
 

 

 التعديالت على مواد النظام األساس

 النص الجديد النص الحالي رقم المادة 

( رأس 7المادة )
 المال

مال الشركة بمبلغ إجمالي وقدره  حدد رأس

)واحد وستون مليون وستمائة  (61,632,010)

سعودي مقسم لاير واثنان وثالثون الفا وعشرة( 

)ستة ماليين ومائة وثالثة ( 6,163,201) إلى

متساوية القيمة، سهم  وستين الفا ومائتين وواحد(

( لاير سعودي، وجميعها أسهم 10قيمة كل منها)

 نقدية  

مال الشركة بمبلغ إجمالي وقدره  حدد رأس

مئتان وأحد عشر مليون ) (211,632,010)

لاير ( تمائة واثنان وثالثون ألف وعشرةوس

واحد )( 21,163,201) سعودي مقسم إلى

ومائة وثالثة وستون ألف وعشرون مليون 

متساوية القيمة، قيمة كل سهم  (ومائتان وواحد

 ( لاير سعودي، وجميعها أسهم نقدية  10منها)

( 8المادة )
االكتتاب في 

 األسهم

اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال البالغة 

)ستة ماليين ومائة وثالثة وستين ( 6,163,201)

 قيمتها االسمية ةوالبالغ، سهم  الفا ومائتين وواحد(

)واحد وستين مليون وستمائة  (61,632,010)

 ، مدفوعة بالكامللاير واثنين وثالثين الفا وعشرة( 

اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال 

واحد وعشرون مليون )( 21,163,201)البالغة 

،  سهم (ومائة وثالثة وستون ألف ومائتان وواحد

مئتان ) (211,632,010) قيمتها االسمية ةوالبالغ

وأحد عشر مليون وستمائة واثنان وثالثون ألف 

 ، مدفوعة بالكامل لاير( وعشرة  

Amendments on Items of Article of Association 

Article No. Current Text New Text 

Article (7)  

Company Capital 

Company capital is determined 

in SR. 61,632,010 (sixty one 

million six hundred thirty two 

thousand and ten Saudi Riyals) 

divided into 6,163,201 (six 

million one hundred sixty three 

thousand) shares of equal value, 

value of each share is SR. 10 

(ten Saudi Riyals) all of them are 

cash shares. 

Company capital is determined in SR. 

211,632,010 (Two hundred and eleven 

million six hundred thirty-two 

thousand and ten Saudi Riyals) divided 

into 21,163,201 (Twenty-one million, 

one hundred and sixty-three thousand, 

two hundred and one) shares of equal 

value, value of each share is SR. 10 (ten 

Saudi Riyals) all of them are cash shares. 

Article (8) IPOs  Shareholders are subscribed in 

the entire capital shares of 

6,163,201 (six million one 

hundred sixty three thousand 

two hundred one) with nominal 

value in SR. 61,632,010, (sixty 

one million six hundred thirty 

two thousand and ten Saudi 

Riyals) fully paid. 

Shareholders are subscribed in the entire 

capital shares of 21,163,201 (Twenty-

one million, one hundred and sixty-

three thousand, two hundred and one) 

shares with nominal value in 

SR.211,632,010, (Two hundred and 

eleven million six hundred thirty-two 

thousand and ten Saudi Riyals)  fully 

paid. 

 


