مواد النظام األساس املقترح تعديلها
رقم املادة
املادة الثانية
املتعلقة باسم الشركة

املادة الثالثة املتعلقة
بأغراض الشركة

نص املادة بعد التعديل

نص املادة قبل التعديل

شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال املقاوالت (شركة مساهمة ـ ـ مدرجة) شركة سناد القابضة (شركة مساهمة ـ ـ مدرجة).
تأسست هذه الشركة لألغراض اآلتية:
 .1مزاولة كافة أوجه النشاط التجاري بما في ذلك أعمال االستيراد التصدير وأعمال التوكيالت التجارية.
 .2إقامة واستثمار واستغالل كافة أنواع املنشآت واملشروعات السياحية بما في ذلك تقديم الخدمات
السياحية بأنواعها املختلفة في منطقة عسير واملناطق األخرى التي تباشر الشركة نشاطها فيها.
ً
 .3إقامة املشروعات الصناعية املختلفة والتي تحتاجها املنطقة وتساهم في تنميتها اقتصاديا وتطويرها
ً
اجتماعيا بما في ذلك مشروعات التعليب والتعبئة.
 .4إقامة املشروعات الزراعية املختلفة وما يتصل بها من مشروعات املياه وتربية املاشية واملناحل وغير
ذلك من املشروعات التي تقوم على االستغالل الزراعي.
 .5مزاولة النشاط العقاري بما في ذلك تملك األراض ي وتقسيمها وإقامة املرافق الالزمة إلعدادها للسكنى
وإقامة الوحدات السكنية املختلفة.
ً
 .6القيام بأعمال املقاوالت أيا كان نوعها ومنها – دون تحديد– أعمال املباني والطرق واملياه واملجاري.
 .7القيام بمباشرة أي نشاط أخر يتفق مع األغراض سالفة الذكر وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن
تتملك العقارات واألراض ي ،وعلى الشركة أن تقوم باستيفاء األنظمة املرعية بالنسبة ملمارستها
لألغراض املختلفة املنصوص عليها في تلك املادة.
وتمارس الشركة نشاطاتها املذكورة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات االختصاص إن وجدت.

ً
املادة الخامسة املتعلقة يقع املركز الرئيس ي للشركة بمدينة أبها ويجوز أن ينشأ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة
باملركزالرئيس ي للشركة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس االدارة.
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إدارة الشركات التابعة لها ،أو املشاركة في إدارة الشركات
األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.
استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق املالية.
امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها.
تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها.
امتالك حقوق امللكية الصناعية من براءات االختراع
والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من
الحقوق املعنوية ،واستغاللها ،وتأجيرها للشركات التابعة
لها أو لغيرها.
أي غرض آخر مشروع يتفق مع طبيعة هذه الشركة.

يقع املركز الرئيس ي للشركة بمدينة الرياض ويجوز أن ينشأ لها
ً
فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة العربية السعودية أو
خارجها بقرار من مجلس االدارة.

