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  الستثمار الداخلىدمات افهرس دليل املستثمر خل
  رقم  اخلدمــــــــــة

  الصفحة
  6  االستقبال والرد على االستفسارات
  7 استصدار بطاقة المستثمر العربي

  التأســــيس :
  ذات المسئولية المحدودة ) –باألسهم التوصية  –شركات األموال (المساهمة   8

  11  شركات األشخاص
  13  المنشآت الفردية

تغييــر الشــكل القــانونى لشــركات األشــخاص المؤسســة وفقــا ألحكــام قــانون التجــارة الــى شــركة مســاهمة أو ذات مســئولية محــدودة أو 
  1981لسنه  159أو القانون رقم  1997لسنة  8توصية باألسهم سواء وفقا ألحكام القانون رقم 

15  

  16  تأسيس شركة (منقسمة) نتيجة أنقسام شركة أخرى
  17  تأسيس شركة (واقع) نتيجة وفاة صاحب منشأة فردية

  إجراء تعديالت فى العقود واألنظمة : 
  اعتماد محاضر اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية  18

  تعديل العقود واألنظمة األساسية :
  ل شركات األموا  12

  24  توصية بسيطة) –شركات األشخاص (تضامن 
  26  المنشأة الفردية (تعديل البيانات األساسية)

  27  تغيير الشكل القانونى للشركات 
و أ 1997لسـنة  8تحويل الشركات من العمل بنظام المناطق الحرة الى العمل بنظام االسـتثمار الـداخلى وفقـا ألحكـام القـانون رقـم 

  29  . 1981لسنة  159القانون رقم 

  30  اندماج الشركات
  32  انقسام الشركات

  34  أشخاص) –تصفية الشركات (أموال 
  37  تصفية المنشأة الفردية

  النشر فى صحيفة االستثمار :
  نشر العقود والنظم األساسية للشركات والمنشآت التى تم تأسيسها  38

  40  منشآتنشر تعديالت القرارات والنظم األساسية للشركات وال
  42  نشر بعض القرارات الخاصة 

  43  توثيق أعداد صحيفة االستثمار للخارجية
  44  استرداد رسوم النشر للشركات التى لم تستكمل إجراءات التأسيس

  45  تصحيح خطأ وارد بنسخ الصحيفة
  اعتماد المحاضــر :

والقانون رقم  1997لسنة  8الخاضعة ألحكام القانون رقم اعتماد محاضر اجتماع الجمعية العامة العادية بالنسبة للشركات   46
159/1981  

  48  ) .1981لسنه  159والقانون  1997لسنه  8(بالنسبة للشركات الخاضعة ألحكام القانون اعتماد محاضر اجتماع مجالس اإلدارة 
ات ذات المســئولية المحــدودة المقامــة التصــديق علــي قائمــه أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركات المســاهمة أو المــديرين فــي الشــرك

  50   81لسنه  159وفقا ألحكام القانون 
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  اخلدمــــــــــة
  رقم

  الصفحة

  52  . 1981لسنه  159التصديق على قوائم المساهمين أو الشركاء بالنسبة للشركات الخاضعة إلحكام القانون 
  54  1981لسنه  159ت اإلدارية بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة المنشاة وفقا ألحكام القانون اعتماد القرارا

  : الخدمات الفنية
) مـن 3اعفاء عقود الـرهن والقـرض وشـراء االراضـى واالصـول الثابتـة وعقـود تملـك األمـوال المـؤجرة التـى تبـرم وفقـًا ألحكـام البنـد (  55

  لتأجير التمويلى وذلك من ضربية الدمغة) من قانون ا20المادة (
  تسجــيل عــقود شــراء األراضى أو األصــول الثابتة وفروع البنــوك والمقـار اإلدارية مـع ســداد كامل رســوم التوثيق والشهر

57  

التـأجير التمـويلى مـن رسـوم التوثيـق  ) من قـانون20من المادة ( 3إعفاء عقــود تمــلك األموال المؤجرة التى تبــرم وفقا ألحكام البند 
  و الشهر والقيد بالشهر العقارى 

58  

  59  التصرف بالبيع فى األصول الرأسمالية
  60  اعتماد فواتير االستيراد و التصدير

  62  والتصدير االستيراد شهادات إصدار
  64  إعادة تصدير آالت ومعدات (لإلصالح واإلعادة مرة أخرى)

  65  %2صدار توصيات لمصلحة الجمارك لتطبيق الفئة الجمركية الموحدة اإلفراج الجمركى وإ 
  66  اعتماد المستندات المقدمة لوزارة الخارجية بغرض التوثيق للمعامالت الخارجية .

  67  جمارك) . -صحة -دخول ميناء -ضرائب  -سجل - ةجهاز مدين -التوصية لدى جهات مختلفة (مرور
  68  الشركات إلثبات خضوعها ألحكام قانون االستثمار .اعتماد الطلبات المقدمة من 

  69  شطب فروع جديدة للمنشآت الفردية (عدا سيناء) . –افتتاح 
  70  افتتاح فروع خارج جمهورية مصر العربية (لجميع الشركات والمنشآت) .

  71  التشغيل لدى الغير .
  72  الموافقة على طلب مد مهلة لتنفيذ النشاط/تقديم سند حيازة

  73  إطالق / تعديل أسم لفندق غير وارد بالنظام األساسى للشركة .
  74  إضافة يخت سفارى (ضمن الطاقة اإليوائية بغرض الشركة) .

  75  فتح فروع البنوك أو إلغائها .
  76  تعيين مدير اقليمى بفرع بنك أجنبى .

  التوصــــيات :
77  

 التوصية باستخراج تصريح لدخول الموانئ

  78 وصية بتجديد تصريح لدخول الموانئالت
  79 إصدار توصية للجمارك لإلفراج المؤقت عن  سيارة ركوب بنظام السماح المؤقت (الموقوفات)

  80 1981لسنــة  159بالنسبة للشركات الخاضعة ألحـــكام القانـــون رقـــم التوصية باستخراج ترخيص عمل بالبالد لألجانـــب 

  81  1981لسنة  159بالنسبة لشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة الخاضعة ألحكام القانون رقم ترخيص عمل بالبالد لألجانب التوصيات بتجديد 

  82 التوصية باستخراج ترخيص عمل بالبالد لألجانب (بالنسبة لمكاتب التمثيل)
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  اخلدمــــــــــة
  قمر

  الصفحة

  83 التوصية بتجديد ترخيص عمل بالبالد لألجانب (بالنسبة لمكاتب التمثيل)
  84 . (تقتصر الخدمة على العمالة األجنبية المستقدمة من الخارج وليست الموجودة بالداخل)التوصية باستخراج ترخيص عمل ألجنبى 

  86 التوصية بتجديد ترخيص عمل أجنبى .
  87 .تأشيرة دخول مستثمر 

  88 تأشيرة دخول محددة المدة .
  89 . 97لسنه  8استقدام عمالة أجنبية (تأشيرة دخول ) للعمل بالشركات الخاضعة ألحكام قانون االستثمار رقم 

  90 97لسنه  8التوصية بمنح إقامة مؤقتة لمدة سنة أو إقامة خماسية لمستثمر بالشركات الخاضعة ألحكام قانون االستثمار رقم 
  92 ديد توصية إقامة سنة مؤقتة أو إقامة خماسية .تج

  93 استقدام تابعة  .
  95 التوصية بمنح إقامة سنة لتابعة .

  96 تجديد إقامة تابعــة .
  فروع الشركات األجنبية :

وقـانون  1976لسـنه  34الموافقة على قيـد فـرع شـركة أجنبيـة بالسـجل التجـارى او شـطبه وفقـًا ألحكـام قـانون السـجل التجـارى رقـم 
 . 1981لسنه  159الشركات رقم 

98  

  تعديل بيانات فروع الشركات األجنبية بالسجل التجارى : ىالموافقة عل
 (تعيين مدير جديد للفرع ، نقل مقر الفرع ، منح حق التوقيع والتفويض فى الصالحيات)

100  

  101 التوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبية .
  102 رخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبية  .تجديد ت

  مكاتب التمثيـــل :
103  

 إنشاء مكاتب التمثيل فى مصر وٕاصدار شهادات القيد الالزمة .

  105 شطب قيد مكتب تمثيل / إصدار شهادة الشطب .
  106 طلب صورة مستند (مكتب تمثيل) .

  107 زمة .تعديل بيانات قيد مكتب التمثيل وٕاصدار شهادة القيد الال
  اإلعفاءات الضريبية :

108  
 اإلعفاء الضريبى لألنشطة الخدمية فى المجتمعات العمرانية الجديدة .

  109 . 97لسنة  8اإلعفاء الضريبى التلقائى للمنشآت  والشركات المقامة خارج أحكام القانون 
  111 قانون االستثمار .الحصول على شهادة التمتع باإلعفاء الضريبى للمشروعات المقامة فى ظل 

  113  1981لسنة  159من القانون  155الرقابة على أعمال الشركات وفقًا ألحكام المادة 
  114 1981لسنة  159من القانون  158التفتيش على أعمال الشركات المساهمة وفقًا ألحكام المادة 

  115 تسوية منازعات االستثمار 
  116  فض منازعات االستثمار 
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  دليل املستثمر خلدمات االستثمار الداخلىفهرس 

  
  

  اخلدمــــــــــة
  رقم

  الصفحة
 أعمـال التقـييم :  

117  
  تغيير الشكل القانونى

  119  االندماج
  121  االنقسام

  123  زيادة رأسمال الشركة بحصة عينية 
  خدمات أخرى :

  الموافقة على (تداوالت األسهم) :  124
  )97لسنة  8األوليين على تأسيس الشركة  (للشركات المقامة وفقًا   ألحكام القانون خالل السنتين الماليتين 

  الموافقة على (تداوالت األسهم) :
  بعد مرور  السنتين الماليتين األوليين على تأسيس الشركة (بالنسبة للشركات المقامة فى شبه جزيرة سيناء أو لها فروع بها)  125

  . 1997لسنة  8والقانون رقم  1981لسنة  159حكام القانون رقم للشركات المقامة وفقًا أل
  126  افتتاح فروع جديدة للشركات المقامة فى شبه جزيرة سيناء

المســتندات المطلوبــة مــن جانــب الجهــاز الــوطنى لتنميــة شــبه جزيــرة ســيناء بالنســبة لطلبــات الشــركات العاملــة أو التــى ترغــب فــى 
  128  طلوب عرضها على مجلس إدارة الجهازالعمل بشبه جزيرة سيناء والم

 ) 62حــــــــــــــــــاالت عقــــــــــــــــــد الجمعيــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــركات بمعرفــــــــــــــــــة الهيئــــــــــــــــــة ، وذلـــــــــــــــــــك وفقــــــــــــــــــًا لحكــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــادة (
  130  : 1981لسنة  159من القانون 

  (أ) فى حالة الوفاة (شركات المساهمة)
  131  (أ) فى حالة الوفاة (الشركات ذات المسئولية المحدودة) 

  132  ة االستقالة (شركات المساهمة) (ب) فى حال
  133  (ب) فى حالة االستقالة (الشركات ذات المسئولية المحدودة) 

  134  ) بسبب تقاعس رئيس مجلس اإلدارة عن الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العامة ج(
  135  ) بسبب تقاعس مدير الشركة عن الدعوة النعقاد اجتماع الجمعية العامة ج(

  136  2009لسنة  170وية الودية للمنازعات (الوساطة)  المنشأة بقرار وزير االستثمار رقم التس
  137  المساعدة فى حل مشاكل السادة المستثمرين

  138  الخدمات التى يؤديها قطاع الشركات : استصدار صورة طبق األصل  من مستندات الشركات بجميع أنواعها
  139  ت .استصدار صورة ضوئية من المستندا

  140  االطالع على مستندات الشركات
  141  ةمن وزارة الخارجي قاعتماد المستندات / صحيفة الشركات و صحيفة االستثمار للتصدي
  142  ةإصدار شهادة بيانات عن الشركات لتقديمها إلى الجهات الحكومي
  143  ةصورة طبق األصل من المكاتبات السابق إرسالها للجهات الحكومي
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  ستقبال واملشورةاال
  

 : االستقبال و الرد علي االستفسارات .1
 بـأربعالرد على جميع استفسارات المستثمرين المتعلقة بالنواحي المختلفة للخدمات واألعمال التى تقدمها الهيئة للمسـتثمرين  -

عبــر  أولحضــور الشخصــي ) مــن خــالل اســتقبال هــذه االستفســارات باجليزيــة ، الفرنســية ، األلمانيــة ( العربيــة ، االن لغــات 
 البريد االلكتروني . أومن خالل البريد العادي  أوالفاكس  أوالهاتف 

ــذلك  الخــدمات مقابــلتعريــف المســتثمر بالمجــاالت المتاحــة لالســتثمار ومســتندات وٕاجــراءات تأســيس الشــركات و  -   المســتحق ل
ادة رأس المــال ، تغييــر الشــكل القــانوني ، وكــذا الضــمانات واإلعفــاءات وٕاجــراءات خــدمات مــا بعــد تأســيس المشــروع مثــل زيــ

لضـمانات وحـوافز االسـتثمار  1997لسـنة  8تراخيص العمل ....... الخ لتلك الشركات فى ظـل أحكـام قـانوني االسـتثمار رقـم 
 –مع إفادة المستثمر بمعلومات عن المناطق الصناعية والعمرانية والحـرة فـى مصـر لشركات األموال  1981لسنة  159رقم و 
 لمساعدة المستثمر فى تأسيس مشروعه. –ل منطقة على حدة ك

توجيه المستثمرين إلـى اخـذ المشـورة الفنيـة الدقيقـة مـن احـد المتخصصـين الفنيـين المتواجـدين فـى مكتـب المشـورة الفنيـة ،  -
تيفاء وذلــك حســب طبيعــة نشــاط كــل مســتثمر علــى حــدة وتزويــد المســتثمر بالضــوابط المطلوبــة لكــل نشــاط ومســاعدته فــى اســ

 بالتأسيس .  ةالطلبات والنماذج الخاص

االسـتثمار ومسـتندات وٕاجـراءات وزمـن بقطـاع خـدمات تعريف المستثمر بالخدمات المقدمة بمكاتب الجهات الخارجية الممثلـة  -
 أداء هذه الخدمات بتلك الجهات .

مـن خارجهـا ،  أوالخ سواء مـن داخـل مصـر  استقبال الوفود والزيارات التى تأتي من الهيئات الحكومية والجهات اإلدارية ... -
 وموافاتهم بشرح مفصل عن المجمع ونشأته وتطوره ، وكذا الخدمات التى يقدمها للمستثمرين .

  :توفير مطبوعات مجانية للسادة المستثمرين فى الهيئة مثل  -
o .الفرص االستثمارية في مصر 

o  قواعد و معايير حوكمة الشركات  .  
o للمنشأت الصغيرة و المتوسطة كوميهدليل الخدمات الح . 

و قــانون شــركات  1997لســنة  8قــانون االســتثمار رقــم  ألحكــامتــوفير نمــاذج استرشــادية لعقــود تأســيس الشــركات الخاضــعة  -
والئحتــه  1997لســنة  8، ونمــاذج عقــود التــأجير التمــويلي ، وكــذلك قــانون االســتثمار رقــم  1981لســنة  159األمــوال رقــم 

 والئحته التنفيذية. 1981لسنة  159شركات األموال رقم  التنفيذية ، وقانون

 وعقود التأجير التمويلى (لالسترشاد فقط). –والئحتهما التنفيذية  159/81،  8/97بيع عقود الشركات الخاضعة للقانون  -

  
  اخلطـــــــــــوات :

  يمكن االستفسار من خالل احد الطرق اآلتيه :
 بقطاع خدمات االستثمارالمبنى الخلفي بالدور االرضى  التوجه الى شباك االستقبال بمدخل.  

 . االتصال عبر الهاتف أو الفاكس  
 . إرسال االستفسار من خالل البريد العادي أو االلكتروني  

  
  زمن أداء اخلدمة :

 يتم الرد فورا

  مقابل اخلدمة :
  مجانا .
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  : املستثمر العربياستصدار بطاقة  -2
  

  : خلدمهاملستفيدين من ا

 مصريا ( خمسين مليون) جنيهاً  50000000م عن ـم استثماراتهـد حجـن يزيـرب الذيــن العـالمستثمري . 

 مصريا جنيهاً  (خمسين مليون) 50000000عن رات الشركات التي تزيد رأس مالها المصدر مجلس إداالعرب لرؤساء ال  .  
  

  :املستندات املطلوبة 

 ) صورة شخصيه2عدد (.  
 ه من السجل التجاري الخاص بالشركهصورة حديث. 
 صورة من جواز السفر. 

  
  

 اخلطـــوات :

االســتثمار لتقــديم طلــب استصــدار  بقطــاع خــدماتالتوجــه الــي شــباك االســتقبال بمــدخل المبنــى الخلفــي الــدور األرضــي  - 1
  بطاقة المستثمر العربي مرفقا به المستندات المشار إليها .

  مضي زمن اداء الخدمه الستالم البطاقة*الحضور الي شباك االستقبال بعد  - 2

  : زمن اداء اخلدمه
 عشرة ايام عمل .

  
  مقابل اخلدمة :

 مجانا .

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من صاحب الشأن تفويض أوتقديم صورة توكيل يتم  مندوب لالستالم  إرسالفي حاله   *
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  التأسيــــــــــــس

  ئولية احملدودة )ذات املس –التوصية باألسهم  –شركات األموال (املساهمة 

  املستندات املطلوبـة :

  الشركاء على أن يتضمن التوكيل فى تأسيس الشركات. أوصورة توكيالت من جميع المؤسسين  .1
 الشركاء. أوجوازات السفر للمؤسسين  أو )(رقم قومىصور إثبات الشخصية  .2

ات المسـاهمة وشـركات التوصـية باالسـهم % على األقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسـبة للشـرك10شهادة بنكية بإيداع  .3
للشـركات ذات المسـئولية المحـدودة (مـع مراعـاة األنشـطة التـى أشـترط % مـن قيمـة رأس المـال 100شهادة بنكيـة بإيـداع  و

 القانون المنظم لممارستها حد أدنى من قيمة رأس المال المدفوع) .

 وم بالتوقيع على العقد.صورة من كارنيه القيد فى نقابة المحامين للمحامى الذى يق .4

القيد فى السجل التجـارى وفـى حالـة ممارسـة تقديم إقرار بتقديمه خالل سنة من تاريخ  أوموقع المشروع لتقديم سند الحيازة  .5
 الشركة لنشاط استصالح واستزراع األراضى فيراعى اآلتى :

  قديم سند الحيازة .محددًا فال يتم التأسيس إال بعد ت –تحت التأسيس  –إذا كان موقع الشركة  –
إذا كان موقع الشـركة غيـر محـدد فأنـه يـتم التأسـيس علـى أن يـتم إضـافة العبـارة التاليـة الـى قرار/شـهادة التأسـيس "وال  –

والموافقــات  التــراخيصغرضــها إال بعــد الحصــول علــى كافــة  مزاولــةتنشــئ هــذه الشــهادة أو القــرار أى حــق للشــركة فــى 
واالسـتزراع مـن الجهـات المختصـة وفقـًا للقواعـد واإلجـراءات المعمـول بهـا قانونـا فـى  الالزمة لمباشرة نشاط االستصـالح

 هذا الشأن وال ُتعد بمثابة تقنين ألى وضع سابق على تأسيس الشركة" .

 تقديم شهادة عدم االلتباس لالسم معتمدة من السجل التجاري.  .6

 حسابات الشركه بالسجل ( حسب نوع الشركه). اقبمر تقديم مستخرج من سجل المراجعين و المحاسبين بما يفيد قيد  .7

 فى حالة وجود حصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة/التوصية باألسهم : .8

 . أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية –
 دة :فى حالة الدخول بحصة عينية فى تأسيس شركة ذات مسئولية محدو  .9

 كل حصة . طبيعةاألكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب  –

  
 

  اخلطـــــوات 

  ) الستيفاء استمارة تأسيس الشركة .1التوجه الى إدارة التأسيس بصالة رقم ( .1
  استيفاء نموذج استعالم امنى فى حالة وجود شركاء أجانب . .2
  .*النشر فى صحيفة االستثمار  استيفاء نموذج .3
وكيـل  حسـب األحـوال ثـم اعتمـاده ويوقـع عليـهعلى و عقد الشركة أللشركة والنظام االساسى االبتدائى لعقد ل إعداد المحامى .4

  شعار الجمهورية .بخاتم يختم و المؤسسين أو الشركاء 
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  هيئة .خدمة التأسيس لسداده ببنك االسكندرية فرع الاستالم اذن سداد مقابل   .5
تســليم العقــد لنقابــة المحــامين ب –نيابــة عــن المســتثمر  – لتقــومتقــديم أصــل ايصــاالت ســداد مقابــل الخدمــة الدارة المتابعــة  .6

للتصديق على توقيع الشركاء أو المؤسسين على حسب األحوال وٕاخطار وكذا الشهر العقارى للتصديق على توقيع المحامى 
شــركات المســاهمة ال ةولى إصــدار موافقتهــا علــى إصــدار أســهم التأســيس للشــركة فــى حالــتــتالهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة ل

  شهادة أو قرار تأسيس الشركة .إصدار ثم يرسل ملف الشركة الى إدارة التأسيس ليتولى المحامى والتوصية باألسهم 
ــا لقــانون ( .7 ــتم اســت159بالنســبة لشــركات االمــوال المســاهمة والمســئولية المحــدوده وفق ــةخراج شــهادة ) ي مــن الغــرف  مزاول

  التجارية 
استالم صورة من نموذج طلب القيد فى السجل التجارى مثبتا فيه رقم وتاريخ القيـد فـى السـجل التجـارى اذا تـم القيـد بسـجل  .8

  . 1997لسنة  8وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة ألحكام القانون رقم  تجارى االستثمار
  أداء الخدمة لتسلم مستخرج رسمى من السجل التجارى. الحضور الى الهيئة بعد مضى زمن .9
  التوجه لمكتب ضرائب االستثمار الستخراج البطاقة الضريبية . .10
  
  

  زمن آداء اخلدمــة :
  ـل.أيـام عم 3
  

  مقابل اخلدمة :

  

  

  

  

وفقا  مقابل الخدمةقيمة   مقابل الخدمةنوع 
  8/1997للقانون 

وفقا  مقابل الخدمةقيمة 
  159/1981للقانون 

لجهة ا
  سداد المكان   مستحقة ال

تصديق نقابة 
  المحامين

خمسة فى األلف من رأس 
المال المصدر بحد اقصى 

  جم 5000

جم  20جنيه + 100وحد ادنى 
  دمغة محاماة .

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

  محاماة
  نقابة المحامين

بنك بحساب النقابة ب
االسكندرية بالدور االرضى 
بمقر الهيئة االدارى بأرض 

بأى فرع من  أوالمعارض 
  فروع النقابة خارج الهيئة

  توثيق عقد الشركة
ربع فى المائة من رأس المال 

  جم 500المصدر بحد اقصى 

  جم . 10وحد ادنى 

ربع فى المائة من رأس المال 
  جم 1000المصدر بحد اقصى 

  جم 10وحد ادنى 

الشهر  مكتب
  العقارى

بنك االسكندرية بالدور 
االرضى بمقر الهيئة االدارى 

  بأرض المعارض

القيد فى السجل 
مكتب السجل   جم56  جم 56  التجارى

  التجارى
بنك االسكندرية بالدور 

االرضى بمقر الهيئة االدارى 
  بأرض المعارض
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  : ملحوظة

  الشركات ذات املسئولية احملدودة ال يوجد هلا مقابل خدمة .

  

  

  

  

  

  شر ومكان سدادها .للن المقررةبالنسبة للنشر فى صحيفة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بصحيفة االستثمار للوقوف على الخدمة     *
  

وفقا  مقابل الخدمةقيمة   مقابل الخدمةنوع 
  8/1997للقانون 

وفقا  مقابل الخدمةة قيم
  سداد المكان   مستحقة الالجهة   159/1981للقانون 

إصدار اسهم للشركات 
المساهمة والتوصية 

  باالسهم

نصف فى االلف من رأس 
المال المصدر بحد اقصى 

  عشرة االف جم .

نصف فى االلف من رأس المال 
المصدر بحد اقصى عشرة االف 

  جم 
الهيئةالعامة لسوق 

  المال
سكندرية بالدور بنك اال

االرضى بمقر الهيئة االدارى 
  بأرض المعارض

  ال يوجد  مزاولةاستخراج شهادة 

اشتراك سنوى اثنان فى االلف 
من رأس المال المدفوع بحد 

جم وبحد ادنى  2000اقصى 
 مقابل جم  29جم +  24

    مزاولةالشهادة 

االتحاد العام للغرف 
  التجارية

بنك االسكندرية بالدور 
بمقر الهيئة االدارى االرضى 

  بأرض المعارض

  اليوجد  نقابة التجاريين

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

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

  جنيه فأكثر.

  نقابة التجاريين
بنك االسكندرية بالدور 

االرضى بمقر الهيئة االدارى 
  بأرض المعارض

  يوجد ال  التأسيس

التأسيس واحد فى االلف من 
رأس المال المصدر بحد اقصى 
الف جم وبحد ادنى مائه جم 

مقابل للخدمات واحد فى االلف 
من رأس المال المصدر بحد 
اقصى عشرة االف جم وبحد 

  ادنى الف جنيه

شهادة سوق المال للشركات 
المساهمة والتوصية باالسهم 

  مائه جم

الهيئة العامة لالستثمار 
  والمناطق الحرة

بنك االسكندرية بالدور 
االرضى بمقر الهيئة االدارى 

  بأرض المعارض
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  شركات األشخاص

  املستندات املطلوبـة :

صــور التــوكيالت مــن جميــع الشــركاء علــى أن تكــون التــوكيالت منصــوص فيهــا التوكيــل فــى تأســيس الشــركات وفقــا لنمــوذج  .1
 التوكيل المعتمد لدى مكتب توثيق الشهر العقارى .

 جوازات السفر للشركاء . أوصور إثبات الشخصية  .2

 (محـامى ابتـدائى علـى االقـل ويكـونقيـد فـى نقابـة المحـامين للمحـامى الـذى يقـوم بـالتوقيع علـى العقـد  أونيـه صور مـن كار  .3
 ) .كارنيه المحامى سارى حتى تاريخه

، وفــى حالــة الســجل التجــارى فــى تقديمــه خــالل ســنة مــن تــاريخ القيــد بتقــديم إقــرار  أوموقــع المشــروع لتقــديم ســند الحيــازة  .4
 ط استصالح واستزراع األراضى فيراعى اآلتى :ممارسة الشركة لنشا

  محددًا فال يتم التأسيس إال بعد تقديم سند الحيازة . –تحت التأسيس  –إذا كان موقع الشركة    –
إذا كان موقع الشـركة غيـر محـدد فأنـه يـتم التأسـيس علـى أن يـتم إضـافة العبـارة التاليـة الـى قرار/شـهادة التأسـيس "وال  –

والموافقــات  التــراخيصغرضــها إال بعــد الحصــول علــى كافــة  مزاولــةالقــرار أى حــق للشــركة فــى  تنشــئ هــذه الشــهادة أو
الالزمة لمباشرة نشاط االستصـالح واالسـتزراع مـن الجهـات المختصـة وفقـًا للقواعـد واإلجـراءات المعمـول بهـا قانونـا فـى 

 هذا الشأن وال ُتعد بمثابة تقنين ألى وضع سابق على تأسيس الشركة" .

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

 الحصة العينية على أن يكون معدًا عن طريق خبير فنى وفقًا لطبيعة الحصة العينية . تقييمتقديم تقرير  –
  

 

  اخلطــــوات 

  ) بالدور األول الستيفاء استمارة تأسيس الشركة مع الموظف المختص.1التوجه الى إدارة التأسيس بصالة رقم ( - 1
  استيفاء نموذج استعالم امنى فى حالة وجود شركاء أجانب . - 2
  استيفاء نموذج النشر فى صحيفة االستثمار * - 3
  من وكيل الشركاء ويختم بخاتم شعار الجمهورية . إعداد المحامى لعقد الشركة واعتماده ويوقع عليه - 4
  يئة استالم إذن سداد مقابل خدمة التأسيس لسداده ببنك اإلسكندرية فرع اله - 5
تسليم العقد لنقابة المحامين  –نيابة عن المستثمر  –تقديم أصل إيصاالت سداد مقابل الخدمة إلدارة المتابعة لتتولى  - 6

  للتصديق علية وكذا توثيق العقد من الشهر العقارى.
إذا تم القيد استالم صورة من نموذج طلب القيد فى السجل التجارى مثبتا فيه رقم وتاريخ القيد فى السجل التجارى  - 7

  بسجل تجارى االستثمار **.
  الحضور الى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة الستالم مستخرج رسمى من السجل التجارى. - 8

  

  ـة :زمن آداء اخلدم

  ل .ن عمـايوم
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  مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

  تصديق نقابة المحامين  رسم

لف من رأس المال خمسة فى األ 
. جم 2جم+  5000المصدر بحد اقصى 

  دمغه محاماه

جم دمغة  20جنيه + 100وحد ادنى 
  محاماة

  نقابة المحامين
بنك االسكندرية بالدور االرضى بمقر الهيئة 

بأى فرع من  أواالدارى بأرض المعارض 
  فروع النقابة خارج الهيئة

المال بحد  ربع فى المائة من رأس  توثيق عقد الشركة  رسم
بنك االسكندرية بالدور االرضى بمقر الهيئة   مكتب الشهر العقارى  جم 500اقصى 

  االدارى بأرض المعارض

جم أما فى حالة وجود شركاء اجانب  64  القيد فى السجل التجارى  رسم
بنك االسكندرية بالدور االرضى بمقر الهيئة   مكتب السجل التجارى  جم 76بالشركة فتكون 

  بأرض المعارضاالدارى 

فى حاله وجود  26جم وتزاد الى  14  قيد فرع فى السجل التجارى *  رسم
بنك االسكندرية بالدور االرضى بمقر الهيئة   مكتب السجل التجارى  شركاء اجانب

  االدارى بأرض المعارض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  صحيفة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بصحيفة االستثمار للوقوف على مقابل الخدمة للنشر ومكان سدادها . (**) بالنسبة للنشر فى
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  املنشــــآت الفردية
  

  املستندات املطلوبـة :

توكيل مـن صـاحب المنشـأة فـى حالـة مـا اذا تـم التأسـيس  عـن طريـق وكيـل علـى أن يكـون التوكيـل منصـوص فيـه تأسـيس  .1
 المنشآت .

 رة إثبات الشخصية للوكيل الرسمى جواز سفره وكذلك صو  أو) لصاحب المنشأة (رقم قومىالشخصية  إثباترة صو  .2

، وفــى حالــة الســجل التجــارى فــى بتقديمــه خــالل ســنه مــن تــاريخ القيــد  إقــرارتقــديم  أوموقــع المشــروع لتقــديم ســند الحيــازة  .3
 تى :ممارسة الشركة لنشاط استصالح واستزراع األراضى فيراعى اآل

  محددًا فال يتم التأسيس إال بعد تقديم سند الحيازة . –تحت التأسيس  –إذا كان موقع الشركة  –
إذا كان موقع الشركة غير محدد فأنه يتم التأسيس على أن يتم إضافة العبارة التالية الـى قرار/شـهادة التأسـيس "وال تنشـئ هـذه  –

والموافقـات الالزمـة لمباشـرة نشـاط  التـراخيصإال بعـد الحصـول علـى كافـة غرضـها  مزاولـةالشهادة أو القرار أى حق للشركة فى 
االستصالح واالستزراع من الجهات المختصة وفقًا للقواعد واإلجراءات المعمول بهـا قانونـا فـى هـذا الشـأن وال ُتعـد بمثابـة تقنـين 

  ألى وضع سابق على تأسيس الشركة" .
 خبير فنى وفقًا لطبيعة الحصة العينية وتحت مسئوليته ية يكتفى بتقرير من فى حالة تقديم حصة عينية فى المنشأة الفرد .4

 

  اخلطــــــــوات 

 ) الستيفاء استمارة التأسيس مع الموظف المختص.1التوجه الى إدارة التأسيس بصالة رقم (  
 . استيفاء بيانات نموذج استعالم امنى فى حالة ما اذا كان صاحب المنشأة اجنبى الجنسية  
 صحيفة االستثمار *تيفاء نموذج النشر فى اس  
  خدمة التأسيس لسداده ببنك االسكندرية فرع الهيئة .استالم اذن سداد مقابل  
 .تقديم أصل ايصاالت سداد مقابل الخدمة الدارة المتابعة والحصول على صورة القيد بالسجل التجارى  
 خطــاب موجــه للســجل التجــارى لقيــد بيانــات المنشــأة  الحضــور الــى الهيئــة بعــد مضــى زمــن أداء الخدمــة للحصــول علــى

  بالسجل أو تسلم مستخرج رسمى من السجل التجارى **
  

  زمن آداء اخلدمــة :

  ل .يـوم عمـ
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  مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

ندرية بالدور االرضى بمقر بنك االسك  مكتب السجل التجارى  جم 9.5  القيد فى السجل التجارى
  الهيئة االدارى بأرض المعارض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (*)  بالنسبة للنشر فى صحيفة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بصحيفة االستثمار للوقوف على مقابل الخدمة للنشر ومكان سدادها .
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مسـاهمة  ةاىل شرك ةقانون التجاروفقا ألحكام املؤسسة تغيري الشكل القانونى لشركات األشخاص 
   1997لسـنة  8رقـم وفقـا ألحكـام القـانون  أو ذات مسئولية حمـدودة أو توصـية باألسـهم سـواء

  1981لسنه  159رقم أو القانون 

  املستندات اخلاصة املطلوبـة :

 مستخرج حديث من السجل التجارى لشركة األشخاص . .1

 الى كافة التعديالت التى طرأت على العقد وملخصاتها . لعقد باإلضافةاصورة عقد شركة األشخاص وملخص  .2

للشـركة مـن شـركة أشـخاص  ىأصل محضر اجتماع جماعة الشركاء بالشركة والمتضمن الموافقـة علـى تغييـر الشـكل القـانون .3
 الى شركة أموال مع تحديد القانون التى تخضع الشركة ألحكامه .

 الستثمار والمناطق الحرة للتحقق من قيمة صافى حقوق الملكية للشركة .أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة ل .4

أصل محضر اجتماع جماعة الشركاء بالشركة والمتضمن الموافقة على تقرير اللجنـة المشـكلة مـن الهيئـة العامـة لالسـتثمار  .5
لنسب ملكيـتهم فـى رأس المـال للتحقق من صافى حقوق الملكية فى الشركة وٕاعادة توزيع حقوق الملكية على الشركاء وفقًا 

تشكيل مجلـس اإلدارة وتحديـد االختصاصـات ...  -رأس المال المرخص  -باإلضافة الى باقى البنود األخرى (غرض الشركة 
 الخ) .

