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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   اعتماد حماضر اجتماعات اجلمعيات العامة غري العادية

   :املستندات املطلوبـــة

 .طلب مقدم باسم مدير عام االدارة العامة للتعديالت محررا على مطلبوعات الشركة وموقع من رئيس مجلس اإلدارة  -1

رة بتقديم واستالم أوتفويض + مراد اعتمادها الصور الضوئية ال+ أصل محضر الجمعية  -2  توكيل من رئيس مجلس االدا
راق المالية يعتمد ول فى األأوالمحضر اذا كان مقدم الطلب غير مفوض بداخل المحضر  وفى حالة إذا كان غرض الشركة تد

  0من هيئة سوق المال 

 . من ثالثة اشهر مستخرج حديث من السجل التجارى وفقا الخر تعديل لم يمرعليه اكثر  -3

 .االيصال الدال على سداد رسم االعتماد -4

 ،  وصورة من جدول األعمالالحكومية اتالدعوة ألعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين ومراقب الحسابات والجهإرسال ما يفيد  -5
 .على أن تكون مرسلة قبل تاريخ انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على األقل 

موقع منهم ومن فارزى األصوات ومراقب الحسابات ورئيس مجلس اإلدارة ضاء مجلس اإلدارة كشف حضور المساهمين وأع -6
 .ن وجدت إ –وكذا التفويضات باالنابة فى الحضور وأمين السر 

فى حالة الرغبة فى استكمال (  نظامها االساسى أو بالتعديالت المراد ادخالها على عقد الشركة مشروع عقد التعديل الخاص -7
 .مع مراعاة المستندات المطلوبة حسب طبيعة كل تعديل*  )التعديلاجراءات 

 ).إن وجدوا( بيانات المستثمرين االجانب  -8

 .صورة من صحيفة االستثمار متضمنة جميع التعديالت الصادرة للشركة -9

 .سند تعيين مراقب الحسابات  -10

  : زمن أداء اخلدمــة 

  يومـين عمــل 

  :الرسوم املقـــررة  

  يمة الرسمق  نوع الرسم
الجهة مستحقة 

  الرسم
  مكان سداد الرسم

  اعتماد محضر اجتماع 

  جمعية عامة غير عادية

   جم100

  عن كل نسخه يتم اعتمادها
  هيئة االستثمار

خزينة صالة خدمات ما بعد التأسيس بالدور الثانى 
  بمجمع خدمات االستثمار

   :اخلطـــــــــــوات

ور الثانى بمجمع خدمات االستثمار لسداد رسوم االعتماد بخزينة الهيئة بالمجمع بالد) 2(التوجه الى الخزينه بصالة  -1
  . وتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار إليها

  .الحضور الى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لتسلم المحضر المعتمد  -2

 1997 لسنه 8 القانون رقم ألحكام بالنسبة للشركات الخاضعة *
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  د واألنظمة األساسيةتعديل العقو

ـوال ــ األمــ   شركــات 

  املستندات املطلوبـة

  :   املستندات العامة للتعديل

من نـص  مشروع تعديل النظام األساسى متـض  +  محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المعتمد من الهيئة           صورة من    -1
  .مسئولية المحدودة ، أو من العقد بالنسبة للشركات ذات ال* المادة قبل وبعد التعديل 

ـدم تـضمينه    ( ن والى الهيئة العامة لالستثمار      توكيل الشركة لمندوبها فى تسليم وتسلم المستندات م       / تفويض   -2 في حالـة ع
 ).بالمحضر

 . لم يمضى عليه اكثر من ثالثة شهورمستخرج حديث من السجل التجارى للشركة -3

 .تهاستثمار مرفقا بها كافة تعديالصورة ضوئية من صحيفة اال -4

 **.لرسوم الخاصة باالعتماد والتعديلإيصال سداد ا -5

  : املستندات اخلاصة حسب طبيعة التعديل املطلوب   

  .فى حالة تعديل اسم الشركة يجب ارفاق شهادة بعدم االلتباس  -1

محـافظتى شـمال   إن وجد ، أما بالنسبة للشركات المقامة فى فى حالة تعديل مقر الشركة يجب إرفاق سند حيازة للمقر الجديد          -2
 وأيـضاً  97 لـسنة  8فقط لموقع الشركة وفقاً ألحكام القانون ) او إيجار(وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيتم تقديم عقد انتفاع     

