
 خاص بالھیئة
 الواردرقم الطلب 
 CFD-04  رقم اإلجراء

 بمقدم الطلب خاص
 تاریخ الطلب

 رقم التسجیل لدى الھیئة

اف قطاع اإلشر
(إدارة تنظیم وحوكمة الشركات) 

 إعادة ھیكلة رأس المال لشركة مساھمةطلب نموذج 

 بیانات الشركة )1(

 * : تاریخ السجل التجاري * : رقم السجل التجاري * : التجاري للشركة اإلسم

 * : طبیعة الشركةرقم الجھة المدني  * : تاریخ آخر تأشیرة بالسجل التجاري

عامة مقفلة

 مل وفق الشریعة  اإلسالمیةتع      مدرجھ       

رأس المال المصرح بھ رأس مال الشركة الحالي المصدر والمدفوع كامالً  * : تاریخ التأسیس 

 * : مقر الشركة الدائم * : تاریخ انتھاء السنة المالیة * : تاریخ اإلدراج 

 * : رقم النقال * : رقم الھاتف * : مقدم الطلب سمإ

 * : الموقع اإللكتروني * : البرید اإللكتروني

 تفاصیل الطلب )2(

 * :نسبة الزیادة/التخفیض  * : مبلغ الزیادة/التخفیض * : قبل إعادة الھیكلة رأس المال الحالي والمدفوع

 * :التخفیض/الزیادة نسبة * :التخفیض/الزیادة مبلغ  * : رأس المال بعد تنفیذ إعادة الھیكلة

  * : مصاریف إعادة الھیكلة

 * : أسباب إعادة الھیكلة

 * : طریقة ھیكلة رأس المال

 وخاصة الحقول اإلجباریة المحددة بالرمز(*).  لن یتم قبول أي طلب ما لم یعبأ ھذا النموذج بشكل كامل -مالحظة:  

 4 من 1 صفحة



 خاص بالھیئة
 الواردرقم الطلب 
 CFD-04  رقم اإلجراء

 بمقدم الطلب خاص
 تاریخ الطلب

 رقم التسجیل لدى الھیئة

اف قطاع اإلشر
 (إدارة تنظیم وحوكمة الشركات) 

 إعادة ھیكلة رأس المال لشركة مساھمةطلب نموذج 

 الرئیسي في الشركة ضابط اإلتصال )3(

 * : إسم ضابط اإلتصال

 * رقم النقال : * اإلدارة : * المسمى الوظیفي :

 * البرید اإللكتروني : * رقم الھاتف : * رقم الفاكس :

  المستشار القانوني )4(
لھذا اإلجراء قانونیاً  ھناك مستشاراً  ما كانفي حال إذا التعبئھ یتم 

 :ھةجسم الإ :اإلتصال ضابط إسم

 رقم النقال : اإلدارة : المسمى الوظیفي :

 البرید اإللكتروني : رقم الھاتف : رقم الفاكس :

 مدقق الحسابات )5(

 * :ھةجسم الإ * :اإلتصال ضابط إسم

 * رقم النقال : * اإلدارة : * المسمى الوظیفي :

 * البرید اإللكتروني : * رقم الھاتف : * رقم الفاكس :

 وخاصة الحقول اإلجباریة المحددة بالرمز(*).  لن یتم قبول أي طلب ما لم یعبأ ھذا النموذج بشكل كامل -مالحظة:  

 4 من 2 صفحة



 خاص بالھیئة
 الواردرقم الطلب 
 CFD-04  رقم اإلجراء

 بمقدم الطلب خاص
 تاریخ الطلب

 رقم التسجیل لدى الھیئة

اف قطاع اإلشر
(إدارة تنظیم وحوكمة الشركات) 

 إعادة ھیكلة رأس المال لشركة مساھمةطلب نموذج 

 عند تقدیم الطلب المطلوبةقائمة المستندات  )6(

 ال ینطبق مرفق المستند التسلسل
 حالة التدقیق

 (خاص
 )بالھیئة

 مالحظات

1*
 قبل من معتمدة سنوات ثالث آلخر المالیة البیانات تقریر

 .الشركة من مقدم الحسابات مراقب

2*
نسخة عن تأشیرة السجل التجاري للشركة والتي توضح 

 رأس مال الشركة الحالي والمدفوع كامالً 

3*
 رأس بقیمة المتعلق البند فیھ موضحاً  الشركة تأسیس عقد من نسخة

 .كامالً  والمدفوع التأسیس عقد في بھ المصرح الشركة مال

4*
تقییم للحصص العینیة مقدم من مقیم أصول معتمد من قبل 
الھیئة (في حال الزیادة العینیة وذلك بناًء على ماورد بالمادة 

 وتعدیالتھ)  2012لسنة  25من القانون رقم  11رقم 

5*
كتاب موافقة على زیادة رأس المال معتمد من دائني الشركة 

 حال الزیادة عن طریق حساب الدائنین) (في

6*
 الحالي الوضع على وأثرھا الھیكلة إعادة دراسة

7*
 )وجد إن( الطلب بخصوص المعنیة الشركة مراسالت

8*
نسخة عن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة متضمناً التوصیة 
الخاصة بھذا اإلجراء على أن یكون معتمد من أعضاء مجلس 

لسنة  25رقم   من قانون الشركات 221اإلدارة بناًء على المادة 
 وتعدیالتھ 2012

9*
الشریعة  وفق تعمل التيبالنسبة للشركات  الشرعي الرأي

 اإلسالمیة

 مالحظة : مع ضرورة التقید بتعلیمات ھیئة أسواق المال بشأن زیادة أو خفض رأس مال الشركات المساھمة أو إصدار أوراق مالیة*

 وخاصة الحقول اإلجباریة المحددة بالرمز(*).  لن یتم قبول أي طلب ما لم یعبأ ھذا النموذج بشكل كامل -مالحظة:  

 4 من 3 صفحة



 خاص بالھیئة
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 CFD-04  رقم اإلجراء
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اف قطاع اإلشر
(إدارة تنظیم وحوكمة الشركات) 

 إعادة ھیكلة رأس المال لشركة مساھمةطلب نموذج 

 (خاص بالھیئة) الطلب مدقق

 التاریخ

 التوقیع

 الختم

 مقدم الطلب

 التاریخ

 التوقیع

 الختم

 وخاصة الحقول اإلجباریة المحددة بالرمز(*).  لن یتم قبول أي طلب ما لم یعبأ ھذا النموذج بشكل كامل -مالحظة:  

 4 من 4 صفحة
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