
 

 املواد املق��ح �عديلها من  

 املتطورة)النظام األساس للشركة السعودية للصناعات املتطورة ( 

 املادة �عد التعديل  املادة قبل التعديل 

 أغراض الشركة الثالثة: املادة 

 التالية: تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ االغراض 

وقطاع   .١ الب��وكيماو�ة  الصناعات  قطاع   �� ا�خدمات االستثمار  وقطاع  الزجاجية  الصناعات 

 الصناعية وقطاع ا�خدمات واالستثمارات املالية. 

املعلومات   .٢ وتقنية  واالتصاالت  الغذائية  والصناعات  وال�حة  التعليم  قطاع   �� االستثمار 

النظيفة   والطاقة  الصنا��  الذ�اء  وتقنيات  الذكية  والهواتف  اللوحية  األجهزة  وتطبيقات 

املرتبطة   براءات  والصناعات   �� واالستثمار  واملدنية،   االخ��اع��ا،  العسكر�ة  االمتياز  وحقوق 

وال��ود   الطاقة  خدمات   �� واالستثمار  والتحوط،  ا�جريء  املال  رأس  صناديق   �� واالستثمار 

 بالوقود.

 بيع وشراء األوراق املالية.  .٣

تملك العقارات و��شاء املبا�ي واملستودعات الالزمة �حفظ منتجات املشاريع الصناعية وتخز���ا   .٤

 �� تحقيق أغراضها.  استعمالهاواملعارض الالزمة لعرضها ولغ�� ذلك من الوجوه ال�ي تحتاج ا�� 

العر�ية .٥ وللمنطقة  خاصة  بصفة  السعودية  العر�ية  للمملكة  املتقدمة  الصناعية  التقنية    نقل 

 واملشاريع الصناعية األخرى. االقتصاديبصفة عامة وذلك من خالل املشاركة �� برنامج التوازن 

املساهمة �� توسيع القاعدة التصدير�ة للمملكة عن طر�ق تصدير منتجات اململكة املصنعة ا��  .٦

 الدول األخرى.

الصناعات   .٧ تطو�ر  الوط�ي عن طر�ق  الدخل  تنويع مصادر   �� باالستفادة من  املساهمة  الكب��ة 

 املزايا النسبية ال�ي تتوفر �� اململكة.

من   .٨ أع��  درجة  درجة    االكتفاءتحقيق  رفع   �� واملساهمة  ��   االقتصادية  االستقالليةالذا�ي 

 واإلنتاج وا�خدمات الصناعية الفنية.  االس��الكمجاالت 

لل .٩ الذاتية  اإلم�انيات  وتطو�ر  وترسيخ  وتأكيد  إبراز   �� السعودية املساهمة  العر�ية  مملكة 

ع��  اعتمادها وتحقيق الت�امل ب�ن القطاعات اإلنتاجية وسعود��ا والعمل ع�� تخفيض درجة 

 . االست��ادقطاع 

العر�ية بصفة   .١٠ الدول  ا�خلي�� ومع  التعاون  دول مجلس  ب�ن  والتق�ي  الصنا��  التعاون  تقو�ة 

 عامة. 

 

 أغراض الشركة الثالثة: املادة 

 التالية: تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ االغراض 

إدارة الشر�ات التا�عة لها، أو املشاركة �� إدارة الشر�ات األخرى ال�ي �ساهم ف��ا وتوف�� الدعم  .١

 .الالزم لها

 .استثمار أموالها �� األسهم وغ��ها من األوراق املالية  .٢

 .امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة �شاطها .٣

 .للشر�ات التا�عة لها تقديم القروض والكفاالت والتمو�ل  .٤

امتالك حقوق امللكية الصناعية من براءات االخ��اع والعالمات التجار�ة والصناعية وحقوق   .٥

 .االمتياز وغ��ها من ا�حقوق املعنو�ة، واستغاللها، وتأج��ها للشر�ات التا�عة لها أو لغ��ها

وقطاع ا�خدمات  االستثمار �� قطاع الصناعات الب��وكيماو�ة وقطاع الصناعات الزجاجية .٦

 الصناعية وقطاع ا�خدمات واالستثمارات املالية. 

االستثمار �� قطاع التعليم وال�حة والصناعات الغذائية واالتصاالت وتقنية املعلومات  .٧

وتطبيقات األجهزة اللوحية والهواتف الذكية وتقنيات الذ�اء الصنا�� والطاقة النظيفة  

واالستثمار �� صناديق رأس املال ا�جريء والتحوط، واالستثمار ��  والصناعات املرتبطة ��ا، 

 خدمات الطاقة وال��ود بالوقود. 

