
هـ صادرة من الدمام    ٢١/٦/١٣٧٩وتاريخ  ) ١٦٣١٨(

  .ومهنتها طالبة والمقيمة في مدينة الرياض

  A Saudi National, father ID No. (16318) issued at 
Dammam, dated 21/6/1379H, a student residing in 
Riyadh 

     
   :Mr. Ebrahim Jassim Mohammed Al Jassim (55    :إبراهيم جاسم محمد الجاسم/ السيد )٥٥

سعودي الجنـسية بموجـب بطاقـة األحـوال رقـم           
ــاريخ ) ١٠١٨٢٩٢٧٥٣١( ــدمام بت صــادرة مــن ال
هـ ومهنته رجل أعمال ويقيم بمدينة الدمام       ٧/١/١٤٠٢

  ).١٠٢(ص ب 

  A Saudi National, ID No. (1018297531) issued at 
Dammam, dated 7/1/1402H, a businessman 
residing in   Dammam, P.O. Box (102) 

     
تحول الحصص إلى أسهم قيمـة كـل سـهم            :ثانيا

رياال يتم توزيعها على الشركاء     ) ٥٠(خمسون  
  :القدامى والشركاء الجدد على النحو التالي

  Secondly: All shares shall be transformed to stocks 
valued at SR fifty (50) Riyals each, to be 
distributed amongst the existing partners 
and the new partners as follows: 

     



 )١٦ من ١١صفحة (

     
القیمة بالریال   عدد األسھم  اسم المساھم  

 Value in    السعودي
SAR 

No. of 
shares 

Name No. 

 & Hamad Abdullah Al Zamil 1,200,000 60,000,000    ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  شركة حمد عبداهللا الزامل وإخوانھ  ١
Bros. Co. 

1 

 Gulf Investment Corporation 2 600,000 30,000,000    ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٠٠٫٠٠٠  مؤسسة الخلیج لالستثمار  ٢

 Olayan Financing Company 3 300,000 15,000,000    ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠  شركة العلیان المالیة  ٣

 Mr. Juma Al Majid Abdulla 4 240,000 12,000,000    ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٤٠٫٠٠٠  جمعة الماجد عبداهللا/ السید  ٤

 Mr. Sultan bin Khalid Bin 225,226 11,261,300    ١١٫٢٦١٫٣٠٠  ٢٢٥٫٢٢٦  سلطان بن خالد بن محفوظ/ السید  ٥
Mahfouz 

5 

 Mr. Hamad Abdullah Al 174,724 8,736,200    ٨٫٧٣٦٫٢٠٠  ١٧٤٫٧٢٤  حمد عبداهللا الزامل/ السید  ٦
Zamil 

6 

 Mr. Zamil Abdullah Al Zamil 7 174,724 8,736,200    ٨٫٧٣٦٫٢٠٠  ١٧٤٫٧٢٤  زامل عبداهللا الزامل/ السید  ٧

 Mr. Khalid Abdullah Al 174,724 8,736,200    ٨٫٧٣٦٫٢٠٠  ١٧٤٫٧٢٤  خالد عبداهللا الزامل/ السید  ٨
Zamil 

8 

 Mr. Mohammed Abdullah Al 163,299 8,164,950    ٨٫١٦٤٫٩٥٠  ١٦٣٫٢٩٩  محمد عبداهللا الزامل/ السید  ٩
Zamil 

9 

 Dr. Abdulrahman Abdullah 163,299 8,164,950    ٨٫١٦٤٫٩٥٠  ١٦٣٫٢٩٩  عبدالرحمن عبداهللا الزامل/ الدكتور  ١٠
Al Zamil 

10 

 Mr. Abdulaziz Abdullah Al 163,299 8,164,950    ٨٫١٦٤٫٩٥٠  ١٦٣٫٢٩٩  عبدالعزیز عبداهللا الزامل/ السید  ١١
Zamil 

11 

 Mr. Ahmed Abdullah Al 163,299 8,164,950    ٨٫١٦٤٫٩٥٠  ١٦٣٫٢٩٩  أحمد عبداهللا الزامل/ السید  ١٢
Zamil 

