
 نموذج طلب �عديل عقد تأس�س شر�ات 
مزاو�� ا��دمات املساندة للتأم�ن



  أسم الشركة:
�عديل عقد التأسيسطلب   

 

 

 معلومات عامة

 أوال: معلومات عن الشركة

  اسم الشركة:

  :سامارقم تصر�ح   :ساماتار�خ تصر�ح 

  :ساماتار�خ ان��اء تصر�ح   نوع النشاط:

  رقم ال�جل التجاري:   تار�خ أخر تجديد:

الرقم املوحد للمنشآت غ��   ):LEIمعرف الكيانات القانونية ( 

 ا�حكومية

 

  رأس املال:  شركة التأم�ن التا�ع لها (الوكالء فقط):

  :الشركة نقاط بيعو فروع العدد 

  عنوان الشركة املركز الرئي��ي:

  :رئيس مجلس املدير�ن /املدير العام
 

: معلومات ضابط االتصال
ً
 ثانيا

  مدير االل��ام اسم 

  :ال��يد اإللك��و�ي  رقم الهاتف:

 ثالثا: هي�ل ملكية الشركة

 اعتبار�ة). (�خصيةا�خاص باملستفيد ال��ائي �� حال �ان املالك شركة  )١( يتم �عبئة امل�حق رقم •

 را�عا: نوع الطلب 

 اإلجراء  اختيار اإلجراء املطلوب  #

 �عبئة نموذج (أ) ☐ �عديل هي�ل ملكية الشركة  ١

 �عبئة نموذج (ب) ☐ �عديل رأس املال  ٢

 �عبئة نموذج (ج) ☐ �عديل مواد أخرى  ٣

 النسبة ا�جموع عدد ا�حصص قيمة ا�حصة ا�جنسية �شغل إدارة الشركة االسم #

١  ☐      

٢  ☐      

٣  ☐      

٤  ☐      

٥  ☐      

٦  ☐      

٧  ☐      

٨  ☐      

٩  ☐      

١٠  ☐      
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 �عديل هي�ل امللكية �� الشركة -نموذج (أ) 

: أسباب �عديل هي�ل امللكية
ً
 أوال

 اختيار  اسباب �عديل هي�ل امللكية  دخول شر�اء جدد ☐ شر�اءخروج  ☐ وفاة أحد الشر�اء  ☐ نقل حصص ب�ن الشر�اء ☐

          �عم     ☐ ال      ☐
 يتم �عديل املادة العاشرة من عقد التأسيس ا�خاصة بإدارة الشركة:        س

               يتع�ن �عبئة النموذج (ج) أدناه.

          �عم     ☐ ال      ☐
                                 يتم خروج جميع الشر�اء ا�حالي�ن  �� الشركة :                    س

 ال      ☐

      �عم     ☐

يتطلب التقدم بطلب عدم املما�عة بالتعي�ن ع�� (

 )IC.fit@sama.gov.saال��يد اإللك��و�ي 

أو  إدارة الشركةيتم دخول شر�اء جدد أو خروج شر�اء حالي�ن ضمن س

 مجلس املدير�ن:

 التأسيس : هل سبق و أن تم إجراء �عديل هي�ل ملكية الشركة �عد )ساما(يتم ارفاق موافقة    -      �عم     ☐ ال      ☐

  
ً
 : هي�ل ملكية الشركة �عد التعديلثانيا

: املتطلبات واملستندات الداعمة للطلب
ً
 ثالثا

 النسبة ا�جموع عدد ا�حصص قيمة ا�حصة ا�جنسية �شغل إدارة الشركة االسم #

١  ☐      

٢  ☐      

٣  ☐      

٤  ☐      

٥  ☐      

٦  ☐      

٧  ☐      

٨  ☐      

٩  ☐      

١٠  ☐      

 املتطلبات

 بھ النموذج بصيغة ( •
ً
 مصدق من الشركة.) PDFخطاب موجة لساما بتوقيع صاحب الصالحية مرفقا

 النسب ال�ي سوف يتم نقلها ب�ن الشر�اء أو النسب املزمع التنازل ع��ا بدخول شر�اء جدد، وآلية انتقال ا� •
ً
حصص فيما مسودة قرار الشر�اء متضمنة

 بي��م.

