(قطاع خدمات االستثمار )

اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

طلــــــــب
تعديل العقود واألنظمة األساسية (شركات أموال)

السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  ............................................................ :لشركــة
........................................................:

العنـوان.................................................................................................................................................... :
تليفون ...................................................................:
.........................فاكــــس.........................................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
تحرر بمعرفة مقدم الطلب
تحرر بمعرفة الموظف المختص

م

1

المستندات
المقدمه

بيان المستندات المطلوبة

طلب اعتماد عقد تعديل الشركة موقع من صاحب الشأن او وكيله
صوره من محضر اجتماع الجمعية العامة غيرر العاديرة البرااع اعتمراده مرن ال ي رة أو مجلر

12

استيفاء المستندات (
*)
مستوفاه
شكالًً

غير مستوفاه
شكالً













ددار ارا

اتعديل المادتين (+ )7 ، 6مشروع تعديل العقد أو النظام األبابي على حبب األحوال متضمن ن

الماد

قال واعد التعديل
23

أصل مبتارج حديث من البجل التجاري لم يمر عليه أكثر من  3أش ر







4

تفويض أو توكيل في تبليم وتبلم المبتندات في حاله عدم تضمينه االمحضر







5

صوره صحيفة االبتثمار مرفقا ا ا كافه تعديالت ا في حاله عدم تقديم ا أثناء اعتماد الجمعية







6

ديصال بداد الربوم الااصة ااعتماد العقد







7

ابتعالم امني في حاله داول شركاء جدد غير مصريين الجنبية.







8

صور دثاات الشاصية لمقدم الطلب







مبتندات اضافيه تقدم في حاالت ااصه( -:يتم مراعاه كافه المبتندات البااقه ااالضافه الي) -:
9

تعديل االبم  -:ش اد عدم التاا

لالبم من البجل التجاري للشركات المباهمة والشركات ذات

المب ولة المحدود ( علي أن يكون االبم مشتع من الغرض في حاله الشركات المباهمة)
تعديل الغرض -:

10

 -موافقة الج ات الماتصة في حاله ضرور تقديم ا حبب طايعة نشاط الشركة(موافقة الانك المركزي –













بلطه الطيران المدني –وزاره البياحة)...
تعديل الموقع -:
11

ضرور تقديم بند الحياز لموقع المشروع مع مراعا :



• الشررركات المقامررة فرري شرراه جزيررر برريناء فيلررزم ابررتيفاء نمرروذج طلررب الادمررة  +المبررتندات المطلواررة





للعرض على الج از الوطنى لتنمية شاه جزير بيناء .
تعديل أر

المال ( الزياد ) لشركات األموال -:

أ -الزياد عن طريع األرااح واالحتياطي واألرصد الدا نة-:

12







تقديم موافقة قطاع األداء االقتصادي مباقا
ب-الزياد النقدية-:

 حالة الشركات المباهمة  :ش اد انكيه تفيد بداد  %10علي األقل في حاله بداد أر

13

المال األصلي االكامل قال الزياد اوش اده انكيه تفيد بداد الزياد اما ال يقل عن نباه ما تقرر بداده من
أر

المال المصدر قال الزياد في حالره زيراد أر

المرال المصردر دون برداد أر

وتقديم مايفيد عدم رغاة المباهمين االداول فى الزياد .

 حالة الشركات ذات المب ولية المحدود  :ش اد انكيه ابداد كامل الزياد في أر
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ج – الزياده عن طريع الحصه العينيه -:
 حاله شركات المباهمة :
14

تقريررررررررررررررررررر اللجنررررررررررررررررررة المشرررررررررررررررررركلة امعرفرررررررررررررررررره ال ي ررررررررررررررررررة والمعتمررررررررررررررررررد مررررررررررررررررررن ال ي ررررررررررررررررررة.



 حالره شرركات ذات المبر ولية المحردود  :تقيريم مرن احرد الاارراء ومررا يفيرد موافقرة الشرركاء علرى التقيرريم





االجمعية المعتمد للزياد .
15

تافيض رأ

المال-:



موافقة قطاع متااعه األداء االقتصادي.مباقا





تداوالت األب م وتعديل الماد (-:)7

16

 -تقديم الموافقة على تداول األب م االل البنتين الماليتين االولتيين للشركات الااضعة



الحكام القانون رقم 2017/72





 -االنباة للمشروعات المقامة في بيناء :الموافقة على التداول لألب م للشركات المقامة في بيناء

وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع صحيح
القانون واإلجراءات المتبعة .
مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الص
فة :
التوقيــ
ــــع :
التاريــ
ـــــخ :
التليفــ
ــون :

...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

( * ) ابتيفاء المبتندات من حيث الشكل ولي

مقابل الخدمة

نوع مقابل الخدمة

اعتماد عقد التعديل

المستلـــــم

اسم
المستلم
:
التوقيــ
ــــع :
التاريــ
ـــــخ :

.......................................................
.......................................................
.......................................................

المضمون

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

 100جم

هيئة االستثمار

خزينة صالة ( )2باإلدارة العامه للشئون القانونيه
لشركات األموال بقطاع خدمات االستثمار أو
بخزينة الفروع

الخطـــــــــوات -:
 -1التوجرره الررى الموظ ر

الماررت

المبتندات المشار الي ا.

ارراةدار العامررة للش ر ون القانونيررة للشررركات ( التعررديالت) اقطرراع ارردمات االبررتثمار لتقررديم الطلررب مرفقررا ارره

 -2الحضور لل ي ة اعد مضى ثالثة أيام البتالم(مشروع عقد التعديل)** أو(محضر اجتماع الجمعية غيرالعادية وعقد التعديل )* معتمدا من
ال ي ة للتوجه اه لنقااة المحامين للتصديع عليه ثم الى مكتب الش ر العقارى لتوثيقه.

 -3فى حالة زياد أر

المال أو تافيضه يتم تبليم المحضر وعقد التعديل اعد ورود موافقه هي ه بوع المال *.

زمن أداء الخدمــة :
بتة أيام عمل اعتبارا من اليوم

التالي الستالم الطلب (العتماد مشروع التعديل .

ملحوظة:
حرصا على االلتزام بالتوقيتات المحددة ألداء الخدمة تعتذر الهيئة العامة لالستثمار
ً
والمناطق الحرة عن قبول أي طلبات غير مستوفاة للمستندات المطلوبة.
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