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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  اعفاء عقود الرهن والقرض وشراء االراضى واالصول الثابتة من ضربية الدمغة

  التوثيق والشهر ومن رسوم

وبة   :املستندات املطل

ـنك وأن يكـون باسم الشركة أوصـورة عقـد القرض  -1  المنشأة أو الـرهن المطلوب أعفاءه مختـوم بخـاتم الب
 .بغرض تنفيد مشروعها 

ي ( صـورة عقـد التاجير التمويلى المعتمد من  -2 فى حالة ( تعهد بتقديمه أوباستخدام القرض ) ادارة التاجير التمويل
  ). شركات التأجير التمويلى

فى حالة ما اذا كان (  المنشأة أو صالح للقيد فى السجل العينى باسم الشركة أوقد بيع نهائى صالح للشهر صورة ع -3
  ).االعفاء المطلوب على ارض المشروع

 :فى حالة عقــود الرهن والقرض يراعى االتى -4

  97لسنه ) 8(ن رقم من القـانو) 20( المادة ألحكامعدم مرور خمس سنوات على قيد الشركة بالسجل التجارى طبقا.  

  مادة رقم ألحكامعدم تمام تنفيد المشروع طبقا   .89 لسنه 230قانون رقم ال ألحكامبالنسبة للمشروعات المقامة طبقا ) 14( ال

 ). التنفيدى للشركةشروع الشركة للوقوف على الموقف لمعاينة مه الحالة األمر يتطلب تشكيل لجنةفى هذ         ( 

  و يطبق علي 1981 لسنه 159من القانون رقم ) 21( المادة ألحكامقيد الشركه بالسجل التجارى طبقا عدم مرور عام علي 
مقامة وفقا   .1981 لسنه 159 القانون ألحكامالشركات ال

   : زمن اداء اخلدمة

  . أيام عمل فى حالة استيفاء جميع المستندات5    

ملقررة    :الرســوم ا
 

  . بالدور الثاني 2 جنيه مصرى بخزينة الهيئة بصالة 2000في حالة وجود معاينات يتم سداد 

  

 اخلطوات

ديم طلب باسم بالدور الثاني بمجمع خدمات االستثمار لتق) 2(التوجه الى الشباك الخاص بادارة الخدمات الفنيه بصالة رقم  -1
ـات أموال(  العضو المنتدب للشركةأومقدم من رئيس مجلس االدارة السيد رئيس القطاع  المسئول  المدير أو ) شركـ

مختوم  تفويض  رسمى أو من الوكيل بموجب توكيل أو)منشأة فردية ( ب المنشأة أو صاح) شركات اشخاص ( للشــركات 
  .بخاتم الشركة 

   .الحضور الى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم صورة التوصية المعده للجهة المختصة -2

  :يئة لكل من   يرسل خطاب مع مندوب من اله-3     

    .) الرهنأوفى حالة عقود القرض ( مكتب نشاط توثيق البنوك  

    .)فى حالة اعفاء االرض ( مأمورية الشهر العقارى المختص  
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   تسجــيل عــقود شــراء االراضى أو األصــول الثابتة وفروع البنــوك واملقـار اإلدارية

  كامل رســوم التوثيق والشهر مـع ســداد

  :ات املطلوبة املستند

 .صوره السجل التجارى  .1

 .صوره البطاقه الضريبيه  .2

  .صوره سند الحيازه  .3

أو صالح  )المنشأة/يكون باسم الشركة (  االصول الثابتة المراد تسجيلها صالح للشهر أوصورة عقد شراء االرض  .4
 .للقيد فى السجل العينى 

فى حالــة شركـــات )  ادارة التاجير التمويلي (صورة  عقد التأجير التمويلى معتمد و مقيد بسجل العقود  .5
 .التاجير التمويلى 

 . المنشأة أوموافقة السلطة المختصة للشركه  .6

  ) .البنك المركزي / بنوك ( موافقه الجهة الفنيه التابع لها تلك الشركات  .7
   

  :  زمن اداء اخلدمة

  . فى حالة استيفاء جميع المستندات أيام عمل5

  :الرسوم املقررة 

  .د ــال توج  

   :وات ـــ اخلط 

    

