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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  التأسيــــــــــــس

  ) ذات املسئولية احملدودة – التوصية باألسهم –املساهمة (شركات األموال 

  :املطلوبـة املستندات 

  . الشركاء على أن يتضمن التوكيل فى تأسيس الشركاتأوصورة توكيالت من جميع المؤسسين  -1
زات السفر للمؤسسين أو )رقم قومى(صور إثبات الشخصية  -2  . الشركاءأو جوا
 شـهادة بنكيـة   وباالسهم على األقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية % 10شهادة بنكية بإيداع   -3

 . من قيمة رأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة% 100بإيداع 
 .صورة من كارنيه القيد فى نقابة المحامين للمحامى الذى يقوم بالتوقيع على العقد -4
زة     -5 ريخ     أوموقع المشروع   لتقديم سند الحيا ى وفى حالة ممارسة الشركة لنـشاط  القيد فى السجل التجار تقديم إقرار بتقديمه خالل سنة من تا

 :استصالح واستزراع األراضى فيراعى اآلتى 
  . محدداً فال يتم التأسيس إال بعد تقديم سند الحيازة – تحت التأسيس –إذا كان موقع الشركة    –أ 
رة التالية الى قرار         -ب وال تنشئ هذه الـشهادة  "هادة التأسيس ش/إذا كان موقع الشركة غير محدد فأنه يتم التأسيس على أن يتم إضافة العبا

 والموافقات الالزمة لمباشرة نـشاط االستـصالح   التراخيصأو القرار أى حق للشركة فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على كافة          
 ألى وضـع سـابق   واالستزراع من الجهات المختصة وفقاً للقواعد واإلجراءات المعمول بها قانونا فى هذا الشأن وال تُعد بمثابة تقنين  

 " .على تأسيس الشركة
 . تقديم شهادة عدم االلتباس لالسم معتمدة من السجل التجاري -6
 ).حسب نوع الشركه( تقديم مستخرج من سجل المراجعين و المحاسبين بما يفيد قيد طرفي حسابات الشركه بالسجل  -7
 :التوصية باألسهم /فى حالة وجود حصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة -8

ر اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية- رة ( أصل تقري  ) يتم إرساله الى اإلدا
 :فى حالة الدخول بحصة عينية فى تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة  -9

 . كل حصة طبيعةحسب  األكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك ب-
 

  :زمن آداء اخلدمــة 

  .ـل أيـام عم3

  :الرسـوم املقــررة

  نوع الرسم
قيمة الرسوم وفقا للقانون 

8/1997  
قيمة الرسوم وفقا للقانون 

159/1981  
الجهة مستحقة 

  الرسم
  مكان سداد الرسم

رسم تصديق نقابة 
  المحامين

خمسة فى األلف من رأس المال 
   جم5000المصدر بحد اقصى 

 جم 20+ جنيه 100وحد ادنى 
  .دمغة محاماة 

من رأس المال خمسة فى االلف 
 جم وحد 5000بحد أقصى المصدر 
ى   جم دمغة 20+ جم 100ادن

  محاماة

  نقابة المحامين

بحساب النقابة ببنك 
االسكندرية بالدور االرضى 
بمقر الهيئة االدارى بأرض 

 بأى فرع من أوالمعارض 
  هيئةفروع النقابة خارج ال

  رسم توثيق عقد الشركة

ة من رأس المال  ربع فى المائ
   جم500المصدر بحد اقصى 

  . جم 10وحد ادنى 

ة من رأس المال  ربع فى المائ
   جم1000المصدر بحد اقصى 

   جم10وحد ادنى 

مكتب الشهر 
  العقارى

بنك االسكندرية بالدور 
االرضى بمقر الهيئة االدارى 

  بأرض المعارض

لسجل رسم القيد فى ا
  التجارى

  جم56   جم56
مكتب السجل 

  التجارى

بنك االسكندرية بالدور 
االرضى بمقر الهيئة االدارى 

  بأرض المعارض

رسم إصدار اسهم 
للشركات المساهمة 
  والتوصية باالسهم

نصف فى االلف من رأس المال 
المصدر بحد اقصى عشرة االف 

  .جم 

نصف فى االلف من رأس المال 
  رة االف جم المصدر بحد اقصى عش

الهيئةالعامة 
  لسوق المال

بنك االسكندرية بالدور 
االرضى بمقر الهيئة االدارى 

  بأرض المعارض
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  نوع الرسم
قيمة الرسوم وفقا للقانون 