12 

 Mr. Sulaiman Abdullah Al 163,299 8,164,950    ٨٫١٦٤٫٩٥٠  ١٦٣٫٢٩٩  سلیمان عبداهللا الزامل/ السید  ١٣
Zamil 

13 

 Mr. Fahad Abdullah Al Zamil 14 145,931 7,296,550    ٧٫٢٩٦٫٥٥٠  ١٤٥٫٩٣١  فھد عبداهللا الزامل/ السید  ١٤

 Mr. Adib Abdullah Al Zamil 15 145,931 7,296,550    ٧٫٢٩٦٫٥٥٠  ١٤٥٫٩٣١  أدیب عبداهللا الزامل/ السید  ١٥

 Mr. Walid Abdullah Al Zamil 16 145,931 7,296,550    ٧٫٢٩٦٫٥٥٠  ١٤٥٫٩٣١  ولید عبداهللا الزامل/ السید  ١٦

 Mr. Tawfiq Abdullah Al 145,931 7,296,550    ٧٫٢٩٦٫٥٥٠  ١٤٥٫٩٣١  توفیق عبداهللا الزامل/ السید  ١٧
Zamil 

17 

 Al Ghurair Private Co. 18 130,000 6,500,000    ٦٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٣٠٫٠٠٠  شركة الغریر الخاصة  ١٨

 Mrs. Latifah Fahad Al 100,758 5,037,900    ٥٫٠٣٧٫٩٠٠  ١٠٠٫٧٥٨  لطیفة فھد السویلم/ السیدة  ١٩
Suwailem 

19 

الشركة السعودیة لالقتصاد والتنمیة   ٢٠
 & Saudi Economic 90,090 4,504,500    ٤٫٥٠٤٫٥٠٠  ٩٠٫٠٩٠  )سـدكـو ( المحدودة 

Development Co. Ltd 
(SEDCO) 

20 

( شركة خالد علي التركي وأوالده   ٢١
 Khalid Ali Al Turki & Sons 90,000 4,500,000    ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  ٩٠٫٠٠٠  )شركة التجارة والتنمیة 

Co. (Trading & Development 
Co.) 

21 

 Mrs. Fatimah Abdullah Al 87,356 4,367,800    ٤٫٣٦٧٫٨٠٠  ٨٧٫٣٥٦  فاطمة عبداهللا الزامل/ السیدة  ٢٢
Zamil 

22 

 Mrs. Luluwah Abdullah Al 81,644 4,082,200    ٤٫٠٨٢٫٢٠٠  ٨١٫٦٤٤  لولوه عبداهللا الزامل/ السیدة  ٢٣
Zamil 

23 

 Mrs. Hissah Abdullah Al 81,644 4,082,200    ٤٫٠٨٢٫٢٠٠  ٨١٫٦٤٤  حصة عبداهللا الزامل/ السیدة  ٢٤
Zamil 

24 

 Mrs. Badriyah Abdullah Al 81,644 4,082,200    ٤٫٠٨٢٫٢٠٠  ٨١٫٦٤٤  بدریة عبداهللا الزامل/ السیدة  ٢٥
Zamil 

25 

 Mr. Abdulrahman bin Ali Al 60,000 3,000,000    ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٠٫٠٠٠  عبدالرحمن بن علي التركي/ السید  ٢٦
Turki 

26 

شركة نما العالمیة للتجارة   ٢٧
 Namma International for 60,000 3,000,000    ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٠٫٠٠٠  والصناعة المحدودة

Trading & Industry Co. Ltd. 
27 

 The Saudi British Bank 28 45,000 2,250,000    ٢٫٢٥٠٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠  البنك السعودي البریطاني  ٢٨

منصور عبدالرحمن / السید  ٢٩
 Mr. Mansour Abdulrahman 45,000 2,250,000    ٢٫٢٥٠٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠  المنصور الزامل

Al Mansour Al Zamil 
29 

فیصل سعید محمد عبید بن / السید  ٣٠
 Mr. Faisal Said Mohammed 40,000 2,000,000    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٠٫٠٠٠  زقر