ديم طلب باسم السيد بالدور الثانى بمجمع خدمات االستثمار لتق) 2( التوجه الى شباك االدارة العامة للخدمات الفنيه بصاله  -1
  المسئول للشركات  المدير أو) ات أموالشرك( أو العضو المنتدب للشركة مقدم من رئيس مجلس االدارةرئيس القطاع 

 مختوم بخاتم الشركةكيل بموجب توكيل أو تفويض  رسمى  من الو أو)منشأة فردية ( ب المنشأة أو صاح) كات اشخاصشر( 
 

  .ة لمأمورية الشهر العقارى المختص الحضور الى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم صورة التوصية الصادر -2

   .  يرسل خطاب التوصية مع مندوب من الهيئة -3
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

 قانون من) 20( من املادة 3ود متــلك االموال املؤجرة الىت تبــرم وفقا ألحكام البند اعفاء عقــ

  التأجري التمويلى من رسوم التوثيق و الشهر والقيد بالشهر العقارى

  

  :املستندات املطلوبة 

  . رىر عليه من مصلحة الشهر العقامؤش)  صالح للقيد فى السجل العينىأوصالح للشهر  (قد البيع صورة ع -1

 وفقا للمادة فى حالة شركات التأجير التمويلي) دارة التاجير التمويليبإ(قود مقيد بسجل العد التأجير التمويلى معتمد و عقورةص -2
  .من قانون التاجير التمويلى) 26(

  

   :زمن اداء اخلدمة 

  

  .  أيام عمل فى حالة استيفاء جميع المستندات5   

  

ة   :الرسوم املقرر

  . دـــال توج   

   

  :اخلطـــوات

  

بالدور الثانى بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب باسم السيد ) 2(التوجه الى شباك االدارة العامة للخدمات الفنيه بصاله  -1
  المسئول للشركات  المدير أو) شركات أموال( أو العضو المنتدب للشركة رئيس القطاع ومقدم من رئيس مجلس االدارة

  . مختوم بخاتم الشركة تفويض  رسمىأو من الوكيل بموجب توكيل أو )منشأة فردية ( ب المنشأة حأو صا) شركات اشخاص(

  . الحضور الى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم صورة التوصية الصادرة لمأمورية الشهر العقارى المختص -2

  .يرسل خطاب التوصية مع مندوب من الهيئة   -3
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

لبيع فى االصول ليةالتصرف با الرأمسا     

  

وبة    :املستندات املطل

  

 .موافقة السلطة المختصة بالشركة على التصرف فى األصول الرأسمالية  -1

 .صورة الفاتورة السابق اعتمادها لالصل  المتصرف فيه من الهيئة -2

  السابق اصدارها  فيها والفواتير صورة من توصية الهيئة السابق صدورها بمنح االعفاء لألصول الرأسمالية المطلوب التصرف -3

  .) معداتأوفى حالة ان األصول الرأسمالية أالت (

 .موافقة البنك الراهن فى حالة وجود رهن -4

  .)فى حالة البيع خارج مصر(  المعدات المطلوب بيعها للخارج أوفاتورة تصدير االالت  -5

  

   :زمن اداء اخلدمة 

  

    . ساعة48 

  :الرسوم املقــررة   

  .ال توجد 

ـــــاخلط        : واتـ

باسم السيد رئيس طلب بالدور الثانى بمجمع خدمات االستثمار لتقديم    ) 2(التوجه الى شباك االدارة العامة للخدمات الفنيه بصاله          -1
ـ  أو) شركــات أمـوال  (  العضو المنتدب للشركة   أومقدم من رئيس مجلس االدارة      القطاع   سئول للـشــركات   المـدير الم

مختوم بخـاتم    تفويض  رسمى أو من الوكيل بموجب توكيل      أو )منشأة فردية ( المنشأة   أو صاحــب ) شركات اشخـــاص (
  .الشركة 

فى حالة ان االصـل  (  الحضور الى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم الفاتورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية                 -2
  ) .الراسمالى اآلت ومعدات 

  :  يرسل خطاب لكل من 

 ات مصلحة الجمارك مع صورة مبلغة للممثل الجمارك بالمجمع ادارة االعفاء.  

