(قطاع خدمات االستثمار )

اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

طلــــــــب
تحويل الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة إلى العمل بنظام
االستثمار الداخلي
وفقا ألحكام القانون رقم  / 2017/72أو القانون رقم  159لسنة 1981

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

بيان المستندات المطلوبة

المستندات
المقدمة

استيفاء المستندات (
*)





 
 
 

مستوفاة
شكالًً

11

شهادة عدم التباس االسم.

22

أصل مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليه أكثر من  3أشهر.

3

النظااام االساسااج الجديااد للشاارك مسااب يا بتمهيااد ي كاام تتا ر الشاارك ماان تاااري

4

م افق ا الهيئ ا علااا الخاار ج ماان الظماال بنظااام المنااات الحاارة الااا الظماال بنظااام

5

محكاار اجتماااج الجمظي ا الظام ا دياار الظادي ا مظتمااد ماان الهيئ ا بالم افق ا علااج

التأسيس حتج تاري التح ل م يع من له صف يان ني بالشرك

.

االستثمار الداخلا ا يان ن 159

التحاا ل المتكااامن تظااديل االسااام الدااارر الماا اد الماااراد تظااديلها لت فيااا

الشرك .
6

كاااع

صورة إثبات شخصية لمقدم الطلب

7

تلب اعتماد محكر جمظي عام دير عادي أ عقد تظديل ايرار بصح المظل مات

8

إيصال سداد مقابل الخدمة .
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غريب

رقم اإلصدار  :السابع

تاريخ اإلصدار 2015/11/25 :

غير مستوفاة
شكالً

محمد

وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع صحيح
القانون واإلجراءات المتبعة .
(قطاع خدمات االستثمار )

المستلـــــم

الطلــــــــــــب
دم
للشئونقـــ
اإلدارة العامة مـ
للشركات
القانونية
االسم/الص
فة :

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

التوقيــ
ــــع :
التاريــ
ـــــخ :
التليفــ
ــون :

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

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

اسم
المستلم
:
التوقيــ
ــــع :
التاريــ
ـــــخ :

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

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

( * ) استيفاء المستندات من حيث الشكل ليس المكم ن

مقابل الخدمة
القيمة

نوع مقابل الخدمة

مكان السداد

الجهة المستحقة

عند تح ل الشركات من نظام
المنات الحرة إلج الظمل بأحكام

القان ن ريم  2017/72أ 81/159

 100جم

الهيئ الظام لالستثمار

الخزين بصال ( )2باإلدارة الظام
للشئ ن القان ني للشركات
بقتاج خدمات االستثمار

الخطـــــــــوات -:
 -1الت جه إلج الم ظا

المخاتب بااإلدارة الظاما للشائ ن القان نيا للشاركات ( التظاديالت) بقتااج خادمات االساتثمار

لتقديم التلب مرفقا به المستندات المشار إليها.

 -2الحك ر للهيئ بظد مكج ثالث أيام الستالم مشر ج عقد تح ل للنظام االساسج مظتمد من الهيئ للت جه به
لنقاب المحامين للتصدي عليه ثم الج مكتب الشهر الظقاري لت ثيقه ثم التأشير به فا السجل التجاري .

زمن أداء الخدمــة :
أسب ج عمال 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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محمد