  .1981 لسنة 159القانون 

لبنـك  موافقه افى حالة تعديل غرض الشركة يجب إرفاق الموافقات التى تقتضيها طبيعة هذا التعديل من الجهات المختصه مثل    -3
 0المركزى بالنسبة للبنوك وشركات الصرافه 

 :فى حالة تعديل رأسمال الشركة يراعى ما يلى  -4

ة    أ      :تعديل رأس املال بالزيادة جيب تقديم املستندات التالي

o  لشركات ذات المسئولية المحدودة ل% 100بالنسبة لشركات المساهمة وبنسبة % 10شهادة بنكية بمبلغ الزيادة بحد أدنى
 من أوإذا كانت الزيادة بحصة عينية يراعى تقديم تقرير تقييم هذه الحصة ، وإذا كانت الزيادة عن طريق األرصدة الدائنة و

 القوائم المالية مرفقا بها محضر أو عن طريق مبادلة األسهم فيجب تقديم الميزانية أو األرباح المرحلة أواالحتياطيات 
 االحتياطيات أومعتمد من الهيئة وشهادة مراقب الحسابات التى تفيد كفاية األرصدة الدائنة اجتماع الجمعية العامة العادية ال

  0 بيان نصيب السهم فى القيمة العادلة لكافة أصول الشركة أو األرباح المرحلة للوفاء بقيمة الزيادة أو

o   0سجل تجارى حديث للشركة مثبت به المسدد من راس المال قبل الزيادة 

o 0هيئة العامة لسوق المال على إصدار أسهم الزيادة موافقة ال  

o 0 بهيكل المساهمين أو الشركاءاذا كان التعديل المطلوب يتعلق ) فى حالة وجودها (ل أسهم الشركة أوالمستندات التى تثبت تد  

o  0استيفاء نموذج االستعالم األمنى فى حالة وجود مساهمين أجانب جدد 

o تقديم محضر مجلس اإلدارة يتضمن قرار يمكنصدر فى حدود رأس المال المرخص به فى حالة زيادة رأس المال الم 
 0بشرط سداد راس المال بالكامل قبل الزيادة الزيادة بدال من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

  1997 لسنــه 8 القانون ألحكامبالنسبة للشركات الخاضعة   *

  1981 لسنــه 159 القانون امألحكبالنسبة للشركات الخاضعه  **
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  :  تعديل رأس املال بالتخفيض جيب تقديم املستندات التالية  ب  

o  خلها7 / 6الجمعية الغير عادية الموافقه على التخفيض وذكر  . بدا

o  شهادة مراقب الحسابات باسباب التخفيض وإن تخفيض كل مساهم تم بنسبة مساهمته. 

  :هـــــــام

 .ول على موافقه قطاع االداء االقتصادى على التخفيضيتم اعتمادها بعد الحص

  : زمن أداء اخلدمــة 

o 3لالدارة القانونية وقطاع االداء االقتصادى أيام عمل بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .  

o    موافقـة سـوق   / توثيق الشهر العقارى/تصديقات نقابة المحامين:  مثل استيفاء الموافقات والتصديقات الخارجية المطلوبة
 .من هيئة سوق المالالمال 

o 3عمل بعد استالم الموافقات والتصديقات المشار إليها فى الفقرة السابقة يوم . 

o  عملستة ايام(انتهاء الخدمة بالكامل (.  

  :الرسوم املقـــررة  

  قيمة الرسم  نوع الرسم
الجهة مستحقة 

  الرسم
  مكان سداد الرسم

لتعديل اعتماد عقد نسخه  جم لل100  * ا
  الواحده

  هيئة االستثمار
الشباك الموجود باالدارة العامة للجمعيات العادية ومجالس 

ر   االدارة بالدور الثانى بمجمع خدمات االستثما

  

  اخلطـــــــــــوات 

  . مشار اليهابالدور الثانى لتقديم الطلب مرفقا به المستندات ال) 2(التوجه الى ادارة التعديالت بمجمع خدمات االستثمار بصالة  -1

)* محضر اجتماع الجمعية غيرالعادية وعقد التعديل (أو)** مشروع عقد التعديل(الحضور للهيئة بعد مضى ثالثة أيام الستالم -2

