
 

 

 التعديالت على مواد النظام األساس               
 النص الجديد النص الحالي رقم المادة 

 (2المادة )
 إسم الشركة 

" شركة  شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية" 

 مساهمة سعودية مدرجة .

 شركة مساهمة سعودية مدرجة  "مجموعة نسيج العالمية "

 (3المادة )
أغراض 
 الشركة 

 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية :

تجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكيت والسيراميك   -1

واألرضيات والمفروشات والموبيليا واألثاث والتحف 

المكتبي والمطابخ واألبجورات الخشبي والمعدني واألثاث 

 والبطانيات والشراشف وأقمشة الستائر ومستلزماتها.

إنتاج سجاد وموكيت وسجاد قطع بموجب ترخيص   -2

ص( في /1566وزارة الصناعة والكهرباء رقم)

 هـ.20/12/1420

إنتاج خيوط بوبي برولين وخيوط نايلون وخيوط بولي   -3

بروبلين معالجة وخيوط نايلون )بولي أمايد( معالجة، 

بموجب قرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة رقم 

 هـ.27/12/1424ص( في /1699)

الخدمات التجارية: )أ( التسويق للغير )ب( الوكالء   -4

التجاريون ووكالء التوزيع )ج( االستيراد والتصدير للغير 

)هـ(           )د( السمسرة في غير الصرافة والعقار 

 تعهدات تجارية.

اري : )أ( شراء وبيع األراضي وتملك االستثمار العق  -5

لصالح الشركة  العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها

)ب( إنشاء وتطوير المجمعات السكنية والتجارية  .

ر أو إدارتها لصالح والخدمية واستثمارها بالبيع أو التأجي

)ج( إنشاء المعارض والمستودعات التجارية . الشركة

إدارتها لصالح بالبيع او التأجير أو  والصناعية واستثمارها

)د( مقاوالت عامة للمباني )إنشاء، إصالح، هدم الشركة .

 وترميم( .

الخدمات )النقل، والشحن، والتخزين، والتخليص   -6

 الجمركي(.

 انتاج كربونات الكالسيوم والمواد الكيماوية.  -7

إقامة وتملك وصيانة ونظافة وإنشاء المعاهد والكليات   -8

 .والجامعات

 دارة المصانع وتجارة سحب المعادنإقامة وتملك وا  -9

 إقامة وتملك وصيانة ونظافة وانشاء المراكز الصحية. -10

 تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء. - -11

إقامة وإنشاء وإدارة تشغيل المختبرات الخاصة  - -12

 بالمواصفات والمقاييس.

 .أنشطة االمن والسالمة - -13

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة في المملكة  

العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من 

 الجهات المختصة إن وجدت .

 

 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية :

تجارة الجملة والتجزئة في السجاد والموكيت والسيراميك  -1

بيليا واألثاث والتحف واألرضيات والمفروشات والمو

واألبجورات الخشبي والمعدني واألثاث المكتبي والمطابخ 

 والبطانيات والشراشف وأقمشة الستائر ومستلزماتها.

إنتاج سجاد وموكيت وسجاد قطع بموجب ترخيص وزارة   -2

 هـ.20/12/1420ص( في /1566الصناعة والكهرباء رقم)

ط بولي إنتاج خيوط بوبي برولين وخيوط نايلون وخيو  -3

بروبلين معالجة وخيوط نايلون )بولي أمايد( معالجة، 

بموجب قرار الوزاري الصادر من وزارة التجارة رقم 

 هـ.27/12/1424ص( في /1699)

الخدمات التجارية: )أ( التسويق للغير )ب( الوكالء   -4

 التجاريون ووكالء التوزيع )ج( االستيراد والتصدير للغير

)هـ( تعهدات          فة والعقار )د( السمسرة في غير الصرا

 تجارية.

االستثمار العقاري : )أ( شراء وبيع األراضي وتملك   -5

العقارات وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة .  

)ب( إنشاء وتطوير المجمعات السكنية والتجارية والخدمية 

 )ج(ير أو إدارتها لصالح الشركة .واستثمارها بالبيع أو التأج

إنشاء المعارض والمستودعات التجارية والصناعية 

)د( دارتها لصالح الشركة . واستثمارها بالبيع او التأجير أو إ

 مقاوالت عامة للمباني )إنشاء، إصالح، هدم وترميم( .

الخدمات )النقل، والشحن، والتخزين، والتخليص   -6

 الجمركي(.

 انتاج كربونات الكالسيوم والمواد الكيماوية.  -7

امة وتملك وصيانة ونظافة وإنشاء المعاهد والكليات إق  -8

 والجامعات.

 دارة المصانع وتجارة سحب المعادنإقامة وتملك وا  -9
 إقامة وتملك وصيانة ونظافة وانشاء المراكز الصحية. -10

 تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء. -11

بالمواصفات إقامة وإنشاء وإدارة تشغيل المختبرات الخاصة  -12

 والمقاييس.

 .أنشطة االمن والسالمة -13

 .وأنشطة المواد الغذائية  أنشطة المطاعم -14

 أنشطة السياحة. -15

 .أنشطة الطاقة  -16

 أنشطة وساطة التأمين .  -17

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة في المملكة العربية  

السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات 

 المختصة إن وجدت .

 

 
 


