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  تعديل النظام األساسي في حال الموافقة على تخفيض رأس المال

  التعديل المقترح  النظام الحالي
  رأس المال: المادة السابعة

ثالثمائة وستون مليون وستمائة ) ٣٦٠٫٦١٤٫٠٦٠(حدد رأس مال الشركة 
ستة وثالثون ) ٣٦٫٠٦١٫٤٠٦(ف وستون لایر مقسم إلى عشر ألربعة وأ

لف وأربعمائة وستة سهم إسمي متساوية القيمة، قيمة مليون وواحد وستون أ
  . عوديعشر لایر س )١٠(كل سهم منها 

  رأس المال: المادة السابعة
ستون مليون مائتان واثنان و) ٢٦٢٫٣١١٫٠٦٠( حدد رأس مال الشركة
) ٢٦٫٢٣١٫١٠٦( لف وستون لایر مقسم إلى ر أوثالثمائة واحدى عش

لف ومائة وستة سهم واحد وثالثون أستة وعشرون مليون ومائتان و
 . عشر لایر سعودي) ١٠(إسمي متساوية القيمة، قيمة كل سهم منها 

  اإلكتتاب في األسهم : الثامنةالمادة 
ستة ) ٣٦٫٠٦١٫٤٠٦(إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة 

وثالثون مليون وواحد وستون ألف وأربعمائة وستة سهم مدفوعة بالكامل، 
 . وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس

  اإلكتتاب في األسهم: الثامنةالمادة 
ستة ) ٢٦٫٢٣١٫١٠٦(إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة 

مدفوعة  سهموعشرون مليون ومائتان وواحد وثالثون ألف ومائة وستة 
  . بالكامل، وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس

  
  
  

  التعديالت المقترحة للنظام األساسي في حال الموافقة على تخفيض وزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية
  التعديل المقترح  النظام الحالي

  رأس المال: المادة السابعة
ثالثمائة وستون مليون وستمائة ) ٣٦٠٫٦١٤٫٠٦٠(حدد رأس مال الشركة 

ستة وثالثون ) ٣٦٫٠٦١٫٤٠٦(ف وستون لایر مقسم إلى ربعة عشر ألوأ
لف وأربعمائة وستة سهم إسمي متساوية القيمة، قيمة مليون وواحد وستون أ

  . عشر لایر سعودي) ١٠(كل سهم منها 

  رأس المال: المادة السابعة
واثنان وستون  سبعمائة) ٧٦٢٫٣١١٫٠٦٠( حدد رأس مال الشركة

  مليون وثالثمائة واحدى عشر ألف وستون لایر مقسم إلى
مليون ومائتان وواحد وثالثون ألف  وسبعونستة ) ٧٦٫٢٣١٫١٠٦(  

عشر ) ١٠(ومائة وستة سهم إسمي متساوية القيمة، قيمة كل سهم منها 
 . لایر سعودي

  اإلكتتاب في األسهم : الثامنةالمادة 
ستة ) ٣٦٫٠٦١٫٤٠٦(إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة 

وثالثون مليون وواحد وستون ألف وأربعمائة وستة سهم مدفوعة بالكامل، 
 . وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس

  اإلكتتاب في األسهم: الثامنةالمادة 
ستة ) ٧٦٫٢٣١٫١٠٦( إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة 

 مدفوعةوسبعون مليون ومائتان وواحد وثالثون ألف ومائة وستة سهم 
  . بالكامل، وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس

 
  

  
  

  

  

  

  

  