 ت التى طرأت على عقد الشركة .المدرجا به تمهيد عن شركة األشخاص وكافة التعدي CDتقديم  .6

 وبة لتأسيس الشركة وفقًا لشكلها القانونى .كافة المستندات العامة األخرى المطل .7
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  تأسيس شركة (منقسمة) نتيجة أنقسام شركة أخرى
  

  املستندات اخلاصة املطلوبـة :

 مستخرج حديث من السجل التجارى للشركة القاسمة مؤشرًا بقرار االنقسام فى السجل التجارى . .1

 لتى طرأت عليه .صورة من قرار تأسيس الشركة القاسمة والتعديالت ا .2

تقديم أصل الجمعية العامة غير العادية أو محضر اجتماع جماعة الشركاء على حسب األحـوال للشـركة القاسـمة والمتضـمن  .3
 الموافقة على تقسيم الشركة الى شركتين أو أكثر .

صــافى حقــوق الملكيــة  تقــديم أصــل تقريــر اللجنــة المشــكلة مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار والمنــاطق الحــرة والمتضــمن تقيــيم .4
 للشركة القاسمة والشركة المنقسمة .

تقديم أصل محضـر الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة أو محضـر اجتمـاع جماعـة الشـركاء علـى حسـب األحـوال للشـركة القاسـمة  .5
شـركة والمتضمن الموافقة علـى تقريـر تقيـيم صـافى حقـوق الملكيـة للشـركة القاسـمة والشـركة المنقسـمة وتحديـد رأس مـال ال

 المنقسمة وعدد األسهم لكل مساهم وأية بيانات أخرى .

 من عقد الشركة أوالنظام األساسى لها على حسب األحوال.تقديم أصل قرار الهيئة المرخص باالنقسام وتعديل بعض مواد  .6

 كافة المستندات العامة األخرى المطلوبة لتأسيس الشركة وفقًا لشكلها القانونى . .7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كة (واقع) نتيجة وفاة صاحب منشأة فرديةتأسيس شر
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  املستندات اخلاصة املطلوبـة :

 مستخرج حديث من السجل التجارى للمنشأة الفردية . .1

 تقديم شهادة وفاة صاحب المنشأة وٕاعالم وراثة متضمنًا ورثة صاحب المنشأة . .2

لقاصـر بالـدخول فـى تأسـيس شـركة مـن مالـه فى حالة ما إذا كان ضمن الورثة قصر يتم تقديم موافقة المحكمة على االذن ل .3
 الخاص المورث .

مخـزون) معتمـدًا  -معـدات  -آالت  -مبـانى  -عقـارات  -لمنشـأة الفرديـة (أراضـى لتقرير تقييم األصول المادية الملموسـة  .4
 ر فنى حسب طبيعة تلك األصول .يمن خب

من الموافقـة علـى تقريـر التقيـيم وتوزيعـه علـى تقديم أصل محضر اجتماع جماعة الشـركاء بالشـركة تحـت التأسـيس والمتضـ .5
 الورثة وفقًا إلعالم الوراثة باالضافة الى الموافقة على أية بيانات أخرى للشركة تحت التأسيس .

 كافة المستندات العامة األخرى المطلوبة لتأسيس المنشأة . .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعديالت على العقود واألنظمة اءاتإجر
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   ات اجلمعيات العامة غري العاديةاعتماد حماضر اجتماع

  املستندات املطلوبـــة :
  طلب باسم مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات موقع من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه باعتماد محضر

 الجمعية العامة غير العادية على أوراق الشركة مختوم بخاتم الشركة .

 معية من رئيس مجلس االداره أو مدير الشركة أو التفويض بداخل الجمعية أي بالمحضرتفويض أو توكيل باعتماد الج 

  أصل مستخرج حديث من السجل التجاري الحق للجمعية لم يمر عليه أكثر من ثالثة أشهر 

 ور أصل الجمعية المقدم لالعتماد موقع من رئيس االجتماع ومراقب الحسابات وامين السر وفارزي األصوات + عدد الص
 المراد اعتمادها

  كشف حضور أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين + تفويضات الحضور في حاله وجودها 

  موقع لمقاصة) اأو بيان مصر  7وفقًا آلخر هيكل للمساهمة (أخر قرار خاص بالمادة كشف حضور المساهمين أو الشركاء
 . + تفويضات الحضور في حاله وجودهامن رئيس االجتماع ومراقب الحسابات وأمين السر وفارزي األصوات 

  ما يفيد إرسال الدعوات إلي المساهمين أو الشركاء واستالمها + صوره من الدعوة + جدول أعمال الجمعية على أن تكون
 يوم على األقل ال يحتسب منها يوم اإلرسال ويوم االنعقاد ما لم يشترط النظام مده أطول  15الدعوة قبل 

  االستثمار الخاصة بتأسيس الشركة + صوره من التعديالت السابق صدورهاصوره كاملة لصحيفة 

 ( جمعيه عاديه) سند تعيين مراقب الحسابات 

 رغبة في استكمال إجراءات التعديلفي حاله اللها علي النظام األساسي للشركة (مشروع العقد الخاص بالتعديالت المراد إدخا 
 يعة كل تعديل) مع مراعاة المستندات المطلوبة حسب طب*

  الخدمة  مقابل أداءإيصال سداد. 

  الداعي لالنعقاد معتمد من الهيئة / أو مجلس الرقابة تقديم مجلس االداره 

 إقرار من المفوض بمراجعه االداره واستيفاء كافه المالحظات المبداه لالعتماد . 

 صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب . 

 شركاء) غير المصريين الجنسيه واعضاء مجلس والمديريين االداره الجدد .استعالم امني عن المساهمين (او ال 

 مستندات اضافيه تقدم في حاالت خاصه : -                                                           

المحدودة  للشركات المساهمة والشركات ذات المسئوليةشهاده عدم التباس لالسم من السجل التجاري  -: تعديل االسم –
 ( علي ان يكون االسم مشتق من الغرض فى حاله الشركات المساهمه )

 موافقه الجهات المختصه في حاله ضروره تقديمها حسب طبيعه نشاط الشركه(موافقه البنك المركزى   -: تعديل الغرض
 وزاره السياحه...) –سلطه الطيران المدنى  –

 مع مراعاة :لموقع المشروع سند الحيازه ضرورة تقديم  -: تعديل الموقع 

  الشركات المقامه فى شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق فيلزم تقديم سند لحيازه الموقع على ان يكون عقد انتفاع
 . 2007لسنه  350او ايجار مع مراعاه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 عاه مع مراتقديم سند لحيازه الموقع  الشركات التى تمارس نشاط االستصالح او االستزراع ومحدده الموقع فيلزم
 .2008لسنه  356، وقرار رئيس الجمهوريه رقم  2007لسنه  350قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 ةيتم تقديم (اعالم وراثه + شهاده من مراقب الحسابات بتوزيع االرث الشرعي في حاله وفا حاله وفاه احد المساهمين 
 . احد المساهمين)
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  مع  يتم تقديم استقاالت االعضاء القدامي وتقديم ما يفيد قبول االعضاء الجدد ةشكيل مجالس االدار حاله اعاده تفى
 .تقديم صورة من إثبات شخصية كل عضو من األعضاء الجدد 

 

 تعديل راس المال ( الزياده ) لشركات االموال :-    
 -الزياده عن طريق االرباح واالحتياطي واالرصده الدائنه: - أ

  .عليها ديم الميزانيه او المركز المالي او القوائم الماليه الخاصه بتلك الزياده وتقرير مراقب الحسابات يتم تق –
  يتم تقديم الجمعيه العامه العاديه المعتمده للميزانيه. –
 . قطاع متابعة االداء االقتصادييتم االعتماد بعد موافقه  –

  
  -: الزياده النقديه- ب
% علي االقل في حاله سداد راس المال االصلي بالكامل قبل 10م  شهاده بنكيه تفيد سداد الشركات المساهمه يتم تقدي –

بما ال يقل عن نسبه ماتم سداده من راس المال المصدر قبل الزياده في حاله  ةالزياده اوشهاده بنكيه تفيد سداد الزياد
                                                           زياده راس المال المصدر دون سداد راس المال االصلي بالكامل.        

 الشركات ذات المسئوليه المحدوده يتم تقديم شهاده بنكيه بسداد كامل الزياده في راس مال الشركه . –

 . ما يفيد عدم رغبه المساهمين القدامي بالدخول في الزيادة –
  

    -: الزياده عن طريق الحصه العينيه –ج 
  حاله شركات المساهمه يتم تقديم تقرير اللجنه المشكله بمعرفه الهيئه والمعتمده من الهيئه.     فى –
وفى حاله شركات ذات المسئوليه المحدوده يتم تقديم تقييم من احد الخبراء وما يفيد موافقه الشركاء على التقييم  –

 بالجمعيه المعتمده للزياده.
  

 : فى حاله تخفيض رأس المال- 

  ه من مراقب الحسابات باسباب التخفيض.شهاد  –
 القوائم الماليه للشركه في تاريخ التخفيض يتم االعتماد بعد موافقه قطاع متابعه االداء االقتصادى. –

  

  7االسهم وتعديل الماده ( تداوالتفي حاله:(-   

  .*تقديم الموافقه على تداول االسهم خالل السنتين الماليتين االولتيين للشركه  –
  لالسهم لهذه الشركات التداولتقديم الموافقه على   -المشروعات المقامه في سيناء : تعديل –

 

  اخلطـــــــــــوات :

 ) خدمــة االعتمــاد بخزينــة الهيئــة ع خــدمات االســتثمار لســداد مقابــل ) بالــدور الثــانى بقطــا2التوجــه الــى الخزينــه بصــالة
  طلب مرفقا به المستندات المشار إليها. بالقطاع 

 ضور الى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لتسلم المحضر المعتمد .الح  
  

  . 1997لسنة  8بالنسبة للشركات الخاضعة ألحكام القانون رقم  *

  زمن أداء اخلدمــة : 
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  اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب . يومـان عمــل

  
    مقابل اخلدمة :

  ن السدادمكا  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

  اعتماد محضر اجتماع 

  جمعية عامة غير عادية

  جم 100

  عن كل نسخه يتم اعتمادها
الهيئة العامة 
  لالستثمار

) باإلدارة العامة للشئون القانونية 2(خزينة صالة 
  لشركات األموال أو خزينة الفروع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعديل العقود واألنظمة األساسية
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  شركــات األمـوال

  ت املطلوبـةاملستندا

  املستندات العامة للتعديل  : 
  طلب باسـم مـدير عـام اإلدارة العامـة للشـئون القانونيـة للشـركات موقـع مـن رئـيس مجلـس اإلدارة أو مـن يفوضـه علـى أوراق

 .للسير فى إجراءات التعديل الشركة 
 روع تعديل العقـد أو النظـام األساسـي صوره من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق اعتماده من الهيئة +مش

 على حسب األحوال متضمن نص المادة قبل وبعد التعديل

  أشهر 3أصل مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر عليه أكثر من 

 تفويض أو توكيل في تسليم وتسلم المستندات في حاله عدم تضمينه بالمحضر 

  في حاله عدم تقديمها أثناء اعتماد الجمعيةصوره صحيفة االستثمار مرفقا بها كافه تعديالتها 

  إيصال سداد مقابل الخدمة. 
 .استعالم امني في حاله دخول شركاء جدد غير مصريين الجنسية 

  صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب** 

  مستندات اضافيه تقدم في حاالت خاصه:  (يتم مراعاه كافه المستندات السابقه باالضافه الي) : –
 : متعديل االس

يكـون  أن( علـي للشـركات المسـاهمة والشـركات ذات المسـئولية المحـدودة عدم التباس لالسم من السجل التجـاري  شهادة -
  ) المساهمةحاله الشركات  فياالسم مشتق من الغرض 

  : تعديل الغرض
ســلطه  – كــزيالمر البنــك  موافقــة(الشــركةنشــاط  طبيعــةتقــديمها حســب  ضــرورةفــي حالــه  المختصــةالجهــات  موافقــة  -

  ...)السياحةوزاره  – المدنيالطيران 
    : تعديل الموقع

  مع مراعاة :سند الحيازه لموقع المشروع ضرورة تقديم 

  يكون عقد انتفاع  أنالموقع على  لحيازةشرق فيلزم تقديم سند  والقنطرةشمال وجنوب سيناء  في المقامةالشركات
  . 2007لسنه  350رقم  قرار رئيس مجلس الوزراء مراعاةمع  إيجار أو
  عاةمرامع الموقع  لحيازةتمارس نشاط االستصالح او االستزراع ومحدده الموقع فيلزم تقديم سند  التيالشركات 

 . 2008 لسنه 356رقم  الجمهورية، وقرار رئيس  2007لسنه  350قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 ةهاده من مراقب الحسابات بتوزيع االرث الشرعي في حاله وفايتم تقديم (اعالم وراثه + ش حاله وفاه احد المساهمين 
 . احد المساهمين)

  مع  يتم تقديم استقاالت االعضاء القدامي وتقديم ما يفيد قبول االعضاء الجدد ةحاله اعاده تشكيل مجالس االدار فى
 تقديم صورة من إثبات شخصية كل عضو من األعضاء الجدد .

  
  
  
  األموال) لشركات  ادةالزيالمال (  رأستعديل :  

   :الدائنة واألرصدةواالحتياطي  األرباحعن طريق  الزيادة-أ 
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  .عليها  مراقب الحسابات وتقرير الزيادةبتلك  الخاصة الماليةالقوائم  أوالمركز المالي  أو الميزانيةيتم تقديم  -
  يتم تقديم الجمعية العامة العادية المعتمدة للميزانية . -
  . قطاع متابعة االداء االقتصادياد بعد موافقه يتم االعتم -

  
  

  :النقدية الزيادة-ب
 المساهمةالشركات  حالة :   

  وجود جزء نقدى .في حاله  األقل% علي 10بنكيه تفيد سداد  شهادة -
  تقديم ما يفيد رغبة المساهمين القدامى بالدخول فى الزيادة . -

 المحدودة المسئوليةالشركات ذات  حالة  :  
  . الشركةمال  رأسفي  الزيادةبنكيه بسداد كامل  هادةش    -
فــى حالــة زيــادة رأس المــال دون دخــول المســاهمين القــدامى فــى الزيــادة يــتم تقــديم مــا يفيــد عــدم رغبــتهم فــى  -

  الدخول فى الزيادة .
  
  

  الزياده عن طريق الحصه العينيه : –ج 
   المساهمةحاله شركات :  

  .    الهيئةمن  والمعتمدة الهيئةه بمعرف المشكلة اللجنةتقرير     -
   المحدودة المسئوليةحاله شركات ذات :   

  .للزيادة المعتمدة بالجمعيةعلى التقييم  الشركاء موافقةتقييم من احد الخبراء وما يفيد     -
  
  

  المال رأستخفيض :  
 التخفيض. بأسبابمن مراقب الحسابات  شهادة –

 خطاب صادر من الشركة . إيضاح أسلوب التخفيض لرأس المال بموجب –

  بأن تخفيض رأس مال كل مساهم تم بنسبة مساهمته .من مراقب الحسابات  شهادة –
 .االقتصادي األداءقطاع متابعه  موافقةفي تاريخ التخفيض يتم االعتماد بعد  للشركة الماليةالقوائم  –

  
  

 7( المادةوتعديل  األسهم تداوالت( :  
للشــركة (بالنسـبة للشــركات المقامـة وفقــًا ألحكــام خــالل السـنتين المــاليتين االولتيـين  األسـهمعلـى تــداول  الموافقــةتقـديم  –

  ) .97لسنة  8قانون 
 في سيناء : المقامةلمشروعات ل بالنسبة –

 . سيناء في المقامةللشركات  لألسهم التداولعلى  الموافقة –
  :اخلطـــــــــــوات 
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 لتقـديم  الثالـث) بالـدور 3ركات (التعديالت) بقطاع خدمات االسـتثمار بصـالة (التوجه الى االدارة العامة للشئون القانونية للش
  الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها. 

 )أو(محضر اجتمـاع الجمعيـة غيرالعاديـة وعقـد التعـديل )* ) مشروع عقد التعديلالحضور للهيئة بعد مضى ثالثة أيام الستالم
  لمحامين للتصديق عليه ثم الى مكتب الشهر العقارى لتوثيقه. معتمدا من الهيئة للتوجه به لنقابة ا

 .** تسليم مشروع التعديل بعد توثيقه لالدارة العامة للشئون القانونية للشركات (التعديالت) الستكمال باقى االجراءات  
  يةالمال لرقابةافى حالة زيادة رأس المال أو تخفيضه يتم تسليم المحضر وعقد التعديل بعد ورود موافقه هيئه **.  
 .الحضور للهيئة لتسلم المستندات الالزمة للتأشير بالتعديالت المطلوبة فى السجل التجارى للشركة  
  

  زمن آداء اخلدمــة :
  ستة أيـام عمـل اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب.

  

  مقابل اخلدمة :

  دادمكان الس  الجهة المستحقة  مقابل الخدمة  نوع مقابل الخدمة

  جم  100  اعتماد عقد التعديل *

الهيئة العامة   للنسخه الواحده
  لالستثمار

) باإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات 2خزينة صالة (
  األموال أو خزينة الفروع

اعتماد نسخة من الجمعية غير العادية وعقد 
  التعديل**

  جم  200

  للنسخه الواحده
  

  

  

  

  

  

  

  

 .1981لسنه  159الخاضعة للقانون *  بالنسبه للشركات 

  .1997لسنه  8** بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 

  توصية بسيطة) –شركات األشخاص (تضامن 
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  املستندات املطلوبة:

  للسير فى إجراءات التعديل للشركات طلب باسم مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية. 
  مـن جميـع الشـركاء بالشـركه متضـمن كافـه التعـديالت المـراد ادخالهـا علـى عقـد اصل محضر اجتماع جماعه الشركاء موقـع

 .الشركه قبل وبعد التعديل 
 اصل عقد التعديل للمواد المراد ادخال التعديالت عليها متضمن تمهيد 

 توكيالت من جميع الشركاء تسمح بادخال التعديالت على عقد الشركه او التخارج او التاسيس على حسب االحوال 

  صحيفه االستثمار الخاصه بالشركه (او عقد وقرار )التاسيس وجميع التعديالت الصادره للشركه 

   اشهر.  3اصل مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر على استخراجه اكثر من 

  حاله دخول شركاء اجانب(استعالم امني في( . 
  صورة البطاقة الشخصية بالنسبة للشركاء المتضامنين 

 بطاقة الشخصية لمقدم الطلب .صورة ال 

  الخدمة .أداء إيصال سداد مقابل 

 

  : مستنـدات تطـلب في حاالت خاصـة
 (يتم مراعاه كافه المستندات السابقه باالضافه الي)  -: تعديل الغرض :      

ســلطه  –موافقــه الجهــات المختصــه فــي حالــه ضــروره تقــديمها حســب طبيعــه نشــاط الشــركه(موافقه البنــك المركــزى  -
  وزاره السياحه...) –الطيران المدنى 

 (يتم مراعاة كافة المستندات السابقة باإلضافة الى)  -: تعديل الموقع 

 مع مراعاة :سند الحيازه لموقع المشروع ضرورة تقديم  -

  الشركات المقامه فى شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق فيلزم تقديم سند لحيازه الموقع على ان يكون عقد
 . 2007لسنه  350و ايجار مع مراعاه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم انتفاع ا

  عاه مع مراالشركات التى تمارس نشاط االستصالح او االستزراع ومحدده الموقع فيلزم تقديم سند لحيازه الموقع
 .2008لسنه  356، وقرار رئيس الجمهوريه رقم  2007لسنه  350قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 يــتم تقــديم (إعــالم وراثــة + توزيــع الحصــص داخــل محضــر جماعــه  : ه احــد الشــركاء فــي شــركات األشــخاصفــي حالــه وفــا
  الشركاء علي الورثة الشرعيين )

 األشخاصفى حاله شركات  العينية الحصةعن طريق  الزيادة :   
 م الشركاء للحصص والموافق عليه بمحضر جماعه الشركاء.يتقي -

  

  اخلطــــــــوات 
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 لتقديم ) بالدور الثالث 3بصالة (إلدارة العامة للشئون القانونية للشركات (التعديالت) بقطاع خدمات االستثمار التوجه إلى ا
  الطلب مرفقا به المستندات المشار إليها .

  الستالم مشروع عقد التعديل معتمد من الهيئة للتوجه به لنقابة المحامين للتصديق  ن عملييومالحضور للهيئة بعد مضى
  ه ثم إلى مكتب الشهر العقاري لتوثيقه . علي

 . تسليم مشروع التعديل بعد توثيقه لإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات (التعديالت) الستكمال باقي اإلجراءات  
 . الحضور للهيئة لتسلم المستندات الالزمة للتأشير بالتعديالت المطلوبة في السجل التجاري للشركة  

  

  دمــة : زمن أداء اخل

  ) .المرخص بالتعديل (العتماد مشروع التعديل واستصدار القرار خمسة أيام عمــل اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب

  

  مقابل اخلدمة :

  مكان السداد   الجهة المستحقة  القيمة   نوع مقابل الخدمة

  اعتماد عقد التعديل
100 

  جم للنسخة الواحدة
  الھيئة العامة لالستثمار

) باإلدارة العامة للشئون القانونية 2خزينة صالة (
  لشركات األموال أو خزينة الفروع

  

  

  هـــــــام

 .يوجد نموذج الطلب بإدارة التعديالت 

  المقرر مقابل الخدمةبالنسبة للنشر فى صحيفة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بصحيفة االستثمار للوقوف على 
 للنشر ومكان سدادها .

 

  

  

  

  

  املنشأة الفرديــــة
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  تعديل البيانات االساسية

  املستندات املطلوبة:

 ير فى إجراءات التعديل المطلوب.سطلب باسم مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات موقع من صاحب المنشأة بال 

  للمنشاةره اى كتاب تعديل صادر +صو  التجاريوموجه للسجل  الهيئةوالصادر من  المنشاة بتأسيسصوره الكتاب المرخص  
 أشهر 3من  أكثر إصدارهلم يمر على  التجاريمستخرج حديث من السجل  أصل  
  حاله تقديم الطلب من الوكيل  في المنشاةالتعديالت على  بإدخاليسمح  المنشاةتوكيل من صاحب 

  الضريبية البطاقةصوره من  
 األوراقحاله قبول  فيسداد رسم النشر  إيصال  
  لمقدم الطلب رة البطاقة الشخصيةصو 

 . استعالم أمنى فى حالة التعديل وصاحبها غير مصرى 

 . إيصال سداد مقابل أداء الخدمة 

 

  اخلطــــــوات :

  لتقديم ) بالدور الثالث 3بصالة (التوجه إلى اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات (التعديالت) بمجمع خدمات االستثمار
  ه المستندات المشار إليها. الطلب مرفقا ب

 . الحضور للهيئة لتسلم كتاب السجل والضرائب  
  

  زمن أداء اخلدمــة : 

 أيام عمل اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب. 3

  

  مقابل اخلدمة :

  مكان السداد   الجهة المستحقة  القيمة   نوع مقابل الخدمة

خه جم للنس 100  تعديل البيانات األساسية للمنشأة
  الھيئة العامة لالستثمار  الواحده

) باإلدارة العامة للشئون القانونية 2خزينة صالة (
  لشركات األموال أو خزينة الفروع

  هـــــــــــام

  المقرر مقابل الخدمةبالنسبة للنشر فى صحيفة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بصحيفة االستثمار للوقوف على 
 . للنشر ومكان سداده



27 

   تغيري الشكل القانونى للشركات

  املستندات املطلوبة:

  موقـع مـن مـدير الشـركة أو مـن يفوضـه للسـير فـى إجـراءات للشـركات طلب باسم مدير عام اإلدارة العامة للشـئون القانونيـة
 تغيير الشكل القانونى .

  علــى تغييــر الشــكل  الموافقــة محضــر اجتمــاع جماعــه الشركاء)المتضــمن أو( العاديــةغيــر  العامــة الجمعيــةمحضــر اجتمــاع
 . للشركة القانوني

  األشخاصحاله شركات  فيتوكيالت من جميع الشركاء . 

  القانونيتغيير شكلها  بمناسبة الشركةوالخاص بتقييم   الهيئةمن  المشكلة اللجنةالصادر من  مالتقييتقرير . 

  إليــهانتهــت  علــى مـا الموافقــةلشركاء)المتضـمن محضـر اجتمــاع جماعــه ا أو( العاديــةغيــر  العامـة الجمعيــةمحضـر اجتمــاع 
 . للشركةمن تقييم  الهيئةمن  المشكلة اللجنة

 أشهر 3من  أكثرلم يمر عليها  التجاريمستخرج السجل  أصل . 

  للشركة الصادرةجميع التعديالت قرار وعقد تأسيس الشركة + صورة من صوره من. 

  )ــدة للشــركة)  األحــوالعلــى حســب  األساســيالعقــد والنظــام  أومشــروع عقــد ــد مناســب لتغييــر الشــكل  الجدي مســبوق بتمهي
 .القانوني

 صورة بطاقة شخصية لمقدم الطلب. 

 . إيصال سداد مقابل الخدمة 

  ):إليباالضافه  السابقةكافه المستندات  مراعاة(يتم   :خاصةمستندات اضافيه تقدم في حاالت  -
 مــاالس : 

(علـي ان يكـون للشركات المسـاهمة والشـركات ذات المسـئولية المحـدودة جاري عدم التباس لالسم من السجل الت شهادة –
  ) المساهمةاالسم مشتق من الغرض فى حاله الشركات 

  : الغرض 

سـلطه  – المركـزيالبنـك  موافقـة( الشـركةنشـاط  طبيعـةتقـديمها حسـب  ضـرورةفـي حالـه  المختصـةالجهات  موافقة –
  ...)السياحةوزاره  – المدنيالطيران 

 وقعالم :  

 مع مراعاة :سند الحيازه لموقع المشروع ضرورة تقديم  -
   أويكـون عقـد انتفـاع  أنالموقـع علـى  لحيـازةشـرق فيلـزم تقـديم سـند  والقنطـرةشمال وجنوب سـيناء  في المقامةالشركات 

  . 2007لسنه  350قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  مراعاةمع  إيجار

  قرار رئـيس  مراعاةمع الموقع  لحيازةاالستزراع ومحدده الموقع فيلزم تقديم سند  أو تمارس نشاط االستصالح التيالشركات
  .2008لسنه  356رقم  الجمهورية، وقرار رئيس 2007لسنه  350مجلس الوزراء رقم 
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 النقدية الزيادة:  

  نقدى .وجود جزء في حاله  األقل% علي 10بنكيه تفيد سداد  شهادةفيما يخص الشركات المساهمة يتم تقديم  –

  .الشركةمال  رأسفي  الزيادةبنكيه بسداد كامل  شهادةيتم تقديم  المحدودة المسئوليةفيما يخص الشركات ذات  –

 : الشركات التي تمارس نشاط االستصالح او االستزراع المحددة الموقع  

لســنة  356وريــة رقــم وقــرار  رئـيس الجمه 2007لســنه  350سـند حيــازة الموقــع مـع مراعــاة قــرار رئـيس مجلــس الــوزراء رقـم  –
2008  

 استعالم أمنى على المساهمين ( أو الشركاء ) غير المصريين الجنسية وأعضاء مجلس اإلدارة الجدد .  
  

  وات: ــاخلطــــــــ
  لتقـديم ) بالـدور الثالـث 3بصـالة (التوجه إلى اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات (التعديالت) بقطاع خدمات االستثمار

  مرفقا به المستندات المشار إليها. الطلب
  الحضور للهيئة (بعد مضى ثالثه أيام الستالم مشروع تغيير الشكل القانونى) ** أو (بعد ورود موافقه هيئة سوق المال

الستالم محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه وعقد تغيير الشكل القانونى)  تغيير الشكل القانونىعلى اصدار اسهم 
  عتمد من الهيئة للتوجه به لنقابة المحامين للتصديق عليه ثم الى مكتب الشهر العقارى لتوثيقه .* م

 . تسليم مشروع التعديل بعد توثيقه لإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات (التعديالت) الستكمال باقى االجراءات  
 ت المطلوبة فى السجل التجارى للشركة .الحضور للهيئة لتسلم المستندات الالزمة للتأشير بالتعديال  
  

  ة : زمن أداء اخلدم
  التعديل واستصدار القرار)عقد اعتماد مشروع ( أيام عمــل اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب ستة

  مقابل اخلدمة :
  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

تغيير الشكل القانونى عقد 
لخاضعة للقانون للشركات ا

والقانون  1981لسنه  159
  1997لسنه  8

  جم 100

  
الهيئة العامة 
  لالستثمار

) باإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات 2خزينة صالة (
  األموال أو خزينة الفروع

  

 . 1981لسنه  159* بالنسبه للشركات الخاضعة للقانون 

  .   1997لسنه  8** بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 
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  حتويل الشركات من العمل بنظام املناطق احلرة اىل العمل بنظام االستثمار الداخلى

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

  املستندات املطلوبة:

 ة أو من يفوضه للسير فى موقع من رئيس مجلس اإلدار  طلب باسم مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات
  . إجراءات التحول

 .موافقه مجلس اداره المنطقه الحره التى يتبعها المشروع على التحول والغاء ترخيص العمل بالمنطقه الحره 

 شهاده عدم التباس االسم 

  اشهر 3اصل مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليه اكثر من 

 من له محتى تاريخ التحول موقع  التأسيسبتمهيد يوضح تطور الشركة من تاريخ  النظام االساسى الجديد للشركة مسبوقا
 صفة قانونية بالشركة  

  159موافقه الهيئه علي الخروج من العمل بنظام المناطق الحره الي العمل بنظام االستثمار الداخلي او قانون 

 قة على التحول والمتضمن تعديل االسم والغرض محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية معتمد من الهيئة بالمواف
 والمواد المراد تعديلها لتوفيق وضع الشركه .

 صورة بطاقة شخصية لمقدم الطلب . 
 . إيصال سداد مقابل أداء الخدمة 

 

  ـــوات اخلطــــــــ

  لتقـديم  ) بالـدور الثالـث3لة (بصـاخدمات االستثمار  (التعديالت) بقطاعالتوجه إلى اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات
 الطلب مرفقا به المستندات المشار إليها. 

  الحضــور للهيئــة بعــد مضــى ثالثــة أيــام الســتالم مشــروع عقــد تحــول للنظــام االساســى معتمــد مــن الهيئــة للتوجــه بــه لنقابــة
 اري  .المحامين للتصديق عليه ثم الى مكتب الشهر العقاري لتوثيقه ثم التأشير به في السجل التج

   تســليم عقــد الشــركة أو نظامهــا االساســى بعــد توثيقــه لــإلدارة العامــة للشــئون القانونيــة للشــركات الســتكمال بــاقى االجــراءات
 .1997لسنه  8بالنسبة لقانون 

 . الحضور للهيئة لتسلم المستندات الالزمة للتأشير بالتعديالت المطلوبة فى السجل التجارى للشركة  
  

  ــة : زمن أداء اخلدم

  . أسبوع عمـل اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب

  مقابل اخلدمة :

  جم . 100
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  إندماج الشركات

  املستندات املطلوبة:

  موقع من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه فى االندماج طلب باسم مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات 

 العاديـة للشـركتين الدامجـة  والمندمجـة بالموافقـة علـى االنـدماج معتمـد مـن الهيئـة أو محضر اجتمـاع الجمعيـة العامـة غيـر  
  محضر اجتماع جماعه الشركاء)(

  محضر اجتماع الجمعية العامـة غيـر العاديـة  المعتمـد مـن الهيئـة أو (محضـر اجتمـاع جماعـه الشـركاء) للشـركتين الدامجـه  
الهيئــة العامــة لالســتثمار والمنــاطق الحــرة علــى أن يتضــمن محضــر اجتمــاع المندمجــة بالموافقــة علــى التقيــيم الصــادر مــن و 

الجمعية العامة غير العادية أو (محضر اجتماع جماعه الشركاء) للشركة الدامجه الموافقة على تعديل مواد النظام األساسـي 
  المرتبطة بعمليه االندماج

  أشهر 3أصل مستخرج من السجل التجاري لم يمر عليها أكثر من  
 صوره من جميع التعديالت والقرارات الصادرة للشركتين الدامجه والمندمجة  
 مندمجةوال تقرير التقييم الصادرمن اللجنة المشكلة من الهيئة لصافى حقوق الملكية للشركتين الدامجه  
 عقد االندماج يتضمن تطور الشركتين الدامجه والمندمجة من تاريخ إنشائها وحتى تاريخ االندماج  
 تعديل للشركة الدامجه متضمن المواد المراد تعديلها قبل وبعد التعديل    مشروع  
  81لسـنة  159موافقة البنك المركزي المصـري فـي حالـة مشـروعات البنـوك وشـركات الصـرافة المقامـة وفقـًا ألحكـام القـانون 

  كًال فيما يخصه 97لسنة  8والمقامة وفقًا ألحكام القانون رقم 
 دم الطلبصورة بطاقة شخصية لمق 

 . إيصال سداد مقابل أداء الخدمة 

 

 -(يتم مراعاة كافه المستندات السابقة باالضافه إلي):  -: مستندات اضافيه تقدم في حاالت خاصة -
 تعديل االسم :  

( علي أن يكون  للشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودةشهادة عدم التباس لالسم من السجل التجاري  –
  شتق من الغرض في حاله الشركات المساهمة )االسم م

 رضـــالغ :  
سلطه الطيران المدني  –موافقة الجهات المختصة في حاله ضرورة تقديمها حسب طبيعة نشاط الشركة(موافقة البنك المركزي  –

  وزاره السياحة...) –
 عـــالموق     :  

 امة فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق :مع مراعاة الشركات المقضرورة تقديم سند الحيازة لموقع المشروع  –
   2007لسنه  350جلس الوزراء  رقم سند لحيازة الموقع على أن يكون عقد انتفاع أو إيجار مع مراعاة قرار رئيس م  –

  الشركات التي تمارس نشاط االستصالح أو االستزراع ومحدده الموقع:  –
لسنه  356الجمهورية رقم  ، وقراررئيس2007لسنه  350قم سند لحيازة الموقع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء ر   –

2008. 
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 الزيادة النقدية :  
  جزء نقدى . سدادفي حاله  األقل% علي 10بنكيه تفيد سداد  شهادة - فيما يخص الشركات المساهمة يتم تقديم :  –
  زيادة في رأس مال الشركة .يتم تقديم شهادة بنكيه بسداد كامل ال - : فيما يخص الشركات ذات المسئولية المحدودة   –

 استعالم أمنى في حاله دخول شركاء أجانب . 
  