  . معتمدا من الهيئة للتوجه به لنقابة المحامين للتصديق عليه ثم الى مكتب الشهر العقارى لتوثيقه

  **. التعديالت الستكمال باقى االجراءات تسليم مشروع التعديل بعد توثيقه الدارة -3

  *. تخفيضه يتم تسليم المحضر وعقد التعديل بعد ورود موافقه هيئه سوق المال أوفى حالة زيادة رأس المال  -4

  .تسلم المستندات الالزمة للتأشير بالتعديالت المطلوبة فى السجل التجارى للشركةالحضور للهيئة ل -5
 

ــــــام   هـــــــــ

  دارة التعديالت نموذج الطلب بإيوجد  

 سوم المقررة للنشر بالنسبة للنشر فى صحيفة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بصحيفة االستثمار للوقوف على الر
 .ومكان سدادها

 .1981 لسنه 159بالنسبه للشركات الخاضعة للقانون   *

 .1997 لسنه 8 الخاضعة للقانون بالنسبة للشركات** 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  ) توصية بسيطة–تضامن (شخاص شركات األ

  

  :املستندات املطلوبة

 .طلب من المستثمر أو وكيله مرفق به إقرار بصحة المعلومات الواردة فى المستندات المقدمة  -1

 .محضر اجتماع جماعة الشركاء بالموافقة على التعديل متضمن نص المواد بعد التعديل فقط ومرفقا به مشروع عقد التعديل  -2

 .ميع الشركاء بإجراء التعديالت توكيالت من ج -3

 .مستخرج حديث من السجل التجارى للشركة  -4

 .صورة صحيفة االستثمار ومرفقا بها كافة التعديالت التى أجريت على عقد الشركة -5
  

  : زمن أداء اخلدمــة 

 2 أيام عمل بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .  

 توثيق الشهر العقارى / المحامين تصديقات نقابة : طلوبة مثل استيفاء الموافقات والتصديقات الخارجية الم.(  

 3استالم الموافقات والتصديقات المشار اليها فى الفقرة السابقة  عمل بعد  يوم.  

  ــل  عمالخدمة بالكامل خمسة ايامانتهاء.  
  

  اخلطــــــــوات 

  .لدور الثانى لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها با) 2(التوجه الى ادارة التعديالت بمجمع خدمات االستثمار بصالة  -1

عديل معتمد من الهيئة للتوجه به لنقابة المحامين للتصديق  -2 الحضور للهيئة بعد مضى يومين عمل الستالم مشروع عقد الت
  . عليه ثم الى مكتب الشهر العقارى لتوثيقه 

  .ت الستكمال باقى االجراءات تسليم مشروع التعديل بعد توثيقه الدارة التعديال -3

  .تسلم المستندات الالزمة للتأشير بالتعديالت المطلوبة فى السجل التجارى للشركة الحضور للهيئة ل -4
 

  هـــــــام

 يوجد نموذج الطلب بإدارة التعديالت. 

 لرسوم المقررة للنشر بالنسبة للنشر فى صحيفة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بصحيفة االستثمار للوقوف على ا
 .ومكان سدادها 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  املنشأة الفرديــــة

  

  تعديل البيانات االساسية

  

  :املستندات املطلوبة

 .مستخرج حديث من السجل التجارى والبطاقة الضريبية  -1

 .توكيل من صاحب المنشأة يتضمن إجراء التعديــالت  -2

  . الصحيفة ان وجدتأوشاة صورة كتاب تأسيس المنشأة وصورة اى كتاب تعديل تم على المن -3

 .لتعديل المراد ادخاله على المنشأةطلب با -4

 .إيصال سداد رسوم النشر في صحيفة االستثمار  -5
  

  : زمن أداء اخلدمــة 

 4 أيام عمل بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .  
  

