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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  قطاع الشركات

   سداد الرسوماخلدمات الىت يؤديها قطاع الشركات بعد

  :استصدار صورة طبق األصل من مستندات الشركات جبميع أنواعها 

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب على مطبوعات الشركة  .1

 .التفويض أو التوكيل بالتسليم واالستالم  .2

 . ما يفيد صفة مقدم الطلب  .3

 . سجل تجارى حديث  .4
 

  :زمن أداء اخلدمــة 

  ساعة 24المبنى اإلدارى .  

  ساعة 48 بيقيين التطمبنى .  
 

  :الرسوم املقـــررة 

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

صورة طبق األصل من مستندات 
  الشركات بجميع أنواعها 

   جم100

  للمستند الواحد 

  الهيئة العامة لالستثمار
  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  بمجمع خدمات االستثمار

  

   :اخلطـــــوات

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار ) 2(التوجه إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات بالصالة رقم -1
  . إليها و الحصول على أمر توريد لسداد الرسوم 

  .سداد الرسوم  -2

لمطلوبة ومختومة بخاتم شعار تسلم صورة طبق األصل من المستندات االهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لالحضور إلى  -3
  .الجمهورية 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

 

  :استصدار صورة ضوئية من املستندات 

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب على مطبوعات الشركة  -1

 .التفويض أو التوكيل بالتسليم واالستالم  -2

 )1981 لسنة 159وفقاً ألحكام القانون (ما يفيد صفة مقدم الطلب  -3

 . سجل تجارى حديث  -4

  

  :ـة زمن أداء اخلدمـ

  ساعة 24المبنى اإلدارى .  

  ساعة 48 التطبيقيين مبنى .  

  

  :الرسوم املقـــررة 

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

  صورة ضوئية من المستندات 
   جم50

  للمستند الواحد 

  الهيئة العامة لالستثمار
  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  بمجمع خدمات االستثمار

  

  :اخلطـــــوات 

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار ) 2(التوجه إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات بالصالة رقم -1
  . إليها و الحصول على أمر توريد لسداد الرسوم 

  .سداد الرسوم  -2

  .لمستندات المطلوبة تسلم صورة ضوئية من االهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لالحضور إلى  -3
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  : االطالع على مستندات الشركات 

  

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب على مطبوعات الشركة  -1

 .التفويض أو التوكيل بالتسليم واالستالم  -2

 ) 1981 لسنة 159وفقاً ألحكام القانون (ما يفيد صفة مقدم الطلب  -3

 . سجل تجارى حديث  -4

  

  :زمن أداء اخلدمــة 

  فى نفس اليوم(المبنى اإلدارى (.  

  ساعة 24 التطبيقيين مبنى .  
 

  

  :الرسوم املقـــررة 

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

  الهيئة العامة لالستثمار   جم50  االطالع على مستندات الشركات 
  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  بمجمع خدمات االستثمار

  

  :اخلطـــــوات 

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار ) 2(إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات بالصالة رقمالتوجه  -1
  . إليها و الحصول على أمر توريد لسداد الرسوم 

  .سداد الرسوم  -2

 :يوم للمبنى اإلدارى  الالحضور إلى الهيئة فى نفس  -3

  .لالطالع على مستندات الشركات دمة لمبنى التطبيقيين اء الخالحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن أد -4
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   :ةصحيفة الشركات و صحيفة االستثمار للتصديق من وزارة اخلارجي/ اعتماد املستندات 

  

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب على مطبوعات الشركة  -1

 .أصل المستند  -2

 . الصحيفة أو صورة طبق األصل منها  -3

  

  :زمن أداء اخلدمــة 

 )اليومفى نفس  (  
 

  

  :الرسوم املقـــررة 

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

صحيفة الشركات و / اعتماد المستندات 
صحيفة االستثمار للتصديق من وزارة 

   ةالخارجي

   جم100

  للمستند الواحد 

  الهيئة العامة لالستثمار
  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  ستثماربمجمع خدمات اال

  

  :اخلطـــــوات 

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار ) 2(التوجه إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات بالصالة رقم -1
  . إليها و الحصول على أمر توريد لسداد الرسوم 

  .سداد الرسوم  -2

  .مستندات مختومة بخاتم شعار الجمهورية لمن ايوم الستالم نسخة معتمدة الالحضور إلى الهيئة فى نفس  -3
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   :إصدار شهادة بيانات عن الشركات لتقدميها إىل اجلهات احلكومية

  

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب على مطبوعات الشركة  -1

 .التفويض أو التوكيل بالتسليم واالستالم  -2

 . ما يفيد صفة مقدم الطلب  -3

 . سجل تجارى حديث  -4

  

  :زمن أداء اخلدمــة 

 24 ساعة .  
 

  

  :الرسوم املقـــررة 

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

إصدار شهادة بيانات عن الشركات 
  لتقديمها إلى الجهات الحكومية 

   جم100

  للشهادة 

  الهيئة العامة لالستثمار
  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  بمجمع خدمات االستثمار

  

  :اخلطـــــوات 

بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار ) 2(لتوجه إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات بالصالة رقما -1
  . إليها و الحصول على أمر توريد لسداد الرسوم 

  .سداد الرسوم  -2

  .الجمهورية تسلم شهادة البيانات مختومة بخاتم شعار الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لالحضور إلى  -3
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   :صورة طبق األصل من املكاتبات السابق إرساهلا للجهات احلكومية

  

  :املستندات املطلوبة 

 .طلب على مطبوعات الشركة  -1

 .التفويض أو التوكيل بالتسليم واالستالم  -2

 . ما يفيد صفة مقدم الطلب  -3

  

  :زمن أداء اخلدمــة 

 24 ساعة .  
 

  

  :الرسوم املقـــررة 

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  الرسمقيمة   نوع الرسم

صورة طبق األصل من المكاتبات 
  السابق إرسالها للجهات الحكومية 

   جم25

للمكاتبة 
  الواحدة 

  الهيئة العامة لالستثمار

  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  بمجمع خدمات االستثمار

  

  :اخلطـــــوات 

ه المستندات المشار ) 2(الصالة رقمالتوجه إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات ب -1 بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب مرفقاً ب
  . إليها و الحصول على أمر توريد لسداد الرسوم 

  .سداد الرسوم  -2

  .تسلم صورة طبق األصل من المكاتبات مختومة بخاتم شعار الجمهورية الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لالحضور إلى  -3

  