  

  اخلطـــــــــــــوات : 
  لتقديم  ) بالدور الثالث3بصالة (خدمات االستثمار  (التعديالت) بقطاعالتوجه إلى اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

 .الطلب مرفقا به المستندات المشار إليها 
  للهيئة (بعد مضى ثالثه أيام الستالم مشروع االندماج) ** أو (بعد ورود موافقه هيئة سوق المال على اصدار الحضور

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

 (التعديالت) ال ستكمال باقى اإلجراءات .إلدارة العامة للشئون القانونية للشركات ل تسليم مشروع التعديل بعد توثيقه 

 . الحضور للهيئة لتسلم المستندات الالزمة للتأشير بالتعديالت المطلوبة فى السجل التجارى للشركة  
  

  زمن أداء اخلدمــة : 
  ا من اليوم التالي الستالم الطلبأسبوع عمـل اعتبار 

  
  
  
  
  

  مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

  عقد االندماج

بالنسبة للشركات الخاضعة  
  1981لسنه  159للقانون 

  جم 100

  
الهيئة العامة 
  لالستثمار

) باإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات 2خزينة صالة (
  عقد االندماج  وال أو خزينة الفروعاألم

للشركات الخاضعة للقانون بالنسبة  
  1997لسنه  8

  جم 100

  

  
 . 1981لسنه  159* بالنسبه للشركات الخاضعة للقانون 

 .  1997لسنه  8** بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 
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 إنقسام الشركات

  املستندات املطلوبة:
امة للشئون القانونية للشركات موقع من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه للموافقة طلب باسم مدير عام اإلدارة الع

  على السير فى إجراءات االنقسام .
 محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة  المعتمــد مــن الهيئــة والمتضــمن الموافقــة علــى تقســيم الشــركة

 مها من الهيئة بغرض االنقساميوتقي

الصادر من اللجنة المشكلة من الهيئة والخاص بتقييم الشركة وتقسيمها الى شركتين او أكثر تقرير التقييم 

  محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتضمن الموافقة على التقييم والتقسيم 

 أشهر  3أصل مستخرج من السجل التجاري لم يمر عليها أكثر من

صادرة للشركة صوره من جميع التعديالت ال

مشروع عقد تقسيم للشركة إلى شركه قاسمه وشركه منقسمة مرفق به تعديل المواد المراد إدخال التعديالت عليها 

. إيصال سداد مقابل أداء الخدمة  

 -(يتم مراعاة كافه المستندات السابقة باالضافه إلي):  -: مستندات اضافيه تقدم في حاالت خاصة -     

  : متعديل االس

 شهادة عدم التباس لالسم من السجل التجاري ( علي أن يكون االسم مشتق من الغرض في حاله الشركات المساهمة ) –

  رض :ـــالغ

ســلطه الطيــران  –موافقــة الجهــات المختصــة فــي حالــه ضــرورة تقــديمها حســب طبيعــة نشــاط الشــركة(موافقة البنــك المركــزي  –
 وزاره السياحة...) –المدني 

  :ع ــالموق

 مع مراعاة الشركات المقامة فى شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق :ضرورة تقديم سند الحيازة لموقع المشروع  –
لسنه  350سند لحيازة الموقع على أن يكون عقد انتفاع أو إيجار مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم   –

2007   
  ده الموقع: الشركات التي تمارس نشاط االستصالح أو االستزراع ومحد –

 356الجمهورية رقم  ، وقراررئيس2007لسنه  350سند لحيازة الموقع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم   –
 .2008لسنه 

 

  : الزياده النقديه

  جزء نقدى .% علي األقل في حاله سداد 10شهادة بنكيه تفيد سداد  -فيما يخص الشركات المساهمة يتم تقديم : –

 ات المسئولية المحدودة يتم تقديم شهادة بنكيه بسداد كامل الزيادة في رأس مال الشركة .فيما يخص الشركات ذ –

استعالم أمنى في حاله دخول شركاء أجانب
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  : اخلطــــــــــــوات 

  ار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المش ) بالدور الثالث3بصالة (خدمات االستثمار  بقطاع التعديالتإدارة التوجه إلى
 إليها 

  الحضور للهيئة (بعد مضى ثالثه أيام الستالم مشروع االنقسام) ** أو (بعد ورود موافقه هيئة سوق المال على اصدار
الستالم محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه وعقد االنقسام) * معتمد من الهيئة للتوجه به لنقابة  االنقساماسهم 

  مكتب الشهر العقارى لتوثيقه . المحامين للتصديق عليه ثم الى
 (التعديالت) الستكمال باقى االجراءات .إلدارة العامة للشئون القانونية للشركات تسليم مشروع التعديل بعد توثيقه ل  
 . الحضور للهيئة لتسلم المستندات الالزمة للتأشير بالتعديالت المطلوبة فى السجل التجارى للشركة  
  

  زمن أداء اخلدمــة : 
  اسبوع عمـل اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب

  
  مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

  عقد االنقسام

بالنسبه للشركات 
 159الخاضعة للقانون 

  *1981لسنه 

  

  جم 100

الهيئة العامة   
  لالستثمار

ية ) باإلدارة العامة للشئون القانون2خزينة صالة (
  عقد االنقسام  لشركات األموال أو خزينة الفروع

بالنسبه للشركات 
لسنه  8الخاضعة للقانون 

1997**  

  جم 100

  

  

  

  

  

  

  

 . 1981لسنه  159*  بالنسبه للشركات الخاضعة للقانون 

 .   1997لسنه  8** بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 
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  أشخاص ) –تصفية الشركات ( أموال 
  

  لة األوىل : السري يف إجراءات التصفية املرح –أ 

  

  : املستندات املطلوبة 

  : تضامن) –(توصيه بسيطه  األشخاصشركات 

  للموافقـة علـى توجيـه كتـاب للسـجل التجـارى بالتأشـير بوضـع الشـركة تحـت اإلدارة العامـة للشـئون القانونيـة للشـركات  طلب باسـم مـدير عـام
  التصفية .

 ومــده  التصــفية أســبابوتعيــين مصــفى وتحديــد مهامــه مــع توضــيح  التصــفية إجــراءاتاء متضــمن الســير فــى محضــر اجتمــاع جماعــه الشــرك
 موقع من جميع الشركاء   التصفية

  الشـركاء وكـذا صـوره آخـر قـرار  أسـماءحالـه تعـديلها لبيـان  فـي الشـركة) مـن عقـد 5( للمادةوآخر قرار تعديل  الشركة تأسيسصوره من قرار
 للشركةصادر 

  تصفيه الشركه متضمنةكيالت من جميع الشركاء تو . 

  التصفيةتحت  الشركةبوضع  بالتأشير التجاريعلى توجيه كتاب للسجل  للموافقةالتعديالت  إدارةطلب باسم مدير عام  

  2006 لســنه  1271رقــم  الهيئــةقــرار  مراعــاةمــع  أشــهر 3مــن  أكثــرلــم يمــر علــى اســتخراجه  التجــاريمســتخرج حــديث مــن الســجل أصــل 
 للشركات االختيارية بالتصفيةوالخاص 

 صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب  

  : األمـوالات ـشرك

  طلــب باســم مــدير عــام اإلدارة العامــة للشــئون القانونيــة للشــركات موقــع مــن رئــيس مجلــس اإلدارة أو مــن يفوضــه للموافقــة علــى الســير فــى
  إجراءات التصفية .

  وتعيين مصفى وتحديـد مهامـه  التصفية إجراءاتاالجرائيه متضمن السير فى  الناحيةالمعتمد من  العاديةغير  مةالعا الجمعيةمحضر اجتماع
  التصفيةومده  التصفية أسبابمع توضيح 

  للشركات االختيارية بالتصفيةوالخاص 2006لسنه  1271رقم  الهيئةقرار  مراعاةمع  

  لسـنة  8والقـانون رقـم  81لسـنة  159البنوك وشركات الصرافة المقامة وفقًا للقانون رقـم حالة مشروعات  في المصري المركزيموافقة البنك
 كًال فيما يخصه . 97

 .صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب  
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  اخلطــــوات :
  لتقـديم  لـث) بالـدور الثا3بصـالة (خدمات االسـتثمار  (التعديالت) بقطاعالتوجه إلى اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

 .الطلب مرفقا به المستندات المشار إليها 

  ن عمل:يوميالحضور للهيئة بعد مضى 

   97لسنة  8بالنسبة للشركات الخاضعه للقانون 

يتم تسليم خطاب للمصفى أو وكيله مـن ادارة التعـديالت موجـه للسـجل التجـاري المخـتص بالتأشـير بوضـع الشـركة تحـت   -
 مه ومدة التصفية.التصفية واسم المصفى و مها

    81لسنة  159بالنسبة للشركات الخاضعه للقانون 

غير العادية معتمد من الهيئة موجه للسجل التجـارى المخـتص بالتأشـير بوضـع يتم تسليم محضر اجتماع الجمعية العامة  -
  الشركة تحت التصفية واسم المصفى و مهامه ومدة التصفية.

  

  زمن أداء اخلدمة :
  ارا من اليوم التالي الستالم الطلب اعتب يومان عمل

  

  مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

  اعتماد محضر الجمعية العامة 
  غير عادية

  

  جنيه 100-

  عن كل نسخة يتم اعتمادها

  الهيئة العامة

  لالستثمار
) باإلدارة 2خزينة صالة (

العامة للشئون القانونية 
ألموال أو خزنية لشركات ا

  الفروع
  مقابلبدون   اعتماد جماعة الشركاء

  

   املرحلة الثانية : شطب قيد الشركة من السجل التجاري –ب 
  

  املستندات املطلوبة :

 . طلب باسم مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات  
 الشركاء المتضمن الموافقة على اعتماد ناتج التصفية ةمحضر جماع .  

 واســعة االنتشــار خــالل أســبوع مــن تــاريخ التأشــير بالتصــفية فــى الســجل  نصــباحيتي نمــا يفيــد النشــر فــي جريــدتين يــوميتي
 التجاري متضمنا ما يلي :

  . مقرونا بعبارة تحت التصفيةاسم الشركة  –
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 اسم المصفى ومدة التصفية وملخص بمهمته . –

تندات المؤيدة لها على أن يكون هذا الميعاد الحقـا لتـاريخ النشـر ميعاد بدء تلقيه لطلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمس –
 بخمسة عشر يوما على األقل .

 عليهـا  دإقرار من المصفى والشركاء لمسئوليتهم التامة عن أعمال التصفية وانه أوفى ما علـى الشـركة مـن التزامـات وال يوجـ
  التزامات اتجاه الشركاء أو الغير .

  معتمد من المصفى طبقا لألصول المهنية المرعية في إعداد القوائم المالية .الحساب النهائي للتصفية 

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

 . السجل التجاري المتضمن وضع الشركة تحت التصفية 

 فية  .إقرار من الشركاء باستالمهم كافه مستحقاتهم بعد التص 

 صورة بطاقة شخصية لمقدم الطلب 
 

  

  اخلطــــوات :
  بالنسبة لشركات األشخاص :

  بالـدور الثالـث3بصـالة (خدمات االسـتثمار  (التعديالت) بقطاعاإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات التوجه إلى شباك ( 
   لتقديم  الطلب والمستندات المشار إليها

 ) عمل  ) يوم2الحضور للهيئة بعد  

 : 97لسنة  8بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 

  يتم تسليم خطاب للمصفى أو وكيله موجـه للسـجل التجـاري المخـتص بالتأشـير بمحـو قيـد الشـركة مـن السـجل التجـارى مـن
  (التعديالت) .اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات 

  

  زمن أداء اخلدمة :
  الي الستالم الطلب اعتبارا من اليوم الت يومان عمل

  

  مقابل اخلدمة :
  ال يوجد
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  تصفية املنشأة الفردية

  : املستندات املطلوبة

 . طلب باسم مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات موقع من صاحب المنشأة بمحو قيد المنشأة  
 . صورة كتاب تأسيس المنشأة  
 المنشاة  بشطبتسمح  لوكيلصورة من توكيل صاحب المنشاة ل. 
  شهور . 3 أكثر من  مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمر عليهأصل 

  التامينات بعدم وجود اى مستحقات على المنشاة . وشهادتين من الضرائب 

 . صورة بطاقة شخصية لمقدم الطلب 

  

  اخلطــــوات : 
  بقطـاع خـدمات االسـتثمار ) بالـدور الثالـث 3صـالة (ب(التعـديالت) اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات التوجه الى شباك

  لتقديم  الطلب والمستندات المشار إليها .

  يوم عمل 2الحضور للهيئة بعد  .  

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

  

  زمن اداء اخلدمة: 

  م التالي الستالم الطلب اعتبارا من اليو  يومان عمل

  

  مقابل اخلدمة :
   مقابلبدون 
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  النشر فى صحيفة االستثمار

  : العقود والنظم األساسية للشركات واملنشآت الىت مت تأسيسهاقرارات التأسيس ونشر 

 إصدار الصحيفة اجملانية :  )أ 

  املستندات املطلوبـة :
 أسيس الشركة .بعد استيفائه من إدارة التأسيس عند بدء ت طلب النشر 

  يض الصادر من الشركة أو المنشأة لمستلم الصحيفة المجانية عند استالمها من شباك إدارة الصحيفة التوكيل أو التفو
. 

 البطاقة الشخصية أو جواز السفر لمستلم الصحيفة المجانية عند استالمها من شباك إدارة الصحيفة . صورة 
  

  اخلطـــــــــوات :
 لى طلب النشر بعد استيفائه مع إدارة التأسيس عند بدء تأسيس الشركة ويرفق بملف الشركة.توقيع مقدم الطلب ع  
 . استالم إدارة الصحيفة لقرار أو شهادة التأسيس بعد صدورها مع العقد والنظام وكذلك طلب النشر من إدارة التأسيس  
  ساعة من استالم إدارة الصحيفة لقرار  48د شباك إدارة الصحيفة بعالمجانية من  ةالستالم النسخ مقدم الطلبحضور

  أو شهادة التأسيس .
  

  زمن آداء اخلدمــة :
 48  التأسيس من إدارة التأسيس .لقرار أو شهادة إدارة الصحيفة ساعة بعد استالم  
  16035يمكن االستعالم عن موقف إصدار الصحيفة المجانية للشركة من خالل الرقم المختصر .  

  
 

 اجملانية :الصحيفة عدد نسخ لزيادة   )ب 

  املستندات املطلوبـة :

  شباك الصحيفة بالدور الثانى .طلب النشر بعد استيفائه من 

  المؤسسة + إثبات شخصية . توكيل أو تفويض من الشركة أو المنشأة 

  الصحيفة المجانية الصادرة .صورة 

 . (أصل + صورة) إيصال سداد مقابل زيادة النسخ من البنك 
  

  وات :اخلطـــــــــ
 . التوجه إلى شباك الصحيفة بالدور الثانى بالمستندات المذكورة أعاله  
  بالهيئة أو خزينة أحد فروع الهيئة باإلسكندرية أو  ىسداد مقابل زيادة النسخ ببنك اإلسكندرية بالمبنى اإلدار
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  اإلسماعيلية أو أسيوط أو العاشر أو أحد فروع المناطق الحرة .
 ص  11:  9المطلوبة من شباك الصحيفة بالدور الثانى فى التوقيتات اآلتية : من  الحضور الستالم النسخ 

  لتسجيل األسماء ، واالستالم فى نفس يوم التسجيل وفى حالة عدم االستالم تكون مسئولية الشركة .
  

  زمن آداء اخلدمــة :
  أيام عمل . 7إلى  3من 

  
  ملحوظة :

  من الشركة والنشر على مسئوليتها . CDفرنسية يتم إحضار فى حالة النشر باللغة االنجليزية أو ال
 

  
  

  :فى حالة زيادة نسخ لعدد الصحيفة اجملانية مقابل اخلدمة 

  نوع الشركة  مقابل الخدمةنوع 

  ة ــــقيمال

عدد   سداد المكان 
  النسخ

  مقابل الخدمة

نشر العقود والنظم االساسية 
  للشركات والمنشآت التى 

  تم تأسيسها

  

  10  كات مساهمةشر 
  جم باللغة العربية فقط  200

  جم باللغة العربية واللغة االجنبية 400

بنك االسكندرية 
بالمبنى االدارى 
  أو خزنية الفروع

شركات ذات 
  المسئولية المحدودة

10  
  جم باللغة العربية فقط 150

  جم باللغة العربية واللغة االجنبية 300

  شركات التضامن 

 وشركات التوصية
  البسيطة

10  
  جم باللغة العربية فقط  100

  جم باللغة العربية واللغة االجنبية 200

  10  المنشآت الفردية
  جم باللغه العربية فقط. 100

  جم باللغه العربية واللغة األجنبية  200
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  نشر تعديالت القرارات والنظم االساسية للشركات واملنشآت

  

  املستندات املطلوبة :

 د استيفائه .طلب النشر بع 

  النشر (أصل + صورة)  سداد مقابل خدمةإيصال 

 . توكيل أو تفويض + صورة تحقيق الشخصية 

 . المستند المطلوب نشره 

  شهور  3مستخرج رسمي من السجل التجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 

 من الشئون القانونية و مختوم و  في حالة مرور اكثر من سنه علي قرارات أو عقود التعديالت يتم تقديم صورة طبق االصل
 موثقة في الشهر العقاري و مؤشر بالتعديل في السجل التجاري .

  صورة من طلب التعـديل والـذى سـبق فحصـه مـن إدارة التعـديالت فـى حالـة المنشـآت الفرديـة وذلـك لحـين ورود موافقـة إدارة
 التعديالت على التعديل المطلوب .

  
 

  اخلطـــــــــوات :

 بالـدور الثـانى 2لى شباك الصحيفة لمراجعة المستندات وتقدير مقابل الخدمات الستيفاء طلب النشر بصـالة رقـم (التوجه ا (
بقطاع خدمات االستثمار ومرفقا به المستندات المراد نشرها مع توكيل أو تفويض من الشركة وصورة مـن إثبـات الشخصـية  

.  
 دارى بالهيئــة أو خزينـة احـد فـروع الهيئـة باالسـكندرية أو االســماعيلية أو سـداد مقابـل الخدمـة ببنـك االسـكندرية بـالمبنى اال

  .اسيوط أو احد فروع المناطق الحرة 
 . الحضور الستالم النسخ المطلوبة من الصحيفة من خالل ادارة التوزيع بمقر الهيئة بصالح سالم  
  

  زمن آداء اخلدمــة :

  يوم عمل . 25الى  أيام عمل 10من 
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  بل اخلدمة :مقا

  نوع الشركة  مقابل الخدمةنوع 
  القيمـــة

عدد   سداد المكان 
   مقابل الخدمة  النسخ

نشر تعديالت عقود 
الشركات ونظمها 

االساسية وتعديالت 
  المنشآت الفردية

  شركات مساهمة-

  شركات التوصية باالسهم-

شركات ذات المسئولية -
  المحدودة

10  

 200ى جم الورقه الواحدة وحد اقص 20
  جم باللغةالعربية فقط

  جم للورقة الواحدة وحد اقصى  40
  بنك االسكندرية   جم باللغه العربية واللغة االجنبية 400

  بالمبنى االدارى 

  أو خزنية الفروع

  شركات التضامن-

  

  شركات التوصية البسيطة-

10  

 100جم الورقه الواحدة وحد اقصى  20
  جم باللغةالعربية فقط.

  ة الواحدة وحد اقصىجم للورق 40
  جم باللغه العربية واللغة االجنبية. 200 

  جم باللغة العربية  100  10  المنشآت الفردية-
  جم باللغة العربية واالجنبية 200 
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  نشر بعض القرارات اخلاصة 
  

  املستندات املطلوبة :
 . طلب النشر بعد استيفائه 

  + صورة) .ايصال سداد مقابل خدمة النشر (اصل 

 . توكيل أو تفويض + صورة تحقيق الشخصية 

  لمشـروعاتلالنشـاط بالنسـبة  مزاولـةأو قـرار  97لسـنة  8قرار رئيس الهيئة بالتمتع بالمزايا واالعفاءات الواردة بالقانون رقـم 
 المقامة بنظام المناطق الحرة .

 اص الـى شـركات أمـوال أو االنـدماج مـع عقـودهم قرار رئيس الهيئة أو قرار رئيس الهيئة المرخص بالتحول من شركات أشخ
 . 81لسنة  159والقانون رقم  97لسنة  8وذلك فى حاالت الشركات المقامة وفقًا ألحكام القانون رقم 

  

  اخلطـــــــــوات :
 ) الثـانى ) بالـدور 2التوجه الى شباك الصحيفة لمراجعة المستندات وتقدير مقابل الخدمات الستيفاء طلب النشر بصالة رقـم

بقطاع خدمات االستثمار ومرفقا به المستندات المراد نشرها مع توكيل أو تفويض من الشركة وصورة مـن إثبـات الشخصـية  
.  

  سداد مقابل الخدمـة ببنـك االسـكندرية بـالمبنى االدارى بالهيئـة أو خزينـة احـد فـروع الهيئـة باالسـكندرية أو االسـماعيلية أو
  .الحرة اسيوط أو احد فروع المناطق 

 . الحضور الستالم النسخ المطلوبة من الصحيفة من خالل ادارة التوزيع بمقر الهيئة بصالح سالم  
  

  زمن آداء اخلدمــة :

 يوم عمل . 25أيام عمل الى  10من 

  مقابل اخلدمة :
  

  نوع الشركة  نوع مقابل الخدمة
  القيمــــة

  سداد المكان 
  عدد النسخ   مقابل الخدمة

 مزاولةبالخاصة  القرارات -
 النشاط للمناطق الحرة  

قرارات التمتع بالمزايا  -
والضمانات الواردة بالقانون 

 1997لسنة  8رقم 

نشر القرارات الخاصة بالدمج  -
  و التحول

شركات المساهمة وشركات 
التوصية باالسهم والشركات 
  ذات المسئولية المحدوده 

وشركات التضامن وشركات 
  التوصية البسيطة

الورقه الواحدة وحد جم  20
  10  جم 100اقصى 

بنك االسكندرية بالمبنى 
االدارى أو احد فروع المناطق 

  الحرة 
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  توثيق أعداد صحيفة االستثمار للخارجية :

  املستندات املطلوبة : 
 

 . نسخ من أصل إعداد الصحيفة الصادرة للشركة والمطلوب اعتمادها لتوثيقها بالخارجية 

  التوثيق . سداد مقابل خدمةقسيمة 

  خطــاب مــن الشــركة بطلــب العتمــاد اعــداد الصــحيفة المطلــوب توثيقهــا بالخارجيــة وعلــى أن يتضــمن أرقــام القــرارات
 وتواريخها وأرقام مواد التعديل وأرقام أعداد الصحيفة وتاريخ صدورها .

 .مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للشركة 

 ة .صورة توكيل أو تفويض + صورة تحقيق الشخصي  
  

  اخلطـــــــــوات :

 ) بالـدور 2التوجه الى شباك الصحيفة لمراجعة المستندات وتقدير مقابل الخدمة الستيفاء طلب النشر بصالة رقـم (
الثانى بقطاع خدمات االستثمار ومرفقا به المستندات المراد نشـرها مـع توكيـل أو تفـويض مـن الشـركة وصـورة مـن 

  .إثبات الشخصية  
 بالدور الثاني بالمبنى االدارى بالهيئة . 2خدمة بخزينة الهيئة بصالة سداد مقابل ال  
 . الحضور الستالم النسخ المطلوبة من الصحيفة من خالل ادارة التوزيع بمقر الهيئة بصالح سالم  
  

  ـة :زمن آداء اخلدم

  . يوم عمل

  

 مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  القيمة  نوع مقابل الخدمة

ستثمار بتصديق مكتب اعتماد صحيفة اال
وزارة الخارجية علي القرار أو العقد المراد 

  توثيقه

عن كل قرار أو عقد مراد  جم 100
  توثيقه

بالدور الثاني بالمبنى  2بخزينة الهيئة بصالة 
  االدارى بالهيئة
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  النشر للشركات الىت مل تستكمل إجراءات التأسيس رسوماسرتداد 

  املستندات املطلوبة : 
 

 النشر باسم رئيس قطاع خدمات االستثمار . مقابلترداد خطاب بإس 

 . صورة توكيل وتحقيق الشخصية وتحديد اسم المستفيد  
  

  اخلطـــــــــوات :

 . التوجه الى رئيس قطاع خدمات االستثمار لتسليم المستندات المطلوبة  
  نشر .ال بمقابلالحضور الى قطاع األمانة العامة بمدينة نصر الستالم الشيك الخاص  
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  د بنسخ الصحيفةتصحيح خطأ وار

  املستندات املطلوبة : 
 

  اعداد الصحيفة الوارد بها اخطاء + صورة من المسـتند المنشـور بالصـحيفة للتأكـد مـن أن الخطـأ مطبعـى أو خطـأ
 بالمستند ذاته .

 . توكيل أو تفويض + صورة تحقيق الشخصية  
  

  اخلطـــــــــوات :

  مطبعى يتم تصحيح الخطأ .إذا كان الخطأ  
  إذا كان الخطأ من قبل الشركة يتم تصحيح الخطأ بمعرفة الشركة عـن طريـق إدارة التأسـيس / التعـديل ويـتم النشـر

  العداد الصحيفة بعد التعديل على نفقة الشركة وسحب النسخ التى بها اخطاء العدامها .
 التصحيح عن طريق اإلدارة . إذا كان الخطأ من قبل إدارة التأسيس أو التعديل يتم  
  

  زمن آداء اخلدمــة :

  . يومان عمل

  

  مقابل اخلدمــة :

 إذا كان الخطأ من قبل الشركة يتم تصحيح الخطأ على نفقة الشركة  

 إذا كان الخطأ من قبل إدارة التأسيس أو التعديل يتم التصحيح عن طريق اإلدارة  
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  اعتماد احملاضر

  اضعة ألحكام القانون بالنسبة للشركات اخل معية العامة العاديةاعتماد حماضر اجتماع اجل

  159/1981والقانون رقم  1997لسنة  8رقم 

  املستندات املطلوبـة :
  على مطبوعات الشركة وخاتمها موقع من السيد / رئيس مجلس مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات األموال طلب باسم

 داخل المحضر . الواردتفويض الرسمى أو بتفويض خاص أو االدارة أو بتوكيل 

  عدد من الصور المطلوب اعتمادها على على مطبوعات الشركة منسوخ على الكمبيوتر محضر إجتماع الجمعيه العامه +
ركزى المالجهاز فارزى االصوات ، مراقب الحسابات ، مراقب حسابات رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر و من  أن يكون معتمد

لب المحضر أسماء أعضاء صفأكثر من رأسمال الشركة وعلى أن يثبت ب %25اذا بلغت نسبه راس المال العام للمحاسبات 
 اضرين باالجتماع .حمجلس اإلدارة ال

  النظام االساسى للشركة (وتعديالته ) أن وجدت. 
  قبل االجتماع بخمسة عشر  ومراقب الحسابات والمساهمينوأعضاء مجلس اإلدارة ما يفيد إرسال الدعوات للجهات االدارية)

 يومًا وليس من بينها يوم اإلرسال ويوم االجتماع) .

 مستخرج حديث من السجل التجارى الحق لالجتماع  بحد أقصى ثالثه أشهر 

 . تفويضات أن وجدت 

 ى أن يوقع من مقدمه قب الحسابات علاهم ومن فارزى األصوات ومر موقع من " حضور" مجلس االدارة / المساهمين ىكشف
 بأنه مقدم منه وتحت مسئوليته .

  معتمدة من الشركة .مجلس االدارة مراقب الحسابات + تقرير لها + تقرير الميزانيه حال مناقشة الجمعيه 

 سداد مقابل الخدمة . 
 المستندات المطلوبة فى حاالت خاصه :  

لألعضاء األجانب أو المساهمين استعالم أمنى ت الشخصيه + إقرارات قبول التعيين لألعضاء الجدد + صور اثباإستقاالت +  –
األجانب + موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو جهة العمل حسب األحوال إذا كان أحد األعضاء الجدد يعمل 

 بالقطاع العام .

قرار قبول التعيين + إللحسابات  + أعتذار مراقب الحسابات إن وجد ـ شهادة قيد لسجل المحاسبين حالة تعيين مراقب جديد  –
 خطابات الترشيح أن وجدت .

 ) : جريدة نشر صحيفة + إقرارات من المصفى أو المساهمين أو الشركاء بالموافقة على أعمال التصفية) . 2فى حالة التصفية 

 

  املطلوبةوات اخلطـ
 بالدور الثاني بقطاع خدمات 2العامة) بصالة رقم ( التوجه إلى اإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات األموال (الجمعيات (

االستثمار لتقديم طلب إلى رئيس اإلدارة المركزية للتأسيس و الشركات موقعا من رئيس مجلس اإلدارة أو وكيله بتوكيل 
  رسمي أو مندوب مفوض من الشركة مرفقا به المستندات المشار إليها إلى الشباك المختص

   سداد مقابل الخدمة.  
  . الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة  
 . تسليم المحضر بعد اعتماده وختمه بخاتم شعار الجمهورية  
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  زمـــن اداء اخلدمـة :

  اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب . يومان عمل

 مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

لجمعيه محضر أجتماع ا
  الواحدة جنيه للنسخه100  العامه

  الهيئة العامة لالستثمار

) باإلدارة 2خزينة صالة (
العامة للشئون القانونية 
لشركات األموال أو خزينة 

  الفروع

فى حاله طلب التصديق من 
مكتب وزارة الخارجية 
الملحق بقطاع خدمات 
االستثمار على محضر 
اجتماع الجمعيه العامه 

  العاديه

  الواحدة نيه للنسخهج100
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  اعتماد حماضر اجتماع جمالس االدارة

    1981لسنه  159والقانون  1997لسنه  8بالنسبة للشركات اخلاضعة ألحكام القانون 

  املستندات املطلوبـة :

  اتمها موقـع مـن السـيد / رئـيس مجلـس على مطبوعات الشركة وخمدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات األموال طلب باسم
  االدارة أو بتوكيل رسمى أو بتفويض خاص أو تفويض من المجلس داخل المحضر .

 موقع من رئيس االجتماع + أمين السر . محضر مجلس االدارة المراد أعتمادة من واقع الدفتر 

 ( وتعديالته) النظام االساسى للشركة 

 قبل تاريخ تقديم الطلب . صى ثالثه أشهرمستخرج حديث من السجل التجارى بحد أق 

 كشف حضورأعضاء مجلس االدارة 

  إستقاالت أن وجدت 

  تفويضات أن وجدت 

 قرارات قبول تعيين لألعضاء الجدد + صور اثبات الشخصيه لهم أن وجدتإ 

  شهادة البنك أو المراقب حسب األحوال ن وجداألصلى إستكمال السداد لرأس المال افى حالة   

 ة استكمال الزيادة فى رأس المال : (إن وجد)فى حال 

  شهادة بنكية . -
  يتم تقديم ميزانية أو مركز مالى أو القوائم المالية وكذا تقرير مراقب الحسابات . -

 يتم االعتماد بعد موافقة قطاع متابعة األداء االقتصادى .

  إستعالم أمنى لألجانب 

  عقد االيجار مثبت التاريخ  1981لسـ 159" ق رة القنط وأشمال أو جنوب سيناء فى إفتتاح فرع + "  
 .إيصال سداد مقابل الخدمة 

 

  اخلطـــوات :

 ) بالدور الثاني بقطاع خدمات 2التوجه الى اإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات األموال (الجمعيات العامة) بصالة رقم (
يس و الشركات موقعا من رئيس مجلس اإلدارة أو وكيله بتوكيل االستثمار لتقديم طلب الى رئيس اإلدارة المركزية للتأس

  رسمى أو مندوب مفوض من الشركة مرفقا به المستندات المشار إليها إلى الشباك المختص.

 . سداد مقابل الخدمة    

 . الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة الستالم المحضر بعد اعتماده وختمه بخاتم شعار الجمهورية  
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  اخلدمة :زمــن اداء 

  . اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب يومان عمل

  

 مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

اعتماد محضر اجتماع مجلس 
  اإلدارة

  جم للنسخة الواحدة 100 -

  

  الهيئة العامة لالستثمار
بالدور الثاني الهيئة خزينة 

  االستثماردمات بقطاع خ
من تصديق قى حالة طلب ال

مكتب وزارة الخارجية الملحق 
على  بقطاع خدمات االستثمار

  محضر اجتماع مجلس اإلدارة

  جم للنسخة الواحدة 100 -
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



50 

التصديق علي قائمه أعضاء جملس االداره يف الشركات املساهمة أو املديرين يف الشركات ذات املسئوليه 
   81لسنه  159دودة املقامة وفقا ألحكام القانون احمل

  

 املستندات املطلوبـة :

  مـن رئـيس مجلـس اإلدارة أو مـدير الشـركة أو وكيلهـا مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات األمـوال باسم تقديم طلب
 العتماد القائمة .

 ومختــوم بخــاتم  بحســب األحــوال علــي مطبوعــات الشــركةلشــركة أصــل القائمــة المعتمــدة مــن رئــيس مجلــس االداره أو مــدير ا
 الشركة.

  بتاريخ يوم تقديم الطلب .مستخرج حديث من السجل التجاري 

  مع أخر تعديالته وخاصة بالنسبة لهيكل المساهمين أو الشركاء .صوره من النظام األساسي 

  مقابل الخدمةإيصال سداد . 
 أو المدير لمندوبه فى تسليم وأستالم األوراق . تفويض أو توكيل من رئيس مجلس اإلدارة  

  

  

  اخلطـــوات :
 ) بالدور الثاني بقطاع خدمات 2التوجه إلى اإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات األموال (الجمعيات العامة) بصالة رقم (

رئيس مجلس اإلدارة أو وكيله  االستثمار لتقديم طلب الى رئيس اإلدارة المركزية لشئون التأسيس و الشركات موقعا من
  بتوكيل رسمى أو مندوب مفوض من الشركة مرفقا به المستندات المشار إليها الى الشباك المختص.

 . سداد مقابل الخدمة  
  الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة الستالم المحضر وكذلك عدد النسخ المطلوبة بعد اعتمادها وختمها بخاتم

  رية شعار الجمهو 
  

  زمــن اداء اخلدمة :

  . يومان عمل
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 مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

اعتماد قائمة مجلس اإلدارة أو 
  المديرين.

  جم للنسخة الواحدة 100

  الهيئة العامة لالستثمار

) باإلدارة 2خزينة صالة (
العامة للشئون القانونية 

وال أو خزينة لشركات األم
  الفروع

تصديق مكتب وزارة الخارجية 
 بقطاع خدمات االستثمارالملحق 

على قائمة مجلس اإلدارة أو 
  المديرين.

