(قطاع خدمات االستثمار )

اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

طلــب
اندمـــــاج شركــــــة

السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،

أرجو التفضل بالموافقة على  ............................................................ :لشركــة
........................................................:
العنـوان:
....................................................................... .............................................................................
تليفون ...................................................................:
.........................فاكــــس.........................................................:

ومرفق المستندات المطلوبة.

بيان المستندات المطلوبة

المستندات
المقدمة

استيفاء المستندات (
*)

طلب باسم مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات موقع منن رئنيم مسلنم اردارة او منن ي و ن
للسير فى إسراءات ارندماج.
مح ر استماع السمعية العامة غير العادينة المعتمند منن الةيئنة مو رمح نر استمناع سماعن الشنركاء دون اعتمناد)
للشركتين الدامسن و المندمسنة بالموافقنة علنى التقينيم المنادر منن الةيئنة العامنة لاسنتامار والمنناط الحنرة علنى من
يت من مح ر استماع السمعية العامنة غينر العادينة مو رمح نر استمناع سماعن الشنركاء) للشنركة الدامسن الموافقنة
على تعديل مواد النظام األساسي المرتبطة بعملين ارنندماج مو عقند ارنندماج والنظنام األساسنى إتا ننتا عنن ارنندماج
شركة سديدة
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تحرر بمعرفة مقدم الطلب
تحرر بمعرفة الموظف المختص

 .توكيات من سميع الشركاء في حالة شركات ارشخاص
ممل مستخرج من السسل التساري لم يمر عليةا مكار من  3مشةر

5

موره من سميع التعديات والق اررات المادرة للشركتين الدامس والمندمسة

6

تقرير التقييم المادر من اللسنة المشكلة من الةيئة لمافى حقو الملكية للشركتين الدامس والمندمسة

7

عقد ارندماج يت من تطور الشركتين الدامس والمندمسة من تاريخ إنشائةا وحتى تاريخ ارندماج

8

مشروع تعديل للشركة الدامس مت من المواد المراد تعديلةا قبل وبعد التعديل

9

موافقة البنك المركزي الممري في حالة مشروعات البنوك وشركات المرافة

10

مورة إابات شخمية لمقدم الطلب

مستوفاة
شكلاً
ا

غير مستوفاة
شكلا










مستندات اضافيه تقدم في حاالت خاصة( -:يتم مراعاة كافه المستندات
السابقة باإلضافة إلي)-:
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تعديل ارسم -:
شةادة عدم التبام لاسم من السسل التساري للشركات المساهمة والشركات تات المسئولية المحدودة رعلي
من يكون ارسم مشت من الغرض في حال الشركات المساهمة )
الغرض -:
رورة تقديمةا حسب طبيعة نشاط الشركةرموافقة البنك المركزي – سنلط
موافقة السةات المختمة في حال
الطيران المدني –وزاره السياحة)...
الموقع -:
 رورة تقديم سند الحيازة لموقع المشروع مع مراعاة :• الشركات المقامة في شمال وسنوب سيناء والقنطرة شر :





 
 
 

الزيادة النقدية-:
 فيما يخص الشركات المسناهمة ينتم تقنديم  -:شنةادة بنكين ت يند سنداد  %10علني األقنل فني حالن وسنودسزء نقدى.
 فيما يخص الشركات تات المسنئولية المحندودة ينتم تقنديم شنةادة بنكين بسنداد كامنل الزينادة فني رمم منالالشركة .
استعام ممنى في حال دخول شركاء مسانب



 



 

وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعله تتفق في الشكل والمضمون مع صحيح القانون واإلجراءات المتبعة .
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اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

المستلـــــم

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الص
فة :

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

التوقيــ
ــــع :
التاريــ
ـــــخ :
التليفــ
ــون :

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

اسم
المستلم
:
التوقيــ
ــــع :
التاريــ
ـــــخ :

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

ر * ) استي اء المستندات من حيث الشكل وليم الم مون

مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة
عقد ارندماج

القيمة

الجهة المستحقة

 100سم

هيئة ارستامار

مكان السداد

خزينة اإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات األموال
بقطاع خدمات ارستامار او بخزينة ال روع .

الخطـــــــــوات -:

 -1التوسن إلننى الموظننا المخننتص بناإلدارة العامننة للشننئون القانونيننة للشننركاتر التعننديات) بقطنناع خنندمات ارسننتامار لتقننديم
الطلب مرفقا ب المستندات المشار إليةا
 -2الح ور للةيئة ربعد ورود موافقة هيئة الرقابة المالية على إمدار مسةم ارندماج رستام مح ر استماع السمعية العامة
غير العادية وعقد ارندماج وعقد التعديل والقرار ) و* معتمدين من الةيئة للتوس بةم لنقابة المحامين للتمدي علي ام
إلى مكتب الشةر العقاري لتوايق ام السسل .

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