 مسودة عقد التأسيس وم�حقاتھ/ النظام األساس. •

 صص لهم.لأل�خاص املزمع انتقال ا�ح استبيان معاي�� مالئمة املؤسس�ن •

 والس�� الذاتية لأل�خاص املزمع انتقال ا�حصص لهم. صور الهو�ات الوطنية للمواطن�ن أو جوازات السفر لألجانب وذلك للشر�اء ا�جدد •

 صك حصر ورثة (�� حال وفاة أحد الشر�اء). •

  .توضيح آلية انتقال ا�حصص ب�ن الشر�اء •

 ).١�� حال �ان كيان اعتباري مع توضيح املستفيد ال��ائي. (م�حق  للشر�كعقد التأسيس أو النظام األساس  •

  ما يثبتتقديم  •
ً
 اطالع املالك ا�جدد ع�� وضع الشركة �امال



  الشركة:أسم 
�عديل عقد التأسيسطلب   

 الشركة�عديل رأس مال  -نموذج (ب) 

 :
ً
 نوع وأسباب �عديل رأس املالأوال

خفض  رأس املال     ☐  نوع التعديل: رفع رأس املال       ☐

 أسباب �عديل رأس املال

األثار امل��تبة ع�� التعديل 

ال       ☐                       �� الشركةسيتم �عديل هي�ل امللكية  �عبئة نموذج (أ) -   �عم     ☐

: هي�ل ملكية الشركة �عد �عديل رأس املال
ً
 ثانيا

 
ً
 : املتطلبات واملستندات الداعمة للطلبثالثا

 النسبة ا�جموع عدد ا�حصص قيمة ا�حصة ا�جنسية �شغل إدارة الشركة االسم #

١ ☐ 

٢ ☐ 

٣ ☐ 

٤ ☐ 

٥ ☐ 

٦ ☐ 

٧ ☐
٨ ☐
٩ ☐

١٠ ☐

 ملتطلباتا

 بھ النموذج بصيغةبتوقيع صاحب الص لساماخطاب موجة  •
ً
 ) مصدق من الشركة.PDF( الحية مرفقا

 رٍأس املال وعدد حصص امللكية و�سب��ا وذلك �عد التعديل.مسودة  •
ً
 قرار الشر�اء متضمنا

 رأس املال. �عديلالغرض واالثار امل��تبة ع��  تتضمنرأس املال  خفض /خطة رفع •

 مسودة عقد التأسيس وم�حقاتھ/ النظام األساس.•
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 �عديل مواد عقد تأسيس الشركة -نموذج (ج) 
 

 املواد املزمع �عديلها:عدد  

 ) إذا �ان عدد املواد املزمع �عديلها أك�� من ثالث مواد. ٧يتم �عبئة م�حق رقم (** 

 :
ً
 املواد املزمع �عديلهاأوال

 التعديل أسباب 

  -إن وجد–واملستند النظامي 
 رقم املادة  والعنوان نص املادة قبل التعديل لتعديلنص املادة �عد ا

    

 

    

    

: املتطلبات واملستندات الداعمة للطلب
ً
  ثانيا

 
 

 ملتطلباتا

 بھ النموذج بتوقيع صاحب الص لساماخطاب موجة  •
ً
 ) مصدق من الشركة.PDF( بصيغةالحية مرفقا

 التعديل املطلوب.مسودة  •
ً
 قرار الشر�اء متضمنا

 مسودة عقد التأسيس وم�حقاتھ. •
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 باملستندات املرفقة بالطل
 متطلب  �� جميع ا�حاالت املعلومات العامة                                                                                                                                     تم تقديمة

 ال�حيحوارفاق �افة املتطلبات بالش�ل  بيانات الشركة والشر�اء تم �عبئة أنھ أقر  ☐

  ال��ائي �� هي�ل ملكية الشركة للمستفيد )١(امل�حقة وإرفاق تم �عبئأنھ أقر  ☐

 أي معلومات جوهر�ة لم يتم اإلفصاح ع��ا أقر بأن الطلب  ال يحتوي ع��  ☐

 نموذج (أ) �عديل هي�ل امللكية

 بھ النموذج  ☐
ً
 ) مصدق من الشركة.PDFبصيغة (أقر أنھ تم ارفاق خطاب موجة لساما بتوقيع صاحب الصالحية مرفقا

☐  
ً
 ع��ا بدخول شر�اء جدد وآلية انتقال ا�حصص فيما بي��م. املزمع التنازل النسب ال�ي سوف يتم نقلها ب�ن الشر�اء أو النسب  اقر أنھ تم ارفاق مسودة قرار الشر�اء متضمنة

