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  مقترح التعدیالت في النظام األساسي ( شركة توزیع الغاز الطبیعي )

 السبب الماّدة �عد التعدیلنص  قبل التعدیل  نص المادة

 ) : اسم الشر�ة ٢المادة رقم (
 ُمساهمة ُمقفلة)شر�ة توز�ع الغاز الطب�عي ( شر�ة 

 ): إسم الشر�ة: ٢المادة رقم (

 شر�ة توز�ع الغاز الطب�عي ( شر�ة ُمساهمة مدرجة)

في  الشر�ة  أسهم  إلدراج  نظرًا 

 السوق الموازي 

 ): أغراض الشر�ة ٣المادة رقم : (
: شراء الغاز الجاف من شر�ة أرامكو السعود�ة، و�نشاء واستغالل ٣/١

ش�كات لتوز�عه على جم�ع المصانع الحال�ة والمستقبل�ة في المدن 
الصناع�ة �المملكة العر��ة السعود�ة وفق األسعار الُمحددة قبل الدولة،  
كما تقوم الشر�ة بتشغیل وص�انة الش�كات لخدمة العمالء ُمقابل رسوم  

 تم اإلتفاق علیها مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدن�ة. ی
ك الممارسة واإلستثمار في مختلف مجاالت الطاقة التي تتعلق  ٣/٢

 �كل مراحل قطاع الطاقة.
 : إستثمار أموالها في األسهم وغیرها من األوراق المال�ة. ٣/٣
 إمتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لم�اشرة نشاطها.: ٣/٤
: إمتالك حقوق الُملك�ة الصناع�ة من براءات إختراع والعالمات  ٣/٥

التجار�ة والصناع�ة وحقوق اإلمت�از وغیرها من الحقوق المعنو�ة  
 و�ستغاللها، وتأجیرها للشر�ات التا�عة لها أو لغیرها. 

 ): أغراض الشر�ة٣المادة رقم (
 ة. : الصناعات التحو�ل�ة وفروعها حسب التراخ�ص الصناع� ٣/٦

البترول)  مصافي  (منتجات  السائلة  الوقود  أنواع  جاف   إنتاج  غاز 

 (میثان) 

 )٣إضافة بند جدید للمادة رقم ( 
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 ): اإلكتتاب في األسهم  ٨المادة رقم (
) سهم  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠أكتتب الشر�اء في �امل اسهم رأس المال ال�الغة ( 

ر�ال) فقط   ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠فقط خمسة مالیین سهم، و�ق�مة إجمال�ة ( )
 خمسون ملیون ر�ال سعودي مدفوعة �الكامل. 

 ): اإلكتتاب في األسهم  ٨المادة رقم (
)  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠أكتتب المساهمون في �امل اسهم رأس المال ال�الغة (

ر�ال)   ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠سهم ) فقط خمسة مالیین سهم، و�ق�مة إجمال�ة (

 خمسون ملیون ر�ال سعودي مدفوعة �الكامل.  فقط

بـ   (الشر�اء)  �لمة  تبدیل  تم 

شر�ة  النها  (المساهمون) 

مسؤول�ة   ول�ست  مساهمة 

 محدودة 

 ): سجل الُمساهمین ١٣المادة رقم (
الشر�ة �القید في سجل المساهمین الذي تعده أو  : تتداول اسهم١/ ١٣

تتعاقد على إعداده الشر�ة، والذي یتضمن أسماء المساهمین  
وجنس�اتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها، 

 وُ�ؤشر في هذا القید على السهم 

 ): سجل المساهمین ١٣المادة رقم (
 ام نظام السوق المال�ة.تتداول أسهم الشر�ة وفقًا ألحك

تصدر   المساهمین   –سجل 

إیداع  مر�ز  وتطلب من شر�ة 

 األوراق المال�ة 

 ): شهادات األسهم ١٤المادة رقم (
ذات أرقام متسلسلًة وموقعًا تصدر الشر�ة شهادات السهم �حیث تكون 

من رئ�س مجلس إدارة الشر�ة أو من �فوضه من أعضاء المجلس 
الشر�ة و�تضمن السهم على األخص، رقم وتار�خ القرار  وتختم �خاتم 

الوزاري الصادر �الترخ�ص بتأس�س الشر�ة ورقم وتار�خ القرار الوزاري  
�إعالن تأس�س شر�ة وق�مة رأس المال وعدد األسهم الموزع علیها  

وق�مة السهم االسم�ة والم�الغ المدفوع منها وغرض الشر�ة �اختصار  
ا و�جب أن �كون لألسهم �و�ونات ذات أرقام ومر�زها الرئ�سي ومدته 

 مسلسلة ومشتملة على رقم السهم المرفقة �ه 

 شهادات األسهم  ):١٤المادة رقم (
یتم حفظ األسهم المشتراة و/أو المكتتب بها لدى شر�ة السوق المال�ة  
السعود�ة (تداول) تحت إشراف هیئة السوق المال�ة، وتقوم  ( تداول) 

مر�ز إیداع األوراق المال�ة بتزو�د الشر�ة �سجل یتضمن أسماء   –
المساهمین وأرقام هو�اتهم وجنس�اتهم ومحل إقامتهم وعدد أسهمهم 

المملو�ة لهم لدى الشر�ة، وتسرى على األسهم جم�ع األنظمة  
 واللوائح السار�ة في المملكة العر��ة السعود�ة.

لم �عد هناك شهادات اسهم بل 

ومحا اشراف اسهم  تحت  فظ 

األوراق  إیداع  مر�ز  شر�ة 

 المال�ة .
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 ): المر�ز الشاغر في المجلس١٩المادة (
: �جب أن تبلغ وزارة التجارة واإلستثمار بتعیین العضو المؤقت ٢/ ١٩

) خمسة أ�ام عمل من تار�خ التعیین وأن ُ�عرض التعیین  ٥خالل (
 على الجمع�ة في أول اجتماع لها.

 الشاغر في المجلس ): المر�ز١٩المادة (
: �جب أن تبلغ الجهات الُمتخصة بتعیین العضو المؤقت  ٢/ ١٩

) خمسة أ�ام عمل من تار�خ التعیین وأن ُ�عرض التعیین  ٥خالل (
 على الجمع�ة في أول اجتماع لها.

وتبدیلها   ( (الوزارة  حذف 

لز�ادة  الُمختصة)  (الجهات 

هیئة   هنا  والمقصود  المرونة، 

 السوق المال�ة.

 ): توز�ع األر�اح ٤٧المادة (
 : توزع األر�اح الصاف�ة السنو�ة على الوجه التالي: ١/ ٤٧
) للجمع�ة العامة العاد�ة أن ُتقرر بناًء على إقتراح من مجلس ٤

اإلدارة توز�ع ال�اقي �عد ما تقدم (إن وجد) على المساهمین بنس�ة ال  
 ) خمسة �المائة من رأس مال الشر�ة المدفوع.٪٥تقل عن (

 ): توز�ع األر�اح ٤٧المادة (
 : توزع األر�اح الصاف�ة السنو�ة على الوجه التالي: ١/ ٤٧
) للجمع�ة العامة العاد�ة أن ُتقرر بناًء على إقتراح من مجلس ٤

اإلدارة توز�ع ال�اقي �عد ما تقدم (إن وجد) على المساهمین بنس�ة ال  
 .) واحد �المائة من رأس مال الشر�ة المدفوع٪١تقل عن (

تعدیل نس�ة األر�اح للمساهمین  

 ) ٪١) الى (٪٥من (

 