  مأمورية ضرائب االستثمار.  

  فى حالة ان االصل الرأسمالى عقارات ( الشهر العقارى(.   
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

التصدير   اعتماد فواتري االسترياد و 

  :املستندات املطلوبة 

 :اآلتي متضمنة الفاتورة المراد اعتمادها    -1

 اتورة طبقا لقرار تأسيسها سم الشركة المسجل بالفإ.  

 أن يكون مشمول الفاتورة متفقا مع غرض الشركة المعتمد من الهيئة. 

  .صورة سجل التجاري -2

   .صورة البطاقة الضريبية -3

  .صورة سند الحيازة  -4

 

  :زمن أداء اخلدمة 

  نفس اليوم  

 7 أيام عمل بالنسبة لحاالت استيراد المنتجات تامة الصنع .  

  "عدم استحقاقها يتم ردها خالل يومأوفاء الفاتورة في حالة عدم استي " .   
  

  : الرسوم املقررة

   .دــــــتوج ال 

  :  اخلطـــوات

  

رة الخدمات الفنية شباك الالتوجه إلى  -1 د بالدور الثاني بمجمع خدمات االستثمار لتقديم الطلب باسم السي) 2(بصالة الخاص بإدا
ركات أو المدير المسئول للش) ات أموالشرك(ركـة شلعضو المنتدب لل اأو س اإلدارةرئيس القطاع ومقدم من رئيس مجل

مختوم بخاتم الشركة تفويض  رسمي   أو من الوكيل بموجب توكيل أو )منشأة فردية  ( أو صاحب المنشأة) كات أشخاصشر(
  .على أن يتضمن الطلب الموافقة على اعتماد الفاتورة

   .مة الستالم الفاتورة معتمده و مختومة بخاتم شعار الجمهورية الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن الخد -2
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   )املنتجات للشركة فقط وفقا لغرضها املعتمد ( إصدار موافقة تصدير سنوية  

  

  :املستندات املطلوبة 

 

  .صورة السجل التجاري -1

  . صورة البطاقة الضريبية -2

  .صورة سند الحيازة  -3

   .كة بتصديرها من إنتاجها وفقا لغرضها المعتمد من الهيئةتعهد بأن المنتجات التي تقوم الشر -4
  

  :زمن أداء اخلدمة 

  

  . ساعة من تقديم الطلب وفى حالة استيفاء كافة المستندات 24

  

  :الرسوم املقررة

  

   . ال توجد 

   

  :اخلطــــوات  

رة الخدمات الفنيةشباك الالتوجه إلى  -1 دمات االستثمار لتقديم الطلب باسم السيد بالدور الثاني بمجمع خ) 2( بصالة الخاص بإدا
   المدير المسئول للشركات أو) شركات أموال (  العضو المنتدب للشركة أورئيس القطاع ومقدم من رئيس مجلس اإلدارة 

مختوم بخاتم الشركة  تفويض  رسمي أو من الوكيل بموجب توكيل أو) منشأة فردية(  صاحب المنشأة أو) شركات أشخاص ( 
   .ن يتضمن الطلب الموافقة على إصدار توصية للجمارك لتصدير منتجات الشركةعلى أ

  .ستالم خطاب التصدير الموجه للجمارك معتمد و مختوم بخاتم شعار الجمهورية  الهيئة بعد مضى زمن الخدمة الالحضور إلى -2
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  )لإلصالح واإلعادة مرة أخرى ( إعادة تصدير آالت ومعدات 

  

  :بة املستندات املطلو

 

  .فاتورة التصدير المراد اعتمادها  -1

 . االلة السابق اعتمادها أوصورة فاتورة استيراد المعدة  -2

 ) .في حالة الحصول علي اعفاء جمركي(الصادر من الهيئة % 5صورة خطاب  -3

 

  :زمن اداء اخلدمة 

  .    نفس اليوم 

  

  :الرسوم املقررة

  .د ـــال توج    

   

  :اخلطــــوات

  