  :اخلطــــــوات 

  . بالدور الثانى لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها) 2(التوجه الى ادارة التعديالت بمجمع خدمات االستثمار بصالة  -1

  .تسلم كتاب السجل والضرائب الحضور للهيئة ل -2
 

  هـــــــــــام

  بالنسبة للنشر فى صحيفة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بصحيفة االستثمار للوقوف على
 .الرسوم المقررة للنشر ومكان سدادها 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   لقانونى للشركاتتغيري الشكل ا

  :املستندات املطلوبة

المتضمن الموافقه على تغيير الشكل القـانونى  ) محضر اجتماع جماعه الشركاءأو(محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه     -1
  0للشركه 

  0 م الصادر من اللجنه المشكله من الهيئه والخاص بتقييم  الشركه بمناسبه تغيير شكلها القانونىيتقرير التقي -2

المتضمن الموافقه على ماانتهت اليـه اللجنـه   ) محضر اجتماع جماعه الشركاءأو(محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه   -3
  0المشكله من الهيئه من تقييم للشركه 

يـتم تـسليمها   ) على أن يكون االسم مشتق من الغرض للشركات المـساهمة        (شهادة عدم التباس لالسم من السجل التجارى         -4
تثمر للكشف عن االسم بالسجل التجارى واعادتها باعتماد السجل ، أما فيما يتعلق بفرع االسكندرية فيتم الحـصول علـى       للمس

 .الموافقة على طريق الفاكس 

  0 اشهر 3صوره حديثه من السجل التجارى لم يمر عليها اكثر من  -5

  ) .97 لسنة 8كة الخاضعة للقانون رقم و القرارات فى حالة الشر(ن جميع التعديالت الصادره للشركه  صوره م- -6

 0للشركه الجديده مسبوق بتمهيد مناسب لتغيير الشكل القانونى)  العقد والنظام االساسى على حسب االحوال أو( مشروع عقد -7

 8 للشركات المقامة وفقاً ألحكام القـانون رقـم    ) شركات األشخاص (التوكيالت لجميع الشركاء فى حالة تغيير الشكل القانونى          -8

  .97لسنة 

فى حالة تحول الشكل القانونى من شركة أشخاص أو شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة أو توصية باألسهم يتم             -9
اعطاء المستثمر شهادة موجهة لهيئة سوق المال للحصول على موافقتها على إصدار أسهم بالنسبة للشركات المقامـة وفقـاً          

  .97 لسنة 8 والقانون رقم 1981 لسنة 159ألحكام القانون رقم 

 .فى حالة دخول مساهمين غير مصريين ) شركات/أفراد(صورة من نموذج االستعالم األمنى  -10

 .على األقل من الزيادة النقدية عند تحول الشكل القانونى الى شركة مساهمة ودخول مساهمين جدد % 10شهادة بنكية بسداد  -11

 .النقدية ودخول مساهمين جدد عند التغيير لشركات ذات مسئولية محدودة من الزيادة % 100أو شهادة بنكية بسداد  -12

  

  : زمن أداء اخلدمــة 

 3 استيفاء كافة المستندات المطلوبة أيام عمل بعد.*  

  موافقة سوق المال/ توثيق الشهر العقارى / تصديقات نقابة المحامين : استيفاء الموافقات والتصديقات الخارجية المطلوبة مثل**  

 4عمل بعد ورود الموافقات والتصديقات يوم . 

  اسبوع عمـلانتهاء الخدمة بالكامل بعد . 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  :الرسوم املقـــررة  

  قيمة الرسم  نوع الرسم
الجهة مستحقة 

  الرسم
  مكان سداد الرسم

تغيير الشكل القانونى عقد 
  .للشركات 

بالنسبه للشركات الخاضعة 
  1981 لسنه 159للقانون 

   جم100

  
  الستثمارهيئة ا

  الشباك الموجود باالدارة العامة للجمعيات العادية 

ومجالس االدارة بالدور الثانى بمجمع خدمات 
  االستثمار

تغيير الشكل القانونى عقد 
  .للشركات 

بالنسبه للشركات الخاضعة 
  1997 لسنه 8للقانون 

  -  -  ال يوجد

  

  : اخلطــــــــــــــــــوات

  بالدور الثانى لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها ) 2(ت بمجمع خدمات االستثمار بصالة التوجه الى ادارة التعديال -1

بعد ورود موافقه هيئة سوق المال على (أو ) ** بعد مضى ثالثه أيام الستالم مشروع تغيير الشكل القانونى(الحضور للهيئة  -2
معتمد من الهيئة ) * العامه غير العاديه وعقد تغيير الشكل القانونىاصدار اسهم االندماج الستالم محضر اجتماع الجمعيه 