  جم للنسخة الواحدة 100

  

شركاء الاعتماد محضر جماعة 
  لشركات األشخاص

  مقابلبدون  -
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  التصديق على قوائم املساهمني أو الشركاء 

   1981لسنه  159ة للشركات اخلاضعة ألحكام القانون بالنسب

  املستندات املطلوبـة :
 شـركة بتفـويض مختـوم طلب االعتماد المقدم من صاحب الصفة (رئيس مجلس اإلدارة أو وكيله أو أى شخص مفـوض مـن ال

 ) .مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات األموالالسيد/بخاتم الشركة باسم 

 مختـوم بخـاتم الشـركة األحـوال + صـوره علـي ورق الشـركة  القائمة معتمـده مـن رئـيس مجلـس االداره أو المـدير حسـب أصل
 + سند تعيين المراقب . وموقعه من مراقب الحسابات ومختومة بختم مكتبه

  رو أكثر من ثالثة شه هصدار إلم يمض على تاريخ (مستخرج حديث من السجل التجاري. ( 

 فة االســتثمار "وفقــا ألخــر تعديل"وخاصــة المــادة الخاصــة بهيكــل ساســى للشــركة / صــحيفة الشــركات / صــحيصــوره النظــام اال
 المساهمين أو الشركاء .

  التـي تمـت بـين الشـركاء أو المسـاهمين مختـوم بخـاتم  تالتـداوالصوره سجل الشركاء أو المساهمين حسب األحوال مثبت بـه
 الشركة .

  ساهمين و الشركاء يرفق األتي:بين الم تداوالتفي حالة وجود 

 تم ايــتم تقــديم صــوره إخطــارات نقــل الملكيــة عــن طريــق بورصــة األوراق الماليــة مختــوم بخــ بالنســبة لشــركات المســاهمة
 الشركة .

 يـتم تقـديم صـورة عقـد بيـع الحصـص العرفـي أو الرسـمي حسـب األحـوال مختـوم  بالنسبة لشركات ذات مسئوليه محـدودة
  بخاتم الشركة.

 مقابل الخدمةسداد  إيصال. 
  

  : اخلطــوات

 ) بالــدور الثــاني 2التوجــه إلــى اإلدارة العامــة للشــئون القانونيــة لشــركات األمــوال (الجمعيــات العامــة) بصــالة رقــم (
بقطــاع خــدمات االســتثمار لتقــديم طلــب إلــى رئــيس اإلدارة المركزيــة لشــئون التأســيس والشــركات موقعــًا مــن رئــيس 

بتوكيل رسمي أو مندوب مفوض من الشركة مرفقًا به المستندات المشار إليها إلى الشباك مجلس اإلدارة أو وكيله 
  المختص .

 . سداد مقابل الخدمة  

 . الحضور الى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لتسلم المحضر بعد اعتماده وختمه بخاتم شعار الجمهورية  
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  زمن اخلدمة :
   يومان عمل 

 مقابل اخلدمة :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  مقابل الخدمة نوع

  جم للنسخة الواحدة 100  ـ اعتماد قوائم المساهمين والشركاء

  الهيئة العامة لالستثمار

) باإلدارة 2خزينة صالة (
العامة للشئون القانونية 
لشركات األموال أو خزينة 

  الفروع

تصديق مكتب وزارة الخارجية  -
قائمة الملحق بالمجمع على 

  المساهمين .

  جم للنسخة الواحدة 100

  بدون مقابل -  ـ اعتماد جماعة الشركاء
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   اعتماد القرارات االداريه بالنسبة للشركات ذات املسئولية احملدود املنشاة وفقا ألحكام

   1981لسنه  159القانون 

  املستندات املطلوبـة :

  ة العامة للشئون القانونية لشركات األموالمدير عام اإلدار باسم تقديم الطلب . 
  علي مطبوعات الشركة المدير أو المديرين حسب االختصاصأصل القرار االدارى موقع من . 
 ر) .و مستخرج حديث من السجل التجاري ولم يمض على تاريخ أصدارة أكثر من (ثالثة شه 

 . صحيفة الشركات أو صحيفة االستثمار وفقا ألخر تعديل 

 مقابل الخدمةسداد  إيصال . 
  

  اخلطــوات :
  

 ) بالــدور الثــانى بقطــاع خــدمات 2التوجــه إلــى اإلدارة العامــة للشــئون القانونيــة لشــركات األمــوال (الجمعيــات العامــة) بصــالة رقــم (
ه بتوكيـل االستثمار لتقديم طلب إلى رئيس اإلدارة المركزيـة لشـئون التأسـيس والشـركات موقعـًا مـن رئـيس مجلـس اإلدارة أو وكيلـ

  رسمي أو مندوب مفوض من الشركة مرفقًا به المستندات المشار إليها إلى الشباك المختص .

 . سداد مقابل الخدمة  

 . الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة الستالم المحضر بعد اعتماده وختمه بخاتم شعار الجمهورية  
  

  : زمن اخلدمـه

  . يومان عمل

  

 مقابل اخلدمة :

  سدادالمكان   مستحقهالالجهه   مقابل الخدمةقيمة   وع الخدمهن

  جم للنسخة الواحدة 100 -  اعتماد القرارات اإلدارية .  -

  

  الهيئة العامة لالستثمار

) باإلدارة 2خزينة صالة (
العامة للشئون القانونية 
لشركات األموال أو خزينة 

  الفروع

تصديق مكتب وزارة الخارجية الملحق  -
  ع على القرارات اإلدارية.بالمجم

  جم للنسخة الواحدة100 -

  مقابلبدون  -  اعتماد جماعة الشركاء -
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  اخلدمات الفنية

وعقود متلك األموال املؤجرة الىت تـربم وفقـًا اعفاء عقود الرهن والقرض وشراء االراضى واالصول الثابتة 
  ضربية الدمغةويلى وذلك من ) من قانون التأجري التم20) من املادة (3ألحكام البند (

  التوثيق والشهر ومن رسوم

  املستندات املطلوبة:
 عقـد القرض أو الـرهن المطلوب أعفاءه مختـوم بخـاتم البـنك وأن يكـون باسم الشركة أو المنشأة بغرض تنفيد  أصل

 مشروعها .

  حالة شركات التأجير التمويلى). صـورة عقـد التاجير التمويلى المعتمد باستخدام القرض أو تعهد بتقديمه (فى  
  صورة عقد بيع نهائى صالح للشهر أو صالح للقيد فى السجل العينى باسم الشركة أو المنشأة ( فى حالة ما اذا كان

  االعفاء المطلوب على ارض المشروع).
  يراعى االتىفى حالة عقــود الرهن والقرض: 

 97) لسنه 8) من القـانون رقم (20رى طبقا ألحكام المادة (عدم مرور خمس سنوات على قيد الشركة بالسجل التجا . 
 ) 230) بالنسبة للمشروعات المقامة طبقا ألحكام القانون رقم 14عدم تمام تنفيد المشروع طبقا ألحكام المادة رقم 

  .89لسنه 
 ف التنفيدى للشركة).( فى هذه الحالة األمر يتطلب تشكيل لجنة لمعاينة مشروع الشركة للوقوف على الموق         

 ) 1981لسنه  159) من القانون رقم 21عدم مرور عام علي قيد الشركه بالسجل التجارى طبقا ألحكام المادة   
 .1981لسنه  159و يطبق علي الشركات المقامة وفقا ألحكام القانون 

  

 : اخلطــــوات

  بقطاع خدمات االستثمار لتقديم  لث) بالدور الثا3قم (بصالة ر ) 18رقم (لخدمات الفنيه العامة لدارة االالتوجه الى شباك
طلب باسم السيد رئيس القطاع مقدم من رئيس مجلس االدارة أو العضو المنتدب للشركة( شركــات أموال ) أو المدير 

أو من الوكيل بموجب توكيل أو تفويض   المسئول للشــركات ( شركات اشخاص ) أو صاحب المنشأة ( منشأة فردية )
  سمى مختوم بخاتم الشركة .ر 

 . الحضور الى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم صورة التوصية المعده للجهة المختصة  
 : يرسل خطاب مع مندوب من الهيئة لكل من  

  مكتب نشاط توثيق البنوك ( فى حالة عقود القرض أو الرهن). -

  مأمورية الشهر العقارى المختص ( فى حالة اعفاء االرض ). -
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   : زمن اداء اخلدمة

  اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب . استيفاء جميع المستندات من تاريخأيام عمل  3

  
 مقابل اخلدمة :

  

 2جنيـه مصـرى بخزينـة الهيئـة بصـالة  2000يـتم سـداد  ميدانية لموقـع ممارسـة النشـاط في حالة وجود معاينات 
  بالدور الثاني .
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   تسجــيل عــقود شــراء االراضى أو األصــول الثابتة وفروع البنــوك واملقـار اإلدارية

  كامل رســوم التوثيق والشهر مـع ســداد

  

  املستندات املطلوبة :

  السجل التجارى .ضوئية من صحيفة صوره 

  البطاقه الضريبيه .ضوئية من صوره 

  موقع ممارسة النشاط .صوره سند حيازه  
 ( يكون باسم الشركة /المنشأة) أو صالح  "صالح للشهر"د شراء االرض أو االصول الثابتة المراد تسجيلها صورة عق

 للقيد فى السجل العينى .

  فى حالة شركات التاجير التمويلى(صورة  عقد التأجير التمويلى معتمد و مقيد بسجل العقود( . 
  المنشأة . /موافقة السلطة المختصة للشركه 

 لجهة الفنيه التابع لها تلك الشركات ( بنوك / البنك المركزي ) .موافقه ا  

  

   اخلطـــوات :  

  بقطاع خدمات االستثمار لتقديم  لث) بالدور الثا3( رقم بصاله) 18رقم (التوجه الى شباك االدارة العامة للخدمات الفنيه
نتدب للشركة (شركات أموال) أو المدير طلب باسم السيد رئيس القطاع مقدم من رئيس مجلس االدارة أو العضو الم

من الوكيل بموجب توكيل أو تفويض  رسمى  أو للشركات (شركات اشخاص) أو صاحب المنشأة ( منشأة فردية ) المسئول
  مختوم بخاتم الشركة .

  الحضور الى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم صورة التوصية الصادرة لمأمورية الشهر العقارى المختص.  
   يرسل خطاب التوصية مع مندوب من الهيئة .  

  

   : زمن اداء اخلدمة

  . أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المستندات 3

  

  مقابل اخلدمة :
  وجــد .يال   
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   ) من20من املادة ( 3اعفاء عقــود متــلك االموال املؤجرة الىت تبــرم وفقا ألحكام البند 

  م التوثيق و الشهر والقيد بالشهر العقارىالتأجري التمويلى من رسو قانون

  

  املستندات املطلوبة :

  .صورة عقد البيع (صالح للشهر  أو صالح للقيد فى السجل العينى) مؤشر عليه من مصلحة الشهر العقارى  
  من قانون  )26وفقا للمادة ( )فى حالة شركات التأجير التمويلي (صورة عقد التأجير التمويلى معتمد ومقيد بسجل العقود

  التاجير التمويلى.
  

  اخلطـــوات:

  بقطاع خدمات االستثمار لتقديم  ) بالدور الثالث 3) بصالة رقم (18اإلدارة العامة للخدمات الفنية رقم (شباك التوجه إلى
 طلب باسم السيد رئيس القطاع ومقدم من رئيس مجلس االدارة أو العضو المنتدب للشركة (شركات أموال) أو المدير

 من الوكيل بموجب توكيل أو تفويض  رسمى أو شخاص) أو صاحب المنشأة (منشأة فردية)أ(شركات  المسئول للشركات
  مختوم بخاتم الشركة .

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

  يئة يرسل خطاب التوصية مع مندوب من اله.  

  

   زمن اداء اخلدمة :

  اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب . أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المستندات 5

  

 مقابل اخلدمة :

  . وجـــديال 
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   التصرف بالبيع فى االصول الرأمسالية

  

  املستندات املطلوبة :

  

 محضر جماعة  -لرأسمالية (محضر اجتماع مجلس إدارة لى التصرف فى األصول اموافقة السلطة المختصة بالشركة ع
 محضر مجلس مديرين) . - الشركاء 

 .صورة الفاتورة السابق اعتمادها لالصل  المتصرف فيه من الهيئة 

  صورة من توصية الهيئة السابق صدورها بمنح االعفاء لألصول الرأسمالية المطلوب التصرف فيها والفواتير السابق
 .اصدارها 
 الت أو معدات) .آلة ان األصول الرأسمالية (فى حا

 موافقة البنك الراهن فى حالة وجود رهن . 
 .(فى حالة البيع خارج مصر) فاتورة تصدير االالت أو المعدات المطلوب بيعها للخارج  

  

  اخلطــــــوات: 

  بقطـاع خـدمات االسـتثمار لتقـديم  ثلـ) بالـدور الثا3(رقـم بصـاله ) 18رقـم (التوجه الى شباك االدارة العامة للخـدمات الفنيـه
باســم الســيد رئــيس القطــاع مقــدم مــن رئــيس مجلــس االدارة أو العضــو المنتــدب للشــركة ( شركــــات أمــوال ) أو المــدير طلــب 

 أو من الوكيل بموجـب توكيـل أو تفـويض رسـمى المسئول للشــركات (شركات اشخـــاص) أو صاحــب المنشأة (منشأة فردية)
  شركة .مختوم بخاتم ال

   الحضــور الــى الهيئــه بعــد مضــى زمــن الخدمــه الســتالم الفــاتورة معتمــدة ومختومــة بخــاتم شــعار الجمهوريــة ( فــى حالــة ان
  ومعدات ) . آالتسمالى أاالصل الر 

 خطاب لكل من : تقوم اإلدارة بإرسال  
  .ار بقطاع خدمات االستثمممثل الجمارك ت مصلحة الجمارك مع صورة مبلغة لعفاءاادارة اإل –
  مأمورية ضرائب االستثمار . –
  . الشهر العقارى ( فى حالة ان االصل الرأسمالى عقارات ) –

  

   زمن اداء اخلدمة :

  من تاريخ استيفاء جميع المستندات . يومان عمل
  

 مقابل اخلدمة :

  وجد .يال 
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  اعتماد فواتري االسترياد و التصدير

  : واملعدات واألجهزة أوالً : اعتماد فواتري االسترياد بالنسبة لآلالت

  املستفيدون من اخلدمة :

  ــــانون االســــتثمار (تحــــت اإلنشــــاء ــــاج  -الشــــركات / المنشــــآت الخاضــــعة ألحكــــام ق ــــدأت اإلنت ــــى ب ــــك  -الت التوســــع) وذل
 وفقًا لغرضها المعتمد من الهيئة .

  

  املستندات املطلوبة :

 ســــواء كــــان ) أجهــــزة –معــــدات  –مولها (آالت االســــتيراد باســــم الشــــركة (أصــــل / صــــورة / فــــاكس) أيــــًا كــــان مشــــواتير فــــ
 % أم ال . 2وحدة متتمتع بالفئة الجمركية ال

 يــــتم ) والمعــــدات واالجهــــزة اآلالت % ( 2و تتمتــــع بالفئــــة الجمركيــــة الموحــــدة  لشــــركات التــــى تحــــت االنشــــاءبالنســــبة ل
  :باإلضافة اىل فواتري االسترياد  املستندات التالية تقديم

  السجل التجارى ضوئية من صحيفةصورة . 
  البطاقة الضريبيةضوئية من صورة . 
  موقع ممارسة النشاط . ةسند حياز ضوئية من صورة 

 . (فى حالة المصانع) صورة من الموافقة المبدئية من السجل الصناعى 

  .وذلك لمرة واحدة لتدوينها على قاعدة البيانات الخاصة باالدارة 

  

  : خامات االنتاج ، املهمات ومستلزمات اإلنتاج ، واملعدات اآلالت غيار لقطع سبةبالن استرياد فواتري ثانيًا : اعتماد

  املستفيدون من اخلدمة :

  الشـــركات / المنشـــآت الخاضـــعة ألحكـــام قـــانون االســـتثمار والتـــى لـــم يـــتم تحديـــد تـــاريخ بـــدء إنتاجهـــا عـــن طريـــق الهيئـــة
 (تحت اإلنشاء) . فقط

 

  املستندات املطلوبة :

 مســــتلزمات  –مهمــــات  –اد باســــم الشــــركة (أصــــل / صــــورة / فــــاكس) أيــــًا كــــان مشــــمولها (قطــــع غيــــار االســــتير واتير فــــ
 وخامات إنتاج) .

  باإلضافة اىل املستندات اآلتية :

  ــــد مــــن الشــــركة /  -بطاقــــة ضــــريبية  -نفــــس المســــتندات الســــابقة مــــن (ســــجل تجــــارى ســــند الحيــــازة) + بيــــان معتم
 جهزة المتواجدة بمصنع الشركة .المنشأة يوضح عدد اآلالت والمعدات واأل
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  ًا : اعتماد فواتري التصدير لثثا

  املستندات املطلوبة :

 المســتندات اآلتيـــة باإلضـــافة الـــى صـــورة ضـــوئية مـــن يـــتم طلــب تـــاريخ بـــدء االنتـــاج لهـــا  تحديــد يـــتم لـــم التـــى للشـــركات بالنســبة
  فواتير التصدير :

 السجل التجارى صحيفة 

 البطاقة الضريبية 

  موقع ممارسة النشاط . ةسند حياز 

 . بيان معتمد من الشركة / المنشأة يوضح عدد اآلالت والمعدات واألجهزة المتواجدة بمصنع الشركة 

  .لتدوينها على قاعدة البيانات الخاصة باالدارة فقط وذلك لمرة واحدة 

  

  اخلطـــوات:

  بقطاع خدمات االستثمار لتقديم  لث) بالدور الثا3(رقم بصالة ) 18(اإلدارة العامة للخدمات الفنية رقم التوجه إلى شباك
ركـة (شركات أموال) أو المدير شالطلب باسم السيد رئيس القطاع مقدم من رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب لل

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

  فى حالة فواتير الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن الخدمة الستالم الفاتورة معتمده و مختومة بخاتم شعار الجمهورية
   % (فى حالة اآلالت والمعدات واألجهزة).2تع بالفئة الجمركية الموحدة والخطاب الموجه للجمارك فى حالة التمالتصدير 

  

  ملحوظة:

  شمول الفاتورة مع غرض الشركة ويتم اعتماد الفاتورة فى نفس الوقت .تم مراجعه مت* 
  

  زمن أداء اخلدمة :

  . يوم عمل اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب
  

 مقابل اخلدمة :

  . دــــــوجي ال 
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  والتصدير االسترياد شهادات إصدار

  اخلدمة من املستفيدون

 فقـــط الهيئـــة بمعرفـــة لهـــا اإلنتـــاج بـــدء تـــاريخ تحديـــد تـــم والتـــى االســـتثمار نونقـــا ألحكـــام الخاضـــعة المنشـــآت/  الشـــركات 
 ) .سنوات 5 - سنوات 3 - واحـدة سنة لمدة سارية الشهادة وتصدر( الهيئة من المعتمد لغرضها طبقا

 ـــى المنشـــآت/  الشـــركات ـــزاول الت ـــق عـــن النشـــاط ت ـــدى التشـــغيل طري ـــر ل  واحـــد عـــام لمـــدة ســـارية الشـــهادة تصـــدر(  الغي
 ) . فقط

  ) : اآلتية املستندات من ضوئية صور(  املطلوبة املستندات

 المنشأة/الشركة بعقد تمت التى التعديالت بكافة فيه مؤشرا التجارى السجل من حديث مستخرج . 
 المنشأة/  للشركة الضريبية البطاقة . 
 المنشأة/  للشركة صادر تعديل موافقة/  قرار آخر . 
 فقـــط الغيـــر لـــدى التشـــغيل حالـــة فـــى(  الغيـــر لـــدى بالتشـــغيل المنشـــأة/  الشـــركة قيـــام علـــى يئـــةاله موافقـــة إلـــى باإلضـــافة 

. ( 

 شـــهادة حالـــة فـــى(  الهيئـــة مـــن المعتمـــد لغرضـــها وفقـــا إنتاجهـــا مـــن بتصـــديرها الشـــركة تقـــوم التـــى المنتجـــات بـــأن تعهـــد 
 . ) التصدير

 الهيئة إلى المقدم الطلب نموذج استيفاء . 
  
 

  اخلطــوات

 خـــــدمات بقطـــــاع الثالـــــث بالـــــدور) 3( رقـــــم بصـــــالة) 18( رقـــــم الفنيـــــة للخـــــدمات العامـــــة اإلدارة شـــــباك إلـــــى هالتوجـــــ 
ــــديم االســــتثمار ــــب لتق ــــيس الســــيد باســــم طل ــــا االســــتثمار خــــدمات قطــــاع رئ ــــه مرفق ــــه إليهــــا المشــــار المســــتندات ب  بعالي
 - اإلدارة مجلـــــس رئـــــيس(  المختصـــــة للســـــلطة بنكـــــي توقيـــــع بصـــــحة ومصـــــحوبا المنشـــــأة/  الشـــــركة بخـــــاتم ومختومـــــا
/  المفــــوض الشــــخص بالطلــــب يحــــدد أن علــــى الطلــــب لمقــــدم رســــمي توكيــــل أو)  المنشــــأة صــــاحب - المســــئول المــــدير
 . المفوض الشخص بطاقة صورة وترفق الشهادة واستالم الطلب بتسليم الموكل

 ومغلفة جمهوريةال شعار بخاتم مختومة الشهادة الستالم الخدمة زمن مضى بعد الهيئة إلى الحضور . 
  
 

 اخلدمة أداء زمن

 الطلب الستالم التالى اليوم من اعتبارا المستندات جميع استيفاء تاريخ من عمل نايوم . 
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 اخلدمة أداء مقابل

 والتجديد مرة ألول اإلصدار 

 . الواحدة للشهادة/  جم 100  : واحدة سنة اإلصدار .1
 . الواحدة للشهادة/  جم 300  : سنـوات) 3( اإلصدار .2
 . الواحدة للشهادة/  جم 500  : سنـوات) 5( اإلصدار .3

 الشهادة سريان فترة خالل البيانات تعديل 

  . إللغائهـا القديمة الشهادة إعادة مع بها الصادرة الزمنية الفترة لباقي المعدلة الواحدة للشهادة/  جم 100
 الشهادة سريان فترة خالل فاقد بدل إصدار 

  . المفقودة للشهادة الصادرة المتبقية الزمنية الفترة عن الواحدة للشهادة/  جم 100
  
 ملحوظة

   الواحدة الشهادة عن التحصيل رسم ذات سداد يتم التجديد أو اإلصدار عند الشهادة من نسخ عدة طلب حالة فى
  ) . فئتها حسب كل( 

 أخرى مستندات

 : فاقد بدل شهادة على الحصول لطلب بالنسبة .1
 لها فاقد بدل إصدار المطلوب هادةبالش الخاص الفقد محضر  . 

 توافرها حالة فى الشهادة لتلك ضوئية صورة . 
 : سريانها مدة استمرار حالة فى الشهادة تعديل لطلب بالنسبة .2

 تعديلها المطلوب الشهادة أصل . 
 بالشهادة إدراجه يتم سوف الذى بالتعديل المرخص القرار . 
 التجارى السجل من حديث مستخرج . 
 الموقع تعديل حالة فى حيازة سند مثل المطلوب بالتعديل مرتبطة أخرى داتمستن أى . 

 : سريانها مدة خالل الشهادة من نسخة إلصدار بالنسبة .3
 منها نسخة إصدار المطلوب الشهادة صورة . 
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  إعادة تصدير آالت ومعدات ( لإلصالح واإلعادة مرة أخرى )

  

  املستندات املطلوبة :
  

 لمراد اعتمادها .فاتورة التصدير ا  
 . صورة فاتورة استيراد المعدة أو االلة السابق اعتمادها 

  مسبقاً  الصادر من الهيئة (في حالة الحصول علي اعفاء جمركياإلعفاء الجمركى صورة خطاب. ( 

 

  اخلطــــوات:

  ـــــى ـــــم (شـــــباك التوجـــــه إل ـــــة رق ـــــم (18اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الفني ـــــث 3) بصـــــالة رق ـــــدور الثال اع خـــــدمات بقطـــــ) بال
ــــيس الاالســــتثمار لتقــــديم  ــــب باســــم الســــيد رئ ــــدب للشــــركة قطــــاع طل ــــس االدارة أو العضــــو المنت ــــيس مجل مقــــدم مــــن رئ

مـــــن  أو شـــــخاص) أو صـــــاحب المنشـــــأة (منشـــــأة فرديـــــة)أ(شـــــركات  (شـــــركات أمـــــوال) أو المـــــدير المســـــئول للشـــــركات
  مختوم بخاتم الشركة . رسمىالوكيل بموجب توكيل أو تفويض 

 لى الهيئه بعد مضى زمن الخدمه الستالم الفاتورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهوريةالحضور ا .  
  

 ملحوظة

 مشمول الفاتورة مع غرض الشركة ويتم اعتماد الفاتورة فى نفس التوقيت . تتم مراجعة 

  

  زمن اداء اخلدمة :

 . يوم واحد عمل اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب  
  

 : مقابل اخلدمة
  وجـــد .يال  
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  %2اإلفراج اجلمركى وإصدار توصيات ملصلحة اجلمارك لتطبيق الفئة اجلمركية املوحدة 
  -املستندات املطلوبة : 

  ل ، وصــــــوبهــــــا جمــــــرك ال جهــــــاز ) متفقــــــا مــــــع غــــــرض الشــــــركة وموضــــــحاً  –معــــــدة  –الفــــــاتورة ومشــــــمولها ( آلــــــة  
  : من المستندات اآلتيةمرفقًا بها صورة ضوئية 

 السجل التجارى ةصحيف .  
 ضريبية البطاقة ال. 
  سند الحيازة. 

 : على النحو التالينوعية النشاط لعلى أن يراعى تقديم المستندات وفقا 
  :النقل السياحي

  موافقة اإلدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة. ▪
 . توسع ) –قرار وزارة السياحة ( إنشاء   ▪

  :التأجري التمويلي 
  ويلى ألتوبيسات النقل السياحى (فى حالة إبرام عقد تأجير تمويلى)عقد تأجير تم ▪
  بالهيئة العامة للرقابة المالية . التاجير التمويليإدارة عقد معتمد من  ▪

  :حمطات الغاز الطبيعي 
  . عقد موقع من الشركة المصرية القابضة للغازات الخاصة بالمحطات ▪
 تقديم سند حيازة المحطة .  ▪

  

  اخلطــوات:
  ـــــى التو ـــــة لالعامـــــة دارة اإلشـــــباك جـــــه إل ـــــم (لخـــــدمات الفني ـــــم بصـــــالة ) 18رق ـــــدور الثا3(رق ـــــث) بال بقطـــــاع خـــــدمات  ل

االســــتثمار لتقــــديم طلــــب باســــم الســــيد رئــــيس القطــــاع ومقــــدم مــــن رئــــيس مجلــــس اإلدارة أو العضــــو المنتــــدب للشــــركة 
مـــــن (منشـــــأة  فرديــــة) أو (شــــركات أمــــوال) أو المـــــدير المســــئول للشـــــركات (شــــركات أشــــخاص) أو صـــــاحب المنشــــأة 

  رسمي مختوم بخاتم الشركة .الوكيل بموجب توكيل أو تفويض 
  مختــــومين و الحضــــور إلــــى الهيئــــة بعــــد مضــــى زمــــن الخدمــــة الســــتالم  الفــــاتورة والخطــــاب الموجــــه للجمــــارك معتمــــدين

 بخاتم شعار الجمهورية .

 . يرسل خطاب التوصية مع مندوب من الهيئة  
  
  

  : زمن أداء اخلدمة
  من تقديم الفاتورة في حالة استيفائها لكافة االشتراطات . م عمليو 
  

 مقابل اخلدمة :

  وجـــد .يال 
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   اعتماد املستندات املقدمة لوزارة اخلارجية بغرض التوثيق للمعامالت اخلارجية

  -املستندات املطلوبة : 

  اآلتيةصور المستندات مرفقًا به المستند المطلوب اعتماده وتوثيقه من الخارجية : 
  مقابل الخدمةايصال سداد .  
 سجل تجارىال صحيفة . 
 البطاقة ضريبية . 

                    

  اخلطـــوات

  بالدور الثالث بقطاع خدمات االستثمار لتقديم 3) بصالة رقم (18اإلدارة العامة للخدمات الفنية رقم (شباك التوجه إلى (
جلس اإلدارة أو العضو المنتدب للشركة (شركات أموال) أو المدير طلب باسم السيد رئيس القطاع ومقدم من رئيس م

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

 عار الجمهورية .الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن الخدمة الستالم المستند المعتمد مختوم بخاتم ش  
  

  زمن أداء اخلدمة : 

  في حالة عدم وجود استيفاءات.عمل يوم 

  

 مقابل اخلدمة :

  .جنيه مصري للمستند الواحد 100
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  مجارك ) -صحة -دخول ميناء -ضرائب  -سجل - ةجهاز مدين -التوصية لدى جهات خمتلفة (مرور

  

  -املستندات املطلوبة : 

  : اآلتية المستنداتضوئية من صورة 
 السجل التجارى  صحيفة .  
 البطاقة الضريبية .  
  موقع ممارسة النشاط .سند حيازة 

 

  اخلطـــوات:

  ـــــى ـــــم (شـــــباك التوجـــــه إل ـــــة رق ـــــم (18اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الفني ـــــث بقطـــــاع خـــــدمات 3) بصـــــالة رق ـــــدور الثال ) بال
دارة أو العضــــو المنتــــدب للشــــركة االســــتثمار لتقــــديم طلــــب باســــم الســــيد رئــــيس القطــــاع ومقــــدم مــــن رئــــيس مجلــــس اإل

(شــــركات أمــــوال) أو المـــــدير المســــئول للشـــــركات (شــــركات أشــــخاص) أو صـــــاحب المنشــــأة (منشـــــأة  فرديــــة) أو مـــــن 
علــــى أن يكــــون محــــددًا بــــه الجهــــة المــــراد إصــــدار الوكيــــل بموجــــب توكيــــل أو تفــــويض رســــمي مختــــوم بخــــاتم الشــــركة 

  التوصية لها .
  من الخدمة الستالم خطاب التوصية معتمد و مختوم بخاتم شعار الجمهورية .الحضور إلى الهيئة بعد مضى ز  
  

  زمن أداء اخلدمة :

  واعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب .استيفاء كافة المستندات  من تاريخ يوم عمل

  

 مقابل اخلدمة :

  ال يوجـــد .
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   ها ألحكام قانون االستثماراعتماد الطلبات املقدمة من الشركات واملنشآت إلثبات خضوع

  

  (صور املستندات اآلتية) :املستندات املطلوبة : 

 السجل تجارى  صورة.  
  ضريبية الالبطاقة صورة.  

  

  اخلطــــوات :

  ـــــى ـــــم (شـــــباك التوجـــــه إل ـــــة رق ـــــم (18اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الفني ـــــث بقطـــــاع خـــــدمات 3) بصـــــالة رق ـــــدور الثال ) بال
يد رئــــيس القطــــاع ومقــــدم مــــن رئــــيس مجلــــس اإلدارة أو العضــــو المنتــــدب للشــــركة االســــتثمار لتقــــديم طلــــب باســــم الســــ

(شــــركات أمــــوال) أو المـــــدير المســــئول للشـــــركات (شــــركات أشــــخاص) أو صـــــاحب المنشــــأة (منشـــــأة  فرديــــة) أو مـــــن 
ــــويض رســــمي  ــــل بموجــــب توكيــــل أو تف ــــه المســــتند  علــــى ورق الشركة/المنشــــأة مختــــوم بخــــاتم الشــــركةالوكي ــــق ب مرف

  . عتمادهالمراد ا
   الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن الخدمة الستالم المستند المعتمد .  
  

  زمن أداء اخلدمة :

  نفس اليوم في حالة عدم وجود استيفاءات .

  

 مقابل اخلدمة :

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

  املطلوبة : املستندات

  صـــالح للشهر/صـــالح للقيـــد فـــى الســـجل العينـــى/ عقـــد تمليـــك مثبـــت التـــاريخ بالشـــهر العقـــارى ســـند حيـــازة (عقـــد ايجـــار( 
  .  للفرع الجديد

  تجارى الصورة السجل. 
  ضريبية الالبطاقة من صورة. 

 

  اخلطــــــوات:

  ـــــى شـــــباك ـــــةالعامـــــة لدارة اإلالتوجـــــه إل ـــــم ( لخـــــدمات الفني ـــــمبصـــــالة ) 18رق ـــــدور الثا3( رق ـــــث) بال بقطـــــاع خـــــدمات  ل
االســـتثمار لتقــــديم  طلــــب باســـم الســــيد رئــــيس القطــــاع ومقـــدم مــــن صاحــــــب المنشــــأة ( منشـــأة فرديــــة )أو مــــن الوكيــــل 

    مختوم بخاتم المنشأة . بموجب توكيل أو تفويض
  ــــن (الســــجل التجــــارى ــــل م ــــه الســــتالم خطــــاب لك ــــن الخدم ــــد مضــــى زم ــــه بع ــــى الهيئ ــــة  –الحضــــور ال ضــــرائب مأموري

  . االستثـمار) معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية
  

  زمن أداء اخلدمة :

  اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب .جميع المستندات يومان عمل من تاريخ استيفاء 

  

 مقابل اخلدمة :

  ال يوجـــد .
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   افتتاح فروع خارج مجهورية مصر العربية ( جلميع الشركات واملنشآت )

  ستندات املطلوبة:امل

 . موافقة السلطة المختصة بالشركة على افتتاح الفرع المطلوب مع تحديد الجهة المراد التوصية لديها  
 . صورة السجل التجاري 

  البطاقة الضريبية  .صورة 

 .  صورة سند الحيازة  
  

  اخلطــــــوات:

  ـــــى ـــــم (شـــــباك التوجـــــه إل ـــــة رق ـــــم18اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الفني ـــــث بقطـــــاع خـــــدمات 3( ) بصـــــالة رق ـــــدور الثال ) بال
االســــتثمار لتقــــديم طلــــب باســــم الســــيد رئــــيس القطــــاع ومقــــدم مــــن رئــــيس مجلــــس اإلدارة أو العضــــو المنتــــدب للشــــركة 
(شــــركات أمــــوال) أو المـــــدير المســــئول للشـــــركات (شــــركات أشــــخاص) أو صـــــاحب المنشــــأة (منشـــــأة  فرديــــة) أو مـــــن 

  بخاتم الشركة .الوكيل بموجب توكيل أو تفويض رسمي مختوم 
 الموجــــه للجهــــة المطلــــوب التوصــــية لــــديها معتمــــد  الحضــــور الــــى الهيئــــه بعــــد مضــــى زمــــن الخدمــــه الســــتالم الخطــــاب

  . ومختوم بخاتم شعار الجمهورية 
  

  زمن أداء اخلدمة :

  اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب .جميع المستندات يومان عمل من تاريخ استيفاء 

 مقابل اخلدمة :

  ال يوجـــد .
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   التشغيل لدى الغري

  املستندات املطلوبة :

  ــــس إدارة ــــة الســــلطة المختصــــة بالشــــركة (محضــــر اجتمــــاع مجل ــــس  -محضــــر جماعــــة الشــــركاء  -موافق محضــــر مجل
  مديرين) .