Obaid Bin Zagr 
30 



 )١٦ من ١٢صفحة (

شركة عبدالعزیز ومحمد العبداهللا   ٣١
 Abdulaziz & Mohammed 40,000 2,000,000    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٠٫٠٠٠  الجمیح

Abdullah Aljomaih Co. 
31 

عبدالمنعم بن راشد / السید  ٣٢
 Mr. Abdulmonem bin Rashed 36,000 1,800,000    ١٫٨٠٠٫٠٠٠  ٣٦٫٠٠٠  عبدالرحمن الراشد

Abdulrahman Al Rashed 
32 

 Mr. Mohammed Ibrahim 30,000 1,500,000    ١٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٠٫٠٠٠  محمد إبراھیم محمد السبیعي/ السید  ٣٣
Mohammed Al Subeaei 

33 

عبداهللا إبراھیم محمد / السید  ٣٤
 Mr. Abdullah Ibrahim 30,000 1,500,000    ١٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٠٫٠٠٠  السبیعي

Mohammed Al Subeaei 
34 

 Mr. Fahad Abdullah Al 28,379 1,418,950    ١٫٤١٨٫٩٥٠  ٢٨٫٣٧٩  فھد عبداهللا الحمدان/ لسیدا  ٣٥
Hamdan 

35 

شركة أبناء عبداهللا البراھیم   ٣٦
 Abdullah Ibrahim Al 23,225 1,161,250    ١٫١٦١٫٢٥٠  ٢٣٫٢٢٥  الخریف

Khorayef Sons' Co. 
36 

 Dr. Soliman Abdulaziz Al 22,500 1,125,000    ١٫١٢٥٫٠٠٠  ٢٢٫٥٠٠  سلیمان عبدالعزیز السلیم/ الدكتور  ٣٧
Solaim 

37 

شركة خالد حسن القحطاني   ٣٨
 & Khalid Hassan Al Gahtani 17,047 852,350    ٨٥٢٫٣٥٠  ١٧٫٠٤٧  وشركاه

Partners Co. 
38 

 Mr. Jamal bin Ahmed 17,000 850,000    ٨٥٠٫٠٠٠  ١٧٫٠٠٠  جمال بن أحمد محمد بغلف/ السید  ٣٩
Mohammed Baghlaf 

39 

 & Abdulkadir Al Muhaidib 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  شركة عبدالقادر المھیدب وأوالده  ٤٠
Sons Co. 

40 

شركة محمد إبراھیم العیسى   ٤١
 Mohammed Ibrahim Al Issa 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  وأوالده

& Sons Co. 
41 

مد حمد بن عبدالعزیز ح/ السید  ٤٢
 Mr. Hamad bin Abdulaziz 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  الونیس

Hamad Al Wanis 
42 

شركة خلیفة عبدالرحمن القصیبي   ٤٣
 Khalifa Abdulrahman Al 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  القابضة

Gosaibi Holding Co. 
43 

شركة عمر قاسم العیسائي وشركاه   ٤٤
 .Omar Kasim AlEsayi & Co 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  المحدودة

Ltd. 
44 

 Riyadh Cables Co. Ltd. 45 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  شركة كابالت الریاض المحدودة  ٤٥

( شركة عبداهللا وعبدالعزیز كانو   ٤٦
 Abdulla & Abdulaziz Kanoo 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  )یوسف بن أحمد كانو 

Co. (Yusuf Bin Ahmed 
Kanoo) 

46 

 Mr. Hussain Jassim Nasser 15.482 744.100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  حسین جاسم ناصر محمد النویس   ٤٧
Mohammed Al Nowais 

47 

 Mannai Corporation 48 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  مجمع شركات المناعي  ٤٨

 & Yousef Khalil Almoayyed 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  شركة یوسف خلیل المؤید وأوالده   ٤٩
Sons Co. 