 املرفقة �� موقع ساما. االس��شادية متوافق مع املسودةمسودة عقد التأسيس وم�حقاتھ/ النظام األساس  بأنھ تم ارفاقأقر  ☐

 ارب املصا�ح.اقر أنھ تم ارفاق استبيان معاي�� مالئمة املؤسس�ن لأل�خاص املزمع انتقال ا�حصص لهم ببيانات محدثة، وال يوجد  مالحظات جوهر�ة أو تض ☐

 انتقال ا�حصص لهم املزمعالسفر لألجانب للشر�اء ا�جدد والس�� الذاتية لأل�خاص  أو جوازات الوطنية للمواطن�ناقر أنھ تم ارفاق صور الهو�ات  ☐

 أحد الشر�اء حال وفاةاقر أنھ تم ارفاق صك حصر الورثة ��  ☐

 اقر ع��  ☐
ً
 اطالع املالك ا�جدد ع�� وضع الشركة �امال

�� –وتقدمت الشركة بطلب موافقة ساما ، متطلبات التعي�ن الصادرة عن سامااملناصب القيادية �� الشركة ع�� موافقة ساما ا�خطية حسب ما حددتھ  شاغ��حصول تم أنھ أقر  ☐

  ن)مدير/ مجلس مدير�( اإلدارة املذ�ور �� عقد التأسيس تحقق من أن الهي�ل التنظي�ي �عكس بندذلك تم الباإلضافة إ�� ،  -حال عدم ا�حصول 

  .�� حال حققت الشركة خسائر الذين ستؤول إل��م ا�حصصمن قبل الشر�اء  اقر بأنھ سيتم دعم الشركة ☐

 نموذج (ب) �عديل رأس املال

 بھ النموذج بصيغة ( ☐
ً
 ) مصدق من الشركة.PDFأقر أنھ تم ارفاق خطاب موجة لساما بتوقيع صاحب الصالحية مرفقا

 قرار الشر�اء متضمنا رأس املال وعدد حصص امللكية و�سب��ا �عد التعديلأقر بأنھ تم ارفاق  ☐

 املرفقة �� موقع ساما. االس��شادية متوافق مع املسودة  التأسيس وم�حقاتھ/ النظام األساسأقر بأنھ تم ارفاق مسودة عقد  ☐

 أقر بأنھ تم ارفاق خطة رفع/ خفض رأس املال تتضمن الغرض واألثار امل��تبة ع�� �عديل رأس املال   ☐

☐  
ً
 ع��  �سب التوط�ن ا�حددة مسبقا

ً
 أقر بأن �عديل رأس املال لن يؤثر سلبا

 نموذج (ج) �عديل مواد أخرى 

 بھ النموذج بصيغة (أقر أنھ تم ارفاق خطاب موجة لساما بتوقيع صاحب الصالحية  ☐
ً
 ) مصدق من الشركة.PDFمرفقا

 التعديل املطلوباقر أنھ تم ارفاق مسودة قرار الشر�اء متضمن ☐
ً
 ا

 املرفقة �� موقع ساما. االس��شادية متوافق مع املسودة  التأسيس وم�حقاتھ/ النظام األساسأقر بأنھ تم ارفاق مسودة عقد  ☐
 

 املقدمة واملستندات املرفقة بالطلب إقرار ب�حة املعلومات
 

ب�افة الشــــركة  و�إل��امأقر أنا املوقع أدناه ب�ــــحة ودقة وســــالمة واكتمال �افة البيانات واملعلومات املذ�ورة أعاله و��ــــحة املســــتندات املرفقة بالطلب                      

خالل ف��ة  ال�ي ُمنح ع�� اســــاســــها ذلك ال��خيص، وكذلك تقديم أي معلومات جوهر�ة للشــــركةالتعليمات والتعاميم الصــــادرة عن ســــاما بما ف��ا شــــروط ال��خيص 

 تجاه ذلك أد�ى مسؤولية املسؤولية امل��تبة ع�� ذلك، دون تحمل البنك املركزي السعودي و�تحمل مقدم الطلب سر�ان ال��خيص لساما،

  نصبامل  اسم مقدم الطلب

 األول التقديم  تار�خ تقديم الطلب

 
 التقديم الثا�ي

 
 التقديم الثالث

 
  التوقيع



  أسم الشركة:
�عديل عقد التأسيسطلب   

 

 

 

 لالستخدام الرس�ي

  املالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ال ☐�عم                                                                          ☐     الطلب مكتمل

  التوصية

 

 

 

 

 

  صاحب الصالحية
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