تملك العقارات و��شاء املبا�ي واملستودعات الالزمة �حفظ منتجات املشاريع الصناعية وتخز���ا  .٨

 أغراضها.  �� تحقيق استعمالهاواملعارض الالزمة لعرضها ولغ�� ذلك من الوجوه ال�ي تحتاج ا�� 

أو   .٩ الصناعية  مشاريعها  لتنفيذ  أش�الها  بمختلف  الشر�ات  �� اتأسيس  واملساعدة  �خدمية 

 تنفيذها أو إدار��ا. 

 . أي غرض مشروع آخر يتفق مع طبيعة و�شاط الشركة  .١٠

وتمارس الشركة أ�شط��ا وفق األنظمة املتبعة و�عد ا�حصول ع�� ال��اخيص الالزمة من ا�جهات 

 ا�ختصة إن وجدت.
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ادية ال�ي �ستثمرها بحيث �ساهم �� تحقيق تحقيق أق�ىى العائدات املمكنة ع�� املوارد اإلقتص .١١

 تنمية إيجابية للدخل القومي وعائد مجز ع�� رؤوس األموال املستثمرة. 

الهندسية   .١٢ والصناعات  اإللك��ونية  الصناعات  مجاالت   �� املتقدمة  الصناعات  إ�شاء 

لصناعات واملي�انيكية والصناعات املكملة وتقديم الدعم وا�خدمات الفنية واإلستشار�ة لهذه ا

 لتأكيد نجاحها وضمان إستمرار تطورها التقنـي.

أو   .١٣ الصناعية  مشاريعها  لتنفيذ  أش�الها  بمختلف  الشر�ات  ��  اتأسيس  واملساعدة  �خدمية 

 تنفيذها أو إدار��ا. 

إدارة املصا�ع وتطو�ر القدرات الذاتية ع�� اإلدارة الصناعية �خدمة القطاع الصنا�� الوط�ي   .١٤

 بصفة عامة. 

 تقنية الصناعية عن طر�ق الشراء وعن طر�ق التعاون مع مالكها أو مطور��ا. إكتساب ال .١٥

إ�شاء مشاريع تطو�ر القدرة ع�� الصيانة الصناعية والفحص الصنا�� �خدمة مشاريع الشركة   .١٦

 الصناعية واملشاريع الصناعية �� املنطقة العر�ية. 

 تطو�ر صناعات إنتاج قطع الغيار واالجزاء واالآلت واملعدات الرأسمالية.  .١٧

البحث   .١٨ ع��  القدرة  تدعيم  طر�ق  عن  املمكنة  ا�جاالت   ��  
ً
ذاتيا الصناعية  التقنية  تطو�ر 

 والتطو�ر و��جيع مواهب اإلبت�ار واإلخ��اع و��شاء معامل البحث والتطو�ر املتخصصة. 

١٩.  
ً
أفقيا املكملة  الصناعات  باإلش��اك  إقامة  األخرى  ا�حلية  للصناعات  أو  لصناع��ا   

ً
راسيا أو   

 واملساهمة ف��ا مع غ��ها من الشر�ات واملؤسسات أو مع األفراد أو بمفردها. 

 تطو�ر مصادر املواد ا�خام ا�حلية بمفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية ا�ختلفة. .٢٠

� تلبية متطلباتھ وتدعيم �شاطھ �خدمة األسواق  التعاون مع القطاع التجاري ا�ح�� والعمل ع� .٢١

 ا�حلية و�كتساب األسواق ا�خارجية. 

�عــد ا�حصـــــــــــــول ع�� ال��اخيص الالزمــة من ا�جهــات ووتمــارس الشـــــــــــــركــة أ�شـــــــــــــط��ــا وفق األنظمــة املتبعــة  

 ا�ختصة إن وجدت.

 �شكيل ال�جنة  االر�عون:املادة 

�شــــ�ل بقرار من ا�جمعية العامة العادية �جنة مراجعة م�ونة من ثالثة أعضــــاء من غ�� أعضــــاء مجلس اإلدارة 

 التنفيذي�ن سواء من املساهم�ن أو غ��هم و�حدد �� القرار مهمات ال�جنة وضوابط عملها وم�افآت أعضا��ا.

 �شكيل ال�جنة  االر�عون:املادة 

�ش�ل بقرار من ا�جمعية العامة العادية للشركة �جنة املراجعة بناًء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة من غ�� أعضاء 

�� القرار مهمات ال�جنة وضوابط عملها  و�حدد غ��هم مجلس اإلدارة التنفيذي�ن سواء من املساهم�ن أو من 

يقل عدد أعضا��ا عن ثالثة وال يز�د  وأالع�� أن ي�ون من بي��م عضو مستقل ع�� األقل وم�افآت أعضا��ا، 

 عن خمسة ملده ال تتجاوز مدة عضو�ة ا�جلس، وأن ي�ون من بي��م مختص بالشؤون املالية وا�حاسبية. 