ـدور الثـاني بمجمـع خـدمات االسـتثمار لتقـديم الطلـب        ) 2( بـصالة  الخاص بإدارة الخدمات الفنيـة شباك الالتوجه إلى   -1 بال
ـدب للـشركة    باسم الســيد رئيس القطـاع ومقـدم مـن رئـيس مجلـس االدارة               ـات أمـوال  (أو العـضو المنت   ) شركــ

   مـن الوكيـل بموجـب توكيـل     وأ )منـشأة فرديـة  (ب المنـشأة  أو صـاح ) شركات اشـخاص  ( المسئول للشركات     المدير أو

  .مختوم بخاتم الشركة   تفويضأو

   .الحضور الى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم الفاتورة معتمدة من المهندس ومختومة بخاتم شعار الجمهورية -2
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  %5اإلفراج اجلمركى وإصدار توصيات ملصلحة اجلمارك لتطبيق الفئة اجلمركية املوحدة 

  : طلوبة املستندات امل

  .وصول بها جمرك المتفقا مع غرض الشركة وموضحاً)  جهاز – معدة –آلة ( الفاتورة ومشمولها  -1

   .صورة السجل التجارى -2

 .صورة بطاقة ضريبية  -3

 .صورة سند الحيازة  -4

 :نوعية النشاط على النحو التالي لعلى أن يراعى تقديم المستندات وفقا 

 النقل السياحي:  

  .امة للنقل السياحي بوزارة السياحةموافقة اإلدارة الع ▪

  .) توسع –إنشاء (  قرار وزارة السياحة  ▪

  .عقد تأجير تمويلى ألتوبيسات النقل السياحى  ▪

  التأجير التمويلي:  

   .عقد معتمد من ادراة التاجير التمويلي  ▪

  محطات الغاز الطبيعي:  

   .عقد موقع من الشركة المصرية القابضة للغازات الخاصة بالمحطات ▪

  . تقديم سند حيازة المحطة  ▪

   :زمن أداء اخلدمة

  . ساعة من تقديم الفاتورة في حالة استيفائها لكافة االشتراطات 24

  :الرسوم املقررة

  .د ـــال توج  

  :اخلطــوات

ـدور الثـاني بمجمـع خـدمات االسـتثمار لتقـديم الطلـب        ) 2( بـصالة    الخاص بإدارة الخدمات الفنيـة    شباك  الالتوجه إلى    . 1 بال
ـ  أواسم السيد رئيس القطاع ومقدم مـن رئـيس مجلـس اإلدارة             ب ـدير  ) شـركات أمـوال  (ضو المنتـدب للـشركة      الع أو الم

 تفـويض   أو مـن الوكيـل بموجـب توكيـل      أو)منـشأة  فرديـة    (أو صاحب المنـشأة     ) شركات أشخاص (المسئول للشركات   
  .مختوم بخاتم الشركة رسمي 

 الستالم  الفاتورة والخطـاب الموجـه للجمـارك معتمـدين  و مختـومين بخـاتم           الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن الخدمة       . 2
  .شعار الجمهورية 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

التوثيق للمعامالت اخلارجية املقدمة لوزارة اخلارجية بغرض      اعتماد املستندات 

  : املستندات املطلوبة 

 .المستند المطلوب اعتماده وتوثيقه من الخارجية  -1

  .ايصال سداد الرسوم صورة  -2

  .سجل تجارىالرة صو -3

  .البطاقة ضريبيةصورة  -4

  .سند الحيازةصورة  -5
 

                    

  :زمن أداء اخلدمة  

  .نفس اليوم في حالة عدم وجود استيفاءات

  

  :الرسوم املقررة  

  . للمستند الواحدصريمنيه ج 100

  

  اخلطـــوات

رة الخدمات الفنية شباك الالتوجه إلى  -1 ور الثاني بمجمع خدمات االستثمار لتقديم طلب باسم السيد بالد) 2(بصالة الخاص بإدا
شركات ( المدير المسئول للشركات أو) شركات أموال( العضو المنتدب للشركة أورئيس القطاع ومقدم من رئيس مجلس اإلدارة 

   .شركة مختوم بخاتم ال تفويض  رسمي أو من الوكيل بموجب توكيل أو) فردية  منشأة( صاحب المنشأة أو) أشخاص

