(قطاع خدمات االستثمار )

طلــــــــب

اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

تعديل العقود شركات األشخاص (تضامن – توصية بسيطة)
السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  ............................................................ :لشركــة
........................................................:
العنـوان:
....................................................................... .............................................................................
تليفون ...................................................................:
.........................فاكــــس.........................................................:

ومرفق المستندات المطلوبة.

م

111
12
23
4

تحرر بمعرفة مقدم الطلب
تحرر بمعرفة الموظف المختص

المستندات
المقدمه

بيان المستندات المطلوبة

طلب إجراء تعديل على عقد شركة ( تضامن – توصية بسيطة ) واقرار بصحة المعلومات

أصل محضر اجتماع جماعه الشركاء موقع من جميع الشركاء بالشركة متضمن كافه التعديالت
المراد إدخالها على عقد الشركة قبل وبعد التعديل .
أصل عقد التعديل للمواد المراد إدخال التعديالت عليها متضمن تمهيد

توكيالت من جميع الشركاء تسمح بادخال التعديالت على عقد الشركة او التخارج او التأسيس
على حسب االحوال

5

صحيفه االستثمار الخاصه بالشركه (او عقد وقرار )التاسيس وجميع التعديالت الصادره للشركه

6

اصل مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر على استخراجه اكثر من  3اشهر.

7

استعالم امني في (حاله دخول شركاء اجانب) .

8

صورة البطاقة الشخصية بالنسبة للشركاء المتضامنين .

9

صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب .

10

إيصال سداد مقابل اداء الخدمة .

11

فى حالة تعديل رأس المال بالزيادة عن مليون جم يستوفى إقرار بأن الزيادة تحت مسئولية الشركة
دون أدنى مسئولية على الهيئة .

مستندات تطلب في حاالت خاصة :
12

تعديل الغرض ( -:يتم مراعاة كافه المستندات السابقة باإلضافة الي):
 موافقةةةةةة الجهةةةةةات المختصةةةةةة فةةةةةي حالةةةةةه ضةةةةةرورة تقةةةةةديمها حسةةةةةب طبيعةةةةةة نشةةةةةاط الشةةةةةركة(وزاره السياحة – التنمية الصناعية . )...
تعديل الموقع ( -:يتم مراعاة كافه المستندات السابقة باإلضافة الي) -:
 -ضرورة تقديم سند الحيازة لموقع المشروع مع مراعاة:

14

في حاله وفاه احد الشركاء في شركات األشخاص :يتم تقديم (إعالم وراثة ا توزيع الحصص
داخل محضر جماعه الشركاء علي الورثة الشرعيين )

13

15

• الشركات المقامة في شبه جزيرة سيناء فيلزم استيفاء نموذج طلةب الخدمةة ا المسةتندات المطلوبةة للعةرض
على الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء .

تعديل رأس المال :
-

فى حالة تعديل رأس المال بالزيادة عن مليون جنيه يستوفى إقةرار بةأن الزيةادة تحةت مسةئولية
الشركاء دون أدنى مسئولية على الهيئة .
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استيفاء المستندات (
*)
مستوفاه
شكالًً















غير مستوفاه
شكالً
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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/الصفة :
التوقيــــــع :

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

اسم المستلم :
التوقيــــــع :

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

التاريـــــــخ :
التليفــــون :

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

التاريـــــــخ :

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

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

( * ) استيفاء المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

مقابل الخدمة
نوع مقابل
الخدمة

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

اعتماد عقد التعديل

100
جم للنسخة الواحدة

هيئة االستثمار

خزينة صالة ( )2باإلدارة العامة للشئون
القانونية لشركات األموال بقطاع خدمات
االستثمار أو بخزينة الفروع

الخطـــــــــوات -:
 -1التوجه إلى الموظف المختص باإلدارة العامةة للشةئون القانونيةة للشةركات ( التعةديالت) بقطةاع خةدمات االسةتثمار لتقةديم
الطلب مرفقا به المستندات المشار إليها .

 -2الحضةةور للهيئةةة بعةةد مضةةى يةةومين عمةةل السةةتالم مشةةروع عقةةد التعةةديل معتمةةد مةةن الهيئةةة للتوجةةه بةةه لنقابةةة المحةةامين
للتصديق عليه ثم إلى مكتب الشهر العقاري لتوثيقه .

 -3تسليم مشروع التعديل بعد توثيقه لإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات الستكمال باقي اإلجراءات .
 -4الحضور للهيئة لتسلم المستندات الالزمة للتأشير بالتعديالت المطلوبة في السجل التجاري للشركة .

زمن أداء الخدمــة :
خمسة أيام عمةةل اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب(.العتماد مشروع عقد التعديل
واستصدار القرار)
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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