 . عقد االتفاق للتشغيل لدى الغير 

 . صورة السجل التجاري 

 . صورة البطاقة الضريبية 

 . صورة سند الحيازة 

 للغير ستقوم بالتشغيل  ىصورة السجل الصناعى للشركة الت.  
   

  اخلطــــــوات: 

  ـــى ـــم (شـــباك التوجـــه إل ـــة رق ـــم (18اإلدارة العامـــة للخـــدمات الفني ـــث بقطـــاع خـــدمات االســـتثمار 3) بصـــالة رق ـــدور الثال ) بال
لشـــركة (شـــركات أمـــوال) لتقـــديم طلـــب باســـم الســـيد رئـــيس القطـــاع ومقـــدم مـــن رئـــيس مجلـــس اإلدارة أو العضـــو المنتـــدب ل

أو المـــدير المســـئول للشـــركات (شـــركات أشـــخاص) أو صـــاحب المنشـــأة (منشـــأة  فرديـــة) أو مـــن الوكيـــل بموجـــب توكيـــل 
  أو تفويض رسمي مختوم بخاتم الشركة .

 وصورة مبلغة للشركة تسلم ألصحاب الشأن . يرسل خطاب إلى مأمورية ضرائب االستثمار ،  
  صورة مبلغة من الخطاب الموجه للضرائب .ضى زمن الخدمة الستالم الحضور إلى الهيئة بعد م  
  

  زمن أداء اخلدمة :

  يومان عمل من تاريخ استيفاء جميع المستندات اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب .

  
 مقابل اخلدمة :

  ال يوجد .
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  النشاط/تقديم سند حيازةاملوافقة على طلب مد مهلة لتنفيذ 
  : " الشـــروط الواردة بقرار التأسيسالشركات / المنشآت إستيفاء عدم ة "في حال 

  من تاريخ قيدھا فى السجل التجارى) خالل سنةتنفيذ النشاط)  -موقع ممارسة النشاط تقديم سند حيازة (

  املستندات املطلوبة :

  التجاري .صورة السجل 

  ضريبيةالصورة البطاقة . 
  صورة القرار المرخص بالتأسيس. 
 . موقف تنفيذى للشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب مد المهلة 

  

  اخلطــــــوات:

  ـــــى ـــــم (شـــــباك التوجـــــه إل ـــــة رق ـــــم (18اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الفني ـــــث 3) بصـــــالة رق ـــــدور الثال بقطـــــاع خـــــدمات ) بال
و المنتــــدب للشــــركة القطــــاع ومقــــدم مــــن رئــــيس مجلــــس اإلدارة أو العضــــ االســــتثمار لتقــــديم  طلــــب باســــم الســــيد رئــــيس

أو مـــــن  للشـــــركات (شـــــركات أشـــــخاص) أو صـــــاحب المنشـــــأة (منشـــــأة فرديـــــة) أمـــــوال) أو المـــــدير المســـــئول (شـــــركات
علـــى أن يتضـــمن الطلـــب الموافقـــة علـــى مـــد المهلـــة لهـــا موضـــحا مبـــررات رســـمي  الوكيـــل بموجـــب توكيـــل أو تفـــويض

  عدم استيفاء الشرط المراد طلب مد المهلة لها .
  خطــــاب الــــى مأموريــــة ضــــرائب االســــتثمار معتمــــد ومختــــوم الهيئــــة بعــــد مضــــى زمــــن الخدمــــة الســــتالم الحضــــور إلــــى

  بخاتم شعار الجمهورية .
  

  زمن أداء اخلدمة :

  فى حالة استيفاء كافة المستندات اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب .تقديم الطلب تاريخ أيام عمل من  3

  
 مقابل اخلدمة :

  ال يوجـــد.
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   إطالق / تعديل أسم لفندق غري وارد بالنظام االساسى للشركة

  املستندات املطلوبة :

 .موافقة مبدئية من وزارة السياحة علي اطالق االسم أو تعديله  
 . موافقة السلطة المختصة بالشركة  
  . ( فى حالة وجود رهن على الشركة ) موافقة البنك الراهن  
 ات عليها قبل الغير فى ظل االسم المطلوب تعديله.اقرار من الشركه بعدم وجود التزام 

  تجارىالصورة السجل . 
  ضريبيةالصورة البطاقة .   
 صورة سند الحيازة .  
  

  اخلطــــــــوات:

  ـــــى ـــــم (شـــــباك التوجـــــه إل ـــــة رق ـــــم (18اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الفني ـــــث 3) بصـــــالة رق ـــــدور الثال بقطـــــاع خـــــدمات ) بال
د رئــــيس القطــــاع ومقــــدم مــــن رئــــيس مجلــــس االدارة أو العضــــو المنتــــدب للشــــركة االســــتثمار لتقــــديم  طلــــب باســــم الســــي

مــــن  أو شــــخاص) أو صــــاحب المنشــــأة (منشــــأة فرديــــة)أ(شركــــــات أمــــوال) أو المــــدير المســــئول للشــــــركات (شــــركات 
  مختوم بخاتم الشركة . الوكيل بموجب توكيل أو تفويض  رسمى

 ــــه الســــت ــــن الخدم ــــد مضــــى زم ــــه بع ــــى الهيئ ــــن (الســــجل التجــــارى الحضــــور ال ــــل م ــــة ضــــرائب  –الم خطــــاب لك مأموري
  ستثـمار ) معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية .الا

  

  زمن أداء اخلدمة :

  المستندات اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب . جميعمن تاريخ تقديم الطلب فى حالة استيفاء  يومان عمل

  
 مقابل اخلدمة :

  وجـــد .يال    
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  فة خيت سفارى (وارد ضمن الطاقة االيوائيه بغرض الشركة)إضا

  املستندات املطلوبة :

 . موافقة مبدئية من وزارة السياحة  
 . موافقة السلطة المختصة بالشركة  
  جنوب سيناء) . –(البحر األحمر موافقة المحافظة التى يعمل فى نطاقها  
 . التراخيص الصادرة لليخت من الجهة المختصة 

 تجارىالل صورة السج . 
  ضريبية الصورة البطاقة.  
 صورة سند الحيازة .  

  

  اخلطــــوات :  

  ـــــى ـــــم (شـــــباك التوجـــــه إل ـــــة رق ـــــم (18اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الفني ـــــث 3) بصـــــالة رق ـــــدور الثال بقطـــــاع خـــــدمات ) بال
للشــــركة االســــتثمار لتقــــديم  طلــــب باســــم الســــيد رئــــيس القطــــاع ومقــــدم مــــن رئــــيس مجلــــس االدارة أو العضــــو المنتــــدب 
ـــــب المنشــــأة (منشــــأة فرديــــة) ـــــاص) أو صاحـ ـــــركات (شــــركات اشخــ ـــــات أمــــوال) أو المــــدير المســــئول للشـ أو مــــن  (شركـ

  مختوم بخاتم الشركة . الوكيل بموجب توكيل أو تفويض  رسمى
  ــــن (الســــجل التجــــارى ــــل م ــــه الســــتالم خطــــاب لك ــــن الخدم ــــد مضــــى زم ــــه بع ــــى الهيئ ــــة –الحضــــور ال ضــــرائب  مأموري

  . ـمار ) معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهوريةستثالا
  

  زمن أداء اخلدمة :

  المستندات اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب . جميعيومان عمل من تاريخ تقديم الطلب فى حالة استيفاء 

  
 مقابل اخلدمة :

  

  وجـــد .يال 
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   فتح فروع البنوك أو إلغائها

  املستندات املطلوبة :

 بنك المركزى على افتتاح أو الغاء الفرع .موافقة ال  
 ) الجديدللفرع  موثق بالشهر العقارى) / عقد تمليكمثبت التاريخ عقد ايجار .  
 . موافقة مجلس ادارة البنك على افتتاح أو الغاء الفرع  
 . (فى حالة فرع البنك االجنبى) موافقة المدير االقليمى 

  تجارىالصورة السجل . 
  بيةضريالصورة البطاقة .   
 صورة سند الحيازة .  

  

  اخلطـــــــوات:

  ـــــى ـــــم (شـــــباك التوجـــــه إل ـــــة رق ـــــم (18اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الفني ـــــث 3) بصـــــالة رق ـــــدور الثال بقطـــــاع خـــــدمات ) بال
االســــتثمار لتقــــديم  طلــــب باســــم الســــيد رئــــيس القطــــاع ومقــــدم مــــن رئــــيس مجلــــس االدارة أو العضــــو المنتــــدب للشــــركة 

مـــــن  أو شـــــخاص) أو صـــــاحب المنشـــــأة (منشـــــأة فرديـــــة)أ(شـــــركات  ر المســـــئول للشـــــركات(شـــــركات أمـــــوال) أو المـــــدي
  مختوم بخاتم الشركة . الوكيل بموجب توكيل أو تفويض  رسمى

  ــــن (الســــجل التجــــارى ــــل م ــــه الســــتالم خطــــاب لك ــــن الخدم ــــد مضــــى زم ــــه بع ــــى الهيئ ــــة ضــــرائب  –الحضــــور ال مأموري
  . ةستثـمار) معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهوريالا

  

  زمن أداء اخلدمة :

  المستندات اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب . جميعيومان عمل من تاريخ تقديم الطلب فى حالة استيفاء 

  
 مقابل اخلدمة :

  وجـــد .يال 
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  تعيني مدير اقليمى بفرع بنك اجنىب 

  املستندات املطلوبة :

 . موافقة البنك المركزى  
 ة بالبنك .موافقة السلطة المختص  
  (فى حالة أن جنسية المدير االقليمى غير مصرى) .صورة جواز السفر  صورة من بطاقة الرقم القومى أو  
  استيفاء نمودج االستعالم االمنى. 
  تجارىالصورة السجل . 
  ضريبيةالصورة البطاقة .   
 صورة سند الحيازة .  

  

  اخلطــــوات:

  ـــــى ـــــم (اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات اشـــــباك التوجـــــه إل ـــــة رق ـــــم (18لفني ـــــث 3) بصـــــالة رق ـــــدور الثال بقطـــــاع خـــــدمات ) بال
االســــتثمار لتقــــديم  طلــــب باســــم الســــيد رئــــيس القطــــاع ومقــــدم مــــن رئــــيس مجلــــس االدارة أو العضــــو المنتــــدب للشــــركة 

مـــــن  أو شـــــخاص) أو صـــــاحب المنشـــــأة (منشـــــأة فرديـــــة)أ(شـــــركات  (شـــــركات أمـــــوال) أو المـــــدير المســـــئول للشـــــركات
  مختوم بخاتم الشركة . كيل أو تفويض  رسمىالوكيل بموجب تو 

  ــــوم بخــــاتم شــــعار ــــه بعــــد مضــــى زمــــن الخدمــــه الســــتالم خطــــاب (للســــجل التجــــارى) معتمــــد ومخت ــــى الهيئ الحضــــور ال
  الجمهورية  .

  

  زمن أداء اخلدمة :

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

  

 مقابل اخلدمة :

  جـــد .و ي ال

  

  

  

  



77 

  ياتــــــالتوص

  التوصية بإستخراج تصريح لدخول املوانئ

  -املستفيدون باخلدمة : 

  97لسنة  8الخاضعة ألحكام القانون رقم  مشروعات االستثمار الداخلى والمناطق الحـرة

  املستندات املطلوبـة :

 مائهم .صورة توكيل رسمى من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المطلوب التوصية بأس  
 . صورة البطاقات أو جوازات السفر للسادة المطلوب التوصية بأسمائهم 

 . شهادة بيانات حديثة من السجل التجارى تفيد اسم وغرض الشركة رئيس مجلس اإلدارة 

 . ملحوظة :   بالنسبة لمشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها من خالل إدارة المنطقة التى يتبعها المشروع 

  ام:هــــــــ

  اشتراطات خاصة بعدد المصرح لھم بدخول الموانئ :

  الشــــركات الخاصــــعة لقــــانون االســــتثمار وال يتضــــمن غرضــــها النقــــل البحــــرى أو إنتــــاج البويــــات البحريــــه يصــــرح لهــــا
  ) أشخاص كحد أقصى .3بدخول (

 ) أشخاص.6بالنسبة لشركات النقل البحرى يصرح لهم بدخول ( 

 أشخاص . 6ات بحرية يصرح بدخول أكثر من (بالنسبة للشركات التى تنتج بوي (  
  اخلطـــــــوات :

 ) بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــاله رقـــــم (
  االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها .

 وانئ وذلك بالنسبة للشركات التى بدات النشاط .ترسل التوصية بالبريد للسيد / مدير مصلحة أمن الم  
  

  زمن آداء اخلدمـة :

  يومان عمل

  

 مقابل اخلدمة :

  وجــديال 
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  التوصية بتجديد تصريح لدخول املوانئ 

  -املستفيدون باخلدمة : 

  97لسنة  8مشروعات االستثمار الداخلى والمناطق الحـرة الخاضعة ألحكام القانون رقم 

  بـة املستندات املطلو

 . صورة توكيل رسمى من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المطلوب التوصية بأسمائهم  
  . صورة البطاقات أو جوازات السفر للسادة المطلوب التوصية بأسمائهم 

  . شهادة بيانات حديثة من السجل التجارى تفيد اسم وغرض الشركة واسم رئيس مجلس اإلدارة 

 . صورة الترخيص المنتهى 

  ظة :   بالنسبة لمشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها من خالل إدارة المنطقة التى يتبعها المشروع ملحو 

  

  اخلطــــــــوات :

 ) بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــاله رقـــــم (
  يها .االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار ال

 . ترسل التوصية بالبريد للسيد / مدير مصلحة أمن الموانئ  
  

  زمن آداء اخلـدمة: 

  يومان عمل

  

 مقابل اخلدمة :

  وجــــديال 
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   إصدار توصية للجمارك لإلفراج املؤقت عن  سيارة ركوب بنظام السماح املؤقت (املوقوفات)

  املستفيدون باخلدمة

لمشروعات االستثمار الداخلى والمناطق الحـرة امة خماسية أو إقامة سنة بالبالد تمنح للمستثمرين الحاصلين على إق
  . 97لسنة  8رقم االستثمار الخاضعة ألحكام قانون 

  املستندات املطلوبـة 

 . صورة ضوئية من دفتر التربتك 

 وينها بتوصية الهيئة .صورة من فاتورة السيارة أو رخصتها وذلك للتأكد من البيانات الكاملة للسيارة التى يتم تد  
 . صورة جواز سفر صاحب السيارة (مع االطالع على األصل) مثبت عليه إقامته كمستثمر 

  شـــهادة بيانـــات حديثـــة مـــن الســـجل التجـــارى تفيـــد صـــفة صـــاحب الســـيارة للتأكـــد مـــن اســـتمرار صـــفته بالشـــركة كمســـتثمر
 وعدم زوالها عنه بالتخارج .

 م المستثمر االجنبى طالب السيارة كمؤسس بالشركه.صورة من صحيفة اإلستثمار متضمنه اس 

 .صورة من دفتر التربتيك 

  . ملحوظة :  بالنسبة لمشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها من خالل المنظقة الحرة التى يتبعها المشروع 

  

  اخلطــــوات 

 ) الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات ) بالـــــدور 2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــالة رقـــــم
ــــة للســــيارات  الجمــــرك الــــذى  –بيانــــات المســــتثمر بالكامــــل  –االســــتثمار لتقــــديم الطلــــب موضــــحا بــــه (البيانــــات الكامل

  سوف تدخل منه السيارة ) مرفقا به المستندات المشار اليها .
 ترسل التوصية بالبريد للسيد / مدير عام الجمرك الموجود به السيارة  
  

  مة ـدزمن آداء اخل

  يومان عمل

  

 مقابل اخلدمة :

  ال يوجــــد
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   التوصية باستخراج ترخيص عمل بالبالد لألجانـــب

   1981لسنــة  159بالنسبة للشركات اخلاضعة ألحكام القانـــون رقـــم 

  : ةاملستفيدون باخلدم

  المؤسسين األجانب أو الشركاء األجانب.  
  األجانب والمؤشر بهم بالسجل التجارى .رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمديرون العموم 

 . (األجانب) األعضاء المنتدبين واألعضاء من ذوى الخبرة 

 . المساهميـن األجانب  
  

  املستندات املطلوبـة :

  مســــتخرج حــــديث مــــن الســــجل التجــــارى طبقــــا الخــــر تشــــكيل لمجلــــس اإلدارة أو المــــديرين العمــــوم أو شــــهادة بيانــــات
 حديثة . 

  الشــــريك األجنبــــى فقــــط ( مــــن غيــــر أعضــــاء مجلــــس االدارة أو المــــديرين) يقــــدم قائمــــة مســــاهمين بالنســــبة للمســــاهم أو
 أو شركاء معتمدة طبقا آلخر تعديل لرأس المال .

  . صورة من جواز السفر 

 . (فى حالة التأسيس الجديد) صحيفة الشركات أو صورة من العقد الموثق 

  

  :اخلطــــــوات 

 بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــالة رقـــــم ( التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة (
 –جنســــيته  –اســــم االجنبــــى  –عنوانهــــا  –شــــكلها القــــانونى  –االســــتثمار لتقــــديم الطلــــب موضــــحا بــــه (اســــم الشــــركة 

  الوظيفة المطلوبة ) مرفقا به المستندات المشار اليها . –رقم جواز السفر 
 لعمـــل بالهيئــــة  بعـــد مضـــى زمــــن أداء الخدمـــة لتســـلم التوصــــية الموجهـــة الـــى مكتــــب الحضـــور الـــى مكتــــب تـــراخيص ا

  تراخيص العمل الستخراج التراخيص بعد ورود موافقة الجهات األمنية  .
  

  : زمن آداء اخلـــدمة

  )ورود الموافقة األمنية تاريخمن  يومان عمل(

 مقابل اخلدمة :

  وجــــديال 
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   بالد لألجانبالتوصيات بتجديد ترخيص عمل بال

  بالنسبة لشركات املساهمة وذات املسئولية احملدودة اخلاضعة 

   1981لسنة  159ألحكام القانون رقم 

  املستفيدون باخلدمـة

  المؤسسين االجانب أو الشركاء األجانب  
 . رئيس وأعضاء مجلس األدارة والمديرون العموم االجانب والمؤشر بهم بالسجل التجارى 

 ين واألعضاء من ذوى الخبرة االجانب .األعضاء المنتدب 

 ) الف دوالر). 35بشرط اال تقل حصة المساهم أو الشريك عن المساهمين األجانب  
  املستندات املطلوبـة 

 . طلب باسم رئيس قطاع خدمات االستثمار 

 ـــا الخـــر تشـــكيل لمجلـــس االدارة أو المـــديرين العمـــوم أ و شـــهادة مســـتخرج حـــديث مـــن التأشـــير فـــى الســـجل التجـــارى طبق
 بيانات حديثة . 

  بالنســــبة للمســــاهم أو الشــــريك األجنبــــى فقــــط (مــــن غيــــر أعضــــاء مجلــــس اإلدارة أو المــــديرين) يقــــدم قائمــــة مســــاهمين
 أو شركاء معتمدة طبقًا آلخر تعديل لرأس المال .

  . صورة من جواز السفر 

 . (فى حالة التأسيس الجديد) صحيفة الشركات أو صورة من العقد الموثق 

 

  خلطـــــوات ا

 ) بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــاله رقـــــم (
ـــم  -جنســـيته –اســـم االجنبـــى  –عنوانهـــا  –شـــكلها القـــانونى  –االســـتثمار لتقـــديم الطلـــب موضـــحا بـــه (اســـم الشـــركة  رق

  دات المشار اليها .الوظيفة المطلوب شغلها) مرفقا به المستن –جواز السفر 
  الحضــــور الــــى مكتــــب تــــراخيص العمــــل بالهيئــــة بعــــد مضــــى زمــــن آداء الخدمــــة لتســــلم التوصــــية الموجهــــة الــــى مكتــــب

  تراخيص العمل بالتجديد  .  
  زمن آداء اخلـدمة 

  ورود الموافقة األمنية . تاريخمن  يومان عمل

 مقابل اخلدمة :

  وجـــديال 
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   لبالد لألجانبالتوصية بإستخراج ترخيص عمل با

    بالنسبة ملكاتب التمثيل

  املستفيدون باخلدمـــة:

  مديرو مكاتب التمثيل لالجانب 

  العاملون االجانب بمكاتب التمثيل  
  

  املستندات املطلوبـة :

  ـــى أن يكـــون حـــديثًا ومعتمـــد مـــن ـــب عل ـــل وجنســـياتهم ووظـــائفهم معتمـــد مـــن مـــدير المكت ـــب التمثي ـــاملين بمكات ـــان بالع بي
 تب.مدير المك

 . صورة من جواز سفر األجنبى 

  صــــورة مــــن قــــرار الشــــركة األم بتعيــــين األجنبــــى موثقــــا ومصــــدقا عليــــه مــــع ترجمــــة لــــه باللغــــة العربيــــة أو قــــرار مــــدير
 المكتب فى حالة تفويض بتعيين الموظفين .

  

  اخلطـــــــــــوات :

  بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات  )2بصـــــاله رقـــــم (ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة شـــــباك التوجـــــه الـــــى
ــــل  ــــب التمثي ــــه (اســــم مكت ــــب موضــــحا ب ــــديم الطل ــــه  –االســــتثمار لتق ــــى  –عنوان ــــم جــــواز  –الجنســــية  –اســــم االجنب رق

  المؤهل الدراسى) مرفقا به المستندات المشار اليها . –الوظيفة  –السفر 
 التوصــــية الموجهــــة الــــى مكتــــب  الحضــــور الــــى مكتــــب تــــراخيص العمــــل بالهيئــــة بعــــد مضــــى زمــــن آداء الخدمــــة لتســــلم

  تراخيص العمل الستخراج التراخيص بعد ورود موافقة الجهات االمنية .  
  

  زمن آداء اخلــــدمة :

  تاريخ ورود الموافقة األمنية) بعديومان عمل (

  

 مقابل اخلدمة :

  وجـــديال 
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   التوصية بتجديد ترخيص عمل بالبالد لألجانب

     بالنسبة ملكاتب التمثيل

  ملستفيدون باخلدمـــةا

 . مديرو مكاتب التمثيل لالجانب 

 . العاملون االجانب بمكاتب التمثيل  
  

  املستندات املطلوبــــة 

    . صورة من ترخيص العمل السابق كاملة من الوجهين 

  ة بيــــان بالعــــاملين بمكاتــــب التمثيــــل وجنســــياتهم ووظــــائفهم علــــى أن يكــــون حــــديثًا معتمــــد مــــن مــــدير المكتــــب (يقــــدم مــــر
 واحدة كل عام).

  . صورة من جواز سفر األجنبى 

  صـــورة قـــرار الشـــركة األم بتعيـــين األجنبـــى موثقـــًا ومصـــدقًا عليـــه مـــع ترجمتـــه باللغـــه العربيـــه أو قـــرار مـــدير المكتـــب فـــى
 حالة تفويضه بتعيين الموظفين .

  

  اخلطــــــــــــوات 

  بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2صـــــاله رقـــــم (بشـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة التوجـــــه الـــــى (
ــــل  ــــب التمثي ــــه (اســــم مكت ــــب موضــــحا ب ــــديم الطل ــــه  –االســــتثمار لتق ــــى  –عنوان ــــم جــــواز  –الجنســــية  –اســــم االجنب رق

  المؤهل الدراسى) مرفقا به المستندات المشار اليها . –الوظيفة  –السفر 
  الخدمــــة لتســــلم التوصــــية الموجهــــة الــــى مكتــــب الحضــــور الــــى مكتــــب تــــراخيص العمــــل بالهيئــــة بعــــد مضــــى زمــــن آداء

  تراخيص العمل الستخراج التراخيص .
  

  ـدمة زمن أداء اخل

    يومان عمل

  

 مقابل اخلدمة :

  وجـــديال 
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      التوصية باستخراج ترخيص عمل ألجنىب
  "تقتصر اخلدمة على العمالة االجنبية املستقدمة من اخلارج وليست املوجودة بالداخل"

  باخلدمـة املستفيدون

  . 97) لسنه 8والمناطق الحرة الخاضعة ألحكام القانون رقم (الداخلى مشروعات االستثمار 
  

  املستندات املطلوبـة 

 . طلب باسم رئيس قطاع خدمات االستثمار يوضح بيانات االجانب المطلوب استخراج ترخيص عمل لهم 

 تأشيرة الدخول . أصل جواز السفر لالطالع عليه مع صورة ضوئية منه موضحا بها 

  إيصال من اإلدارة المركزية لألمن يدل على استالم نماذج االستعالم االمنى 

  تأمينات عن العام الحالى (تطلب مرة واحدة فى العام2ة (صورة من استمار (.( 

  صــــــور منهــــــا  3أصــــــل شــــــهادة خلــــــو مــــــن مــــــرض نقــــــص المناعــــــة (االيــــــدز) مــــــن مستشــــــفى حكــــــومى + عــــــدد  
 جمهورية) .(معتمدة بخاتم شعار ال

  مــــدونا بــــه رقــــم موافقــــة الجــــوازات علــــى دخــــول خطــــاب مــــن القــــوى العاملــــة بالموافقــــة علــــى اســــتقدام األجنبــــى للعمــــل
 األجنبى للبالد .

 :  ة الحرة التى يتبعها المشروع .طقمن خالل المنمشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها   ملحوظة 
  

  اخلطـــــوات  :

 2ب اســـتخراج تـــراخيص عمـــل لألجانـــب بهـــا إلـــى شـــباك اإلدارة المركزيـــة لألمـــن بصـــالة (يتوجـــه منـــدوب الشـــركة التـــي تطلـــ (
لمراجعـــة صـــحة نمـــاذج االســـتعالم األمنـــي ويقـــوم موظـــف األمـــن المخـــتص بعـــد التأكـــد مـــن صـــحة النمـــاذج باســـتالمها وٕاعطـــاء 

 . المندوب إيصال لتقديمه ضمن مستندات استصدار التوصية باستخراج ترخيص عمل
 الخدمة: أداء زمن مضى بعد )2( بصالة المختص االستثمار جوازات ومكتب بالهيئة العمل تراخيص مكتب الى الحضور 

ــــب جــــوازات االســــتثمار  ــــرخيص واألخــــرى لمكت ــــى إجــــراءات الت ــــل للســــير ف ــــراخيص العم ــــب ت لتســــلم التوصــــيتين إحــــداهما لمكت
 ي .   شهور لحين ورود نتيجة االستعالم األمن 6لمنح العامل إقامة مؤقته 

  

  زمن آداء اخلــدمة 

 اعتبــــارا مــــن اليــــوم التــــالي شــــهور  6الصــــدار توصــــية بالســــير فــــي إجــــراءات التــــرخيص واإلقامــــة المؤقتــــة  يومــــان عمــــل
  الستالم الطلب.

 إلصدار توصية باستخراج ترخيص عملمنذ ورود االستعالم االمنى بالموافقة  يومان عمل .  
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 مقابل اخلدمة :

 مكان السداد الجهة المستحقة لقيمةا نوع مقابل الخدمة

 الهيئة العامة لالستثمار جنيه/مستثمر 100 استخراج ترخيص عمل ألجنبى

  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

 خدمات االستثمار بقطاع

  

  هـــــام :

  يتم إصدار توصية استخراج ترخيص العمل بعد ورود نتائج االستعالم االمنى بالموافقة .
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  التوصية بتجديد ترخيص عمل أجنىب

  املستفيدون باخلدمـة

  التى يعمل بها أجانب   97) لسنه 8مشروعات االستثمار الداخلى والمناطق الحرة الخاضعة ألحكام القانون رقم (
  املستندات املطلوبــــة 

 . صورة من بطاقة الترخيص السابقة كاملة من الوجهين 

 على األصل لالطالع على آخر تاريخ وصول لألجنبى الى البالد .  صورة من جواز السفر مع االطالع 

  أصـــل مـــن شـــهادة خلـــو مـــن مـــرض نقـــص المناعـــة (االيـــدز) مـــن مستشـــفى حكـــومى فـــى حالـــة مغادرتـــه الـــبالد اثنـــاء
 االقامة السابقة معتمدة بخاتم شعار الجمهورية + صورة ضوئية منها . 

 ) ( تطلــــب مــــرة واحــــدة فــــى العــــام ) وخطــــاب بإجمــــالى األجــــور والعمالــــة ) تأمينــــات للعــــام الحــــالى 2صـــورة مــــن اســــتمارة
 ) .8/97عة ألحكام (ق ضالمصرية واالجنبية بالنسبة للعمال األجانب بالشركات الخا

 ــــل :  ملحوظــــة ــــد ســــداد مقاب ــــى يتبعهــــا المشــــروع يفي ــــاطق الحــــرة تــــرد طلباتهــــا مــــن خــــالل المنطقــــة الت مشــــروعات المن
 .لمشروع التنفيذى  خدمات الهيئة السنوى وموقف ا

  

  اخلطـــــــوات 

 ) بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــاله رقـــــم (
الوظيفـــــة ) مرفقـــــا بـــــه  –رقـــــم جـــــواز الســـــفر  –جنســـــيته  –االســـــتثمار لتقـــــديم الطلـــــب موضـــــحا بـــــه (اســـــم االجنبـــــى 

  المستندات المشار اليها .
 بعــــد مضـــى زمــــن آداء  2ى مكتــــب تـــراخيص العمـــل بالهيئــــة ومكتـــب جـــوازات االســــتثمار المخـــتص بصـــاله الحضـــور الـــ

الخدمـــــة : لتســـــلم التوصـــــيتين احـــــداهما لمكتـــــب تـــــراخيص العمـــــل للســـــير فـــــى إجـــــراءات التـــــرخيص واألخـــــرى لمكتـــــب 
     شهور لحين ورود نتيجة االستعالم األمنى . 6جوازات االستثمار لمنح العامل إقامة مؤقته 

  

  زمن أداء اخلـدمة 

  يومان عمل 

  

 مقابل اخلدمة 

  ال يوجـــد
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  تأشرية دخول مستثمر 

  تمنح هذه التأشيرات للمستثمرين الستكمال إجراءات تأسيس الشركة أو لمباشرة اعمالهم  

  املستفيدون باخلدمـة

 97ه لسن 8والمناطق الحرة الخاضعة ألحكام القانون رقم الداخلى مشروعات االستثمار 

  املستندات املطلوبــة 

 فى حالة عدم استكمال اجراءات التأسيس :

  سفر طالب التأشيرة وعدم إنتهاء مدة صالحيته .الصورة من جواز 

 . صورة من عقد التأسيس معتمدا من االدارة العامة للتأسيس 

  فى حالة تأسيس الشركة وتسجيلها بالسجل التجارى :
 وعدم إنتهاء مدة صالحيته . صورة من جواز سفر طالب التأشيرة 

 . شهادة بيانات حديثة تفيد صفة الطالب وجنسيته ورأسمال الشركة والقانون الخاضع له 

 . صورة من المستخرج الرسمى للسجل التجارى 
  

  اخلطــــــــــوات 

 ) ات ) بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدم2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــالة رقـــــم
  االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها .

    . ترسل أصل توصية الهيئة إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية  
  

  زمن آداء اخلــــدمة 

  . يومان عمل

  

 مقابل اخلدمة :

  وجــــديال 

  

  هــــام :

  أسيس بنفس الخطوات السابقة.يتم منح المستثمر إقامة مؤقتة لمدة شهر الستكمال إجراءات الت
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   تأشرية دخول حمدد املدة

  املستفيدون باخلدمـــة

(تمنح هذه التأشيرة الجراء عمل معين  97) لسنه 8مشروعات االستثمار الداخلى والمناطق الحرة الخاضعة ألحكام القانون رقم (
  .   محدد المدة مثل اختبار الجودة فى تجارب التشغيل أو التدريب)

  دات املطلوبــــة املستن

 . صورة من جواز السفر لطالب التأشيرة وعدم إنتهاء مدة صالحيته 

 ) تأمينــــات للعــــام الحــــالى (تطلــــب مــــرة واحــــدة فــــى العــــام) وخطــــاب بإجمــــالى االجــــور والعمالــــة 2صــــورة مــــن اســــتمارة (
 المصرية واالجنبية .

  ى يتبعهـــا المشـــروع مـــذكورا بـــه ســـداد مقابـــل مشـــروعات المنـــاطق الحـــرة يـــرد طلبهـــا مـــن خـــالل المنطقـــة التـــ : ملحوظـــة
 خدمات الهيئة السنوى والموقف التنفيذى للمشروع 

  

  اخلطــــــــــوات 

 ) بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــالة رقـــــم (
  مطلوبة ) مرفقا به المستندات المشار اليها االستثمار لتقديم الطلب موضحا به (سبب طلب التأشيرة والمدة ال

    .  تسلم التوصية إلى إدارة تراخيص العمل لألجانب بوزارة القوى العاملة والهجرة  
  

  دمة زمن آداء اخل

  يومان عمل .

  

 مقابل اخلدمة :

  ال يوجــــد
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  استقدام عمالة اجنبية (تأشرية دخول ) للعمل بالشركات اخلاضعة ألحكام قانون 

     97لسنه  8االستثمار رقم 

  املستفيدون باخلدمـــة 

  ) التى ترغب فى توظيف اجانب. 8/97والمناطق الحرة (قالداخلى مشروعات االستثمار 
  املستندات املطلوبــــة 

 ) صورة ضوئية من شهادة الخبرة + عقد العمل (مع اإلطالع على األصل)1عدد ( 

  وب استقدامه .صورة جواز السفر لالجنبى المطل 2عدد 

 ) تأمينات للعام الحالى ( تطلب مرة واحدة فى العام ) بالنسبة إلستقدام عمالة أجنبية.2صورة من استماره ( 

  . خطاب بإجمالى االجور للعمالة المصرية واالجنبية 

  : اذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى االتى 

  تخصص الموضح بالطلب موثقة ومعتمدة من الخارجية . بالنسبة لدول شرق آسيا : يرفق شهادة خبرة حسب ال –
 .بالنسبة لباقى الدول : ال تطلب منهم شهادة خبرة  –

 . اذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين  
 روع :يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل االجنبى تتناسب والموقف التنفيذى للمش 

  فى حالة المشروعات التى تحت االنشاء تكون الوظائف مثل فنى تركيبات وأى وظيفة تساعد المشروع على تمام تنفيذه . –
  فى حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية االنتاجية . –

ـــرد طلبهـــا مـــن خـــالل المنطقـــة التـــى يتبعهـــا الم ملحوظـــة : ـــاطق الحـــرة ي ـــل شـــركات المن ـــه موقـــف ســـداد مقاب شـــروع مـــذكورا ب
  خدمات الهيئة السنوى والموقف التنفيذى للمشروع .

