
 

 

 التي طرأت على النظام االساس لشركة أليانز السعودي الفرنس ي للتأمين التعاوني التعديالتبيان              

 املادة
 للنظام االساس ي 

ً
املادة وفقا

 الحالي
 للنظام االساس ي بعد التعديل

ً
 املادة وفقا

 الحادية عشر

 (إصدار األسهم)

تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن 

تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما 

يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، 

وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق 

القيمة في بند مستقل ضمن حقوق 

املساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على 

املساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة 

اجهة الشركة، فإذا ملك السهم في مو 

أشخاص متعددون وجب عليهم ان 

يختاروا أحدهم لينوب عنهم في 

استعمال الحقوق املتعلقة به، ويكون 

هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن 

عن االلتزامات الناشئة من ملكية 

 السهم.
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ا يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه االسمية وإنم

الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق 

املساهمين. وال يجوز توزيعها كأرباح على املساهمين، والسهم غير 

قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص 

في استعمال متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم 

الحقوق املتعلقة به، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن 

 عن االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.
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 لنظام الشركات 
ُ
السعودي )ساما(، أن تشـتري أسـهمها أو ترتهنهـا وفقـا

ي تصدر من وزارة التجارة وهيئــة الســوق واللوائح والضوابـط التــ

املاليــة، وال يكــون لألسهم التــي تشـتريها الشـركة أصـوات فـي جمعيـات 

 املسـاهمين.
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السعودي )ساما(، شراء أســهمها لغــرض تخصيصهــا ملوظفيهــا ضمــن 

 لنظام الشركات واللوائح والضوابـط برنامــ
ُ
ج أســهم املوظفيــن وفقـا

 التــي تصدر من وزارة التجارة وهيئــة الســوق املاليــة.
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السعودي )ساما(، بيــع أسهمها التي اشترتها )أســهم الخزينــة(، علــى 

 لنظام الشركات واللوائح  مرحلــة واحــدة
ُ
أو عــدة مراحــل وفقـا

 والضوابـط التــي تصدر من وزارة التجارة وهيئــة الســوق املاليــة.


