(قطاع خدمات االستثمار )
اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

طلــــــــب

خدمــــة انقسام شركــــــة

السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  ............................................................ :لشركــة
........................................................:
العنـوان:
....................................................................... .............................................................................
تليفون ...................................................................:
.........................فاكــــس.........................................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
م

تحرر بمعرفة مقدم الطلب
تحرر بمعرفة الموظف المختص

المستندات
المقدمة

بيان المستندات المطلوبة

استيفاء المستندات (
*)
مستوفاة
شكالًً

1
1

طلب باسم مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات موقع منن رئنيم مسلنم اإلدارة أو منن يووهن
للسير فى إسراءات االنقسام.

23

تقرير التقييم الصادر من اللسنة المشكلة من الهيئة والخاص بتقييم الشركة وتقسيمها النى شنركتين
او أكثر

4

محهر استماع السمعية العامة غير العادية للشركة المتهمن الموافقة على التقييم والتقسيم

5

أصل مستخرج من السسل التساري لم يمر عليها أكثر من  3أشهر

6

صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب .

7

صوره من سميع التعديالت الصادرة للشركة

8

مشروع عقد تقسيم للشركة إلى شرك قاسم وشرك منقسمة مرفق ب تعديل المواد المراد إدخال
التعديالت عليها

مستندات اهافي تقدم في حاالت خاصة( -:يتم مراعاة كاف المستندات السابقة باإلهافة إلي)-:
تعديل االسم -:
9
شهادة عدم التبام لالسنم منن السنسل التسناري للشنركات المسناةمة والشنركات ات المسنئولية المحندودة
( علي أن يكون االسم مشتق من الغرض في حال الشركات المساةمة )
الغرض -:
10
موافقننة السهننات المختصننة فنني حالنن هنننرورة تقننديمها حسننب طبيعننة نشنناط الشننركة(موافقة البنننن
المركزي – سلط الطيران المدني –وزاره السياحة)...
الموقع -:
11
 هرورة تقديم سند الحيازة لموقع المشروع مع مراعاة :• الشركات المقامة في شب سزيرة سيناء :
12

13

الزيادة النقدية-:
 فيمننا يخننص الشننركات المسنناةمة يننتم تقننديم  -:شننهادة بنكي ن توينند سننداد  %10علنني القننل فننيحال وسود سزء نقدى.
 فيما يخص الشنركات ات المسنئولية المحندودة ينتم تقنديم شنهادة بنكين بسنداد كامنل الزينادة فنيرأم مال الشركة .
استعالم أمنى في حال دخول شركاء أسانب
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(قطاع خدمات االستثمار )
اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع صحيح القانون واإلجراءات المتبعة

المستلـــــم

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الص
فة :

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

التوقيــ
ــــع :
التاريــ
ـــــخ :
التليفــ
ــون :

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

اسم
المستلم
:
التوقيــ
ــــع :
التاريــ
ـــــخ :

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

( * ) استيواء المستندات من حيث الشكل وليم المهمون

مقابل الخدمة

نوع مقابل الخدمة

عقد االنقسام

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

 100سم

ةيئة االستثمار

خزينة اإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات الموال
بقطاع خدمات االستثمار او بخزينة الوروع .

الخطـــــــــوات -:

 -1التوس إلى الموظف المختص باإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات ( التعديالت) بقطاع خدمات االستثمار لتقديم الطلب مرفقا
ب المستندات المشار إليها
 -2الحهور للهيئة (بعد ورود موافقة ةيئة الرقابة المالية على إصدار أسهم االنقسام الستالم محهر استماع السمعية العامة غير
العادية وعقد االنقسام) والقرار * معتمد من الهيئة للتوس ب لنقابة المحامين للتصديق علي ثم إلى مكتب الشهر العقاري لتوثيق
ثم التأشير فى السسل .

زمن أداء الخدمــة :
أسبوع عمنل اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب.
ملحوظة:
صا ع لى االل تزام بالتوقي تات الم حددة ألداء الخد مة تع تذر الهي ئة العا مة لال ستثمار
حر ً
والمناطق الحرة عن قبول أي طلبات غير مستوفاة للمستندات المطلوبة.
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