  اخلطــــــــــــوات 

 ) بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــاله رقـــــم (
رقــــم جــــواز  –عنــــوان المشــــروع بالتفصــــيل –الوظيفــــة –الجنســــية  –االســــتثمار لتقــــديم الطلــــب يحــــدد فيــــه (اســــم العامــــل 

  تاريخ انتهائه  ) مرفقا به المستندات المشار اليها . ) . –تاريخ اصدارة  –السفر 
  يـــتم إرســـال التوصـــية الـــى وزارة القـــوى العاملـــة والهجـــرة لتقـــوم بإصـــدار خطـــاب موافقـــة علـــى االســـتقدام مـــن ثـــالث نســـخ

  طاع خدمات االستثمار والصورة الثانية لمكتب تراخيص العمل .يتم تقديم األصل للجوازات والصورة األولى لق
  زمن آداء اخلــدمة 

  يومان عمل .

 مقابل اخلدمة :

  ال يوجــــد
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التوصيه مبنح إقامة مؤقته ملـدة سـنة أو اقامـة مخاسـية ملسـتثمر بالشـركات اخلاضـعة ألحكـام قـانون 
     97لسنه  8االستثمار رقم 

  املستفيدون باخلدمـة:

 األعضاء المنتدبين . –اعضاء مجلس االدارة  –لشركات المساهمة رئيس مجلس االدارة فى ا  
  . فى شركات التوصية البسيطة والتضامن الشركاء المتضامنين 

 . فى الشركات ذات المسئولية المحدودة : مديرو الشركة 

  فى الشركات التوصية باالسهم : الشريك المتضامن والمدير أو المدير المسئول 

 . فى فروع الشركات الخاضعة لقانون االستثمار : مدير الفرع 

 . فى المشروع الفردى : صاحب المشروع  
  

  املستندات املطلوبــــة :

 . صورة من السجل التجارى للشركة  
   يومــــا موضــــحا بهــــا (اســــم  14شــــهادة بيانــــات حديثــــة مســــتخرجة مــــن الســــجل التجــــارى لــــم يمــــض عليهــــا أكثــــر مــــن

 القانون الخاضع له الشركة) . –رأس المال  –صفته  –جنسيته  –الخماسية  المستفيد من االقامة

  . صورة جواز سفر طالب االقامة بشرط عدم إنتهاء صالحيته 

  . فى حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب بتوقيعه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص به 

  .ارة المنطقة التى يتبعها المشروع ملحوظة :  مشروعات المناطق الحرة يرد طلبها من خالل اد
  

  اخلطــــــــــــوات : 

 ) بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــاله رقـــــم (
  االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها 

 ثمار بمـــدة ســـنة فـــى حالـــة الموافقـــة الحديثـــة أو خمـــس ســـنوات تســـلم التوصـــية باالقامـــة المؤقتـــة لمكتـــب جـــوازات االســـت
  فى حالة عدم حصوله على مدة سابقة وان يكون المشروع قد بدأ النشاط   .   

  

  زمن آداء اخلـــدمة 

  . بعد ورود الموافقات االمنية عن المستثمر يومان عمل

 مقابل اخلدمة :

  وجـــديال 
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  هــــــــــــــام  :
 1997لسنه  8صة بالمشروعات المقامة وفقا ألحكام القانون هذه الخدمة خا  .  
  سنوات وفقا لجدية المشروع  5يتم منح اقامة سنة وبعد بدء النشاط تستكمل المدة بأربع سنوات لتكون الفترة الكلية الممنوحة

 . 

 : ضوابط منح اإلقامة 

  الضــــوابط  المستفيد  الشكل القانونى  م
اء مجلس اإلدارة أعض  الشركات المساهمة  1

  التنفيذيين فقط
  3مليــون جنيــه فأقــل : تمــنح اإلقامــة لعــدد ( 2رأس المــال المصــدر (

 أجانب من مجلس اإلدارة .

  6مليون جنيه: تمنح اإلقامة لعـدد ( 2رأس المال المصدر أكثر من (
 أجانب من مجلس اإلدارة .

  ــر مــن ــدد أكث ــب مــنح إقامــة لع ــة طل أجانــب مــن أعضــاء  6فــى حال
اإلدارة تعــرض كــل حالــة علــى الهيئــة التخــاذ القــرار المناســب مجلــس 

 مع مراعاة اآلتى :فى ضوء مبررات الشركة 
  ال يجوز أن تحصل الشركة الواحدة فى وقت واحد على أكثر مـن العـدد

المحــدد فــى الفقــرتين الســابقتين طالمــا كانــت إقامــة األشــخاص الــذين 
 حصلوا على اإلقامة عن طريقها سارية .

  التعليمات األمنية .إتباع  
الشركات ذات المسئولية   2

  المحدودة
ألـف جنيـه فأقـل : تمـنح اإلقامـة ألجنبـى واحـد فقـط  500رأس المال    مديرو الشركات

 (الشخص الذى له صفة المدير) .

 ألـف جنيـه الـى مليـون جنيـه :  500أكثـر مـن  بين يتراوح المال رأس
 دير) .تمنح اإلقامة ألجنبيين أثنين (لهما صفة الم

  رأس المـــال أكثـــر مـــن مليـــون جنيـــه : تمـــنح اإلقامـــة لثالثـــة أجانـــب 
 (لهم صفة المدير) .

  وفــى جميــع األحــوال يجــب أن يكــون رأس المــال المــدفوع ال يقــل عــن
  ألف جنيه . 50

الشركاء المتضامنون الذين   شركات األشخاص  3
  لهم حق اإلدارة

 ة مـن الشـركاء ومؤشـرا تمنح اإلقامة لمن يتولى اإلدارة الفعلية للشرك
  به فى السجل التجارى طبقًا لضوابط رأس المال :

  مليـــون جنيـــه : تمـــنح  2ألـــف جنيـــه الـــى  300رأس المـــال يتـــراوح بـــين
 اإلقامة ألجنبى واحد فقط من مديرى الشركة .

  مليــون جنيــه :  4مليــون جنيــه الــى  2رأس المــال يتــراوح بــين أكثــر مــن
 . مديرى الشركة منأثنين  ينجانبألتمنح اإلقامة 

  تمــنح اإلقامــة لثالثــة أجانــب مــن : مليــون جنيــه  4رأس المــال أكثــر مــن
 مديرى الشركة .

التأكــد مــن قيــام الشــركة بإيــداع نســبة  ويشــترط عنــد مــنح التوصــية باإلقامــة
% من رأس مالها بأحد البنوك أو تقديم كشف حساب من البنك بمبالغ ال 25

  ى الشركاء المتضامنين .% من رأس مال الشركة لد25تقل عن 
فروع الشركات األجنبية   4

  الخاضعة لقانون االستثمار
تمــنح اإلقامــة لمــدير الفــرع إذا كــان أجنبــى حيــث يتعــذر إدارة شــئون    مدير الفرع

  الفرع بدونه .
تمنح اإلقامة لصاحب المنشأة بشرط تقديم شهادة إيداع بنكية بكامل    صاحب المنشأة  المنشأة الفردية  5

  ألف جنيه . 100المال والذى ال يقل عن رأس 
المشروعات الخدمية فى المدن   6

  الجديدة
تطبيق ذات ضوابط الشركات 
الخاضعة ألحكام القانون رقم 

طبقًا للشكل القانونى  8/97
  لكل شركة

  تطبيق نفس ضوابط رأس المال بالشـركات الخاضـعة ألحكـام القـانون
األجانــب بالمشــروعات  عنــد مــنح اإلقامــة للمســتثمرين 8/1997رقــم 

 الخدمية فى المجتمعات العمرنية الجديدة .

  ــى تمــنح للمســتثمرين األجانــب بالمشــروعات ــين مــدة اإلقامــة الت تقن
الخدميــة فــى المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بعــام واحــد يمكــن تجديــده 

  عند كل انتهاء .
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   جتديد توصية اقامة سنة مؤقتة أو إقامة مخاسية

  دمــةاملستفيـدون باخل
  . 97) لسنه 8والمناطق الحرة الخاضعة ألحكام القانون رقم (الداخلى مشروعات االستثمار 

  املستندات املطلوبــة 

  ــــن ــــر م ــــا أكث ــــم يمــــض عليه ــــن الســــجل التجــــارى ل ــــة مســــتخرجة م ــــات حديث ــــا اســــم  14شــــهادة بيان ــــا موضــــحا به يوم
 القانون الخاضع له الشركة . –رأس المال  –صفته  –جنسيته  –المستفيد من االقامة الخماسية 

 . صورة جواز سفر طالب االقامة ، مثبت عليها اإلقامة السابقة 

  ملحوظة :  مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها من خالل المنطقة التى يتبعها المشروع . 
 
  

  اخلطــــوات 

 ) ر الثـانى بقطــاع خـدمات االسـتثمار لتقــديم ) بالـدو 2التوجـه الـى شـباك ممثــل اإلدارة العامـة للخـدمات الحكوميـة بصــاله رقـم
  الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها .

 ) بعد مضى زمن آداء الخدمة:2الحضور الى مكتب جوازات االستثمار بصالة ( 

  التجديد لمدة سنة اخرى فى حالة جدية الشركة وعدم بدء النشاط  -
صــول المســتثمر علــى مــدة ســابقة  شــريطة ان يكــون التجديــد لعــدد مــن الســنوات مكمــل للخمــس ســنوات فــى حالــة ح -

  المشروع قد بدأ النشاط .
  التجديد خمس سنوات فى حالة عدم حصوله على مدة سابقة فى ظل ذات الشرط (بدء النشاط) . -

  

  دمة زمن آداء اخلـ

  يومان عمل

  

 مقابل اخلدمة :

  وجــــديال 
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    استقدام تابعة
  ـةاملستفيدون باخلدم

  .  )8/97والمناطق الحرة (قالداخلى ثمار مشروعات االست

  ـــــس االدارة أو اى وظيفـــــه  –االعضـــــاء المنتـــــدبين  –اعضـــــاء مجلـــــس االدارة  –فـــــى الشـــــركة المســـــاهمة : رئـــــيس مجل
  يعتمد عليها المشروع وجودا أو عدما (مثل مدير عام .)

  . فى شركات االشخاص (التوصية البسيطة والتضامن ): الشركاء المتضامنون 

 لشركات ذات المسئولية المحدودة : مديرو الشركة . فى ا 

 . فى شركات التوصيه باالسهم : الشريك المتضامن والمدير أو المدير المسئول 

  . فى المنشآت الفردية : صاحب المنشأة 

  . فى فروع الشركات الخاضعة لقانون االستثمار : مدير الفرع  
  

  املستندات املطلوبــة 

 أو من له حق اإلدارة والتوقيع . ن رئيس مجلس االدارةطلب من الشركة موقع م 

 . إقرار من الكفيل بمسؤليته عن التابعة 

  صور من جواز سفر الكفيل والتابعة .  3عدد 

 لـــه الشـــركة ومـــن لـــه حـــق التوقيـــع عنهـــا  ورأســـمال الشـــركة والقـــانون الخاضـــع شـــهادة بيانـــات حديثـــة تفيـــد صـــفة الكفيـــل
 . 

 ال المصريين المؤمن عليهم فى حالة استقدام التابع بناء على عدد العمالة .خطاب التأمينات بعدد العم 

 . إيصال سداد مقابل أداء الخدمة 

 بـــد مـــن وجـــود توكيـــل رســـمى بالشـــهر العقـــارى مـــن رئـــيس مجلـــس االدارة أو مـــن لـــه حـــق التوقيـــع عنـــد تقـــديم الطلـــب ال
ـــا ـــع الجه ـــابعين أو التعامـــل م ـــل عـــن الشـــركة يتضـــمن انهـــاء اجـــراءات الت ـــن اإلستعاضـــه عـــن التوكي ت الحكوميـــة ، ويمك

 بتفويض من رئيس مجلس اإلدارة بعد إثبات صحة التوقيع من البنك .

  : المنطقة  على خطابالمناطق الحره ترد الطلبات من شركات ملحوظة.  
 

  اخلطـــــوات 

  ـــــى ـــــةالتوجـــــه إل ـــــة للخـــــدمات الحكومي ـــــل اإلدارة العام ـــــم ( شـــــباك ممث ـــــ2بصـــــالة رق ـــــدور الث خـــــدمات  بقطـــــاعاني ) بال
االســـتثمار لتقـــديم الطلـــب موضـــحا بـــه (بيانـــات التابعـــة أو كتـــاب مـــن المنطقـــة الحـــرة التـــابع لهـــا المشـــروع ) مرفقـــا بـــه 

 المستندات المشار إليها .

  التوجـــه إلـــي مصـــلحة الجـــوازات بمجمـــع التحريـــر حيـــث ترســـل توصـــيه الهيئـــة باالســـتقدام للشـــركات التـــي بـــدأت النشـــاط
   .التنفيذ أو الجادة في 
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  دمة زمن آداء اخل

 ت النشاط .أاعتبارا من االيوم التالى الستالم الطلب فى حاله الشركات التى بد يومان عمل 

 تنفيذى من قطاع الشركات فى حاله الشركات التى لم  تبدأ النشاطالبعد ورود الموقف  يومان عمل . 
  

 مقابل اخلدمة :

 مكان السداد  ستحقةالجهة الم القيمة    نوع مقابل الخدمة  

 الهيئة العامه لالستثمار جنيه 500 استقدام تابعة
  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

 خدمات االستثمار بقطاع

  

  

  هــــــــــــام 

  ـــتم اســـتقدام التابعـــة ـــاذا تأســـس المشـــروع فـــى نفـــس العـــام بالنســـبة لشـــركات االمـــوال ي ـــة المشـــروع ف ـــابعين بجدي ربـــط الت
ال يـــتم التجديـــد اال اذا بـــدأ المشـــروع النشـــاط أو كـــان جـــادا فـــى التنفيـــذ أمـــا شـــركات األشـــخاص فـــال ومنحهـــا اقامـــة عـــام و 

  تمنح هذه الميزة إال بعد إثبات الجدية في التنفيذ .
  الشـــركات التـــى تأسســـت منـــذ عـــدة ســـنوات ال بـــد للحصـــول علـــى التـــابعين ان تكـــون قـــد بـــدأت النشـــاط أو انهـــا جـــادة فـــى

 التنفيذ .

 ـــين وال التابعـــة الف ـــد اخـــر غيـــر الفلب ـــه أو تكـــون قادمـــة مـــن اى بل ـــد لهـــا مـــن عقـــد عمـــل موثـــق ومصـــدق علي لبينيـــة ال ب
 بد من وجود تأشيرة دخول البلد االخر .

  

  فى حالة استقدام تابعة واحدة جيب توافر احد شرطني : 

 : رأس المال ال يقل عن مليون دوالر بسعر الدوالر وقت تأسيس الشركة ويقدم  
  انات موضحا بها تاريخ التأسيس . شهادة بي -
 خطاب معتمد من البنك بسعر الدوالر سنة تأسيس الشركة .  -

  عامال مصريا مؤمنا عليه  بخطاب من التأمينات .  50عدد العمالة ال يقل عن 

 . فى حالة استقدام تابعتين اثنتين يكون رأس المال ال يقل عن ثالثة ماليين دوالر وقت التأسيس -
  عامال مؤمنا عليهم بخطاب من التأمينات . 150العمالة  أو يكون عدد -

 ) للشركة .2يتم منح تأشيرة دخول التابعة وبحد اقصى (  
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  التوصية مبنح اقامة سنة لتابعة 

  املستفيدون باخلدمـة

  ) . 8/97والمناطق الحرة (قى لالداخمشروعات االستثمار 

  ـــــس االدارة أو اى وظيفـــــه  –االعضـــــاء المنتـــــدبين  –لـــــس االدارة اعضـــــاء مج –فـــــى الشـــــركة المســـــاهمة : رئـــــيس مجل
  )عدما (مثل مدير عام يعتمد عليها المشروع وجودا أو

  . فى شركات االشخاص (التوصية البسيطة والتضامن ): الشركاء المتضامنون 

  . فى الشركات ذات المسئولية المحدودة : مديرو الشركة 

 والمدير أو المدير المسئول . فى شركات التوصية باالسهم : الشريك المتضامن 

  . فى المنشآت الفردية : صاحب المنشأة 

  . فى فروع الشركات الخاضعة لقانون االستثمار : مدير الفرع  
  

  املستندات املطلوبـة 
  أو من له حق اإلدارة والتوقيع . رئيس مجلس االدارةطلب من الشركة موقع من 

  ر وصـــول التابعـــة مـــن مستشـــفى حكـــومى معتمـــدة بخـــاتم شـــعار شـــهادة خلـــو مـــن مـــرض نقـــص المناعـــة (االيـــدز) فـــو
 الجمهورية .

 . صورة جواز السفر موضح عليها تاريخ دخول البالد مع االطالع على االصل 

 . إيصال سداد مقابل أداء الخدمة 

   :  الطلبات من شركات المناطق الحره ترد على خطاب المنطقة ملحوظة 
  

  اخلطـــــــــوات 
  ـــــى ـــــة شـــــبالتوجـــــه إل ـــــة للخـــــدمات الحكومي ـــــل اإلدارة العام ـــــم (اك ممث ـــــاني 2بصـــــالة رق ـــــدور الث خـــــدمات  بقطـــــاع) بال

 االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار إليها .

 ) بعـــد مضـــى زمـــن أداء الخدمـــة لتســـلم التوصـــية بمـــنح إقامـــة ســـنة 2الحضـــور إلـــى مكتـــب جـــوازات االســـتثمار بصـــالة (
     .للتابعة 

  

  اء اخلــدمة زمن آد
  . اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب يومان عمل

    

 مقابل اخلدمة :

 مكان السداد  الجهة المستحقة القيمة  نوع مقابل الخدمة

 الهيئة العامه لالستثمار جنيه 500 منح إقامة سنة لتابعة
  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

 خدمات االستثمار بقطاع
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  بعــة جتديد اقامـــة تا

  ـةاملستفيدون باخلدمـ

  ) . 8/97ى والمناطق الحرة (قلمشروعات االستثمار الداخ

  ـــــس االدارة أو اى وظيفـــــه  –االعضـــــاء المنتـــــدبين  –اعضـــــاء مجلـــــس االدارة  –فـــــى الشـــــركة المســـــاهمة : رئـــــيس مجل
  يعتمد عليها المشروع وجودا أو عدما (مثل مدير عام) .

 طة والتضامن ): الشركاء المتضامنون . فى شركات االشخاص (التوصية البسي 

  . فى الشركات ذات المسئولية المحدودة : مديرو الشركة 

 . فى شركات التوصية باالسهم : الشريك المتضامن والمدير أو المدير المسئول 

  . فى المنشآت الفردية : صاحب المنشأة 

  . فى فروع الشركات الخاضعة لقانون االستثمار : مدير الفرع  
  

  ملستندات املطلوبـة ا

 أو من له حق اإلدارة والتوقيع . طلب من الشركة موقع من رئيس مجلس االدارة 

 ) صورة من جواز سفر التابعة موضحا به االقامة السابقة .1عدد ( 

  شـــهادة بيانـــات حديثـــة تفيـــد صـــفة الكفيـــل ورأســـمال الشـــركة ومـــن لـــه حـــق التوقيـــع عـــن الشـــركة والقـــوانين الخاضـــعة لـــه
 . الشركة

  ـــة ـــى حال ـــة ف ـــدز) مـــن مستشـــفى حكـــومى معتمـــدة بخـــاتم شـــعار الجمهوري ـــو مـــن مـــرض نقـــص المناعـــة (االي شـــهادة خل
 وفى حالة عدم المغادرة يتم االطالع على أصل جواز السفر .مغادرة التابعة البالد اثناء االقامة السابقة 

 بعة بناء على عدد العمالة. خطاب من التأمينات بعدد العمالة المؤمن عليها فى حالة استقدام التا 

 . إيصال سداد مقابل أداء الخدمة 

   :  الطلبات من شركات المناطق الحره ترد على خطاب المنطقة ملحوظة  
  

  اخلطـــــــوات :

  ـــــى ـــــة التوجـــــه إل ـــــة للخـــــدمات الحكومي ـــــل اإلدارة العام ـــــم (شـــــباك ممث ـــــاني 2بصـــــالة رق ـــــدور الث خـــــدمات  بقطـــــاع) بال
 مرفقا به المستندات المشار إليها.االستثمار لتقديم الطلب 

 ) بعـــد مضـــى زمـــن أداء الخدمـــة لتســـلم التوصـــية بتجديـــد اإلقامـــة 2الحضـــور إلـــى مكتـــب جـــوازات االســـتثمار بصـــالة (
 في حالة بدء النشاط أو جدية التنفيذ   
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  زمن آداء اخلـدمة 

 بدأت النشاط فى حالة الشركات التى اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب يومان عمل  
 بعد ورود الموقف التنفيذى من قطاع الشركات (فى حالة الشركات التى لم تبدأ النشاط) يومان عمل  
  

 مقابل اخلدمة :

 مكان السداد  الجهة المستحقة القيمة   نوع مقابل الخدمة  

 تجديد إقامة تابعة
 جنيه 500

  خزينة الهيئة بالدور الثاني  الهيئة العامه لالستثمار

 خدمات االستثمار اعبقط
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  فروع الشركات االجنبية 

  للموافقة على قيد فرع شركة اجنبية بالسجل التجارى وفقًا ألحكام قانون السجل التجارى 

   1981لسنه  159وقانون الشركات رقم  1976لسنه  34رقم 

   املستفيدون باخلدمة

 .التجارى فى مصر  الشركات االجنبية التى تطلب قيد فروع لها بالسجل

  ـة املستندات املطلوبـ

 شــــركة األم باســــم الصــــورة توكيــــل رســــمى مــــن  2مرفقــــا بــــه عــــدد باســــم الســــيد رئــــيس قطــــاع خــــدمات االســــتثمار  طلــــب
 مقدم الطلب موثق ومصدق عليه مع اإلطالع على األصل .

  ـــة مصـــدقًا  أو مســـتخرج رســـمى مـــن الســـجل التجـــارىالنظـــام االساســـى للشـــركة األم بالخـــارج نســـخة مـــن للشـــركة األجنبي
 عليه من القنصلية المصرية بالخارج ووزارة الخارجية المصرية ومترجم الى اللغة العربية + صورة ضوئية .

 مصــــدقًا عليــــه مــــن القنصــــلية المصــــرية بالخــــارج ووزارة الخارجيــــة  قــــرار الشــــركة االم بالخــــارج بإفتتــــاح فــــرع فــــى مصــــر
 صورة ضوئية .المصرية ومترجم الى اللغة العربية + 

  ووزارة ليــــه مــــن القنصــــلية المصــــرية بالخــــارج مصــــدقًا عمــــن قــــرار الشــــركة األم بتعيــــين مــــدير للفــــرع فــــى مصــــر نســــخة
 الخارجية المصرية ومترجم الى اللغة العربية + صورة ضوئية .

 الخارجيــــة مصـــدقًا عليـــه مـــن القنصـــلية المصـــرية بالخـــارج ووزارة قـــرار الشـــركة االم بعـــدم ســـبق فـــتح فـــرع فـــى مصــــر إ
 المصرية ومترجم الى اللغة العربية + صورة ضوئية .

  الحـــرة بالســـعر الرســـمى بأســـم الفـــرع + صـــورة ضـــوئية جـــم مصـــرى بالعملـــة  5000شـــهادة بنكيـــة تفيـــد تحويـــل مـــا يعـــادل
. 

  من عقد االيجار أو الملكية لمقر الفرع مثبت التاريخ بالشهر العقارى مع اإلطالع على األصل.صورة  2عدد 

 ـــد المقصـــورة مـــن  2د عـــد ـــة بمصـــر امـــن عق ـــة المبرمـــة الى عملي ـــة أو االتفاقي ـــى األصـــلول ـــع اإلطـــالع عل  2+ عـــدد  م
 تعاقد معها .مصورة مستخرج سجل تجارى للشركة المصرية ال

 . استيفاء نماذج االستعالم األمنى عن الشركة األجنبية وعن مدير الفرع فى مصر 

 ـــ ـــة ممارســـة بعـــض األنشـــطة يتطلـــب تقـــديم موافق ـــل إصـــدار موافقـــة الهيئ ة مســـبقة مـــن الجهـــات الرســـمية ذات الصـــلة قب
  على قيد الفرع .

  اخلطـــــــــــوات :

 ) بالـــدور الثـــانى بقطـــاع خـــدمات االســـتثمار لتقـــديم الطلـــب مرفقـــا بـــه المســـتندات المشـــار 2التوجـــه الـــى صـــاله رقـــم (
  اليها .

 دمـــة لتســـلم الســـجل التجـــارى المتضـــمن الموافقـــة الحضـــور الـــى مكتـــب ســـجل تجـــارى االســـتثمار بعـــد مضـــى زمـــن الخ
  على قيد الفرع .
  دمة زمن آداء اخلـــ



99 

  . أيام عمل بعد مخاطبة سجل تجارى االستثمار للهيئة للحصول على موافقتها 5

  

 مقابل اخلدمة :

  ال يوجــــد

  

  هــــــــــــــام :

رع وموافقة وزير التجارة والصناعة قبل استصدار موافقـة الهيئـة يقوم السجل التجارى بإستيفاء موافقة الوزير المختص بنشاط الف
  .  على قيد الفرع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املوافقةعلى تعديل بيانات فروع الشركات االجنبية بالسجل التجارى
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  (تعيني مدير جديد للفرع ، نقل مقر الفرع ، منح حق التوقيع والتفويض فى الصالحيات )

  ـةاملستفيدون باخلدم
  الشركات االجنبية المقيدة بالسجل التجارى فى مصر .  فروع

   

  ة املستندات املطلوب
  يتم تقديمها الى مكتب سجل تجارى االستثمار

  .نسخه من قرار الشركة االم بالخارج تفيد التعديل المطلوب موثقة ومصدق عليها من وزارة الخارجية  
  المقدم هو تعيين مدير .صورة جواز السفر للمدير الجديد اذا كان طلب التعديل 

 االيجـــار أو الملكيـــة للمقـــر الجديـــد للفـــرع عنـــد طلـــب نقـــل المقـــر ويكتفـــى فـــى هـــذه الحالـــة بطلـــب مـــن مـــدير  صـــورة عقـــد
  الفرع بمصر بدون قرار من الشركة االم فى الخارج .

  

  اخلطـــــــــوات 

 ) ـــم ـــى مكتـــب ســـجل تجـــارى االســـتثمار بصـــاله رق ـــانى بقطـــ2التوجـــه ال ـــدور الث ـــب ) بال اع خـــدمات االســـتثمار لتقـــديم الطل
  مرفقا به المستندات المشار اليها .

  الحضــــور الــــى مكتــــب ســــجل تجــــارى االســــتثمار بعــــد مضــــى زمــــن آداء الخدمــــة لتســــلم الســــجل التجــــارى المتضــــمن
  الموافقة على التعديل المطلوب .   

  

  ـدمة زمن آداء اخل
  يومان عمل

 مقابل اخلدمة :

  وجــــديال 

  

  

  

  باستخراج ترخيص عمل ملدير فرع شركة أجنبية   التوصية
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  املستفيدون باخلدمـــة

  فروع الشركات االجنبية المقيدة بالسجل التجارى ولها مدير اجنبى  . 
   

  املستندات املطلوبــــة 

  شهادة بيانات حديثة من سجل تجارى االستثمار تفيد الصفة والجنسية 

 ة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية) من أحد المستشفيات الحكوميشهادة خلو من مرض نقص المناعة (االيدز 

 . أصل جواز السفر لالطالع عليه مع صورة ضوئية منه موضح بها تاريخ دخول البالد 

  . عدد خمسة نماذج استعالم امنى لالجانب عند التقدم بإستخراج الترخيص ألول مرة 

  

  اخلطــــــوات 

  بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2بصـــــاله رقـــــم (عامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة شـــــباك ممثـــــل اإلدارة الالتوجـــــه الـــــى (
  االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها .

  التوجـــه لمكتـــب الجـــوازات فـــى الـــدور الثـــانى بعـــد مضــــي زمـــن اداء الخدمـــة للتأشـــير فـــى جـــواز الســـفر بإقامـــة مؤقتــــة
  واستخراج ترخيص العمل .أشهر لحين ورود الموافقة االمنية  6لمدة 

 . التوجه لمكتب تراخيص عمل األجانب الستخراج ترخيص العمل وذلك بعد ورود الموافقات االمنيه  
  

  دمة زمن آداء اخلـ

  ر .أشهـ 6صية باالقامة المؤقتة لمدة الصدار تو  يومان عمل  :  أوال

االجنبى)   شهور الممنوحة للمدير  6خالل فترة االقامة بعد ورود نتيجة االستعالم االمنى بالموافقة  يومان عمل(  :  ثانيا
  الصدار التوصية بإستخراج ترخيص العمل .  

  

 مقابل اخلدمة :

  وجــــديال 

  جتديد ترخيص عمل ملدير فرع شركة اجنبية  

  ةاملستفيدون باخلدمـ



102 

  ولها مدير اجنبى  . فى مصر فروع الشركات االجنبية المقيدة بالسجل التجارى 
  

  ـة ندات املطلوباملست

  شهادة بيانات حديثة من سجل تجارى االستثمار تفيد الصفة والجنسية 

 . صورة ضوئية من الترخيص السابق من الوجهين 

  شــــهادة خلــــو مــــن مــــرض نقــــص المناعــــة (االيــــدز) مــــن مستشــــفى حكــــومى فــــى حالــــة مغادرتــــه الــــبالد اثنــــاء االقامــــة
 السابقة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية .

  جواز السفر مع االطالع على األصل لالطالع على أخر تاريخ وصول لألجنبى الى البالد .صورة 

  

  اخلطـــــــوات 

  بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2بصـــــاله رقـــــم (شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة التوجـــــه الـــــى (
  االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها .

 لـــى مكتـــب تـــراخيص العمـــل بالـــدور الثـــانى بعـــد مضـــى زمـــن الخدمـــه لتنفيـــذ توصـــية الهيئـــة بتجديـــد تـــرخيص الحضـــور ا
  عمل االجنبى .   

  

  دمة زمن آداء اخل

  يومان عمل
 مقابل اخلدمة :

  وجــــديال 
  

  

  

  

  

  ــلمكاتب التمثي
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  إنشاء مكاتب التمثيل فى مصر وإصدار شهادات القيد الالزمة   

  ـــةاملستفيدون باخلدم

  ة  . الشركات االجنبيـــ

  املستندات املطلوبــة   :

  يد باسم رئيس قطاع خدمات االستثمار طبقًا للنموذج المعد .قطلب  
 ) مـــــدير عـــــن  نمـــــاذج االســـــتعالم األمنـــــى للشـــــركة االجنبيـــــة و ) باســـــتالم2ايصـــــال مـــــن إدارة األمـــــن بـــــالمجمع صـــــالة

  .المكتب 
 مـــع ترجمـــة عربيـــة لملخـــص العقـــد و النظـــام علـــى أن يكـــون العقـــد  هـــاامنظضـــوئية مـــن عقـــد الشـــركة االجنبيـــة و  صـــورة

مصـــــدقا عليـــــه مـــــن مكتـــــب التصـــــديقات بـــــوزارة  وكـــــذلكمصـــــدقا عليـــــه مـــــن الســـــفارة أو القنصـــــلية المصـــــرية بالخـــــارج 
 . المصريةالخارجية 

 وتعيـــين مـــديرا  صـــورة مـــن القـــرار الصـــادر مـــن مجلـــس إدارة الشـــركة األجنبيـــة بالموافقـــة علـــى افتتـــاح مكتـــب لهـــا بمصـــر
للمكتــــب علــــى أن يكــــون مصــــدقا عليــــه مــــن الســــفارة أو القنصــــلية المصــــرية بالخــــارج أو مصــــدقا عليــــه مــــن مكتــــب 

 ) و ترجمة عربيه له.جية بمصر (بعد االطالع على األصلالتصديقات بوزارة الخار 

 : بيانات مدير مكتب التمثيل  
رباعيـا بـالحروف العربيـة وبـالحروف الالتينيـة ، الجنسـية ومرفقـا  إذا كان المدير أجنبيا يتم تقديم بيان موضحا به االسم –

  به صورة من جواز السفر .
رقم البطاقـة وتـاريخ صـدورها" مرفقـا  –محل اإلقامة  –الجنسية  –إذا كان المدير مصريا يتم تقديم "بيان باالسم الثالثى  –

 به صورة ضوئية من اثبات تحقيق الشخصية .

 قــــدم الطلــــب مصــــدقا عليــــه مــــن الســــفارة أو القنصــــلية المصــــرية بالخــــارج أو مصــــدقا عليــــه صــــورة مــــن ســــند الوكالــــة لم
 )طالع على األصلمن مكتب التصديقات بوزارة الخارجية بمصر (بعد اال

 صورة ضوئية من عقد االيجار مقر مكتب التمثيل علي ان يكون العقد مثبت التاريخ بالشهر العقارى 

 ــــى ســــداد رســــ ــــدال عل ــــدره صــــورة االيصــــال ال ــــب وق ــــد للمكت ــــة عــــدم الرســــم ويســــترد  جــــم 1000م القي ــــى حال ــــرر ف المق
جـــم علـــى كـــل 100الموافقـــة علـــى افتتـــاح المكتـــب ، وكـــذلك صـــورة ايصـــال الســـداد لرســـم إصـــدار شـــهادة القيـــد بمبلـــغ 

 شهادة . 

 جــــم  شــــهادة بنكيــــة توجــــه لقطــــاع خــــدمات االســــتثمار بالهيئــــة تفيــــد بوجــــود رصــــيد بحــــد أدنــــى بمــــا يعــــادل خمســــة االف
 .لمكتب التمثيل بالعملة االجنبية محوال من الخارج 
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  اخلطــــــوات 

  بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2بصـــــاله رقـــــم ( ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــةالتوجـــــه الـــــى شـــــباك (
  االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها .

 ) عــــد مضــــى زمــــن أداء الخدمــــه لتســــلم شــــهادة القيــــد وختمهــــا وتســــليمها ) ب2الحضــــور الــــى الشــــباك المخــــتص بصــــالة
  لوكيل المكتب بعد ورود الموافقة االمنية والشهادة البنكية .