  .الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن الخدمة الستالم المستند المعتمد  مختوم بخاتم شعار الجمهورية  -2
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

صية لدى جهات خمتلفة  ز مدينمرور(التو رك  صحة دخول ميناء ضرائب  سجل ة جها   ) مجا

  : املستندات املطلوبة 

   .صورة السجل التجارى  -1

   .ةصورة البطاقة الضريبي -2

 .صورة  سند الحيازة  -3

 

  :زمن أداء اخلدمة 

  . ساعة في حالة استيفاء كافة المستندات  48 خالل

  

  :الرسوم املقررة  

  .د ـــال يوج

  

  :اخلطـــوات

ـاني بمجمـع خـدمات االسـتثمار لتقـديم طلـب باسـم           ) 2( بصالة   الخاص بإدارة الخدمات الفنية   شباك  الالتوجه إلى    -1 بالدور الث
ـدير المـسئول   أو) شـركات أمـوال   (  العـضو المنتـدب للـشركة    أوقطاع ومقدم من رئيس مجلس اإلدارة   السيد رئيس ال    الم

 تفـويض  رسـمي   أو مـن الوكيـل بموجـب توكيـل     أو)منـشأة فرديـة     (  صاحب المنشأة    أو) شركات أشخاص   ( للشركات  
  .على أن يكون محددا به الجهة المراد إصدار التوصية لها مختوم بخاتم الشركة 

  .الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن الخدمة الستالم خطاب التوصية معتمد و مختوم بخاتم شعار الجمهورية  -2
  

  



  

44 

ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   اعتماد الطلبات املقدمة من الشركات واملنشآت إلثبات خضوعها ألحكام قانون االستثمار

  

  : املستندات املطلوبة   

  .صورة السجل تجارى  -1

  .صورة البطاقة ضريبية  -2

  .ند الحيازة صورة س -3

  

  :زمن أداء اخلدمة 

  .نفس اليوم في حالة عدم وجود استيفاءات  

  

  :الرسوم املقررة  

  .د ـــال يوج

  

  :اخلطوات

ـديم طلـب        ) 2( بـصالة  الخاص بإدارة الخـدمات الفنيـة   شباك  الالتوجه إلى    -1 ـدمات االسـتثمار لتق بالـدور الثـاني بمجمـع خ
ـدير  أو) شـركات أمـوال   (  العـضو المنتـدب للـشركة       أولـس اإلدارة    باسم السيد رئيس القطاع ومقدم من رئـيس مج          الم

 تفـويض   أو مـن الوكيـل بموجـب توكيـل     أو)منـشأة فرديـة    (  صاحب المنشأة    أو) شركات أشخاص   ( المسئول للشركات   
   .و مرفق به المستند المراد اعتمادةمختوم بخاتم الشركة  رسمي

   .الستالم المستند المعتمد  الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن الخدمة  -2
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   )عدا سيناء ( شطب فروع جديدة للمنشآت الفرديةداخل مجهورية مصر العربية –افتتاح 

  :املستندات املطلوبة 

ـد تمليـك     / مثبت التاريخ بالشهر العقارى     عقد ايجار   ( سند حيازة    -1  )صـالح للقيـد فـى الـسجل العينـى      /صـالح للـشهر   عق

    .للفرع الجديد

 .تجارى الالسجل صورة  -2

 .ضريبية الصورة البطاقة  -3

 

  :زمن أداء اخلدمة 

 . ساعة في حالة استيفاء جميع المستندات 48

  :الرسوم املقررة  

  .د ـــال يوج

ـــــاخلط   :واتـ

ـاني بمجمـع خـدمات االسـتثمار لتقـديم  طلـب        ) 2( بـصالة  الخاص بإدارة الخدمات الفنية   شباك  الالتوجه إلى    -1 ـدور الث بال
  تفـويض أو مـن الوكيـل بموجـب توكيـل     أو)منـشأة فرديـة    ( لسيد رئيس القطاع ومقدم من صاحــب المنشأة        باسم ا 

