تعديل النظام اﻷساسي في حال الموافقة على تخفيض رأس المال
النظام الحالي
المادة السابعة :رأس المال
حدد رأس مال الشركة ) (٣٦٠٫٦١٤٫٠٦٠ثﻼثمائة وستون مليون وستمائة
وأربعة عشر ألف وستون ﷼ مقسم إلى ) (٣٦٫٠٦١٫٤٠٦ستة وثﻼثون
مليون وواحد وستون ألف وأربعمائة وستة سهم إسمي متساوية القيمة ،قيمة
كل سهم منها ) (١٠عشر ﷼ سعودي.
المادة الثامنة :اﻹكتتاب في اﻷسهم
إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة ) (٣٦٫٠٦١٫٤٠٦ستة
وثﻼثون مليون وواحد وستون ألف وأربعمائة وستة سهم مدفوعة بالكامل،
وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس.

التعديل المقترح
المادة السابعة :رأس المال
حدد رأس مال الشركة ) (٢٦٢٫٣١١٫٠٦٠مائتان واثنان وستون مليون
وثﻼثمائة واحدى عشر ألف وستون ﷼ مقسم إلى ) (٢٦٫٢٣١٫١٠٦
ستة وعشرون مليون ومائتان وواحد وثﻼثون ألف ومائة وستة سهم
إسمي متساوية القيمة ،قيمة كل سهم منها ) (١٠عشر ﷼ سعودي.
المادة الثامنة :اﻹكتتاب في اﻷسهم
إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة ) (٢٦٫٢٣١٫١٠٦ستة
وعشرون مليون ومائتان وواحد وثﻼثون ألف ومائة وستة سهم مدفوعة
بالكامل ،وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس.

التعديﻼت المقترحة للنظام اﻷساسي في حال الموافقة على تخفيض وزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية
النظام الحالي
المادة السابعة :رأس المال
حدد رأس مال الشركة ) (٣٦٠٫٦١٤٫٠٦٠ثﻼثمائة وستون مليون وستمائة
وأربعة عشر ألف وستون ﷼ مقسم إلى ) (٣٦٫٠٦١٫٤٠٦ستة وثﻼثون
مليون وواحد وستون ألف وأربعمائة وستة سهم إسمي متساوية القيمة ،قيمة
كل سهم منها ) (١٠عشر ﷼ سعودي.
المادة الثامنة :اﻹكتتاب في اﻷسهم
إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة ) (٣٦٫٠٦١٫٤٠٦ستة
وثﻼثون مليون وواحد وستون ألف وأربعمائة وستة سهم مدفوعة بالكامل،
وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس.

التعديل المقترح
المادة السابعة :رأس المال
حدد رأس مال الشركة ) (٧٦٢٫٣١١٫٠٦٠سبعمائة واثنان وستون
مليون وثﻼثمائة واحدى عشر ألف وستون ﷼ مقسم إلى
)  (٧٦٫٢٣١٫١٠٦ستة وسبعون مليون ومائتان وواحد وثﻼثون ألف
ومائة وستة سهم إسمي متساوية القيمة ،قيمة كل سهم منها ) (١٠عشر
﷼ سعودي.
المادة الثامنة :اﻹكتتاب في اﻷسهم
إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة )  (٧٦٫٢٣١٫١٠٦ستة
وسبعون مليون ومائتان وواحد وثﻼثون ألف ومائة وستة سهم مدفوعة
بالكامل ،وسبق الوفاء برأس مال الشركة عند التأسيس.

Page 1 of 2

Amendment of the Company’s Bylaw in case of approving the Capital decrease
Bylaw before amendment
Article (7): Capital

Bylaw after amendment
Article (7): Capital

The Company's capital has been determined by a sum
of SR (360,614,060) (Three hundred sixty million, six
hundred fourteen thousand and sixty), divided into
(36,061,406) (Thirty six million sixty one thousand
four hundred six) shares of nominal equal value SR 10
(Saudi Riyals Ten) per share.

The Company's capital has been determined by a sum of
SR (262,311,060) (Two hundred sixty two million, three
hundred eleven thousand and sixty), divided into
(26,231,106) (Twenty six million two hundred thirty one
thousand, hundred six) shares of nominal equal value SR
10 (Saudi Riyals Ten) per share.

Article (8): Shares Subscription:

Article (8): Shares Subscription:

Shareholders are subscribed all Company shares a
number of (36,061,406) (Thirty six million sixty one
thousand four hundred six) fully paid and company
capital is already fulfilled under establishment.

Shareholders are subscribed all Company shares a number
of (26,231,106) (Twenty six million two hundred thirty
one thousand, hundred six) fully paid and company capital
is already fulfilled under establishment

The recommended Amendments on the Company’s Bylaw in case of approving the capital
increase through offering of rights issue
Bylaw before amendment
Article (7): Capital

Bylaw after amendment
Article (7): Capital

The Company's capital has been determined by a sum
of SR (360,614,060) (Three hundred sixty million, six
hundred fourteen thousand and sixty), divided into
(36,061,406) (Thirty six million sixty one thousand
four hundred six) shares of nominal equal value SR 10
(Saudi Riyals Ten) per share.
Article (8): Shares Subscription:

The Company's capital has been determined by a sum of
SR (762,311,060) (Seven hundred sixty two million, three
hundred eleven thousand and sixty), divided into
(76,231,106) (Seventy six million two hundred thirty one
thousand hundred six) shares of nominal equal value SR
10 (Saudi Riyals Ten) per share.
Article (8): Shares Subscription:

Shareholders are subscribed all Company shares a
number of (36,061,406) (Thirty six million sixty one
thousand four hundred six) fully paid and company
capital is already fulfilled under establishment.

Shareholders are subscribed all Company shares a number
of (76,231,106) (Seventy six million two hundred thirty
one thousand hundred six) fully paid and Company capital
is already fulfilled under establishment.
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