  .للتوجه به لنقابة المحامين للتصديق عليه ثم الى مكتب الشهر العقارى لتوثيقه 

  .تسليم مشروع التعديل بعد توثيقه الدارة التعديالت الستكمال باقى االجراءات  -3

  .أشير بالتعديالت المطلوبة فى السجل التجارى للشركة الحضور للهيئة لتسلم المستندات الالزمة للت -4

  .1981 لسنه 159بالنسبه للشركات الخاضعة للقانون * 

     .1997 لسنه 8بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون ** 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  حتويل الشركات من العمل بنظام املناطق احلرة اىل العمل بنظام االستثمار الداخلى

  0 1981 لسنة 159 أو القانون رقم 1997 لسنة 8 رقم وفقا ألحكام القانون

  

  :املستندات املطلوبة

 .موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة التى يتبعها المشروع على التحول للعمل بنظام االستثمار الداخلى -1

 .لحرة موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة على إلغاء ترخيص العمل الخاص بالمشروع بالمنطقة ا -2

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

 .مشروع العقد أو النظام االساسى مع مراعاة تضمينه ببند تمهيدى يوضح التطور التاريخى للشركة  -4

سم والمواد محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية المعتمد من الهيئة والمتضمن الموافقة على التحول وتعديل الغرض واال -5
 .المراد اخال تعديالت عليها لتوفيق وضع الشركة 

 .شهادة عدم التباس اسم الشركة مع غيره من الشركات  -6
  

  : زمن أداء اخلدمــة 

 3 أيام عمل بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة .  

  توثيق الشهر العقارى /تصديقات نقابة المحامين : استيفاء الموافقات والتصديقات الخارجية المطلوبة مثل . 

 4 أيام عمل بعد ورود الموافقات والتصديقات .  

  أسبوع عمـلالخدمة بالكامل بعد انتهاء.   
  

  اخلطــــــــــــــوات 

  . بالدور الثانى لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها) 2(التوجه الى ادارة التعديالت بمجمع خدمات االستثمار بصالة  -1

 معتمد من الهيئة للتوجه به لنقابة المحامين  للنظام االساسىر للهيئة بعد مضى ثالثه أيام الستالم مشروع عقد تحولالحضو -2
   . ثم التاشير به فى السجل التجارى للتصديق عليه ثم الى مكتب الشهر العقارى لتوثيقه

 لسنه 8 بالنسبة لقانون تكمال باقى االجراءات  نظامها االساسى بعد توثيقه الدارة التعديالت السأوتسليم عقد الشركة  -3
1997.  

  .تسلم المستندات الالزمة للتأشير بالتعديالت المطلوبة فى السجل التجارى للشركة  لالحضور للهيئة -4
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  إندماج الشركات

  :املستندات املطلوبة

محضر ( أو على االندماج معتمد من الهيئه فقةاديه للشركتين الدامجه  والمندمجة بالموامحضر اجتماع الجمعيه العامه غير الع -1
  .)اجتماع جماعه الشركاء

للشركتيين الدامجه و المندمجه بالموافقه على ) محضر اجتماع جماعه الشركاء (أومحضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه  -2
ماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه  العامة لالستثمار والمناطق الحره على ان يتضمن محضر اجتالهيئةالتقييم الصادر من 

 .) محضر اجتماع جماعه الشركاء (أو جالدامجه الموافقه على تعديل مواد النظام االساسى المرتبطه بعمليه االندما
 .شهاده عدم التباس لالسم من السجل التجارى فى حاله تعديل اسم الشركه  -3
 . اشهر 3من صوره حديثه من السجل التجارى لم يمر عليها اكثر  -4
 .صوره من جميع التعديالت والقرارات الصادره للشركتين الدامجه والمندمجه  -5
 .تقرير التقيم الصادر من اللجنه المشكله من الهيئه لصافى حقوق الملكيه للشركتين الدامجه والمندمجه -6
 .االندماجعقد االندماج يتضمن تطور الشركتين الدامجه والمندمجه من تاريخ انشائها وحتى تاريخ  -7
 .مشروع تعديل للشركه الدامجه متضمن المواد المراد تعديلها قبل وبعد التعديل -8
 81 لسنة 159 المركزى المصرى فى حالة مشروعات البنوك وشركات الصرافة المقامة وفقاً ألحكام القانون موافقة البنك -9

  . كالً فيما يخصه 97 لسنة 8والمقامة وفقاً ألحكام القانون رقم 

  : داء اخلدمــة زمن أ

 3 استيفاء كافة المستندات المطلوبة أيام عمل بعد.*  
  موافقة سوق المال/ توثيق الشهر العقارى/ تصديقات نقابة المحامين : استيفاء الموافقات والتصديقات الخارجية المطلوبة مثل** . 
 4عمل بعد ورود الموافقات والتصديقات يوم . 
  وع عمـلاسبانتهاء الخدمة بالكامل بعد .  