  

  دمة زمن آداء اخل
  بعد ورود الموافقة األمنية والشهادة البنكية اعتبارا من اليوم التالى الستالم الطلب . يومان عمل

  

 مقابل اخلدمة :

 مكان السداد  الجهة المستحقة القيمة  دمةنوع مقابل الخ

 الهيئة العامة لالستثمار جم 1000 رسم قيد مكتب
خدمات  بقطاعخزينة الهيئة بالدور الثاني 
 االستثمار

 الهيئة العامة لالستثمار جم 100 كل شهادة قيد مطلوبه 
خدمات  قطاعبخزينة الهيئة بالدور الثاني 
 االستثمار
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  ل / اصدار شهادة الشطب   شطب قيد مكتب متثي

  املستفيدون باخلدمـــة

  الشركات االجنبية بالخارج أو مكاتب التمثيل للشركات االجنبية   . 
   

  املستندات املطلوبــــة 

  القـــرار الصـــادر مـــن الشـــركة االم بالخـــارج الـــذى يفيـــد إلغـــاء مكتـــب التمثيـــل فـــى مصـــر وانهـــاء أعمالـــه مصـــدقا عليـــه مـــن
 العربيـــة للقـــرارالخارجيـــة المصـــرية و ترجمـــة باللغـــة ة المصـــرية بالخـــارج أو مـــن مكتـــب تصـــديقات الســـفارة أو القنصـــلي

. 
 . سند الوكالة لمقدم الطلب 

  جممائه  100صورة ايصال سداد رسم اصدار شهادة الشطب وقدره  . 
  

  اخلطـــــــــوات 

 ) بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات  )2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــاله رقـــــم
  االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها .

 ) بعــــد مضــــى زمــــن آداء الخدمــــة لتســــلم شــــهادة الشــــطب معتمــــدة لوكيــــل 2الحضــــور الــــى الشــــباك المخــــتص بصــــالة (
  المكتب  .   

   

  زمن آداء اخلــدمة 

  طاع الشركات )بعد تاريخ ورود مذكرة المعلومات من ق يومان عمل(

  

 مقابل اخلدمة :

  جنيه مصرى) 100(
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     طلب صورة مستند (مكتب متثيل)

  ـةاملستفيدون باخلدمـ

  مكاتب التمثيل للشركات االجنبية . 
   

  ة املستندات املطلوبــ

  ةالمقرر  مقابل الخدمةصورة ايصال سداد  . 
 م أو وكيل مكتب تمثيلها . صورة من سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب من وكيل الشركة األ 
  

  اخلطــــوات 

 ) بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــاله رقـــــم (
  االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار اليها .

 ) ــــى الشــــباك المخــــتص بصــــالة ــــا ) بعــــد مضــــى زمــــن آداء الخدمــــة لتســــلم 2الحضــــور ال صــــورة الوثيقــــة معتمــــدة نهائي
  لوكيل المكتب  .   

  

  ـدمة زمن آداء اخلــــ

  بعد تاريخ ورود مذكرة المعلومات وصورة الوثيقة من قطاع الشركات بالهيئة  ) يومان عمل(
  

 مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

  خزينه الهيئة بالمبنى االدارى  الستثمارالهيئة العامة ل  جم 100  صورة المستند
  

  ملحوظــــة:

  .تقدم هذه الخدمة فى حالة تقديم أصول المستندات للهيئة عند قيد المكتب 
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   تعديل بيانات قيد مكتب التمثيل وإصدار شهادة القيد الالزمة

  فى مصر" تعديل عنوان مقر المكتب /" تعديل اسم الشركة االجنبية / تعديل اسم مدير المكتب 

  ةاملستفيدون باخلدمــ

  مكاتب التمثيل للشركات االجنبية . 
   

  املستندات املطلوبـة 

  ـــه مـــن الســـفارة ـــديل اســـماء المـــديرين مصـــدقا علي ـــديل اســـم الشـــركة أو تع ـــرار الصـــادر مـــن الشـــركة االم بالخـــارج بتع الق
 أو القنصلية المصرية بالخارج أو من مكتب تصديقات الخارجية المصرية .

  رة من سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب من وكيل الشركة االم . صو 

 . يتم تحديد الجهة التى تقدم اليها شهادة القيد الصادرة بالتعديل على الطلب المقدم 

  استيفاء نموذج االستعالم االمنى فى حالة تعديل اسم مدير مكتب التمثيل 

  المقرر عن شهادة القيد . الرسمصورة ايصال سداد 

 ســـتيفاء صـــورة عقـــد ايجـــار المقـــر الجديـــد فـــى حالـــة تعـــديل عنـــوان مقـــر المكتـــب  علـــى ان يكـــون العقـــد ثابـــت التـــاريخ ا
 .بالشهر العقارى 

  

  اخلطــــــــوات 

 ) بالـــــدور الثـــــانى بقطـــــاع خـــــدمات 2التوجـــــه الـــــى شـــــباك ممثـــــل اإلدارة العامـــــة للخـــــدمات الحكوميـــــة بصـــــاله رقـــــم (
  لمشار اليها .االستثمار مرفقا به المستندات ا

 ) ــــى الشــــباك المخــــتص بصــــالة ــــة معتمــــدة 2الحضــــور ال ــــد المعدل ) بعــــد مضــــى زمــــن آداء الخدمــــة لتســــلم شــــهادة القي
  نهائيا بعد ورود الموافقة االمنية.   

  

  زمن آداء اخلــدمة 

  )عد تاريخ ورود الموافقة االمنيةب يومان عمل(

 مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  مستحقةالجهة ال  القيمة  نوع مقابل الخدمة

  خزينه الهيئة بالمبنى االدارى  الهيئة العامة لالستثمار  جم 100  شهادة تعديل بيانات
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  اإلعفاءات الضريبية

  اإلعفـاء الضريىب لألنشطة اخلدمية

  فى املناطق العمرانية اجلديدة والصناعية والنائية وخارج الوادى القديم

  املستندات املطلوبة

 و نظامها األساسى .صورة عقد الشركة أ 

  10/6/2005وقبل  11/5/1997صورة من السجل التجارى (بشرط أن يكون تاريخه بعد. (  
 . صورة البطاقة الضريبية  
 . صورة سند حيازة موقع المشروع  
  النشاط دائمة أو مؤقتة . مزاولةصورة رخصة 

  صورة توكيل من ذى صفة بتسليم المستندات والطلب وأستالم شهادة اإلعفاء. 
  بصحة المستندات المقدمة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة فى هذا الشأن .معتمد إقرار 

 ايصال سداد مقابل الخدمة 
  

  اخلطــــوات 

  قطاع خدمات االستثمار ) ب2شباك خدمات التوصيات بصالة رقم (التوجه إلى. 

 وذلـــــك بالبريـــــد المســـــجل بعلـــــم  توصـــــيل صـــــورة شـــــهادة التمتـــــع باإلعفـــــاء الضـــــريبي الصـــــادرة للشـــــركة أو المنشـــــأة ،
 الوصول إلى عنوان الشركة أو المنشأة ، وأصل الشهادة يرسل مباشرة لمأمورية الضرائب المختصة .

  

  زمن أداء اخلدمة

 من اليوم التالى الستالم الطلب .اعتبارا عمل  انيوم
  

 مقابل اخلدمة :

  مكان السداد   الجهة المستحقة   القيمة  نوع مقابل الخدمة

 الهيئة العامة لالستثمار جم 2000 قابل أعمال اللجنةم
خزينة الهيئة بالدور الثاني 

 خدمات االستثمار بقطاع
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  اإلعفاء الضريىب التلقائى

  وأنشطة البناء  1997لسنة  8للمنشآت والشركات املقامة خارج أحكام القانون رقم 

  اجلديدة :لالسكان العائلى واإلدارى والتجارى فى املدن العمرانية 

  املستندات املطلوبة

 . صورة عقد الشركة أو نظامها األساسى  
  10/6/2005وقبل  11/5/97صورة السجل التجارى (بشرط أن يكون تاريخه بعد. (  
 . صورة البطاقة الضريبية  
 . صورة سند حيازة موقع المشروع  
 . صورة موافقة الجهات الفنية على النشاط بحسب نوعه  
 ل والبناء على حسب نوع النشاط .صورة تراخيص التشغي 

  بصحة المستندات المقدمة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة فى هذا الشأن .معتمد إقرار 

  تشكيل لجنة المعاينة . مقابلأصل إيصال سداد 

  

  اخلطــــــوات 

  قطاع خدمات االستثمار ) بالدور الثانى ب2شباك خدمات التوصيات بصالة رقم (التوجه إلى. 

 اد مقابل تشكيل لجنة المعاينة في خزينة الهيئة بالمبنى اإلداري بصالح سالم .سد 

 بشباك التوصيات . 2من صالة  8/97استالم قرار التمتع باإلعفاء بالنسبة للشركات المقامة خارج أحكام ق 

  النشر في صحيفة االستثمار ببنك اإلسكندرية فرع الهيئة .  مقابليتم سداد 

 ادة التمتـــــع باإلعفـــــاء الضـــــريبي الصـــــادرة للشـــــركة أو المنشـــــأة ، وذلـــــك بالبريـــــد المســـــجل بعلـــــم توصـــــيل صـــــورة شـــــه
 الوصول إلى عنوان الشركة أو المنشأة ، وأصل الشهادة يرسل مباشرة لمأمورية الضرائب المختصة .

  

  زمن أداء اخلدمة

  عمل  اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب.أيام  3
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  : مقابل اخلدمة

  مكان السداد   الجهة المستحقة   القيمة  نوع مقابل الخدمة

 الهيئة العامة لالستثمار جم 2000 مقابل اعمال اللجنة
خزينة الهيئة بالدور الثاني 

 خدمات االستثمار بقطاع

  

  هــام

للنشر  المقرر الخدمةمقابل بالنسبة للنشر فى صحيفة االستثمار يرجع الى الخدمات الخاصة بصحيفة االستثمار للوقوف على 
  . ومكان سداده
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  شهادة التمتع باالعفاء الضريىب

  للشركات واملنشآت وفقا لقانون االستثمار 

  املستندات املطلوبـة : 

 ) ـــى االقـــل )25ســـجل تجـــارى حـــديث والمتضـــمن قيمـــة المســـدد مـــن رأس المـــال ـــد بعـــد  % عل ـــاريخ القي ـــى ان يكـــون ت عل
  . 10/6/2005 وقبل 11/5/97

  .البطاقة الضريبية 

  قرار سلبى وأول اقرار ايجابى للضريبة).إشهادة التسجيل بالضريبة العامة للمبيعات (أول 

  علــــى ان يكــــون ســــند الحيــــازه باســــم الشــــركة تمليــــك)+ تــــرخيص المبــــانى  –عقــــد تخصــــيص واســــتالم الموقــــع (ايجــــار
 . وليس احد الشركاء

 المملوكــــة للشــــركة وبالنســــبة لالنشــــطة الصــــناعية يرفــــق مســــتندات الشــــراء واالفــــراج  بيــــان بــــاالالت والمعــــدات واالجهــــزة
 الجمركى . 

 ) تأمينات اجتماعية إن وجدت.2بيان بالعمالة الموجودة بالشركة مرفقا به صورة استمارة ( 

  . صفحات دفتر اليومية العامة الموثقة من أول صفحة حتى الصفحة المحقق بها أول إيراد 

  من دفتر الجرد الموثق من السجل التجارى.أول صفحة 

  عقود ابرمتها الشركة مع العمالء . 5أول عدد 

  مبيعات . –فواتير تحصيل ايرادات  5أول عدد 

  صــــفحات مــــن دفتــــر قيــــد النــــزالء معتمــــد مــــن مصــــلحة االمــــن العــــام للمشــــروعات الســــياحية أو دفتــــر قيــــد  5أول عــــدد
 المرضى للمستشفيات . 

  ـــــراخيص رخصـــــة تشـــــغيل المشـــــرو ـــــة وجودهـــــا ) وصـــــور الت ـــــى حال ع والســـــجل الصـــــناعى للمشـــــروعات الصـــــناعية ( ف
 الصادرة لكل نشاط وفقا لنوعية النشاط.

 . اخر ميزانيتين ماليتين للشركة أو مراكز مالية معتمدة من السيد مراقب الحسابات 

 ة .بيان أثر مخلفات الصرف الصناعى على البيئة ومدى توافر وحدة لمعالجتها من عدم 

  محضــــر إطــــالق التيــــار الكهربــــائي وصــــورة مــــن إيصــــاالت االســــتهالك الشــــهري للكهربــــاء مــــن تــــاريخ تركيــــب العــــداد
 الكهربائى حتى بدء النشاط وبعدها بشهرين .

  ــــل الخدمــــةايصــــال ســــداد ــــرر مقاب ــــة العامــــة  المق ــــدفع بإســــم الهيئ ــــول ال ــــديم شــــيك مصــــرفى مقب ــــة أو تق لتشــــكيل اللجن
 ة على حسب موقع ممارسة النشاط . لالستثمار والمناطق الحر 

  إقـــرار معتمـــد مـــن رئـــيس مجلـــس إدارة الشـــركة أو مـــن مـــدير الشـــركة أو صـــاحب المنشـــأة بصـــحة المســـتندات المقدمـــة
 )هيئة فى هذا الشأن (متاح بالشباكوبتاريخ بداية النشاط وفقا للنموذج المعد من ال

 ـــرى ال ـــاج أو أى مســـتندات اخـــرى يســـتلزمها طبيعـــة نشـــاط المشـــروع وت ـــدء االنت ـــى لب ـــاريخ الفعل ـــات الت شـــركة لزومهـــا الثب
  النشاط .
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  اخلطــــــــوات 

  قطـــاع خـــدمات االســـتثمار للتقـــدم بطلـــب مـــن ) بالـــدور الثـــانى ب2شـــباك خـــدمات التوصـــيات بصـــالة رقـــم (التوجـــه إلـــى
 صاحب الشأن أو وكيله مرفقًا به المستندات المشار إليها .

  ـــل) يقـــوم الموظـــف المخـــتص بالشـــباك ـــم تســـليم المســـتثمر أو مـــن (الوكي ـــب والمرفقـــات واإلقـــرار ث باســـتالم ومراجعـــة الطل
  إذن دفع للخزينة بقيمة أتعاب اللجنة .

 ) بـــالمركز 2يقـــوم المســـتثمر أو مـــن ينـــوب عنـــه بتوكيـــل رســـمي بتســـليم الطلـــب ومرفقاتـــه إلـــى شـــباك الخـــدمات بصـــالة (
   الرئيسي أو وحدة االستقبال والمشورة بالفروع

 قـــوم الســـكرتارية بإرســـال أصـــل شـــهادة التمتـــع إلـــى مأموريـــة الضـــرائب المختصـــة (بالنســـبة للمركـــز الرئيســـي والفـــروع) ت
ـــــه) وتوقيعـــــه 2وصـــــورة مـــــن أصـــــل شـــــهادة التمتـــــع لشـــــباك الخـــــدمات بصـــــالة ( ) لتســـــليمها للمســـــتثمر (أو مـــــن يمثل

 باالستالم.

  

  زمن آداء اخلدمــة :

  ى الستالم الطلب .اعتبارا من اليوم التاليوم عمل  11
  

  مقابل اخلدمة :

  سداد المكان   مستحقة الالجهة   القــيمة  مقابل الخدمةنوع 

  مقابل أعمال اللجنة  -

التظلمات المتعلقة بتحديد بدء النشاط  -
 واإلعفاء الضريبى

  جم 2000

 جم 2000
الهيئة العامة 
 لالستثمار

  خزينة الهيئة بالدور الثاني 

 خدمات االستثمار بقطاع
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  الرقابة على أعمال الشركات

  1981لسنة  159من القانون  155وفقًا ألحكام املادة 

  املستندات املطلوبة

  مذكرة تفصيلية تتضمن المخالفات المنسوبة مؤيدة بالمستندات. 

 صورة من النظام األساسي للشركة وفقًا آلخر تعديل.  
 إيصال سداد مقابل أعمال اللجنة. 

 لشركة .سجل تجارى حديث ل 

 

  اخلطــــــوات 

 بمدينة نصر .بمقر الهيئة  يقدم الطلب لقطاع الشئون القانونية  
  

  زمن أداء اخلدمة

  يوم عمل اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب . 30

  مقابل اخلدمة

  سدادالمكان   مستحقةالالجهة   القيمة  مقابل الخدمةنوع 

 ة العامة لالستثمارالهيئ مصرى نيهج 500 الرقابة أعمالمقابل 
   خزينة الهيئة

 بمدينة نصر
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  التفتيش على أعمال الشركات املساهمة

  1981لسنة  159من القانون  158وفقًا ألحكام املادة 

  املستندات املطلوبة

  مــــذكرة تفصــــيلية تتضــــمن المخالفــــات المنســــوبة لــــرئيس وأعضــــاء مجلــــس إدارة الشــــركة أو مراقــــب الحســــابات مؤيــــدة
 .ات.بالمستند

  مـــن أســـهم رأســـمال 20شـــهادة مـــن أحـــد البنـــوك المعتمـــدة تفيـــد إيـــداع طالـــب التفتـــيش لعـــدد مـــن األســـهم ال يقـــل عـــن %
% بالنســــبة لغيرهــــا مــــن الشــــركات المســــاهمة ، علــــى أن تفيــــد الشــــهادة أن هــــذه 10الشــــركة لديــــه بالنســــبة للبنــــوك و 

  .ش مع إخطار الهيئة للبنك بذلكاألسهم ستظل مودعة لدى البنك لحين االنتهاء من أعمال التفتي
  المقابلإيصال سداد . 

 اعتباري). تفتيش (إذا كان طالب التفتيش شخصمحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة متضمنا الموافقة على ال. 

 صورة من النظام األساسي للشركة وفقًا آلخر تعديل   

 .سجل تجارى حديث للشركة 
 

  اخلطــــــوات 

  بالدور الثانى . )2خدمات االستثمار بالشباك الخاص بوحدة التفتيش بصالة (تقديم طلب الخدمة بقطاع  
  

  زمن أداء اخلدمة

  تقترح من قبل السادة المستشارين يوم عمل اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب 30
  

  مقابل اخلدمة

  مكان السداد   الجهة المستحقة   القيمة  نوع مقابل الخدمة

  مقابل أعمال لجنة 

 تفتيشال

  بخالف  جم 3000
ما تقرره اللجنة الرئيسية في حالة 

 إحالة الطلب للجنة خبرة فرعية.

 الهيئة العامة لالستثمار
خزينة الهيئة بالدور الثاني 

 خدمات االستثمار بقطاع
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  تسوية منازعات االستثمار

  1997لسنة  8من القانون  65وفقًا ألحكام املادة 

  املستندات املطلوبة

 65ســـم رئـــيس الهيئـــة العامـــة لالســـتثمار للعـــرض علـــى لجنـــة تســـوية منازعـــات االســـتثمار وفقـــا لحكـــم المـــادة طلـــب با 
  مقدم من أصحاب الشأن لبحث الخالف القائم بين الشركة والجهة االدارية. 1997لسنة  8من القانون رقم 

 ن)مذكرة تفصيلية تتضمن موضوع النزاع ومطالب الشركة مؤيدة بالمستندات (ما أمك 

  أعمال اللجنةايصال سداد مقابل . 

 طالبالاقرار بالعناوين ووسائل االتصال ب . 
  

  اخلطــــــوات 

  التوجـــه الـــى الـــدور الخـــامس بـــالمبنى الخلفـــى للتقـــدم بطلـــب الـــى الهيئـــة لعـــرض النـــزاع علـــى لجنـــة تســـوية منازعـــات
  االستثمار

 .يتم ابالغ طرفى النزاع بالتوصية  
  

  زمن أداء اخلدمة

  اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب. يوم 18
  

  مقابل اخلدمة

  سداد المكان   مستحقة الالجهة   القيمة  مقابل الخدمةنوع 

مقابل اعمال لجنة تسوية 
 المنازعات

بواقع واحد فى األلف من قيمة المنازعة بحد أدنى 
 جم.5000جم وحد أقصى 2000

 الخامسخزينة الهيئة بالدور  الهيئة العامة لالستثمار
 خدمات االستثمار بقطاع

  

  ملحوظة :

  يوما ُتعد التوصية نافذة فى حق كل من طرفى النزاع . 30إذا لم يعترض الطرفين خالل 

  مـــن القـــانون 66لجنـــة فـــض المنازعـــات وفقـــًا لحكـــم المـــادة ( العـــرض علـــىطرفـــى النـــزاع تـــتم  أحـــدفـــى حالـــة اعتـــراض (
 إلعمال شئونها فى هذا الشأن .
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  عات االستثمارمنازفـــض 

  املستندات املطلوبة
  ـــة العامـــة لالســـتثمار ـــيس الهيئ ـــب باســـم رئ ـــة لفـــض منازعـــات االســـتثمارطل ـــة الوزاري ـــة للجن ـــة الفني للعـــرض  ورئيس االمان

 .1997لسنة  8من القانون رقم  66على لجنة فض منازعات االستثمار وفقًا لحكم المادة 

 ركة مؤيدة بالمستندات (ما أمكن).مذكرة تفصيلية تتضمن موضوع النزاع ومطالب الش 

 .كافة المستندات التى تدعم وجهة نظر الشركة أو أصحاب الشأن 

  جم  .3000ايصال سداد مقابل اعمال اللجنة  
 اقرار بالعناوين ووسائل االتصال بطالب الخدمة .  
  

  اخلطــــــوات 
 . التوجه الى الدور الخامس بالمبنى الخلفى لتقديم الطلب  
 اء علـــى اســـتدعاء مـــن األمانـــة الفنيـــة الجتمـــاع مـــع الجهـــة المشـــكو فـــى حقهـــا فـــى المكـــان والزمـــان الـــذى الحضـــور بنـــ

  تحدده الهيئة (إحدى اللجان المشتركة) .
  تصـــدر اللجنـــة المشـــتركة توصـــيتها ويـــتم إحالـــة الخـــالف الـــى اللجنـــة الوزاريـــة لفـــض منازعـــات االســـتثمار بعـــد إعـــداد

  . جدول األعمال من األمانة الفنية
  ـــوزراء بحيـــث يصـــبح القـــرار نافـــذ فـــى ـــتم اعتمـــاد القـــرار مـــن مجلـــس ال تصـــدر اللجنـــة الوزاريـــة قرارهـــا فـــى الموضـــوع وي

  مواجهة الجهة اإلدارية فقط وال يخل بحق المستثمر فى اللجوء للقضاء .
 خطـــار الجهـــة يتلقـــى صـــاحب المشـــكلة إخطـــار مـــن مجلـــس الـــوزراء بقـــرار اللجنـــة الوزاريـــة لفـــض المنازعـــات كمـــا يـــتم إ

  المعنية بالتنفيذ وتتولى األمانة الفنية للجنة بالهيئة متابعة التنفيذ .
  

  زمن أداء اخلدمة
  شهر في حالة العرض على  اللجنة الوزارية بدون الحاجة إلى عقد لجنة فرعية.  
 اعتبــــارا مــــن   شــــهرين بعــــد ورود تقريــــر اللجنــــة الفرعيــــة المشــــكلة لدراســــة الموضــــوع وعرضــــها علــــى اللجنــــة الوزاريــــة

 .اليوم التالي الستالم الطلب

  (وذلك بعد استيفاء الدراسة والمستندات المقدمة من الطرفين)
  

  مقابل اخلدمة
  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

مقابل اعمال لجنة 
 فض المنازعات 

جم وفى حالة تقديم الطلب من جمعيات  3000
  ايصال سداد المستثمرين يتم تقديم 

 جم.1500بمبلغ 

  الخامسخزينة الهيئة بالدور  الهيئة العامة لالستثمار

  



117 

  أعمــال التقــييم

  ) بغرض تغيري الشكل القانونى1(

  املستندات املطلوبة

 : محضر اجتماع جماعه الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية والمتضمن  
 الموافقة على تغيير الشكل القانونى . –

 تاريخ التقييم وأسلوب التقييم .تحديد  –

 .كيفية معالجة الحساب الجارى الدائن للشركاء أو المساهمين إن وجد  –
  ـــد ـــى أال تزي ـــب الحســـابات عل ـــر مراق ـــيم معتمـــد مـــن الشـــركة وتقري ـــاريخ المتخـــذ أساســـا للتقي ـــى الت ـــالى للشـــركة ف مركـــز م

  .شهرا  12الفترة بين تاريخ المركز المالى وتاريخ تقديم الطلب عن 
  القــــوائم الماليــــة للشــــركة عــــن اخــــر ثــــالث ســــنوات ماليــــه معتمــــده مــــن الشــــركة  واإليضــــاحات المتممــــة وتقريــــر مراقــــب

  ، وذلك بخالف المركز المالى المتخذ أساسا للتقييم .إن وجدت الحسابات عليها 
 بمعرفــــة يم المتبــــع  معــــد تقريــــر مبــــدئى مفصــــل لتوصــــيف أصــــول والتزامــــات الشــــركة موضــــحا بــــه وصــــف وأســــس التقيــــ

  مكتب خبرة (فى حالة التقييم بالقيمة السوقية أو مراقب الحسابات فى حالة التقييم وفقًا للقيمة الدفترية) .
  مســــتخرج حــــديث مــــن الســــجل التجــــارى ، وصــــورة البطاقــــة الضــــريبية وصــــورة مــــن النظــــام االساســــى والتعــــديالت التــــى

  طرأت عليه .
  التأميني فى تاريخ التحول .شهادة من مراقب الحسابات بالموقف الضريبي و  
 . شهادة من نقابة التجاريين تفيد ان مراقب الحسابات يزاول المهنه لمده ال تقل عن عشر سنوات  
  ـــاء ومجمـــع ـــاريخ االقتن ـــة األصـــل  وت ـــه تكلف ـــى حـــده موضـــحًا ب ـــة لكـــل عنصـــر عل ـــان تفصـــيلى بعناصـــر األصـــول الثابت بي

  اإلهالك وصافى القيمة الدفترية 
 يم المخزون والنقدية بخزينة الشركة معتمده من لجنة الجرد ومراقب الحسابات .محاضر جرد وتقي  
 . بيان بأرصدة الشركة لدى البنوك مرفق به كشوف الحسابات ومذكرات التسوية  
  بيـــان بأرصـــدة الحســـابات الجاريـــة المدينـــة لـــدى الشـــركات الشـــقيقة موضـــحا بـــه طبيعـــة العالقـــة التـــى نتجـــت عنهـــا هـــذه

  دت) .االرصده (إن وج
 . بيان بباقى عناصر األصول المتداولة  
 . إيصال سداد مقابل أداء الخدمه  

  

  اخلطــــــوات 

  علـــى مطبوعـــات مقـــدم الطلـــب  وأمـــن ذى صـــفة بالشـــركة باســـم رئـــيس قطـــاع متابعـــة األداء االقتصـــادى موقعـــًا طلـــب
  به المستندات المشار اليها. امرفق

 رير مستوفيًا االختام .يتلقى أصحاب الشأن خطاب مرفق به أصل التق 
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  زمن أداء اخلدمة

  أخر مستند للجنة .من تاريخ استيفاء  أيام 10
  

  مقابل اخلدمة
  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة    نوع مقابل الخدمة  

  مقابل أعمال التقييم

  فى األلف 2بواقع 

  من قيمة صافى األصول

  جم  5000بحد أدنى 
  جم . 7500وحد أقصى 

  امة لالستثمارالهيئة الع
  

  بمدينة نصرخزينة الهيئة 

طلب صورة طبق األصل من تقرير 
  التقييم

  جم عن كل وثيقة 100
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  ) االندماج2(

  املستندات املطلوبة

  محاضـــر اجتماعــــات جماعــــه الشــــركاء او الجمعيــــة العامــــة غيــــر العاديــــة حســــب األحــــوال للشــــركات الدامجــــه والمندمجــــة
  والمتضمنين :

 افقه على عملية االندماج .المو  –

 تحديد تاريخ االندماج وأسلوبه –

 كيفية معالجة الحساب الجارى الدائن للشركاء او المساهمين أن وجد . –

  % من المساهمين أو الشركاء .100*    فى حالة االندماج بالقيمة الدفترية يشترط موافقة 
 ـــاريخ المت ـــدماج  فـــى الت ـــة فـــى االن ـــالى للشـــركات الداخل ـــز م ـــر مراقـــب مرك ـــيم معتمـــد مـــن الشـــركة وتقري خـــذ أساســـا للتقي

  شهرا . 12الحسابات على أال تزيد الفترة بين تاريخ المركز المالى وتاريخ تقديم الطلب عن 
  ــــه معتمــــده مــــن الشــــركة واإليضــــاحات ــــالث ســــنوات مالي ــــدماج عــــن أخــــر ث ــــى االن ــــة ف ــــة للشــــركات الداخل القــــوائم المالي

  (وذلك بخالف المركز المالى المتخذ أساس للتقييم).إن وجدت عليها  المتممة وتقرير مراقب الحسابات
 تقريــــر مبــــدئى مفصــــل ألصــــول والتزامــــات الشــــركات الداخلــــة فــــى االنــــدماج  (موضــــحا بــــه توصــــيف وأســــس التقيــــيم 

ـــيم وفقـــاً   المتبـــع ) معـــد بمعرفـــة مكتـــب خبـــرة (فـــى حالـــة التقيـــيم بالقيمـــة الســـوقية أو مراقـــب الحســـابات فـــى حالـــة التقي
  للقيمة الدفترية) .

  مســــتخرج حــــديث مــــن الســــجل التجــــارى ، وصــــوره مــــن البطاقــــة الضــــريبية وصــــوره مــــن النظــــام االساســــى والتعــــديالت
  التى طرأت عليها .

 شهادة من مراقب الحسابات بالموقف الضريبى والتأمينى فى تاريخ االندماج  
 تكلفـــة االصـــل وتــــاريخ االقتنـــاء ومجمــــع  بيـــان تفصـــيلى بعناصــــر األصـــول الثابتـــة لكــــل عنصـــر علــــى حـــده موضـــح بــــه

  اإلهالك وصافى القيمة الدفترية .
 محاضر جرد وتقييم المخزون والنقدية بخزينة الشركة معتمده من لجنة الجرد ومراقب الحسابات  
 بيان بارصدة الشركة لدى البنوك مرفق بها كشوف الحسابات ومذكرات التسويه  
 ة لـــدى الشـــركات الشـــقيقة موضـــحا بـــه طبيعـــه العالقـــة التـــى نتجـــت عنهـــا هـــذه بيـــان بأرصـــدة الحســـابات الجاريـــة المدينـــ

  االرصده
 بيان بباقى عناصر األصول المتداولة  
 إيصال سداد مقابل أداء الخدمه    
  
 

  اخلطــــــوات 

  علـــى مطبوعـــات مقـــدم الطلـــب أو طلـــب باســـم رئـــيس قطـــاع متابعـــة األداء االقتصـــادى موقعـــًا مـــن ذى صـــفة بالشـــركة
  المستندات المشار اليها.مرفقا به 

 . يتلقى أصحاب الشأن خطاب مرفق به أصل التقرير مستوفيًا االختام 



120 

  زمن أداء اخلدمة

  أخر مستند للجنة .من تاريخ استيفاء  أيام 10

  مقابل اخلدمة

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة    نوع مقابل الخدمة  

  مقابل أعمال التقييم
  

  فى األلف 2بواقع 

  حقوق الملكيةيمة صافى من ق

  جم  5000بحد أدنى 
  جم  7500وحد أقصى 

  لكل شركة على حده

  بمدينة نصرخزينة الهيئة   الهيئة العامة لالستثمار

طلب صورة طبق األصل من تقرير 
  التقييم

  جم عن كل وثيقة 100
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  ) االنقسام3(

  املستندات املطلوبة

 قبل االنقسام والمتضمن للشركةالعادية  الجمعية العامة غير ضر اجتماعمح :  
 . االنقسامالموافقه على عملية  –
 (سوقى ودفترى) . وأسلوبه االنقسامتحديد تاريخ  –

  كيفية معالجة الحساب الجارى الدائن للشركاء او المساهمين أن وجد . –
  ن الشــــركة وتقريــــر مراقــــب فــــى التــــاريخ المتخـــذ أساســــا للتقيــــيم معتمــــد مــــ االنقســــاممركـــز مــــالى للشــــركات الداخلــــة فــــى

  شهرا . 12الحسابات على أال تزيد الفترة بين تاريخ المركز المالى وتاريخ تقديم الطلب عن 
  ــــى ــــة ف ــــة للشــــركات الداخل ــــوائم المالي ــــه معتمــــده مــــن الشــــركة واإليضــــاحات  االنقســــامالق ــــالث ســــنوات مالي عــــن أخــــر ث

  ف المركز المالى المتخذ أساس للتقييم).(وذلك بخالإن وجدت المتممة وتقرير مراقب الحسابات عليها 
  مركــــز مــــالى أفتراضــــى بعــــد التقســــيم يوضــــح تقســــيم األصــــول وااللتزامــــات بــــين الشــــركة القاســــمة والشــــركة أو الشــــركات

 المنقسمة .

 المتبــــع) معــــد  يمســــ(موضــــحا بــــه توصــــيف وأســــس التققبــــل التقســــيم  دئى مفصــــل ألصــــول والتزامــــات الشــــركةتقريــــر مبــــ
  ) .الدفترىأو مراقب الحسابات فى حالة التقييم  السوقىة (فى حالة التقييم بمعرفة مكتب خبر 

 اســــى والتعــــديالت مســــتخرج حــــديث مــــن الســــجل التجــــارى ، وصــــوره مــــن البطاقــــة الضــــريبية وصــــوره مــــن النظــــام االس
  .التى طرأت عليها 

  االنقسام .شهادة من مراقب الحسابات بالموقف الضريبى والتأمينى فى تاريخ  
  تفصـــيلى بعناصــــر األصـــول الثابتـــة لكــــل عنصـــر علــــى حـــده موضـــح بــــه تكلفـــة االصـــل وتــــاريخ االقتنـــاء ومجمــــع بيـــان

  . اإلهالك وصافى القيمة الدفترية
 محاضر جرد وتقييم المخزون والنقدية بخزينة الشركة معتمده من لجنة الجرد ومراقب الحسابات .  
 بات ومذكرات التسويهبيان بارصدة الشركة لدى البنوك مرفق بها كشوف الحسا .  
  بيـــان بأرصـــدة الحســـابات الجاريـــة المدينـــة لـــدى الشـــركات الشـــقيقة موضـــحا بـــه طبيعـــه العالقـــة التـــى نتجـــت عنهـــا هـــذه

  االرصده
 بيان بباقى عناصر األصول المتداولة .  
 إيصال سداد مقابل أداء الخدمه   .  
  

  اخلطــــــوات 

  موقعـــًا مـــن ذى صـــفة بالشـــركة أو علـــى مطبوعـــات مقـــدم الطلـــب طلـــب باســـم رئـــيس قطـــاع متابعـــة األداء االقتصـــادى
  مرفقا به المستندات المشار اليها.

