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 النظام األساسي لشركة الكابالت السعودية التعديالت علىمقترح 

 أغراض الشركة: الثالثةالمادة 

 بعد التعديل قبل التعديل

 الكهربائية واألسالك والكابالت والموصالت القضبان صناعة -أ

ها  البرصية واأللياف واأللمنيوم النحاس من واالتصاالت   وغير

 لالستخدامات تأريض وموصالت ومقاساتها  جهودها  بكافة

 والبكرات البالستيكية اللدائن ومركبات واالتصاالت  الكهربائية

 الهاتفية الكابالت تمديد  وملحقات الخشبية والطبال  

ونية والمعدات  واألجهزة األعمال ونظم بها، الخاصة اإللكير

ونية كهربائيةال  وتسويقها  والمعلومات واالتصاالت  واإللكير

 .وتوزيعها

ونية والميكانيكية الكهربائية األعمال مقاوالت  -ب  واإللكير

 وإدارة المعلومات ونظم االتصاالت  وأعمال والبالستيكية

 األعمال من ذكر  ما  وإصالح وصيانة وتشييد  وتركيب وتشغيل

ها  وامتالكها    الصناعية بالخدمات والقيام الغير  لصالح وتأجير

 عىل الحصول بعد  المختلفة الصناعية المشاري    ع إقامة

اخيص  .االختصاص جهات من الالزمة الير

 المحلية اآلل   الحاسب شبكات وإدارة وصيانة وتشغيل تركيب -ت

اسل تكامل ونظم والمخصصة والموسعة  واالتصاالت  الير

اسل تكامل أنظمة عي   وربطها  اد  الير  ربط أجهزة وتسويق واستير

 والصورة الصوت تكامل وأجهزة الشبكات وتوزي    ع وحماية

 .والمعلوماتية

   تملك -ث
   والعقارات األراض 

 والمعارض والمستودعات والمبان 

كة أغراض لخدمة الالزمة  .فيها والترصف الشر

   العاملة للقوى تدريب مركز  وإدارة إقامة -ج
كة ف   لتنمية الشر

   الصناعية المهارات
كة أعمال مجال ف   التقنية وتملك الشر

كة بأغراض العالقة ذات الصناعية  ممتلكيها  مع التعاون أو  الشر

 .مطوري  ها أو 

كة بأنشطة الصلة ذات الخام المواد  تصنيع -ح  أو  بمفردها  الشر

 .المختلفة اإلنتاجية القطاعات مع بالتعاون

 والمكونات والمحوالت  الكهربائية والمفاتيح القواطع تصنيع -خ

  والخارجية الداخلية والوصالت الطرفية والنهايات بها  الملحقة

 .الطاقة بكابالت الخاصة

 الصلب من المصنوعة المعزولة والكابالت األسالك صناعة 

 النحاس من المصنوعة المعزولة والكابالت األسالك صناعة 

 األلمنيوم من المصنوعة المعزولة والكابالت األسالك صناعة  

 الخشب من كابالت بكرات صناعة  

 الحديد من معدنية وشرائط كابالت صناعة 

 النحاس من معدنية وشرائط كابالت صناعة 

 األلمنيوم من معدنية وشرائط كابالت صناعة 

 أخرى معدنية وشرائط كابالت صناعة 

 البصرية األلياف كابالت صناعة 

 المعدن من األسالك تمديد وقنوات الكهربائية الوصالت صناعة 

 اللدائن من األسالك تمديد وقنوات الكهربائية الوصالت صناعة 

 مواد من األسالك تمديد وقنوات الكهربائية الوصالت صناعة 

  أخرى

 األخرى الكهربائية الوصالت صناعة 

 األولية أشكالها في(  اللدائن) البالستيك صناعة 

 وزوايا وأسـياخ وقضبان شريطية ولفائف وألواح صفائح صناعة 

 أشكالها بكافة ومقاطع وأسالك

 وخالئطه النحاس وسبك وتنقية وسحب ودرفلة صهر 

 وخالئطه األلمنيوم وسبك وتنقية وسحب ودرفلة صهر 

 مواسير ، أسالك) ) يشمل ، حديدية غير عادية معدنية مصنوعات 

 ( الخ... صفائح ، أوراق ، مساحيق ، أنابيب ،

 المعدنية الكهرباء توصيل أشرطة صناعة 

 مصنفة الغير الكهربائية والملحقات والوصالت األجزاء صناعة 

 آخر مكان في

 التعدين أو التشييد عمليات في المستخدمة القضبان صناعة 

 اثيلين البولي صناعة 

 ولوازمها ووصالتها بالستيكية وأنابيب وخراطيم مواسير صناعة 

 السحب بواسطة ، الخ..  الصلب من أو الحديد من منتجات صناعة 

 الدرفلة أو البثق أو

 والصلب الحديد من المجوفة واألشكال والمواسير األنابيب صناعة 

 ( الصنع تامة)  منتجات والصلب الحديد سبك 
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   والتجزئة الجملة وتجارة التجارية الوكاالت  -د
 
 واألدوات المواد  ف

كة بنشاط المتصلة والخامات والمعدات واآلالت  الشر

 .وتسويقها

كة وتمارس -ذ  الحصول وبعد  المتبعة األنظمة وفق أنشطتها  الشر

اخيص عىل  . وجدت إن المختصة الجهات من الالزمة الير

 ( الصنع تامة نصف منتجات)  والصلب الحديد سبك 

 يشمل(  الصنع تامة منتجات)  الحديدية غير المعادن سبك  (

 ( الخ..  والزنك األلمنيوم

 يشمل(  الصنع تامة نصف منتجات)  الحديدية غير المعادن سبك  (

 الخ..  والزنك األلمنيوم

 الوزن خفيفة الحديدية الهياكل صناعة 

 صناعة وحدات الهياكل الحديدية الجاهزة  

 التسليح حديد قضبان وتشكيل صناعة 

 التسليح حديد شبكات وتشكيل صناعة 

 الصناعية المنشآت في الصناعية األجهزة تركيب 

 الكبيرة والمعدات لآلالت كامل تفكيك 

 واالتصاالت الكمبيوتر شبكات وتمديد تركيب 

 الكهربائية االسالك تمديد 

 االتصاالت اسالك  تمديد 

 الشبكات تمديدات 

 واتصالت كهربائية كابالت بيع 

 وتمديداتها الكهربائية لالدوات بالتجزئة البيع 

 التوصيل ومعدات الكهربائية والمفاتيح لألسالك بالجملة البيع 

 المستخدمة األخرى

 وأخرى الكهربائية والمحوالت للمولدات بالجملة البيع 

 المصانع ومعدات اآلالت وتركيب بيع 

 واإلستيراد التصدير أنشطة 

 واأللياف والمطاط األولية البالستيكية للمواد بالجملة البيع 

 الصناعية

 ( الخردة الحديد تجارة يشمل)  البناء مواد لسكراب بالتجزئة البيع 

 والبالستيكية والفلينية الخشبية للمنتجات بالجملة البيع 

 والبالستيكية والفلينية الخشبية للمنتجات بالتجزئة البيع 

 التوصيل ومعدات الكهربائية والمفاتيح لألسالك بالجملة البيع 

 المستخدمة األخرى

 على البيع وأنشطة وتقسيمها والعقارات االراضى وبيع شراء 

 الخارطة

 تدريب مراكز 

 بالتجزئة وبيعها الكهربائية الطاقة توزيع  

 بالجملة وبيعها الطاقة توزيع   

 والنحاس األلمنيوم)  يشمل ، الحديدية غير المعادن خامات تعدين 

 (والرصاص

 