8/1997  
قيمة الرسوم وفقا للقانون 

159/1981  
الجهة مستحقة 

  الرسم
  مكان سداد الرسم

رسم استخراج شهادة 
  لةأومز

  ال يوجد

 اثنان فى االلف اشتراك سنوى
من رأس المال المدفوع بحد 

 جم وبحد ادنى 2000اقصى 
 جم رسم شهادة 29+  جم 24

  لة  أوالمز

لعام للغرف  االتحاد ا
  التجارية

بنك االسكندرية بالدور 
االرضى بمقر الهيئة االدارى 

  بأرض المعارض

ريين   اليوجد  نقابة التجا

 جنيها فى حالة ما يكون 125
 الف 500 رأس المال أقل من

 جنيها فى حالة ما 250جنيه ،
 الف 500يكون رأس المال 
  .جنيه فأكثر

ن   نقابة التجاريي
بنك االسكندرية بالدور 

االرضى بمقر الهيئة االدارى 
  بأرض المعارض

  يوجد ال  رسوم التأسيس

سيس واحد فى االلف  رسوم التأ
من رأس المال المصدر بحد 

اقصى الف جم وبحد ادنى مائه 
ى جم مقاب ل للخدمات واحد ف

االلف من رأس المال المصدر 
بحد اقصى عشرة االف جم 

  وبحد ادنى الف جنيه

شهادة سوق المال للشركات 
المساهمة والتوصية باالسهم 

  مائه جم

ر  الهيئة العامة لالستثما
  والمناطق الحرة

بنك االسكندرية بالدور 
االرضى بمقر الهيئة االدارى 

  بأرض المعارض

  ت ــوااخلطـــ

رة تأسيس الشركة ) 1(التوجه الى إدارة التأسيس بصالة رقم  -1   .الستيفاء استما
  .استيفاء نموذج استعالم امنى فى حالة وجود شركاء أجانب  -2
  .استيفاء نموذج النشر فى صحيفة االستثمار  -3

 أو المختص ثم يوقع عليها مـن وكيـل المؤسـسين    ادراج بيانات العقد والنظام االساسى على النموذج المعد على الكمبيوتر ويعتمد من المحامى  -4
  .الشركاء ثم يختم بشعار الجمهورية 

  .استالم اذن دفع رسوم التأسيس لسداده ببنك االسكندرية فرع الهيئة  -5
العقـد والنظـام    تسليم العقد لنقابـة المحـامين وكـذا توثيـق     – نيابة عن المستثمر –تقديم أصل ايصاالت سداد الرسوم الدارة المتابعة لتتولى        -6

هناك اخطار بإصـدار  باألسهم لشركات المساهمة والتوصية وبالنسبة االساسى من الشهر العقارى بالمجمع و كذا يتم اخطار مكتب سوق المال ،   
   .أسهم من سوق المال

ريةلة أويتم استخراج شهادة مز) 159(بالنسبة لشركات االموال المساهمة والمسئولية المحدوده وفقا لقانون  -7    من الغرف التجا
ريخ القيد فى السجل التجارى اذا تم القيد بسجل تجارى االستثمار -8   ** .استالم صورة من نموذج طلب القيد فى السجل التجارى مثبتا فيه رقم وتا

  .الحضور الى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لتسلم مستخرج رسمى من السجل التجارى -9

   .ار الستخراج البطاقة الضريبيةالتوجه لمكتب ضرائب االستثم -10

  هــــــام

ر للوقوف على الرسوم المقررة للنشر ومكان سدادها * ة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بصحيفة االستثما   .بالنسبة للنشر فى صحيف

ر الموحـد يـتم تـسليم وكيـل     فى حالة ما إذا كان المركز الرئيسى للشركة يخرج عن نطاق االختصاص الجغرافى لمكتب سجل تجارى          **   االستثما
  .الشركاء صورة معتمدة من القرار مع كتاب موجه للسجل التجارى المختص ليقوم بإجراءات قيد الشركة بالسجل التجارى بنفسه  
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  شركات األشخاص

  :املستندات املطلوبـة 

 تأسيس الشركات وفقا لنموذج التوكيل صور التوكيالت من جميع الشركاء على أن تكون التوكيالت منصوص فيها التوكيل فى           -1
 .المعتمد لدى مكتب توثيق الشهر العقارى 