49 

 Mr. Fahad Mohammed bin 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  فھد محمد بن صالح العذل/ السید  ٥٠
Saleh Al Athel 

50 

 Mohammed Jalal & Sons Co. 51 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  شركة محمد جالل وأوالده  ٥١

 AlMana Group 52 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  مجموعة المانع  ٥٢

صاحب السمو الملكي األمیر   ٥٣
عبدالعزیز بن متعب بن عبدالعزیز 

  آل سعود
٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  

  744,100 15,482 HRH Prince Abdulaziz Bin 
Meteb Bin Abdulaziz Al Saud 

53 

 Qatar Insurance Company 54 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  شركة قطر للتأمین  ٥٤

إبراھیم بن محمد بن سلیمان / السید  ٥٥
 Mr. Ibrahim bin Mohammed 15,482 744,100    ٧٧٤٫١٠٠  ١٥٫٤٨٢  الحدیثي 

bin Sulaiman Al Hodaithy 
55 

 Mrs. Manahel Abdullah Al 14,184 709,200    ٧٠٩٫٢٠٠  ١٤٫١٨٤  مناھل عبداهللا الحمدان/ السیدة  ٥٦
Hamdan 

56 

 Mr. Ebrahim Jassim 11,200 560,000    ٥٦٠٫٠٠٠  ١١٫٢٠٠  إبراھیم جاسم محمد الجاسم/ السید  
Mohammed Al Jassim 

57 

    ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠    300,000,000 6,000,000   
     

واف  ق ال  شركاء باإلجم  اع عل  ى م  شروع النظ  ام      :ثالثا
ا ف   یھم األساس   ي لل   شركة المرف   ق وتعھ   دوا بم     

ال  شركاء الج  دد االلت  زام بأحكام  ھ ، وق  د فوض  وا  

  Thirdly: The Partners have unanimously agreed on 
the company's Articles of Association, a 
copy of which is attached herewith, and 



 )١٦ من ١٣صفحة (

عج   الن عب   دالرحمن إب   راھیم العج   الن  / ال   سید
علي ناصر ص الح الرم اح مجتمع ین أو         / والسید

منفردین أو م ن ینیب ھ أي منھم ا ف ي القی ام بكاف ة           
اإلج  راءات النظامی  ة الالزم  ة لتحوی  ل ال  شركة     

ھیئ ات  والتوقیع نیابة عنھم أمام جمیع الدوائر وال       
  .المعنیة

have undertaken, including the new 
partners, to abide by its provisions, and 
have appointed Mr. Ajlan Abdulrahman 
Ibrahim Al Ajlan and   Mr. Ali Nasser 
Saleh Al Rammah, jointly or severally, or 
any person appointed by them, to 
undertake the legal formalities to transform 
the company and sign on their behalf 
before all official bodies and concerned 
authorities. 

 Signed by    .لیھ جرى التوقیعوع
     
 Hamad Abdullah Al Zamil & Bros. Co.     (signed) (1    شركة حمد عبداهللا الزامل وإخوانھ) ١

     

 Gulf Investment Corporation     (signed) (2    مؤسسة الخلیج لالستثمار) ٢

     

 Olayan Financing Company     (signed) (3    شركة العلیان المالیة) ٣

     

 Mr. Juma Al Majid Abdulla     (signed) (4    جمعة الماجد عبداهللا/ السید) ٤

     

 Mr. Sultan bin Khalid Bin Mahfouz     (signed) (5    سلطان بن خالد بن محفوظ/ السید) ٥

     

 Mr. Hamad Abdullah Al Zamil     (signed) (6    حمد عبداهللا الزامل/ السید) ٦

     

     Mr. Zamil Abdullah Al Zamil      (signed) (7    زامل عبداهللا الزامل/ السید) ٧

     

 Mr. Khalid Abdullah Al Zamil     (signed) (8    خالد عبداهللا الزامل/ السید) ٨

     

 Mr. Mohammed Abdullah Al Zamil     (signed) (9    محمد عبداهللا الزامل/ السید) ٩

     

 Dr. Abdulrahman Abdullah Al Zamil     (signed) (10    عبدالرحمن عبداهللا الزامل/ الدكتور) ١٠