  :الرسوم املقـــررة  

  قيمة الرسم  نوع الرسم
الجهة مستحقة 

  الرسم
  مكان سداد الرسم

  عقد االندماج

ت الخاضعة للقانون بالنسبة   للشركا
  1981 لسنه 159

   جم100

  
  هيئة االستثمار

الشباك الموجود باالدارة العامة للجمعيات العادية ومجالس 
راالدارة بالدور الثانى بمجمع خد   مات االستثما

  عقد االندماج

ت الخاضعة للقانون بالنسبة   للشركا
  1997 لسنه 8

  -  -  ال يوجد

  : اخلطـــــــــــــوات 

  بالدور الثانى لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها ) 2(التوجه الى ادارة التعديالت بمجمع خدمات االستثمار بصالة  -1
بعد ورود موافقه هيئة سوق المال على اصدار اسهم  (أو) ** ثه أيام الستالم مشروع االندماجبعد مضى ثال(الحضور للهيئة  -2

معتمد من الهيئة للتوجه به لنقابة المحامين ) * االندماج الستالم محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه وعقد اإلندماج
  .للتصديق عليه ثم الى مكتب الشهر العقارى لتوثيقه 

  .مشروع التعديل بعد توثيقه الدارة التعديالت الستكمال باقى االجراءات تسليم  -3
  .تسلم المستندات الالزمة للتأشير بالتعديالت المطلوبة فى السجل التجارى للشركة الحضور للهيئة ل -4

لقانون *    .1981 لسنه 159بالنسبه للشركات الخاضعة ل

لقانون ** لنسبة للشركات الخاضعة ل    .1997 لسنه 8 با
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

 إنقسام الشركات

  :املستندات املطلوبة

محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه  المعتمد من الهيئه والمتضمن الموافقه على تقسيم الشركه وتقيمها مـن               -1
   0الهيئه بغرض االنقسام

  . اكثرأولى شركتيين تقرير التقييم الصادر من اللجنه المشكله من الهيئه والخاص بتقييم الشركه وتقسيمها ا -2

  .محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه للشركه المتضمن الموافقه على التقييم والتقسيم -3

  . اشهر3صوره حديثه من السجل التجارى لم يمر عليها اكثر من  -4

  .صوره من جميع التعديالت الصادره للشركه  -5

 . ق به تعديل المواد المراد ادخال التعديالت عليهامشروع عقد تقسيم للشركه الى شركه قاسمه وشركه منقسمه مرف -6

 .صورة نموذج االستعالم األمنى فى حالة دخول مساهمين غير مصريين  -7

 ، 97 لسنة 8موافقة البنك المركزى المصرى فى حالة مشروعات البنوك وشركات الصرافة المقامة وفقاً ألحكام القانون رقم             -8
   .81 لسنة 159وأحكام القانون 

  : داء اخلدمــة زمن أ

 3 استيفاء كافة المستندات المطلوبة أيام عمل بعد.*  
  موافقة سوق المال/ توثيق الشهر العقارى / تصديقات نقابة المحامين : استيفاء الموافقات والتصديقات الخارجية المطلوبة مثل**  
 4عمل بعد ورود الموافقات والتصديقات يوم . 
  وع عمـلاسبانتهاء الخدمة بالكامل بعد .  