    .مختوم بخاتم المنشأة 

ـاب لكـل مـن           -2 ـد مـضى زمـن الخدمـه السـتالم خط ـارى   (الحضور الى الهيئه بع  مأموريـة ضـرائب   –الـسجل التج
   .معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية) االستثـمار 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   )جلميع الشركات واملنشآت ( افتتاح فروع خارج مجهورية مصر العربية 

  :املستندات املطلوبة

  .موافقة السلطة المختصة بالشركة على افتتاح الفرع المطلوب مع تحديد الجهة المراد التوصية لديها  -1

 .صورة السجل التجاري  -2

 .صورة  البطاقة الضريبية   -3

  .صورة سند الحيازة   -4

  

داء ا   :خلدمة زمن أ

 . ساعة فى حالة استيفاء جميع المستندات 48

  

  :الرسوم املقررة  

  .د ـــال يوج

  

ـــــاخلط   :واتـ

  

رة الخدمات الفنيةشباك الالتوجه إلى  -1   بالدور الثاني بمجمع خدمات االستثمار لتقديم  طلب باسم السيد ) 2( بصالة الخاص بإدا

  أو المدير المسئول للشركات ) شركات أموال ( العضو المنتدب للشركة  أورئيس القطاع ومقدم من رئيس مجلس االدارة 

  . مختوم بخاتم الشركة ي تفويض  رسمأو من الوكيل بموجب توكيل أو )منشأة فردية( صاحب المنشأة أو) شركات اشخاص(

 معتمد ومختوم بخاتم شعار الموجه للجهة المطلوب التوصية لديها الحضور الى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم الخطاب -2
   .الجمهورية 
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  بدء اإلنتاج والتشغيل مبوقع مؤقت

  :املستندات املطلوبة 

  .موافقة السلطة المختصة بالشركة  -1

  . مملوكة للغير أولموقع مع توضيح استخدام آالت ومعدات مملوكة للشركة مثبت تاريخ بالشهر العقارى لعقد إيجار  -2

 .التجاري صورة السجل  -3

   .ضريبيةالصورة  البطاقة  -4

   .صورة سند الحيازة -5

  

  :زمن أداء اخلدمة 

  . أيام عمل  5

  :الرسوم املقررة  

  . دـــال يوج

ـــــاخلط   :واتـ

ة الخاص بإدارة الخدمات الفنيةشباك الالتوجه إلى  -1 بالدور الثاني بمجمع خدمات االستثمار لتقديم  طلب باسم السيد رئيس ) 2( بصال
رة القطاع ومقدم ) شركات أشخاص( المدير المسئول للشركات أو) شركات أموال( العضو المنتدب للشركة أو من رئيس مجلس اإلدا

  .مختوم بخاتم الشركة  تفويض  رسمي أو من الوكيل بموجب توكيل أو) منشأة فردية( صاحب المنشأة أو

  . الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن الخدمة الستالم التوصية بالموافقة  -2

رة اإلعفاءات الجمركية  -3  بعد ختمه )ة استيراده اآلت ومعدات للشركةفي حال(يرسل خطاب إلى مأمورية ضرائب االستثمار والى إدا
  .بخاتم شعار الجمهورية ، وصورة مبلغة للشركة تسلم ألصحاب الشأن 

  

  

  

  

  

  



  

48 

ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   التشغيل لدى الغري

  :املستندات املطلوبة 

  

  .ة موافقة السلطة المختصة بالشرك -1

 .عقد االتفاق للتشغيل لدى الغير  -2

 .صورة السجل التجاري  -3

 .صورة البطاقة الضريبية  -4

  .صورة سند الحيازة  -5

   

  :زمن أداء اخلدمة  

   . أيام عمل3

  :الرسوم املقررة  

  .ال يوجد 

ـــــاخلط   :واتـ

ات االستثمار لتقديم  طلب باسم السيد بالدور الثاني بمجمع خدم) 2( بصالة الخاص بإدارة الخدمات الفنيةشباك الالتوجه إلى  -1
   المدير المسئول للشركات أو) شركات أموال(أو العضو المنتدب للشركة رئيس القطاع ومقدم من رئيس مجلس اإلدارة 

  .مختوم بخاتم الشركة   تفويض  رسميأو من الوكيل بموجب توكيل أو )منشأة فردية (أو صاحب المنشأة ) شركات أشخاص(