 . جوازات السفر للشركاء أوصور إثبات الشخصية  -2

 كارنيـه  محامى ابتدائى على االقل ويكون( قيد فى نقابة المحامين للمحامى الذى يقوم بالتوقيع على العقد           أوصور من كارنيه     -3
  .)المحامى سارى حتى تاريخه

، وفى حالة ممارسـة  السجل التجارى فى تقديمه خالل سنة من تاريخ القيد ب تقديم إقرار  أوموقع المشروع   لتقديم سند الحيازة     -4
 :الشركة لنشاط استصالح واستزراع األراضى فيراعى اآلتى 

  .ازة  محدداً فال يتم التأسيس إال بعد تقديم سند الحي– تحت التأسيس –إذا كان موقع الشركة   –أ 

وال تنـشئ  "شهادة التأسيس /إذا كان موقع الشركة غير محدد فأنه يتم التأسيس على أن يتم إضافة العبارة التالية الى قرار      -ب
ـات الالزمـة   التـراخيص هذه الشهادة أو القرار أى حق للشركة فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على كافة        والموافق

اع من الجهات المختصة وفقاً للقواعد واإلجراءات المعمول بها قانونا فى هذا الـشأن  لمباشرة نشاط االستصالح واالستزر 
 " .وال تُعد بمثابة تقنين ألى وضع سابق على تأسيس الشركة

 :فى حالة وجود حصة عينية فى رأسمال شركات األشخاص  -5

 . يكتفى بتقديم القيمة الواردة فى العقد المقدم من الشركاء وعلى مسئوليتهم -

  :زمن آداء اخلدمــة 

   .ليومين عمـ

  :الرسـوم املقــررة

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

  رسم تصديق نقابة المحامين

خمسة فى األلف من رأس المال 
 .2+  جم5000المصدر بحد اقصى 

  جم دمغه محاماه

 جم دمغة 20+ جنيه 100وحد ادنى 
  محاماة

  نقابة المحامين

بنك االسكندرية بالدور االرضى بمقر 
 بأى أوالهيئة االدارى بأرض المعارض 

  فرع من فروع النقابة خارج الهيئة

ق عقد الشركة   رسم توثي
ة من رأس المال بحد  ربع فى المائ

   جم500اقصى 
  مكتب الشهر العقارى

بنك االسكندرية بالدور االرضى بمقر 
  الهيئة االدارى بأرض المعارض

  د فى السجل التجارىرسم القي
 جم أما فى حالة وجود شركاء 64

   جم76اجانب بالشركة فتكون 
لتجارى   مكتب السجل ا

بنك االسكندرية بالدور االرضى بمقر 
  الهيئة االدارى بأرض المعارض

  *قيد فرع فى السجل التجارى رسم 
ى حاله وجود 26 جم وتزاد الى 14  ف

  شركاء اجانب
لتجارى   مكتب السجل ا

سكندرية بالدور االرضى بمقر بنك اال
  الهيئة االدارى بأرض المعارض
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  اخلطــــوات 

  .ل الستيفاء استمارة تأسيس الشركة مع الموظف المختصوبالدور األ) 1(الى إدارة التأسيس بصالة رقم التوجه  -1

  .استيفاء نموذج استعالم امنى فى حالة وجود شركاء أجانب  -2

  *االستثمار استيفاء نموذج النشر فى صحيفة  -3

ادراج بيانات العقد على النموذج المعد على الكمبيوتر ويعتمد من المحامى المختص  ويوقع عليها مـن                  -4
  .وكيل الشركاء ويختم بخاتم شعار الجمهورية 

  .فى حالة ما إذا تضمن عقد الشركة وجود فرع لها * 

  سوم المقررة للنشر ومكان سدادها حيفة االستثمار للوقوف على الربالنسبة للنشر فى صحيفة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بص*

   فرع الهيئة اإلسكندرية دفع رسوم التأسيس لسداده ببنك إذناستالم  -5

 تسليم العقد لنقابة – نيابة عن المستثمر – المتابعة لتتولى إلدارة سداد الرسوم إيصاالتتقديم أصل  -6
  .د من الشهر العقارىالمحامين للتصديق علية وكذا توثيق العق

 إذااستالم صورة من نموذج طلب القيد فى السجل التجارى مثبتا فيه رقم وتاريخ القيد فى السجل التجارى  -7

  .*تم القيد بسجل تجارى االستثمار 

  .م مستخرج رسمى من السجل التجارىالتسلهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة الالحضور الى ا -8

