
 

             

 املدرجة املساهمة بشركات اخلاصة الشركات لنظام تنفيذًا الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابطعلى التعديالت املقرتحة           

 

 املقرتح بعد التعديلالوضع  احلالي الوضع /الفقرةاملادة

 ةالرابع ةالفقر
 الثانية املادة من

 عشرة

 األسهم لعدد األعلى احلد حتديد مع الشراء عملية على العادية غري العامة اجلمعية موافقة (4

 بإمتام اإلدارة جملس تفويض وعلى الشراء، عملية متويل وطريقة وأغراضه، الشراء حمل

 قرار تاريخ من شهرًا عشر اثين أقصاها فرتة خالل مراحل عدة أو واحدة مرحلة على الشراء

 فورًا وشروطها املوافقة هذه عن الشركة تعلن أن على إليه، املشار العادية غري العامة اجلمعية

 بتغيري قرار إصدار وقت أي يف العادية غري العامة للجمعية وجيوز القرار، هذا صدور بعد

 .األسهم شراء أغراض

 الشراء حمل األسهم لعدد األعلى احلد حتديد مع الشراء عملية على العادية غري العامة اجلمعية موافقة( 4

 عدة أو واحدة مرحلة على  الشراء بإمتام اإلدارة جملس تفويض وعلى الشراء، عملية متويل وطريقة وأغراضه،

 تعلن أن على إليه، املشار العادية غري العامة اجلمعية قرار تاريخ من شهرًا عشر اثين أقصاها فرتة خالل  مراحل

 وقت أي يف العادية غري العامة للجمعية وجيوز القرار، هذا صدور بعد فورًا وشروطها املوافقة هذه عن الشركة

 .األسهم شراء أغراض بتغيري قرار إصدار

 الرابعة املادة

 عشرة

جيب على الشركة اإلعالن للجمهور عن نتائج عملية شراءها ألسهمها عند إمتام كل مرحلة 

وذلك قبل نصف ساعة على األقل من بداية فرتة التداول لليوم التالي إلمتام عملية الشراء لكل 

 . مرحلة

 حذف املادة

املادة الثانية 

 والعشرون 

 

 األساس نظامها نص إذا مراحل، عدة أو واحدة مرحلة على اخلزينة أسهم بيع للشركة جيوز

 :التالية للضوابط وفقًا ذلك، جواز على

 ذلك، جواز على األساس نظامها نص إذا ،مراحل عدة أو واحدة مرحلة على اخلزينة أسهم بيع للشركة جيوز 

 :التالية للضوابط وفقًا

 الثالثة الفقرة

 من
 الثانية املادة

 والعشرون

للجمهور عن نتائج عملية بيع أسهم اخلزينة عند إمتام كل مرحلة وذلك قبل نصف  اإلعالن( 3

 ساعة على األقل من بداية فرتة التداول لليوم التالي إلمتام عملية البيع لكل مرحلة. 
 

 حذف الفقرة

  مادة جديدة #
تقوم السوق ، لفورًا من شراءهاهمها يف السوق والغرض ساملتعلقة بشرائها أل بعملياتهاعلى الشركة إشعار السوق 

 .تقريرها الدوري عن شراء الشركات ألسهمهاتلك املعلومات يف  بنشر