  :الرسوم املقـــررة  

  قيمة الرسم  نوع الرسم
الجهة مستحقة 

  الرسم
  مكان سداد الرسم

  عقد االنقسام

بالنسبه للشركات الخاضعة للقانون 
  1981 لسنه 159

   جم100

  
  هيئة االستثمار

  الشباك الموجود باالدارة العامة للجمعيات العادية 

  مات االستثمارومجالس االدارة بالدور الثانى بمجمع خد

  عقد االنقسام

شركات الخاضعة للقانون  سبه لل  8بالن
سنه    1997ل

  -  -  ال يوجد

  : اخلطــــــــــــــــــوات

رة التعديالت بمجمع خدمات االستثمار بصالة  -1   بالدور الثانى لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها ) 2(التوجه الى ادا
بعد ورود موافقه هيئة سوق المال على اصدار اسهم  (أو) ** ثالثه أيام الستالم مشروع االنقسامبعد مضى (الحضور للهيئة  -2

معتمد من الهيئة للتوجه به لنقابة المحامين ) * االندماج الستالم محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه وعقد االنقسام
  .للتصديق عليه ثم الى مكتب الشهر العقارى لتوثيقه 

  .يم مشروع التعديل بعد توثيقه الدارة التعديالت الستكمال باقى االجراءات تسل -3
عديالت المطلوبة فى السجل التجارى للشركة الحضور للهيئة ل -4   .تسلم المستندات الالزمة للتأشير بالت
 . 1981 لسنه 159بالنسبه للشركات الخاضعة للقانون  * 

 .   1997ه  لسن8بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون ** 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  ) أشخاص –أموال ( تصفية الشركات 

ءات التصفية:  املرحلة األوىل –أ     السري يف إجرا

  : املستندات املطلوبة 

بالنـسبة لـشركات    (  الـشركاء  ةأو محضر جماع   ) االموالبالنسبة للشركات   ( محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية      -1
ية وتعيين مصفى ومهامه ومدة التصفية وفى حاله إذا كان غرض الـشركة       المتضمن وضع الشركة تحت التصف     )األشخاص

  .عتمد من الهيئة العامة لسوق المال يرد محضر االجتماع مراق المالية ول في األأوالتد

  . توكيل من رئيس مجلس اإلدارة حسب األحوال لمندوبه في تسليم واستالم المستندات المطلوبة أوتفويض  -2

 .مشتمل أخر التعديالت صحيفة االستثمار أو يل رأس المال لتعدصورة أخر قرار  -3

صـورة البطاقـة الشخـصية    + تصفيتها بالنسبة لشركات األشخاص   أوتوكيالت من جميع الشركاء متضمنة فسخ الشركة         -4
 .للوكيل 

 .مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على استخراجه أكثر من ثالثة شهور  -5

 81 لـسنة  159صرى فى حالة مشروعات البنوك وشركات الصرافة المقامة وفقاً للقانون رقـم      موافقة البنك المركزى الم    -6
 . كالً فيما يخصه 97 لسنة 8والقانون رقم 

  :زمن أداء اخلدمة 

  ن عمل يومي

  :الرسوم املقررة

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

  اعتماد محضر الجمعية الغير عادية -

  

   جنية100-

  عن كل نسخة يتم اعتمادها

   بدون رسوم-   اعتماد جماعة الشركاء-

رة العامة   هيئة االستثمار الشباك الموجود باإلدا
إلدارة  للجمعيات العادية ومجالس ا

بمجمع خدمات ) 2(بصالة 
  االستثمار

وات    :اخلطــــ

ر إليها ) 2(لة  التوجه إلى شباك إدارة التعديالت مجمع خدمات االستثمار صا-1   .لتقديم الطلب ومرفق به المستندات المشا

 :الحضور للهيئة بعد مضى يومين عمل-2

  97 لسنة 8بالنسبة للشركات الخاضعه للقانون 

رة التعديالت موجه للسجل التجاري المختص بالتأشير بوضع الشركة تحت التـصفية واسـم المـصفى   أو  يتم تسليم خطاب للمصفى       -  و  وكيله من ادا
 .مهامه ومدة التصفية

   81 لسنة 159بالنسبة للشركات الخاضعه للقانون 

 يتم تسليم محضر اجتماع الجمعية الغير العادية معتمد من الهيئة موجه للسجل التجارى المختص بالتأشير بوضع الـشركة تحـت التـصفية واسـم      -
  .المصفى و مهامه ومدة التصفية



  

19 

ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   شركة من السجل التجاريشطب قيد ال:  املرحلة الثانية –ب 

وبة    :املستندات املطل

 )بالنسبة لشركات األشـخاص  (  الشركاء ةأو محضر جماع   ) لشركات االموال بالنسبة  ( محضر اجتماع الجمعية العامة العادية       1

  .التصفية المتضمن الموافقة على اعتماد ناتج 

ـاري    واسعة االنتشار خالن صباحيتينما يفيد النشر في جريدتين يوميتي    -2 ل أسبوع من تاريخ التأشير بالتصفية فى الـسجل التج
 :متضمنا ما يلي 

  اسم الشركة مقرونا بعبارة تحت التصفية.  