     

 Mr. Abdulaziz Abdullah Al Zamil     (signed) (11    عبدالعزیز عبداهللا الزامل/ السید) ١١

     

 Mr. Ahmed Abdullah Al Zamil     (signed) (12    أحمد عبداهللا الزامل/ السید) ١٢

     

 Mr. Sulaiman Abdullah Al Zamil     (signed) (13    سلیمان عبداهللا الزامل/ السید) ١٣

     



 )١٦ من ١٤صفحة (

 Mr. Fahad Abdullah Al Zamil     (signed) (14    فھد عبداهللا الزامل/ السید) ١٤

     

 Mr. Adib Abdullah Al Zamil     (signed) (15    أدیب عبداهللا الزامل/ السید) ١٥

     

 Mr. Walid Abdullah Al Zamil     (signed) (16    ولید عبداهللا الزامل/ السید) ١٦

     

 Mr. Tawfiq Abdullah Al Zamil     (signed) (17    توفیق عبداهللا الزامل/ السید) ١٧

     

 Al Ghurair Private Co.     (signed) (18    شركة الغریر الخاصة) ١٨

     

 Mrs. Latifah Fahad Al Suwailem     (signed) (19    ة فھد السویلملطیف/ السیدة) ١٩

     

 Saudi Economic & Development Co. Ltd (SEDCO)     (signed) (20    )سـدكـو ( الشركة السعودیة لالقتصاد والتنمیة المحدودة ) ٢٠

     

 Khalid Ali Al Turki & Sons Co. (Trading & Development Co.) (21    )شركة التجارة والتنمیة ( شركة خالد علي التركي وأوالده ) ٢١
(signed) 

     

 Mrs. Fatimah Abdullah Al Zamil     (signed) (22    فاطمة عبداهللا الزامل/ السیدة) ٢٢

     

    Mrs. Luluwah Abdullah Al Zamil     (signed) (23    لولوه عبداهللا الزامل/ السیدة) ٢٣

     

 Mrs. Hissah Abdullah Al Zamil     (signed) (24    حصة عبداهللا الزامل/ السیدة) ٢٤

     

 Mrs. Badriyah Abdullah Al Zamil     (signed) (25    بدریة عبداهللا الزامل/ السیدة) ٢٥

     

 Mr. Abdulrahman bin Ali Al Turki     (signed) (26    عبدالرحمن بن علي التركي/ السید) ٢٦

     

 Namma International for Trading & Industry Co. Ltd.     (signed) (27    شركة نما العالمیة للتجارة والصناعة المحدودة) ٢٧

     

 The Saudi British Bank     (signed) (28    البنك السعودي البریطاني) ٢٨

     

 Mr. Mansour Abdulrahman Al Mansour Al Zamil     (signed) (29    منصور عبدالرحمن المنصور الزامل/ السید) ٢٩

     

 Mr. Faisal Said Mohammed Obaid Bin Zagr     (signed) (30    فیصل سعید محمد عبید بن زقر/ السید) ٣٠

     

 Abdulaziz & Mohammed Abdullah Aljomaih Co.     (signed) (31    شركة عبدالعزیز ومحمد العبداهللا الجمیح) ٣١



 )١٦ من ١٥صفحة (

     

 Mr. Abdulmonem bin Rashed Abdulrahman Al Rashed     (signed) (32    عبدالمنعم بن راشد عبدالرحمن الراشد/ السید) ٣٢

     

 Mr. Mohammed Ibrahim Mohammed Al Subeaei     (signed) (33    محمد إبراھیم محمد السبیعي/ السید) ٣٣

     

 Mr. Abdullah Ibrahim Mohammed Al Subeaei     (signed) (34    السبیعيعبداهللا إبراھیم محمد / السید) ٣٤

     

 Mr. Fahad Abdullah Al Hamdan     (signed) (35    فھد عبداهللا الحمدان/ السید) ٣٥

     

 Abdullah Ibrahim Al Khorayef Sons' Co.     (signed) (36    شركة أبناء عبداهللا البراھیم الخریف) ٣٦

