
يراجتلا كزمر  QR Code
:تامولعم نم رشابملا ققحتلا كنكمي هلالخ نم

يراجتلا لجسلا

ةدوعسلا ةداهش

ةيدلبلا ةصخر

تاقاطن جمانرب

ةيراجتلا ةفرغلا ةاكزلا ةداهش



٧٠٢٨٩٦٨٣٣٢

١٠١٠٨٠١٠٢٣
١٤٤٣/١٠/١٨ ھـ

شركة وادي النیل المحدودة شركة شخص واحد
ســــعودىمحدودة أجنبیة
١٥٤٥/١١/٠٣ ھـ١٤٤٣/١٠/١٨ ھـ٩٩ سنة

٠٠٠٠، ٠٠٠٠
١١٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠ لایر سعودي
ھاني رفعت السعید وادىخالد رفعت السعید وادى

عمر فتحى محمد شھاب الدین

حسب ما نص علیھ عقد الشركة

الریاضالریاض
١٤٤٣/١٠/١٨ ھـ١٤٤٤/١٠/١٨٩٠٣٦١٨٦ ھـ

عبد المحسن بن ابراھیم الحماد

لالطالع على بیانات األنشطة الرجاء مسح الرمز التجاري



األنشطة
المجال العام لألنشطة

اسم النشاط رمز النشاط
إدارة وتاجیر العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنیة ) ٦٨١٠٢١ األنشطة العقاریة

مؤسسات ووكاالت الدعایة واالعالن
(النشاط یتطلب الحصول علي ترخیص من وزارة االعالم ) ٧٣١٠١١ األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة

٤٣٣٠١٠ تشطیب المباني  التشیید

تنظیم وإدارة المعارض والمؤتمرات ٨٢٣٠٠١
الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم

خدمات الترجمة وتشمل التدقیق اللغوي ٨٢٩٩٠١

شركة وادي النیل المحدودة شركة شخص واحد .......................................................................................................................................................................................................................................................االسم التجاري:

١ / ١

٧٠٢٨٩٦٨٣٣٢
١٠١٠٨٠١٠٢٣

١٤٤٣/١٠/١٨ ھـ



: .730164Membership Noرقم العضوية الموحد : 730164

:Date of Issueتاريخ االصدار:

Membership Class :

2022/05/19

Sixthدرجة العضوية : السادسة

19/05/2022

Commercial Registration No. 1010801023 1010801023 مقيدة بالسجل التجاري / الترخيص رقم :

   
شركة وادي النيل المحدودة شركة شخص 

 واحد

Riyadh Chamber Certifies تشهد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن

2023/05/0808/05/2023Certificate Expires onينتهي سريان هذه الشهادة في

شهــادة اشتراك
Membership Certificate



يمكنك التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط

https://eservices.sagia.gov.sa/verify على موقع وزارة االستثمار.

تاريخ الطباعة 1443/11/02 هـ

رقم الترخيص

1443/07/25 هـ

(112064307128625)

تاريخ اإلنتهاءتاريخ اإلصدار

2023/02/15 م

1444/07/24 هـ

2022/02/27 م

حالة الترخيص:  

وادي النيل المحدودةاسم الترخيص

(679342)رقم المنشأة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(100,000) ريال سعودي رأس المال الرياض الموقع

+966 الفاكس +966966592011202 الهاتف  18765 الرمز البريدي 24243 ص.ب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترخيص استثمار خدمي
Services Investment License

تعديل

المركز الرئيسي

الكيان القانوني           شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة

140373

وزير االستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح
   عنه خالد علي الشدي

   تاريخ التوقيع : 1443/08/24

الحصةالجنسيةرقم المستثمر اسم صاحب/ أصحاب الترخيصالحصةالجنسيةرقم المستثمر اسم صاحب/ أصحاب الترخيص

  %100عُمان مختلطة679343  شركة وسط المدينة الفاخرة الدولية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 النشاط:

 360013:تحلية المياه

 381103:جمع المواد إلعادة التصنيع

 383005:التدوير وإعادة استخدام النفايات البلدية

 410010:اإلنشاءات العامة للمباني السكنية

 410021:اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية ، يشمل ( المدارس ، المستشفيات، الفنادق ...الخ )

 410023:اإلنشاءات العامة للمباني الحكومية

 410030:إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع

 410040:ترميمات المباني السكنية والغير سكنية

 421010:إنشاء الطرق والشوارع واالرصفة ومستلزمات الطرق

 421051:إصالح وصيانة الطرق والشوارع واألرصفة ومستلزمات الطرق

 421052:إصالح وصيانة الجسور واألنفاق
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يمكنك التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ترخيص استثمار خدمي
Services Investment License

تعديل

المركز الرئيسي

الكيان القانوني           شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة

140373

وزير االستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح
   عنه خالد علي الشدي

   تاريخ التوقيع : 1443/08/24

 422046:إصالح وصيانة محطات الطاقة الكهربائية والمحوالت

 429073:إصالح وصيانة السدود

 432111:تمديد االسالك الكهربائية

 432112:تمديد اسالك االتصاالت

 432113:تمديدات الشبكات

 432122:تركيب وتمديد شبكات الكمبيوتر واالتصاالت

 432131:تركيب انظمة االضاءة

 432132:تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من الحريق

 432134:تركيب وصيانة األجهزة األمنية

 432135:تركيب وصيانة أجهزة السالمة المرورية

 432220:تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها واصالحها

 432240:تركيب انظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها واصالحها

 432260:تركيب وتمديد انابيب تكييف الهواء وصيانتها واصالحها

 432911:تركيب وصيانة المصاعد

 432912:تركيب وإصالح وصيانة الساللم المتحركة والسيور الناقلة و االرضية
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يمكنك التحقق من صحة وصالحية الشهادة عبر زيارة الرابط
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Services Investment License

