(قطاع خدمات االستثمار)

اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

طلــــــــب

تحويل الشركات من ق  72لسنة  2017أو القانون رقم  203لسنه 1991
إلى ق  159لسنة 1981
السيد األستاذ /رئيس مجمع 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
المقدمة

بيان المستندات المطلوبة

طلب موقع من رئيس مجلس اإلدارة أو العضوو المتدودب مودووخ توو دخ الشورة ت لسوير ىوإ رجو ار ا
الدحول .

2

محضر الجمعية العامة غير العادية المتضمن الموافقة على إجراء التحول .

3

شهادة عدم االلتباس .

4

تفويض من رئيس مجلس اإلدارة باستالم وتسليم المستندات ومختوم بخاتم الشركة .

5

صحيفة االستثمار والنظام االساسى للشركة  +التعديالت .

6

أصل مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليها أكثر من ثالثة أشهر .

7

صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب .

8

نسخة من النظام االساسى الجديد مسببواا بتمهيبد يوضبط تطبور الشبركة مبن تباريي التىسبيس حتبى
تاريي التحول مواع من من له صفة اانونية بالشركة .
إارار من الشبركة وتعهبد مبن الشبركة بسبحب الموايبا والضبمانات المقبررة بالقبانون رابم  72لسبنة
 2017إن وجدت .

9
10












إيصال سداد مقابل الخدمة

استيفاء المستندات (
*)
مستوفاة
شكالًً

غير مستوفاة
شكالً























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

مـقـــدم الطلــــب
االسم/الص
فة :

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

التوقيــ
ــــع :
التاريــ
ـــــخ :
التليفــ
ــون :

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

اسم
المستلم
:
التوقيــ
ــــع :
التاريــ
ـــــخ :

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

...................................................................
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محمد غريب

(قطاع خدمات االستثمار)

اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

مقابل الخدمة
توع المق تل

عقد دحويل الشرة

القيم

الجه المسدحق

مة ن السداد

 100جخ

هيئ االسدثم ر

خوينة صالة ( )2باإلدارة العامة للشئون القانونية
لشبببببركات ا مبببببوال بقطبببببار خبببببدمات االسبببببتثمار
أو بخوينة الفرور

الخطـــــــوات :
-1

الدوجه رلإ الموظف المودص تو إلدارة الع مو للشوئون الق توتيو للشورة

( الدعوديت

تقطو ع وودم

االسودثم ر لدقوديخ الطلوب

مرىق ته المسدتدا المش ر رليه .
-2

الحضور للهيئ (تعد مضإ  7أي خ السدتخ مشروع الدحويل معدمد من الهيئ للدوجه ته لتق ت المح مين للدصديق عليه ثخ رلإ

مةدب الشهر العق ري لدوثيقه ثخ الدأشير ت لدحول ت لسجل الدج رى .

زمن أداء الخدمــة :
أستوع عمول اعدت ار من اليوخ الد لي السدتخ الطلب.
ملحوظة :

 -حرص علإ االلدزاخ ت لدوقيد

المحددة ألدا الودم دعدذر الهيئ الع م لتسدثم ر والمت طق الحرة عن قتول أي طلت

مسدوى ة للمسدتدا المطلوت .

QF-750C- 02-12

رقم اإلصدار  :التاسع

تاريخ اإلصدار 2015/11/25 :

صفحة 2/2

غير

محمد غريب