     

 Dr. Soliman Abdulaziz Al Solaim     (signed) (37    سلیمان عبدالعزیز السلیم/ الدكتور) ٣٧

     

 Khalid Hassan Al Gahtani & Partners Co.     (signed) (38    شركة خالد حسن القحطاني وشركاه) ٣٨

     

 Mr. Jamal bin Ahmed Mohammed Baghlaf     (signed) (39    جمال بن أحمد محمد بغلف/ السید) ٣٩

     

 Abdulkadir Al Muhaidib & Sons Co.     (signed) (40    شركة عبدالقادر المھیدب وأوالده) ٤٠

     

 Mohammed Ibrahim Al Issa & Sons Co.     (signed) (41    شركة محمد إبراھیم العیسى وأوالده) ٤١

     

 Mr. Hamad bin Abdulaziz Hamad Al Wanis     (signed) (42    حمد بن عبدالعزیز حمد الونیس/ السید) ٤٢

     

 Khalifa Abdulrahman Al Gosaibi Holding Co.     (signed) (43    شركة خلیفة عبدالرحمن القصیبي القابضة) ٤٣

     

 Omar Kasim AlEsayi & Co. Ltd.     (signed) (44    شركة عمر قاسم العیسائي وشركاه المحدودة) ٤٤

     

 Riyadh Cables Co. Ltd.     (signed) (45    شركة كابالت الریاض المحدودة) ٤٥

     

  Abdulla & Abdulaziz Kanoo Co. (Yusuf Bin Ahmed Kanoo) (46    )یوسف بن أحمد كانو ( شركة عبداهللا وعبدالعزیز كانو ) ٤٦
(signed) 

     

 Mr. Hussain Jassim Nasser Mohammed Al Nowais     (signed) (47    حسین جاسم ناصر محمد النویس ) ٤٧

     

 Mannai Corporation     (signed) (48    مجمع شركات المناعي) ٤٨

     



 )١٦ من ١٦صفحة (

 Yousef Khalil Almoayyed & Sons Co.     (signed) (49    شركة یوسف خلیل المؤید وأوالده ) ٤٩

     

 Mr. Fahad Mohammed bin Saleh Al Athel     (signed) (50    فھد محمد بن صالح العذل/ السید) ٥٠

     

 Mohammed Jalal & Sons Co.     (signed) (51    شركة محمد جالل وأوالده) ٥١

     

 AlMana Group     (signed) (52    مجموعة المانع) ٥٢

     

     HRH Prince Abdulaziz Bin Meteb Bin Abdulaziz Al Saud (53    صاحب السمو الملكي األمیر عبدالعزیز بن متعب بن عبدالعزیز آل سعود) ٥٣
(signed) 

     

 Qatar Insurance Company     (signed) (54    شركة قطر للتأمین) ٥٤

     

 Mr. Ibrahim bin Mohammed bin Sulaiman Al Hodaithy     (signed) (55    إبراھیم بن محمد بن سلیمان الحدیثي / السید) ٥٥

     

 Mrs. Manahel Abdullah Al Hamdan     (signed) (56    مناھل عبداهللا الحمدان/ السیدة) ٥٦

     

 Mr. Ebrahim Jassim Mohammed Al Jassim     (signed) (57    إبراھیم جاسم محمد الجاسم/ السید) ٥٧

     
    This Articles of Association has been approved as 

to law.          
     

        [seal of the Ministry of Commerce & Industry] 

     

     

 ف   ي  ٣٤/٢٤لق   د ج   رى إثب   ات ھ   ذا العق   د ل   دینا ب   رقم       
  ھـ ١٢/٠٧/١٤٢٠

  This Articles of Association has been notarized 
under No. 34/24 on 12/07/1420H. 

     

 [seal of the Notary Public]       "ختم كاتب العدل " 

     

     

 First Notary Public-Khobar    كتابة العدل األولى بالخبر

     

 :Signature of Notary Public    توقیع كاتب العدل

     

 Saud Ibraheem Al-Rezeeji    سعود بن ابراھیم الرزیقي

 