  اسم المصفى ومدة التصفية وملخص بمهمته. 

              ـاريخ النـشر ميعاد بدء تلقيه لطلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها على أن يكون هذا الميعاد الحقـا لت
 .مسة عشر يوما على األقل بخ

فى ما على الشركة من التزامات وال أو المساهمين لمسئوليتهم التامة عن أعمال التصفية وانه أوإقرار من المصفى والشركاء   -3
  . الغير أو عليها التزامات اتجاه الشركاء ديوج

 .اد القوائم المالية الحساب النهائي للتصفية معتمد من المصفى طبقا لألصول المهنية المرعية في إعد -4

 . والمعتمدة من السيد مراقب الحسابات ةميزانية التصفية متضمنة تقرير المصفى وحسابات التصفي -5

 .السجل التجاري المتضمن وضع الشركة تحت التصفية  -6

   . الشركاء باستالمهم كافه مستحقاتهم بعد التصفيةأو  إقرار من المساهمين -7
 

  :زمن أداء اخلدمة 

  يوم عمل  3

  :الرسوم املقررة 

  مكان سداد الرسم  الجهة مستحقة الرسم  قيمة الرسم  نوع الرسم

   جنيه100-  محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 

  عن كل نسخة يتم اعتمادها

  بدون رسوم  محضر اجتماع جماعه الشركاء

الشباك الموجود باإلدارة العامة   هيئة االستثمار
للجمعيات العادية ومجالس 

بمجمع ) 2(اإلدارة بصالة 
  خدمات االستثمار



  

20 

ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  :اخلطــــوات 

  : بالنسبة لشركات األموال 

رة الجمعيات بصالة -1 ر لتقديم الطلب والمستندات المشار إليها) 2( التوجه إلى شباك إدا   بمجمع خدمات االستثما

  :بالنسبة لشركات األشخاص 

رة التعديالت بصالة -1 ر لتقديم  الطلب والمستندات المشار إليهابمج) 2( التوجه إلى شباك إدا    مع خدمات االستثما

    يوم عمل3الحضور للهيئة بعد -2

  :97 لسنة 8بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 

 فى حالـه  -إدارة التعديالت(  يتم تسليم خطاب للمصفى أو وكيله موجه للسجل التجاري المختص بالتأشير بمحو قيد الشركة من السجل التجارى من       -
 )  فى حاله شركات األموال-تإدارة الجمعيا(أو من)شركات األشخاص 

   81 لسنة 159بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 

خطاب بمحو قيد الشركة من الـسجل التجـارى  مـوجهين      + معتمد من الهيئة  )تإدارة الجمعيا ( يتم تسليم محضر اجتماع الجمعية العامه العادية من        -
   المختص بالتأشير بمحو قيد الشركة من السجل التجاري للسجل التجاري
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  تصفية املنشأة الفردية

   :املستندات املطلوبة

   .المنشأة تأسيس كتابصورة  -1

 . محو قيدها من السجل التجارى  أوصورة من توكيل صاحب المنشاة لوكيله بشطب المنشاة -2

 . شهور 3عليه مستخرج حديث من السجل التجارى للمنشاة لم يمر  -3

 .بعدم وجود اى مستحقات على المنشاة )  مكتب التامينات / مكتب الضرائب ( شهادتين من كال من  -4

  

  : زمن اداء اخلدمة

   .ايام عمل بعد استيفاء كافه المستندات المطلوبة3 

رة    :الرسوم املقر

  بدون رسوم 

  : اخلطــوات 

   .لتقديم  الطلب والمستندات المشار إليها خدمات االستثماربمجمع ) 2( التوجه الى شباك التعديالت صاله -1

   .  ايام عمل3الحضور للهيئة بعد  2

   . وكيلهأو  يتم تسليم خطاب للسجل التجاري المختص بمحو قيد الشركة من السجل التجاري لصاحب المنشاة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  