  .، وصورة مبلغة للشركة تسلم ألصحاب الشأن   إلى مأمورية ضرائب االستثماريرسل خطاب -2

  . للضرائب هصورة مبلغة من الخطاب الموج الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن الخدمة الستالم  -3
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  تقديم سند حيازة/النشاطاملوافقة على طلب مد مهلة لتنفيذ 

  ".تقديم سند حيازة خالل سنة/ بداية النشاط : دة بقرار التأسيسإستيفاء الشـــروط الوارعدم في حالة  "

  :املستندات املطلوبة 

 .التجاري صورة السجل  -1

  .ضريبيةالصورة البطاقة  -2

  

  :زمن أداء اخلدمة 

  . أيام عمل من تقديم الطلب مستوفى جميع المستندات 7

  :الرسوم املقررة  

ـد   .ال يوجــ

ـــــاخلط   :واتـ

  

ـدور الثـاني بمجمـع خـدمات االسـتثمار لتقـديم  طلـب            ) 2( بـصالة    الخاص بإدارة الخدمات الفنيـة    اك  شبالالتوجه إلى    -1 بال
ـدير  )  أمـوال   شـركات (أو العـضو المنتـدب للـشركة        باسم السيد رئيس القطاع ومقدم من رئـيس مجلـس اإلدارة             أو الم

 تفـويض   أولوكيـل بموجـب توكيـل     مـن ا أو )منـشأة فرديـة  (أو صـاحب المنـشأة   ) شركات أشخاص(المسئول للشركات   
   .موضحا مبررات عدم استيفاء الشرط المراد طلب مد المهلة لهامختوم بخاتم الشركة رسمي 

 :الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن الخدمة الستالم كال من  -2

  .خطاب إبالغ للشركة بما انتهى إليه الرأي المعتمد   

 .توم بخاتم شعار الجمهورية خطاب إلى مأمورية ضرائب االستثمار معتمد ومخ  
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   تعديل أسم لفندق غري وارد بالنظام االساسى للشركة/ إطالق 

  :املستندات املطلوبة 

  . تعديلهأوموافقة مبدئية من وزارة السياحة علي اطالق االسم  -1

  .موافقة السلطة المختصة بالشركة  -2

  . ) فى حالة وجود رهن على الشركة ( موافقة البنك الراهن  -3

 .اقرار من الشركه بعدم وجود التزامات عليها قبل الغير فى ظل االسم المطلوب تعديله -4

  .تجارىالصورة السجل  -5

    .ضريبيةالصورة البطاقة  -6

   .صورة سند الحيازة -7
  

  :زمن أداء اخلدمة 

  . ساعة فى حالة استيفاء جميع المستندات  48

  : الرسوم املقررة

  .د ـــ   ال توج

ـ  ـ اخلطـ ــــ   :اتوـ

  

ت االستثمار لتقديم  طلب باسم السيد ) 2( بصالة الخاص بإدارة الخدمات الفنيةشباك الالتوجه إلى  -1 بالدور الثاني بمجمع خدما
ـات أموال(أو العضو المنتدب للشركة رئيس القطاع ومقدم من رئيس مجلس االدارة     المدير المسئول للشــركات أو) شركـ

  .مختوم بخاتم الشركة   تفويض  رسمىأو من الوكيل بموجب توكيل  أو)منشأة فردية(ة أو صاحب المنشأ) شخاصأشركات (

معتمد )  مأمورية ضرائب استثـمار –السجل التجارى (الحضور الى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم خطاب لكل من  -2
  .ومختوم بخاتم شعار الجمهورية 

  

  



  

51 

ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  )ئيه بغرض الشركةوارد ضمن الطاقة االيوا(إضافة خيت سفارى 

  :املستندات املطلوبة 

  .موافقة مبدئية من وزارة السياحة  -1

  .موافقة السلطة المختصة بالشركة  -2

  ) . جنوب سيناء–البحر األحمر ( يعمل فى نطاقها موافقة المحافظة التى -3

 .التراخيص الصادرة لليخت من الجهة المختصة  -4

  .تجارىالصورة السجل  -5

  .ضريبية الصورة البطاقة  -6

   .صورة سند الحيازة -7

  

