التصديق على قوائم المساهمين أو الشركاء بالنسبة للشركات الخاضعة ألحكام القانون  159لسنه
1981
المستندات المطلوبـة :









طلب االعتماد المقدم من صاحب الصفة (رئيس مجلس اإلدارة أو وكيله أو أى شخص مفوض من الشركة بتفويض مختوم
بخاتم الشركة باسم السيد/مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات األموال) .
أصل القائملة معتمللد ملن رئلليس مجللس االدار أو المللدير حسلب األحلوال ق صلور علللو ورخ الشلركة مختللوم بخلاتم الشللركة
وموقعه من مراقب الحسابات ومختومة بختم مكتبه ق سند تعيين المراقب .
مستخرج حديث من السج التجاري (لم يمض على تاريخ إصدار أكثر من ثالثة شهور) .
صلور النالام االساسلى للشللركة  /صلحيفة الشلركات  /صللحيفة االسلتثمار تودقلا ألخلر تعدي توخاصللة الملادة الخاصلة بهيكل
المساهمين أو الشركاء .
صور سج الشركاء أو المساهمين حسب األحوال مثبلت بله التلداوالت التلو تملت بلين الشلركاء أو المسلاهمين مختلوم بخلاتم
الشركة .
دو حالة وجود تداوالت بين المساهمين و الشركاء يردق األتو:
 بالنسللبة لشللركات المسللاهمة يللتم تقللديم صللور إخطللارات نق ل الملكيللة عللن طريللق بورصللة األوراخ الماليللة مختللوم بخللاتم
الشركة .
 بالنسبة لشلركات اات مسلئوليه محلدودة يلتم تقلديم صلورة عقلد بيلص الحصلص العردلو أو الرسلمو حسلب األحلوال مختلوم
بخاتم الشركة.
إيصال سداد مقاب الخدمة.

الخطــوات :


التوجلله إلللى اإلدارة العامللة للشللئون القانونيللة لشللركات األمل لوال (الجمعيللات العامللة) بصللالة رقللم ( )2بال للدور الثللانو بقط للا
خللدمات االسللتثمار لتقللديم طلللب إلللى رئلليس اإلدارة المركليللة لشللئون التشسلليس والشللركات موقعللا مللن رئلليس مجلللس اإلدارة أو
وكيله بتوكي رسمو أو مندوب مفوض من الشركة مردقا به المستندات المشار إليها إلى الشباك المختص .



سداد مقاب الخدمة .



الحضور الى الهيئة بعد مضى لمن أداء الخدمة لتسلم المحضر بعد اعتماد وختمه بخاتم شعار الجمهورية .

زمن الخدمة  :نفس اليوم
مقابل الخدمة :
نوع مقابل الخدمة

ل اعتماد قوائم المساهمين
والشركاء

القيمة

 100جم للنسخة
الواحدة

الجهة المستحقة

مكان السداد

الهيئة العامة لالستثمار

خلينة صالة ( )2باإلدارة
العامة للشئون القانونية

 تصديق مكتب و الرة الخارجيةالملحق بالمجمص على قائمة
المساهمين .

 100جم للنسخة
الواحدة

ل اعتماد جماعة الشركاء

 -بدون مقاب

لشركات األموال أو خلينة
الفرو