 

 املادة الثامنة واالر�عون: توزيع األر�اح
 ھ اآل�ي: توزع أر�اح الشركة الصافية السنو�ة ع�� الوج

) من صا�� األر�اح لت�و�ن االحتياطي النظامي للشركة و�جوز أن تقرر ا�جمعية العامة العادية ٪١٠يجنب (  -١

 ) من رأس املال املدفوع. ٪٣٠وقف هذا التجنيب م�ى بلغ االحتياطي املذ�ور (

) من صا�� االر�اح لت�و�ن احتياطي ٪١٠ل�جمعية العامة العادية بناء ع�� اق��اح مجلس االدارة أن تجنب (  -٢

 اتفا�� يخصص بما �عود بالنفع ع�� الشركة.

ل�جمعية العامة العادية أن تقرر ت�و�ن احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مص�حة الشركة أو    -٣

اإلم�ان ع�� املساهم�ن. ول�جمعية املذ�ورة كذلك أن تقتطع من صا�� األر�اح    يكفل توزيع أر�اح ثابتة قدر

 مبالغ إل�شاء مؤسسات اجتماعية لعام�� الشركة أو ملعاونة ما ي�ون قائما من هذه املؤسسات. 

مع مراعاة األح�ام املقررة �� املادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام، واملادة السادسة والسبع�ن من    -٤

نظام الشر�ات إذا �انت م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة �سبة معينة من أر�اح الشركة فال يجوز أن تز�د  

) من صا�� األر�اح �عد خصم االحتياطيات ال�ي تقررها ا�جمعية العامة للشركة، ٪١٠هذه النسبة عن (

� أن ي�ون استحقاق هذه املدفوع، ع�  ) من رأس مال الشركة٪٥و�عد توزيع ر�ح ع�� املساهم�ن ال يقل عن (

 مع عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها العضو وأن ال تز�د عن مبلغ  
ً
ألف ر�ال عن السنة    ٥٠٠امل�افأة متناسبا

 املالية.

كما يجوز للشركة توزيع أر�اح مرحلية ع�� مساهم��ا �ش�ل نصف سنوي أو ر�ع سنوي، �عد استيفاء  

 لية. الضوابط واملتطلبات الصادرة عن هيئة السوق املا

 املادة الثامنة واالر�عون: توزيع األر�اح

 توزع أر�اح الشركة الصافية السنو�ة ع�� الوجھ اآل�ي: 

) من صا�� األر�اح لت�و�ن االحتياطي النظامي للشركة و�جوز أن تقرر ا�جمعية العامة  ٪١٠يجنب ( -١

 املال املدفوع.) من رأس ٪٣٠العادية وقف هذا التجنيب م�ى بلغ االحتياطي املذ�ور (

) من صا�� االر�اح لت�و�ن ٪١٠ل�جمعية العامة العادية بناء ع�� اق��اح مجلس االدارة أن تجنب ( -٢

 احتياطي اتفا�� يخصص بما �عود بالنفع ع�� الشركة.                    

كة أو  ل�جمعية العامة العادية أن تقرر ت�و�ن احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مص�حة الشر  -٣

يكفل توزيع أر�اح ثابتة قدر اإلم�ان ع�� املساهم�ن. ول�جمعية املذ�ورة كذلك أن تقتطع من صا��  

 األر�اح مبالغ إل�شاء مؤسسات اجتماعية لعام�� الشركة أو ملعاونة ما ي�ون قائما من هذه املؤسسات. 

 الشركة املدفوع.  ) من رأس مال٪٣يوزع من البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن �سبة ال تقل عن ( -٤

مع مراعاة األح�ام املقررة �� املادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام، واملادة السادسة والسبع�ن من   -٥

نظام الشر�ات إذا �انت م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة �سبة معينة من أر�اح الشركة فال يجوز أن تز�د  

ياطيات ال�ي تقررها ا�جمعية العامة للشركة، ) من صا�� األر�اح �عد خصم االحت٪١٠هذه النسبة عن (

 مع عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها العضو وأن ال تز�د عن  
ً
ع�� أن ي�ون استحقاق هذه امل�افأة متناسبا

 ألف ر�ال عن السنة املالية. ٥٠٠مبلغ 

يجوز للشركة توزيع أر�اح مرحلية ع�� مساهم��ا �ش�ل نصف سنوي أو ر�ع سنوي، �عد استيفاء   -٦

 بط واملتطلبات الصادرة عن هيئة السوق املالية. الضوا

 

 