  

  هــــــام

 إذا كان المركز الرئيسى للشركة يخرج عن نطاق االختصاص الجغرافى لمكتب سجل تجارى فى حالة ما* 
االستثمار الموحد يتم تسليم وكيل الشركاء صورة معتمدة من القرار مع كتاب موجه للسجل التجارى المختص 

  .ليقوم بإجراءات قيد الشركة بالسجل التجارى بنفسه

  

 القانون التجارى اىل شركات األموال وفقا ألحكامخاص وفقا تغيري الشكل القانونى لشركات األش
  1981 لسنه 159 القانون رقم ألحكام

يتم إتباع إجراءات التقييم عن طريق الهيئة ثم بعد ذلك يتم إتباع إجراءات التأسيس المعمول بها بالنسبة لشركات 
   .1981 لسنه 159األموال الخاضعة للقانون رقم 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  ةاملنشــــآت الفردي

  :املستندات املطلوبـة 

توكيل من صاحب المنشأة فى حالة ما اذا تم التأسيس  عن طريق وكيل علـى أن يكـون التوكيـل منـصوص فيـه            -1
 .تأسيس المنشآت 

 رة إثبات الشخصية للوكيل الرسمى  جواز سفره وكذلك صوأولصاحب المنشأة ) رقم قومى( الشخصية إثباتصورة  -2
، وفـى  الـسجل التجـارى   فى  بتقديمه خالل سنه من تاريخ القيد    إقرار تقديم   أوشروع  موقع الم لتقديم سند الحيازة     -3

 :حالة ممارسة الشركة لنشاط استصالح واستزراع األراضى فيراعى اآلتى 
  . محدداً فال يتم التأسيس إال بعد تقديم سند الحيازة – تحت التأسيس –إذا كان موقع الشركة   –أ 
وال تنـشئ  "شهادة التأسيس /غير محدد فأنه يتم التأسيس على أن يتم إضافة العبارة التالية الى قرارإذا كان موقع الشركة       -ب

ـات الالزمـة   التـراخيص هذه الشهادة أو القرار أى حق للشركة فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على كافة        والموافق
واعد واإلجراءات المعمول بها قانونا فى هذا الـشأن  لمباشرة نشاط االستصالح واالستزراع من الجهات المختصة وفقاً للق 

  " .وال تُعد بمثابة تقنين ألى وضع سابق على تأسيس الشركة

 .فى حالة تقديم حصة عينية فى المنشأة الفردية يكتفى بتقرير من صاحب المنشأة وتحت مسئوليته  -4
 

 
  :زمن آداء اخلدمــة 

   .ليـوم عمـ

  :الرسـوم املقــررة

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  مة الرسمقي  نوع الرسم

رسم القيد فى السجل 
  التجارى

  مكتب السجل التجارى   جم9.5
بنك االسكندرية بالدور االرضى بمقر 

  الهيئة االدارى بأرض المعارض

  ـوات اخلطـــــــ

  .تصالستيفاء استمارة التأسيس مع الموظف المخ) 1(التوجه الى إدارة التأسيس بصالة رقم  -1
  .استيفاء بيانات نموذج استعالم امنى فى حالة ما اذا كان صاحب المنشأة اجنبى الجنسية  -2
  *استيفاء نموذج النشر فى بصحيفة االستثمار  -3

  .استالم اذن دفع رسوم التأسيس لسداده ببنك االسكندرية فرع الهيئة  -4
  .رة القيد بالسجل التجارىتقديم أصل ايصاالت سداد الرسوم الدارة المتابعة والحصول على صو -5

 :     الحضور الى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة

  **  تسلم مستخرج رسمى من السجل التجارىأولحصول على خطاب موجه للسجل التجارى لقيد بيانات المنشأة بالسجل ل -6

  هــــــام

  تثمار للوقوف على الرسوم المقررة للنشر ومكان سدادها بالنسبة للنشر فى صحيفة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بصحيفة االس*

فى حالة ما إذا كان المركز الرئيسى للمنشأة خارج عن نطاق االختصاص الجغرافى لمكتب سجل تجارى االستثمار الموحد فرع  * *
إجراءات قيد المنشأة بالسجل  وكيله أصل الخطاب الموجه للسجل التجارى المختص ليقوم بأوالهيئة فإنه يتم تسليم صاحب المنشأة 

  .التجارى بنفسه




