(قطاع خدمات اإلستثمار)

طلــــــــب

اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

تغيير الشكل القانوني للشركات

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

لشركــة

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

والكائنة بالعنوان التالى :

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

تليفون :

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

ومرفق المستندات المطلوبة .

فاكــــس :

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

(تحرر بمعرفة مقدم الطلب)
(تحرر بمعرفة الموظف المختص)

م

المستندات
المقدمه

بيان المستندات المطلوبة

استيفاء المستندات
مستوفاه
شكالًً

تقرير التقييم الصادر من اللجنة المشكلة من الهيئة والخاص بتقييم

1

الشركة بمناسبة تغيير شكلها القانوني

2

الشــركاء ) المتضــمن الموافقــة علــى مــا انتهــت إلي ـ اللجنــة المشــكلة مــن

3

توكيالت من جميع الشركاء في حال شركات األشخاص

4

أصل مستخرج السجل التجاري لم يمر عليها أكثر من  3أشهر .

5

صوره من جميع التعديالت الصادرة للشركة .



(*)

غير مستوفاه
شكالً

 

محضر اجتماع الجمعية العامـة غيـر العاديـة ( أو محضـر اجتمـاع جماعـ
الهيئة من تقييم للشركة .

6

مشــروع عقــد( أو العقــد والنظــام األساســي علــى حســب األح ـوال ) للشــركة
الجديدة مسبوق بتمهيد مناسب لتغيير الشكل القانوني .

7

صورة إثبات شخصية لمقدم الطلب

مستندات اضافي تقدم في حاالت خاصة:

( يتم مراعاة كاف المستندات السابقة باالضاف إلي )

8

االســم  :شهادة عدم التباس لالسم من السجل التجاري للشركات
المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة .

9

الغــرض  :موافقــة الجهــات المختصــة فــي حال ـ ضــرورة تقــديمها حســب

( علي ان يكون االسم مشتق من الغرض فى حال الشركات المساهمة )

طبيعة نشاط الشركة  (.سلط الطيران المدني – وزاره السياحة)...

10

إيصال سداد مقابل أداء الخدمة .
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محمد غريب

(قطاع خدمات اإلستثمار)

اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

م

استيفاء المستندات

المستندات
المقدمه

بيان المستندات المطلوبة

مستوفاه
شكالًً

11

الموقـــع :
ضرورة تقديم سند الحيازة لموقع المشروع مع مراعاة :



• الشركات المقامة في شب جزيرة سيناء

12

13

الزيادة النقدية :
 شهادة بنكي تفيد سداد  %10علي األقل في حال وجود جزء نقدى.
 فيما يخص الشركات ذات المسئولية المحدودة يتم تقـديم شـهادة بنكيـ
بسداد كامل الزيادة في رأس مال الشركة.

 اســـتعالم أمنـــى علــــى المســـاهمين ( أو الشــــركاء ) غيـــر المصــــريينالجنسية وأعضاء مجلس اإلدارة الجدد

(*)

غير مستوفاه
شكالً

 



 



 

وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع
صحيح القانون واإلجراءات المتبعة .
مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الصفة :
.....................................................
التوقيــــــع :
.....................................................
التاريـــــــخ
.....................................................
:
التليفــــون :
.....................................................

المستلـــــم
اسم المستلم :
التوقيــــــع :
التاريـــــــخ :

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

( * ) استيفاء المستندات من حيث الشكل وليس المضمون .

مقابل الخدمة
نوع المقابل
عقد تغيير الشكل القانونى للشركات

القيمة

الجهة المستحقة

 100جم

هيئة االستثمار

مكان السداد
خزينة صالة ( )2باإلدارة العام للشئون القانوني
لشركات األموال بقطاع خدمات االستثمار أو
بخزينة الفروع
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محمد غريب

(قطاع خدمات اإلستثمار)

اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

الخطـــــــــوات :
التوج إلى الـى الموظـف المخـتص بـاإلدارة العامـة للشـئون القانونيـة للشـركات ( التعـديالت) بقطـاع خـدمات االسـتثمار

-1

لتقديم الطلب مرفقا ب المستندات المشار إليها.
الحضور للهيئة (بعد ورود موافقة هيئة الرقابة المالية فى حالة كون الشركة مساهمة او توصية باالسهم على إصدار

-2

أسهم تغيير الشكل القانونى الستالم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية وعقد تغيير الشكل القانوني) * معتمد
من الهيئة للتوج ب لنقابة المحامين للتصديق علي ثم إلى مكتب الشهر العقاري لتوثيق ثم التأشير فى السجل

التجارى .

زمن أداء الخدمــة :
أسبوع عمـل اعتبا ار من اليوم التالى الستالم الطلب ( اعتماد العقد أو النظام األساسى ) .
ملحوظة

:

حرصا على االلتزام بالتوقيتات المحددة ألداء الخدمة تعتذر الهيئة العامة لالسـتثمار والمنـاطق الحـرة عـن قبـول أي طلبـات
غير مستوفاة للمستندات المطلوبة .
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محمد غريب

