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 التعديالت المقترحة على النظام األساسي للشركة
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

حة بعد التعديل  الصيغة الحالية الصيغة المقتر

ة : إصدار األسهم  .المادة الحادية عشر
كة اسمية وال يجوز أن تصدر  .1 بأقل من قيمتها االسمية تكون أسهم الشر

ة  ي هذه الحالة األخير
وإنما يجوز أن تصدر بأعىل من هذه القيمة، وف 

. وال يجوز  ي بند مستقل ضمن حقوق المساهمير 
يضاف فرق القيمة ف 

ي مواجهة 
، والسهم غير قابل للتجزئة ف  توزيعها كأرباح عىل المساهمير 
كة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أ ن يختاروا الشر

ي استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء 
أحدهم لينوب عنهم ف 

امات الناشئة من ملكية السهم  .األشخاص مسؤولير  بالتضامن عن االلي  

كة .2 ، بعد الحصول عىل عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، يجوز للشر
اء ورهن وبيع كات والضوابط الصادرة أسهمها  شر وذلك وفقا لنظام الشر

ي 
 لألسس والضوابط الت 

ً
من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية طبقا

ي  لألسهميكون  ال و تضعها الجهة المختصة، 
كة أصواتالت  ي  ها الشر  تشي 

ي جمعيات المساهمير  
 .ف 

كة، بعد الحصول عىل عدم ممانعة البنك المركزي السعودي،  .3 يجوز للشر
اء وبيع أسهمها ضمن برنامج أسهم الموظفير  وذلك وفقا لنظام  شر

كات والضوابط الصادرة من قبل الجهات الرقابية والتنظيمية  الشر
ي تضعها الجهة المختصة. 

 واإلجراءات الت 
كة .4  ، بعد الحصول عىل عدم ممانعة البنك المركزي السعودي،يجوز للشر

ك وفق وذل بيع أسهم الخزينة عىل مرحلة واحدة أو عدة مراحل
ي تضعها الجهة المختصة. 

 الضوابط واإلجراءات الت 

ة : إصدار األسهم  .المادة الحادية عشر
كة اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية  تكون أسهم الشر
ة  ي هذه الحالة األخير

وإنما يجوز أن تصدر بأعىل من هذه القيمة، وف 
ي بند مستقل ضمن حقوق المسا

. وال يجوز يضاف فرق القيمة ف  همير 
ي مواجهة 

، والسهم غير قابل للتجزئة ف  توزيعها كأرباح عىل المساهمير 
كة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا  الشر
ي استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤالء 

أحدهم لينوب عنهم ف 
امات الناشئة من ملكية الس  .هماألشخاص مسؤولير  بالتضامن عن االلي  
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