  :زمن أداء اخلدمة 

  . ساعة فى حالة استيفاء جميع المستندات 48

  : الرسوم املقررة 

  

  .د ـــال توج   

  : اخلطــــوات  

  

رة الخدمات الفنيةشباك الالتوجه إلى  -1 بالدور الثاني بمجمع خدمات االستثمار لتقديم  طلب باسم السيد ) 2( بصالة الخاص بإدا
ـات أموال(أو العضو المنتدب للشركة ع ومقدم من رئيس مجلس االدارة رئيس القطا أو المدير المسئول للشــركات ) شركـ

مختوم بخاتم   تفويض  رسمىأو من الوكيل بموجب توكيل أو )منشأة فردية(أو صاحــب المنشأة ) شركات اشخـــاص(
  .الشركة 

معتمد ) ضرائب استثـمار   مأمورية–السجل التجارى (ب لكل من الحضور الى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم خطا -2
   .ومختوم بخاتم شعار الجمهورية

  

  

  

  



  

52 

ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   فتح فروع البنوك أو إلغائها

  :املستندات املطلوبة 

  . الغاء الفرع أوموافقة البنك المركزى على افتتاح  -1

   .ديدالج للفرع )موثق بالشهر العقارى عقد تمليك/ مثبت التاريخ عقد ايجار ( -2

  . الغاء الفرع أوموافقة مجلس ادارة البنك على افتتاح  -3

 ) .فى حالة فرع البنك االجنبى( موافقة المدير االقليمى  -4

  .صورة السجل تجارى -5

    .صورة البطاقة ضريبية -6

   .صورة سند الحيازة -7

  

  :  زمن أداء اخلدمة 

  . ساعة فى حالة استيفاء جميع المستندات 48

  :الرسوم املقررة

  .د ـــ توج   ال

ــــــوات    : اخلطـ

رة الخدمات الفنيةشباك الالتوجه إلى  -1 بالدور الثاني بمجمع خدمات االستثمار لتقديم  طلب باسم السيد ) 2( بصالة الخاص بإدا
 شركات( أو المدير المسئول للشركات) ات أموالشرك( أو العضو المنتدب للشركة رئيس القطاع ومقدم من رئيس مجلس االدارة

  .مختوم بخاتم الشركة   تفويض  رسمىأو من الوكيل بموجب توكيل  أو)منشأة فردية(ب المنشأة أو صاح) خاصشأ

معتمد )  مأمورية ضرائب استثـمار –السجل التجارى (الحضور الى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم خطاب لكل من  -2
   .ومختوم بخاتم شعار الجمهورية
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

    بفرع بنك اجنىبتعيني مدير اقليمى

  :املستندات املطلوبة 

  .موافقة البنك المركزى  -1

  .موافقة السلطة المختصة بالبنك  -2

  ) .فى حالة أن جنسية المدير االقليمى غير مصرى(صورة جواز السفر  صورة من بطاقة الرقم القومى أو  -3

 .استيفاء نمودج االستعالم االمنى  -4

  .تجارىالصورة السجل  -5

    .يبيةضرالصورة البطاقة  -6

  . صورة سند الحيازة -7

  

  :زمن أداء اخلدمة 

  .يتم اصدار التوصية بعد ورود نتائج االستعالم االمنى عن المدير االقليمى 

  

  الرسوم املقررة

  .د ـــالتوج

  : اخلطــــوات 

رة الخدمات الفنيةشباك الالتوجه إلى  -1 يم  طلب باسم السيد بالدور الثاني بمجمع خدمات االستثمار لتقد) 2( بصالة الخاص بإدا
ـات أموال(أو العضو المنتدب للشركة رئيس القطاع ومقدم من رئيس مجلس االدارة     المدير المسئول للشــركات أو) شركـ

مختوم بخاتم  تفويض  رسمى أو من الوكيل بموجب توكيل  أو)منشأة فردية(أو صاحــب المنشأة ) شركات اشخـــاص(
  .الشركة 

  .معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية  ) لسجل التجارىل(بعد مضى زمن الخدمه الستالم خطاب الحضور الى الهيئه  -2
  

  

  

  

  