تعديل
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الكيان القانوني           شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة

140373

وزير االستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح
   عنه خالد علي الشدي

   تاريخ التوقيع : 1443/08/24

 432920:تركيب وإصالح وصيانة االبواب االوتوماتيكية

 432930:تركيب وإصالح وصيانة مانعه الصواعق

 432940:تركيب وإصالح وصيانة انظمة التنظيف المركزية

 432963:تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلطفاء

 432972:تركيب وصيانة أنظمة الرفوف والتخزين

 433010: تشطيب المباني

 433061:أعمال وتركيب الديكورات

 433081:تركيب الزجاج والمرايا للمباني

 433082:تركيب زجاج واجهات االبراج

 439012:أعمال تركيب الصخور

 439020:أعمال تركيب السقاالت

 439050:تأجير معدات التشييد والبناء مع مشغل

 551011:الفنادق

 551021:الوحدات السكنية المفروشة

 551081:إدارة مرافق االيواء السياحي
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وزير االستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح
   عنه خالد علي الشدي

   تاريخ التوقيع : 1443/08/24

 563011:محالت تقديم المشروبات ( الكوفي شوب )

 582001: نشر البرامج الجاهزة

 582002: أنظمة التشغيل

 591201:تحرير االفالم ، يشمل الترجمة والمونتاج ووضع العناوين

 620102:تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة

 620104:تصميم واجهة وتجربة المستخدم

 631121:إقامة البنية األساسية الستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات واألنشطة المتصلة بذلك

 682020:أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة

 731011:مؤسسات ووكاالت الدعاية واالعالن

 741020:أنشطة تصميم الديكورات الداخلية

 742050:أنشطة تصوير المستندات باستخدام الميكروفلم

 791101:أنشطة وكاالت السفر والسياحة

 791102:أنشطة وكاالت شركات الطيران

 791223:تنظيم رحالت سياحية

 799014:حجز وحدات اإليواء السياحي وتسويقها  
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 811003:أنشطة خدمات صيانة المباني

 812100:التنظيف العام للمباني

 812901:تنظيف خارجي للمباني

 813014:رعاية وصيانة أراضي المالعب الرياضية ومالعب الجولف

 821902:أنشطة النسخ والتصوير

 823001:تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات

 823006:تشغيل مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات

 829901:خدمات الترجمة وتشمل التدقيق اللغوي

 861011:المستشفيات

 862063:المجمعات الطبية العامة

 869015:المختبرات الطبية

 869032:مراكز العالج الطبيعي

 931211:األندية الرياضية

 931221:الصاالت والمراكز الرياضية الرجالية

 931222:الصاالت والمراكز الرياضية النسائية

5 - 5



102220003972882

رقم الشهادة : ١٠٢٢٢٠٠٠٣٩٧٢٨٨٢ 
التاريخ : ١٤٤٣/١١/٠٨  هـ 

الرقم المميز: ٣١١٣٠٦٦٢٨٩

شهادة
     CERTIFICATE

تسجيل 
  

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف / شركة وادي النيل المحدودة شركة 

شخص واحد  

شركة رقم ٧٠٢٨٩٦٨٣٣٢ وسجل تجاري / رخصة / عقد رقم ١٠١٠٨٠١٠٢٣ 

مسجل لديها بالرقم المميز ٣١١٣٠٦٦٢٨٩ بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ  

  

وقد منح هذه الشهاده لتمكينه من إنهاء جميع معامالته ماعدا صرف مستحقاته النهائية 

عن العقود . 

يسري مفعول هذه الشهادة حتى تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٢  هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٧ م . 

(الثاني و العشرون من ربيع األول ألف و أربعمائة و خمسة و أربعون هجري) 

 



 ١٤٤٣/١١/٢٦التاريخ         
٢٥/٠٦/٢٠٢٢الموافق       
٤٧١٩١٣٧٥رمز الشهادة 

شهادة

منشأة غير خاضعة ألحكام النظام 

شركة وادي النيل المحدودة شركة شخص واحد إسم المنشأة :
    

 
 الرياض

 السعودية 
٦٣٣٢٩٥٧٠٠:  رقم اإلشتراك

 مصدره  :  ١٠١٠٨٠١٠٢٣ رقم السجل التجاري: 

كتابةرقما
 صفر   ٠عدد المشتركين السعوديين

 صفر   ٠عدد المشتركين غير السعوديين
 صفر   ٠المجموع

المؤسسةتجاهبإلتزاماتهاأوفتقدأعالهالمذكورةالمنشأةبأناإلجتماعيةللتأميناتالعامةالمؤسسةتشهد

وهي،تطلبهاجهةأليةلتقديمهامنحهاتموالتي،الشهادةهذهإصدارتاريخحتىمنهاالمقدمةالبياناتوفق

منه.(١٩/٦)المادةفياإلجتماعيةالتأميناتنظامعليهانصالتياألغراضلجميعصالحة
هـ. ١٤٤٣/١٢/٢٥هذه 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  .