 . يتلقى أصحاب الشأن خطاب مرفق به أصل التقرير مستوفيًا االختام 
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  زمن أداء اخلدمة

  أخر مستند للجنة .من تاريخ استيفاء  أيام 10

  مقابل اخلدمة

  مكان السداد  ستحقةالجهة الم  القيمة    نوع مقابل الخدمة  

  فى األلف  2بواقع   مقابل أعمال التقييم 

  من قيمة صافى األصول

  جم  5000بحد أدنى  
  جم 7500وحد أقصى 

  للشركة القاسمة 

  بمدينة نصرخزينة الهيئة   الهيئة العامة لالستثمار

طلب صورة طبق األصل من تقرير 
  التقييم

  جم عن كل وثيقة 100
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  ادة رأمسال الشركة حبصة عينية) زي4( 

  املستندات املطلوبة

 تقرير مبدئى مفصل لتوصيف الحصة العينية محل التقييم  ( موضح به أسس التقييم ) معد بمعرفة مكتب خبرة 

  ـــث التصـــرف والرهـــون ـــرار مـــن صـــاحب الشـــأن بموقفهـــا مـــن حي ـــة المقدمـــة مـــع إق ـــة للحصـــة العيني ـــى الملكي ـــه عل المســـتندات الدال
  امات االخرى وأنها غير محجوز عليهاوااللتز 

  ــــة أو ــــة العام ــــاع الجمعي ــــس اإلدارة أو محضــــر اجتم ــــت الحصــــة مجل ــــاع جماعــــه الشــــركاء بحســــب األحــــوال إذا كان محضــــر اجتم
ــــى تأســــيس أو  ــــة ف ــــدخول بالحصــــة العيني ــــى ال ــــة عل ــــك بالموافق ــــاري وذل ــــه لشــــخص اعتب ــــة مملوك ــــادة العيني رأس مــــال إحــــدى زي

  الشركات
  الجمعيه العامة غير العاديه للشركة فى حالة الدخول بالحصة العينيه فى زيادة رأسمالهامحضر اجتماع 

 . إيصال سداد مقابل أداء الخدمه 

  ( أعمال التقييم الخاصه بشركات األموال تتم بالنسبه للشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم فقط )

  
  اخلطــــــوات 

 ــــيس قطــــاع متابعــــة األ ــــب باســــم رئ ــــه المســــتندات المشــــار طل ــــا ب داء االقتصــــادى موقعــــًا مــــن ذى صــــفة بالشــــركة مرفق
  اليها.

 . يتلقى أصحاب الشأن خطاب مرفق به أصل التقرير مستوفيًا االختام 

  

  زمن أداء اخلدمة
 فى حالة تقديم اإلقرارات . يومان عمل 

  للجنة . أخر مستندأيام من تاريخ استيفاء  10 /لجنةالفى حالة تشكيل  
  ابل اخلدمةمق

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة    نوع مقابل الخدمة  

  مقابل أعمال التقييم
  

  فى األلف  2بواقع 

  من قيمة الحصة العينية

  جم  5000بحد أدنى  
  جم  7500وحد أقصى 

  بمدينة نصرخزينة الهيئة   الهيئة العامة لالستثمار

طلب صورة طبق األصل من تقرير 
  التقييم

  ن كل وثيقةجم ع 100
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  خدمات أخرى
  ني على تأسيس الشركةتاألسهم)خالل السنتني املاليتني األولي تداوالتاملوافقة على (

  )1997لسنة  8(للشركات املقامة وفقًا ألحكام القانون 
  املستندات املطلوبة

  25 ســـبةســـداد نمســـتخرج حـــديث مـــن الســـجل التجـــارى للشـــركة موضـــحا بـــه موقـــف ســـداد رأس المـــال مـــع مراعـــاة %
ـــاريخ مـــن رأس المـــال المصـــدر  ـــة شـــهور مـــن ت ـــر مـــن ثالث ـــى تأسيســـها أكث ـــى مـــر عل ـــل بالنســـبة للشـــركات الت ـــى األق عل

ـــم يمـــر علـــى تأسيســـها ثالثـــة شـــهور فيكتفـــى بســـداد  ـــد فـــى الســـجل التجـــارى ، أمـــا بالنســـبة للشـــركات التـــى ل نســـبة القي
  % فقط من رأس المال المصدر .10

 ةأى تعديل طرأ على أى مادة من مواد النظام األساسى للشركو لشركات صحيفة االستثمار أو صحيفة ا . 

  أجنبى جديد) . لمساهممستوفى (فى حالة التنازل عن األسهم  بيانات مستثمر أجنبىنموذج 

  إقــــرار مقــــدم للســــيد رئــــيس مجلــــس اإلدارة أو العضــــو المنتــــدب فــــى حالــــة دخــــول مســــاهم أجنبــــى جديــــد وفقــــًا للنمــــوذج
 الشأن .المعد فى هذا 

  إخطـــارات نقـــل ملكيـــة األســـهم أو بيـــان مـــن شـــركة مصـــر للمقاصـــة فـــى حالـــة إجـــراء تـــداوالت ســـابقة فـــى أســـهم الشـــركة
إجــــراء تعــــديل فــــى المــــادة الســــابعة مــــن النظــــام  وفــــى حالــــة عــــدم إثبــــات هــــذه التــــداوالت فــــى صــــحيفة االســــتثمار أ

 األساسى للشركة .

 وقيـــع ممـــن لـــه حـــق التعامـــل مـــع الهيئـــة وفقـــًا لمـــا هـــو مؤشـــر بـــه فـــى طلـــب مقـــدم علـــى ورق الشـــركة مـــذيًال بخاتمهـــا وت
الســـجل التجـــارى مؤشـــرًا عليـــه بصـــحة توقيـــع بنكـــى متضـــمنًا عمليـــة التـــداول المطلوبـــة والمتنـــازل والمتنـــازل اليـــه وبيـــان 

 المساهمين وجنسياتهم وعدد األسهم قبل وبعد التداول المطلوب .

 د مراقــــب حســــابات الشــــركة متضــــمن توزيــــع أســــهم المتــــوفى علــــى الورثــــة إعــــالم الوراثــــة مرفقــــا بــــه شــــهادة مــــن الســــي
 الشرعيين .

  ـــت عليهـــا رهـــن تجـــارى مؤشـــرا ـــا إذا كان ـــع المســـاهمين ألســـهمهم بالشـــركة حـــال م ـــى بي ـــة عل ـــك بالموافق شـــهادة مـــن البن
 به بالسجل التجارى .

 

  اخلطــــــوات 
 ) قطـــاع خـــدمات االســـتثمار لتقـــديم طلـــب باســـم رئـــيس ) بالـــدور الثـــانى ب2التوجـــه الـــى الشـــباك المخـــتص بصـــالة رقـــم

  مرفقا به المستندات المطلوبة.  خدمات االستثمارقطاع 
 . (بموجب توكيل أو تفويض) ُيسلم خطاب الموافقة على التداوالت  
  البورصة المصرية .يرسل خطاب الموافقة على إجراء التداوالت مباشرة بمعرفة الهيئة لرئيس  

  
  زمن أداء اخلدمة
  . 1997لسنة  8من القانون رقم  14الجهة المختصة وفقًا لنص المادة فور ورود موافقة 

  
  مقابل اخلدمة

  وجـــديال 
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  ني على تأسيس الشركةتبعد مرور السنتني املاليتني األولي األسهم) تداوالتاملوافقة على (
ات املقامة وفقًا ألحكام القانون " للشرك (بالنسبة للشركات املقامة فى شبه جزيرة سيناء أو هلا فروع بها)

  . 1997لسنة  8والقانون رقم  1981لسنة  159رقم 
  املستندات املطلوبة

((المستندات المطلوبة من جانب الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بالنسبة لطلبات الشركات العاملة أو التى ترغب فى 
 )128(مرفق صـ :  إدارة الجهاز))العمل بشبه جزيرة سيناء والمطلوب عرضها على مجلس 

 باإلضافة اىل املستندات التالية :

يفة الشـركات أو صـحيفة فـى صـح التـداولإخطار نقل ملكية األسهم للحائزين لها طبقًا آلخر موقف فى حالة عدم إثبـات هـذا  .1
 االستثمار ، بيان من شركة مصر للمقاصة فى حالة إجراء تداوالت سابقة فى أسهم الشركة .

 اخيص التشغيل للشركة .تر  .2

إعــــالم الوراثــــة مرفقــــا بــــه شــــهادة مــــن الســــيد مراقــــب حســــابات الشــــركة متضــــمن توزيــــع أســــهم المتــــوفى علــــى الورثــــة  .3
 الشرعيين .

شـــهادة مـــن البنـــك بالموافقـــة علـــى بيـــع المســـاهمين ألســـهمهم بالشـــركة حـــال مـــا إذا كانـــت عليهـــا رهـــن تجـــارى مؤشـــرا بـــه  .4
 بالسجل التجارى .

 

  ات اخلطــــــو
 ) بالـــدور الثـــانى بقطـــاع خـــدمات االســـتثمار لتقـــديم طلـــب باســـم رئـــيس 2التوجـــه الـــى الشـــباك المخـــتص بصـــالة رقـــم (

ـــــب  خـــــدمات االســـــتثمارقطـــــاع  ـــــه الرســـــمى أو مراق ـــــدب للشـــــركة أو وكيل ـــــس اإلدارة أو العضـــــو المنت ـــــيس مجل ـــــن رئ م
ــــع تقــــديم اإلثبــــات الــــالزم أو  صــــورة التوكيــــل) علــــى أن يكــــون مؤشــــرا الحســــابات أو المستشــــار القــــانونى للشــــركة (م

اب عليـــه بصـــحة توقيـــع بنكـــى ومعتمـــد مـــن الجهـــة المصـــدرة  متضـــمنًا طلـــب الموافقـــة علـــى إجـــراء تـــداوالت لألســـهم للخط
ـــازل وجنســـيته وعـــدد األســـهم المتنـــازل عنهـــا واســـم المتنـــازل اليـــه وجنســـيته علـــى أن يتضـــمن  وموضـــحا بـــه اســـم المتن

  ة قبل وبعد إجراء هذه التداوالت مرفقا به المستندات المطلوبة. الطلب بيان توزيع رأسمال الشرك
  يتلقى المستثمر إشارة تليفونية بانتهاء الطلب والحضور الستالمه من سكرتارية قطاع المكتب الفنى.  
 . (بموجب توكيل أو تفويض) ُيسلم خطاب الموافقة على التداوالت  
 البورصة المصرية .باشرة بمعرفة الهيئة لرئيس يرسل خطاب الموافقة على إجراء التداوالت م  
  

  زمن أداء اخلدمة
  فور ورود موافقة الجهة المختصة .

  
  مقابل اخلدمة

  وجـــديال 
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  افتتاح فروع جديدة للشركات املقامة فى شبه جزيرة سيناء

  املستندات املطلوبة
سيناء بالنسبة لطلبات الشركات العاملة أو التى ترغب فى ((المستندات المطلوبة من جانب الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة  

  )128صـ  (مرفق:  العمل بشبه جزيرة سيناء والمطلوب عرضها على مجلس إدارة الجهاز))
 باإلضافة اىل املستندات التالية :

  عقد مقابل انتفاع) . –سند حيازة الفرع (عقد إيجار  
 من رأس المال المصدر على األقل .25بسداد نسبة  حديثة من السجل التجارى للشركة مؤشرا به صورة %  
 .مع مراعاة تقديم موافقة البنك المركزى على افتتاح الفرع بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة 

 . نموذج استعالم أمنى مستوفى فى حالة االستعانة بمدير أجنبى جديد لفرع البنك  
 : المستندات وفقًا للشكل القانونى

 ألموالبالنسبة لشركات ا :  
محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة معتمدا من قطاع الشئون القانونية بالهيئة من الناحية اإلجرائية متضـمنا الموافقـة علـى 

 –منافــذ بيــع وتوزيــع  –إدارة مبيعــات  –فــرع إدارى  –مخــزن  –افتتــاح الفــرع وموضــحا بــه قصــد االســتخدام (موقــع إنتــاجى 
  مكاتب اتصال ... الخ) . –معارض 

 بالنسبة لشركات األشخاص :  
  محضر اجتماع جماعة الشركاء متضمنًا الموافقة على افتتاح الفرع وموضحا به قصد االستخدام .

 بالنسبة للمنشأة الفردية :  
ــا بــه صــور التوكيــل وتحقيــق الشخصــية لصــاحب المنشــأة  طلــب افتتــاح الفــرع مقــدما مــن صــاحب المنشــأة أو الوكيــل مرفق

  دام .وموضحا به قصد االستخ
  

  اخلطــــــوات 

 . يتم تقديم الطلب وكافة المستندات لإلدارة العامة للشئون القانونية لشركات األموال  
  يتم إفادة وحدة سيناء (بقطاع خدمات االستثمار) بالمستندات الخاصة بالعرض على مجلـس إدارة الجهـاز الـوطنى لتنميـة شـبه جزيـرة

  سيناء .
 هـاز بحافظـة المسـتندات المقدمـة مـن الشـركة حتـى يتسـنى للجهـاز اسـتكمال موافقـات الجهـات المعنيـة تقوم وحـدة سـيناء بموافـاة الج

  والعرض على مجلس إدارة الجهاز الستصدار القرار المناسب .
  ُمبلغة من خطاب الهيئة الموجه الى كل مـن مصـلحة السـجل التجـارى ومأموريـة الضـرائب المختصـة فـى حالـة  صورةيتلقى المستثمر

  بذلك . إخطارلموافقة / أما فى حالة الرفض يتلقى المستثمر ا
 (بموجب توكيل أو تفويض) يسلم خطاب الموافقة على افتتاح الفرع  
 يرسل خطاب الموافقة على افتتاح الفرع بمعرفة الهيئة لكل من السجل التجارى ومأمورية الضرائب المختصة  
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  زمن أداء اخلدمة

  يوم . 45فى المتوسط وهى طنى لتنمية شبه جزيرة سيناء الجهاز الو  موافقة فور ورود
  

  مقابل اخلدمة

فـى األلـف مـن رأس المـال  0.5يتم تحصيل مقابل أنشطة وخـدمات مـن جانـب الجهـاز الـوطنى لتنميـة شـبه جزيـرة سـيناء بواقـع 
اء ولـم يكـن لهـا تـرخيص مسـبق المصدر وذلك فى حالة الشركات التى تتقدم بطلبات افتتاح فروع لها ألول مرة بشبه جزيرة سـين

  قة .طبمزاولة النشاط بالمن
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  ((املستندات املطلوبة من جانب اجلهاز الوطىن لتنمية شبه جزيرة سيناء

  بالنسبة لطلبات الشركات العاملة أو الىت ترغب فى العمل بشبه جزيرة سيناء

 : واملطلوب عرضها على جملس إدارة اجلهاز))
 : مع اشتراطوذج طلب الخدمة للشركات العاملة أو التى ترغب فى العمل فى شبه جزيرة سيناء ، نم .1

 . أن تكون البيانات الواردة بالنموذج محدثة وكاملة ووفقًا آلخر وضع عليه الشركة 

 موظف المختص .يجب ملئ اإلقرار بصورة كاملة ويتم التأكد من قيام مقدم الطلب بالتوقيع بنفسه على اإلقرار أمام ال 

  فى بند الخدمة بالتفصيل : يتم توضيح الخدمة تفصيًال وفى حالة تعديل بعض مواد النظام األساسى يتم وضع المـادة قبـل وبعـد
 التعديل .

 : مع اشتراطصورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب مختومة بخاتم شعار الهيئة ،  .2
 ية / القرار اإلدارى / جماعة الشركاء ... الخ .مقدم الطلب هو الذى يكون مفوض داخل محضر الجمع 

 . أن تكون البطاقة سارية والصورة تحتوى على وجهى البطاقة 

 . يقوم الموظف المختص باإلطالع على أصل البطاقة ، والتأشير على الصورة بما يفيد اإلطالع على األصل 

  الخ يتم تقديم أصل التفويض الصـادر مـن الشـركة فى حالة عدم تفويض أى شخص داخل محضر الجمعية / القرار اإلدارى ...
لمقدم الطلب ومتضـمنًا حـق التوقيـع علـى اإلقـرارات المقدمـة ، أو صـورة التوكيـل مختومـة بخـاتم الهيئـة بمـا يفيـد اإلطـالع علـى 

 األصل أو صورة طبق األصل معتمدة من الشهر العقارى .

صــول موجــودة لــدى الشــركة وســليمة وســارية علــى مســئوليتها مختومــا إقــرار بصــحة المســتندات المقدمــة مــن الشــركة وأن األ .3
 : مع اشتراطبخاتم شعار الهيئة ، 

  يجب ملئ اإلقرار بصورة كاملة ويتم التأكد من قيام مقدم الطلب بالتوقيع بنفسه على اإلقرارات المقدمـة أمـام الموظـف المخـتص
. 
 التوقيع على اإلقرار .التأكد من قيام الموظف المختص والسيد/مدير اإلدارة ب 

 : مع اشتراطأصل النظام األساسى للشركة وجميع التعديالت التى تمت عليه وفقًا آلخر وضع عليه الشركة ،  .4
 . عدم االعتداد بالصورة 

  يمكن تقديم صورة طبق األصل مختومة بخاتم شعار الهيئة من عقد التأسيس وكذا قرارات التعديل وذلك فـى حالـة تعـذر الشـركة
 تقديم أصل الصحيفة والتعديالت التى تمت عليها .فى 

 : مع اشتراطمستخرج حديث من السجل التجارى ،  .5
 . أن يكون المستخرج المقدم لم يمضى عليه أكثر من ثالثة أشهر 

 : مع اشتراطصورة البطاقة الضريبية للشركة ،  .6
 . أن تكون البطاقة محدثة وسارية 

 البطاقة ، والتأشير على الصورة بما يفيد االطالع على األصل وختم صـورة البطاقـة  يقوم الموظف المختص باإلطالع على أصل
 بخاتم الهيئة .

 فى حاالت اإليجار أو حق االنتفاع أو االستغالل ... الخ : .7

  : مع اشتراطصورة بطاقة الرقم القومى للمؤسسين / المساهمين / الشركاء ، 
 . أن تكون البطاقة سارية 

 تص بــاإلطالع علــى أصــل البطاقــات ، والتأشــير علــى الصــورة بمــا يفيــد االطــالع علــى األصــل وخــتم صــورة يلتــزم الموظــف المخــ
 البطاقة بخاتم الهيئة .

  
 

 يضاف فى حاالت تملك أراضى أو عقارات بشبه جزيرة سيناء : .8

 ومى / الوفـاة أو أصل شـهادة عـدم حمـل جنسـية غيـر الجنسـية المصـرية للمسـاهمين المصـريين وأصـل شـهادة مـيالد الـرقم القـ
صورة بطاقة الرقم القومى لألبوين مختومة بخاتم الهيئة بما يفيد اإلطالع على األصل أو مستخرج قيد عائلى حديث للوالد ، أو 

: يمكـن تقـديم طلـب اسـتخراج الشـهادة مـن مكتـب الجـوازات الموجـود بمجمـع خـدمات  مع مالحظةشهادة ساقط القيد لألبوين ، 
 اإلدارى وفقًا لإلجراءات المتبعة . االستثمار بالمبنى



129 

  مســتثمر أجنبــى للمســاهمين األجانــب ســواء الحــاليين أو الجــدد (أشــخاص طبيعيــين / أشــخاص اعتبــاريين) ، نمــاذج بيانــات  .9
 : مع اشتراط

 . (األشخاص الطبيعيين) التأكد من وجود صورة جواز سفر محدث وسارى ضمن النماذج 

 دث وسارى لرئيس مجلس اإلدارة والمؤسسين (األشخاص االعتباريين) .التأكد من وجود صورة جواز سفر مح 

  بالنسبة لألجانب المقيمين يـتم تقـديم أصـل مشـروعية اإلقامـة بـالبالد علـى أن تكـون سـارية ومحدثـة ويـتم خـتم صـورتها بخـاتم
 الهيئة بما يفيد اإلطالع على األصل .

 ة المستثمر األجنبى بالبالد ، والتأشـير علـى الصـورة بمـا مى حالة إقايقوم الموظف المختص باإلطالع على أصل جواز السفر ف
 يفيد اإلطالع على األصل ، وختم صورة الجواز بخاتم الهيئة .

  فى حالة عدم إقامة المستثمر بالبالد تلتزم الشركة بتقديم صورة جواز السفر له معتمدة من السفارة المصرية الموجـودة بمـوطن
 ها طبق األصل .المستثمر بما يفيد أن

صــورة طبــق األصــل مــن (محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة / الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة / مجلــس اإلدارة / طلــب  .10
 الشركة إلجراء التداوالت / ... ) مختوم بخاتم الشركة وموقع من مقدم الطلب .

فتتـاح أفـرع لهـا بشـبه جزيـرة سـيناء (إن وجـدت) ، صورة طبق األصل مختومة بخاتم الهيئـة مـن الموافقـة الصـادرة للشـركة با .11
 وذلك فى حالة عدم ثبوتها بالنظام األساسى للشركة .

صورة من سندات الحيازة / عقود ممارسة النشاط للشركة فى شبه جزيـرة سـيناء (ملكيـة / إيجـار / حـق انتفـاع / اسـتغالل /  .12
 : مع اشتراطإدارة ... الخ) ، 

 ع على أصل العقد ، والتأشـير علـى الصـورة بمـا يفيـد االطـالع علـى األصـل وختمـه بخـاتم شـعار يقوم الموظف المختص باإلطال
 الهيئة وٕاعادته لمقدم الطلب .

 . أن يكون العقد مثبت التاريخ بالشهر العقارى 

 . بالنسبة للشركات تحت التأسيس يتم إرفاق سند حيازة لمقر إدارى للشركة بشبه جزيرة سيناء 

 أية أفرع للشركة بشبه جزيرة سيناء يتم تقديم إقرارًا بذلك موقع من رئيس مجلس اإلدارة . فى حالة عدم وجود 

موافقة جهة الوالية الواقع فى دائرتها موقع الشركة على الطلب المقدم (فقط حال تعاقد الشركة مع جهة الواليـة علـى األرض  .13
 بشكل مباشر) وذلك فى الحاالت التالية :

 ركة .تعديل غرض / نشاط الش 

 . التداخل والتخارج للمساهمين / الشركاء وأى تعديل فى مواد النظام األساسى الخاصة بالمساهمين / الشركاء ورأس المال 

 . تعديل موقع ممارسة النشاط / إفتتاح أفرع جديدة بشبه جزيرة سيناء 

 دراسة .أية مستندات أخرى قد يطلبها الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء الستكمال ال .14

  :مالحظات هامة 
 . جميع المستندات المذكورة بعاليه محددة ومطلوبة من جانب مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء 
 . جميع النماذج والصور المقدمة من الشركة يجب أن تكون مختومة بخاتم الشركة وموقعة من مقدم الطلب 
  قيــــع بنفســــه علــــى جميــــع اإلقــــرارات المقدمــــة بصــــحة البيانــــات وصــــحة المســــتندات ، وأن يــــتم مفــــوض / وكيــــل الشــــركة هــــو المســــئول عــــن التو

 التوقيع أمام الموظف المختص بالهيئة .
  ــــديم أصــــل مســــتخرج حــــديث مــــن الســــجل التجــــارى وأصــــل النظــــام ــــب بتق ــــدم الطل ــــزم مق ــــة يلت ــــة وجــــود مســــاهمات لشخصــــيات اعتباري فــــى حال

 ألخر موقف عليه الشركة . األساسى وتعديالته لهذه الشركات طبقاً 
 ـــا ـــدة وبهـــا شخصـــيات اعتباريـــة تلتـــزم الشـــركة بتقـــديم بي ـــة تأســـيس شـــركات جدي ـــداول صـــادر مـــن البفـــى حال ـــداول / عـــدم ت ـــد بمـــا ر و ن ت صـــة يفي

 إذا كانت هذه الشركات مقيدة بها من عدمه ونسب المساهمة األجنبية بها وفقًا ألخر موقف .
 فيجب أن تؤخذ فى االعتبار . فى حالة وجود مساهمة أجنبية ضمنية 
 . التواريخ المثبتة باإلقرارات المقدمة من الشركة يجب أن تكون فى تاريخ استيفاء أخر مستند مقدم طلب الخدمة 
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  ) 62اجلمعيـــة العامـــة للشـــركات مبعرفـــة اهليئـــة ، وذلـــك وفقـــًا حلكـــم املـــادة (عقـــد حـــاالت 
  : 1981لسنة  159من القانون 

  (شركات املساهمة) فاة (أ) فى حالة الو

  املستندات املطلوبة
  الشركة . أو مراقب حساباتطلب مقدم من أعضاء مجلس اإلدارة المتبقيين  - 1
بيــان معتمــد مــن مراقــب الحســابات بأســماء المســاهمين وعــدد أســهم كــل مــنهم (بعــد توزيــع أســهم المتــوفى) ومحــل إقــامتهم  - 2

  الحالية .
) مـن الالئحـة 128سهم المتوفى على الورثة الشرعيين مـع مراعـاة أحكـام المـادة (بتوزيع أمن مراقب الحسابات بيان معتمد  - 3

 إن وجد . –، وٕارفاق اتفاق جبر الكسور بين الورثة فى مصلحة القصر  1981لسنة  159التنفيذية للقانون 

  ة) .إخطارات نقل الملكية "التداوالت" التى تمت على أسهم الشركة حتى تاريخه (البورصة خارج المقصور  - 4
  . إعالم الوراثة الخاص بالمتوفىأصل صورة رسمية من شهادة الوفاة و  - 5
  مستخرج حديث من صحيفة قيد الشركة في السجل التجاري .أصل  - 6
  (الجمعية العامة المعتمدة من الهيئة التى قامت بتعيينه) . بيان باسم وعنوان مراقب الحسابات وسند تعيينه - 7
لالجتمـاع حتـى تـاريخ ى نقل لملكية األسهم بسجالت الشـركة مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة عضو مجلس اإلدارة بعدم قيد أإقرار  - 8

  انفضاض الجمعية.
، مرفـق بهـا  بيان بأسماء المرشحين لشغل العضوية مع بيـان خبـراتهم واألعمـال التـي زاولوهـا خـالل الـثالث سـنوات السـابقة - 9

  تهم الشخصية حديثة (الرقم القومى) .اصور بطاق
ومـن  164إلـى  162ومـن  100إلـى  95والمـواد مـن  89عدم مخالفة أحكـام المـواد قبول العضوية ، و رشحين بإقرار من الم -10

  . 1981لسنة  159من القانون رقم  180إلى  177
  تفويض مندوب الشركة الذي يمثلها أمام الهيئة والسجل التجاري والشهر العقاري. -11
(ألفـان جنيـه) فقـط تسـدد بالخزينـة بقطـاع خـدمات  2000هيئة وقـدرها لعقد الجمعية بمعرفة الإيصال سداد مصاريف الدعوة  -12

  االستثمار .
 وٕارفاق ما طرأ عليها من تعديالت .صحيفة الشركات أو االستثمار  -13

  وتحت مسئوليته . للهيئةإقرار مقدم الطلب (أعضاء مجلس اإلدارة أو مراقب حسابات الشركة) بصحة البيانات الواردة  -14
  

  اخلطــــــوات 
 الدور الخامس . –الى الشئون اإلدارية طلب الديم تق  

  

  زمن أداء اخلدمة
 . خالل شهر بعد تقديم واستيفاء كافة المستندات الالزمة  

  

  مقابل اخلدمة
  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة    نوع مقابل الخدمة    

الجمعيات عن طريق الجهة  دعوة
  خزينة الهيئة   ستثمارالهيئة العامة لال  جنيه مصرى 2000  اإلدارية

  بقطاع خدمات االستثمار
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  حاالت عقد اجلمعية العامة للشركات :

  (أ) فى حالة الوفاة (الشركات ذات املسئولية احملدودة) 

  املستندات املطلوبة
  الشركة  أو جميع الشركاء . طلب مقدم من مراقب حسابات - 1
المتـوفى) ومحـل إقــامتهم  حصـصل مـنهم (بعـد توزيـع كـ حصــصوعـدد  الشـركاءبيـان معتمـد مـن مراقـب الحسـابات بأسـماء  - 2

  الحالية .
) مــن 128المتــوفى علــى الورثــة الشــرعيين مــع مراعــاة أحكــام المــادة ( حصــصبتوزيــع مــن مراقــب الحســابات بيــان معتمــد  - 3

 إن وجد . –، وٕارفاق اتفاق جبر الكسور بين الورثة فى مصلحة القصر  1981لسنة  159الالئحة التنفيذية للقانون 

  . إعالم الوراثة الخاص بالمتوفىأصل صورة رسمية من شهادة الوفاة و  - 4
  مستخرج حديث من صحيفة قيد الشركة في السجل التجاري .أصل  - 5
  (الجمعية العامة المعتمدة من الهيئة التى قامت بتعيينه) . بيان باسم وعنوان مراقب الحسابات وسند تعيينه - 6
، مرفق بهـا  مع بيان خبراتهم واألعمال التي زاولوها خالل الثالث سنوات السابقة ةإدارة الشركبيان بأسماء المرشحين لشغل  - 7

  صور بطاقاتهم الشخصية حديثة (الرقم القومى) .
ومـن  164إلـى  162ومن  100إلى  95والمواد من  89عدم مخالفة أحكام المواد ، و  بقبوله مدير للشركة رار من المرشحإق - 8

  . 1981لسنة  159من القانون رقم  180إلى  177
  تفويض مندوب الشركة الذي يمثلها أمام الهيئة والسجل التجاري والشهر العقاري. - 9
(ألفـان جنيـه) فقـط تسـدد بالخزينـة بقطـاع خـدمات  2000لعقد الجمعية بمعرفة الهيئة وقـدرها إيصال سداد مصاريف الدعوة  -10

  االستثمار .
 ن تعديالت .وٕارفاق ما طرأ عليها مصحيفة الشركات أو االستثمار  -11

 وتحت مسئوليته . للهيئة) بصحة البيانات الواردة أو جميع الشركاء إقرار مقدم الطلب (مراقب حسابات الشركة -12

  
  

  اخلطــــــوات 
  الدور الخامس . –الى الشئون اإلدارية طلب التقديم  

  

  

  زمن أداء اخلدمة
 . خالل شهر بعد تقديم واستيفاء كافة المستندات الالزمة  

  
  

  ل اخلدمةمقاب
  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة    نوع مقابل الخدمة    

دعوة الجمعيات عن طريق الجهة 
  خزينة الهيئة   الهيئة العامة لالستثمار  جنيه مصرى 2000  اإلدارية

  بقطاع خدمات االستثمار
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  حاالت عقد اجلمعية العامة للشركات :

  (شركات املساهمة) (ب) فى حالة االستقالة 

  ستندات املطلوبةامل
 .    الشركة  أو مراقب حساباتطلب مقدم من أعضاء مجلس اإلدارة المتبقيين  -1

 الحالية .بيان معتمد من مراقب الحسابات بأسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم ومحل إقامتهم  -2

 مقصورة) .إخطارات نقل الملكية "التداوالت" التى تمت على أسهم الشركة حتى تاريخه (البورصة خارج ال -3

 مستخرج حديث من صحيفة قيد الشركة في السجل التجاري .أصل  -4

 (الجمعية العامة المعتمدة من الهيئة التى قامت بتعيينه) . بيان باسم وعنوان مراقب الحسابات وسند تعيينه -5

 مزيلة بصحة توقيع بنكى) .و أصل االستقالة المقدمة من عضو مجلس اإلدارة (مؤرخة  -6

بعدم قيد أي نقل لملكية األسهم بسجالت الشركة من تاريخ توجيـه الـدعوة لالجتمـاع حتـى تـاريخ اإلدارة عضو مجلس إقرار   -7
 . انفضاض الجمعية

، مرفـق بهـا  خـالل الـثالث سـنوات السـابقة زاولوهـابيان بأسماء المرشحين لشغل العضوية مع بيـان خبـراتهم واألعمـال التـي  -8
 ومى) .صور بطاقاتهم الشخصية حديثة (الرقم الق

ومـن  164إلـى  162ومـن  100إلـى  95والمـواد مـن  89عدم مخالفـة أحكـام المـواد قبول العضوية ، و إقرار من المرشحين ب -9
 . 1981لسنة  159من القانون رقم  180إلى  177

 . تفويض مندوب الشركة الذي يمثلها أمام الهيئة والسجل التجارى والشهر العقارى -10

(ألفـان جنيـه) فقـط تسـدد بالخزينـة بقطـاع خـدمات  2000قد الجمعية بمعرفة الهيئة وقـدرها لعإيصال سداد مصاريف الدعوة  -11
  االستثمار .

 وٕارفاق ما طرأ عليها من تعديالت .صحيفة الشركات أو االستثمار  -12

  .وتحت مسئوليته  للهيئةإقرار مقدم الطلب (أعضاء مجلس اإلدارة أو مراقب حسابات الشركة) بصحة البيانات الواردة  -13
  

  اخلطــــــوات 
  الدور الخامس . –الى الشئون اإلدارية طلب التقديم  

  زمن أداء اخلدمة
 . خالل شهر بعد تقديم واستيفاء كافة المستندات الالزمة  

  
  مقابل اخلدمة

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة    نوع مقابل الخدمة  

عن طريق الجهة  دعوة الجمعية
  خزينة الهيئة   لهيئة العامة لالستثمارا  جنيه مصرى 2000  اإلدارية

  بقطاع خدمات االستثمار
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  حاالت عقد اجلمعية العامة للشركات :

  ) (ب) فى حالة االستقالة (الشركات ذات املسئولية احملدودة

  املستندات املطلوبة
    أو جميع الشركاء . الشركة  طلب مقدم من مراقب حسابات -1

 الحالية .كل منهم ومحل إقامتهم  حصصوعدد  الشركاءأسماء بيان معتمد من مراقب الحسابات ب -2

 مستخرج حديث من صحيفة قيد الشركة في السجل التجاري .أصل  -3

 (الجمعية العامة المعتمدة من الهيئة التى قامت بتعيينه) . بيان باسم وعنوان مراقب الحسابات وسند تعيينه -4

 يلة بصحة توقيع بنكى) .مز و (مؤرخة  مدير الشركةأصل االستقالة المقدمة من  -5

، مرفق بهـا  مع بيان خبراتهم واألعمال التي زاولوها خالل الثالث سنوات السابقة إدارة الشركةبيان بأسماء المرشحين لشغل  -6
 صور بطاقاتهم الشخصية حديثة (الرقم القومى) .

ومـن  164إلـى  162ومـن  100إلى  95 والمواد من 89عدم مخالفة أحكام المواد ، و  مدير الشركة هقبولب إقرار من المرشح -7
 . 1981لسنة  159من القانون رقم  180إلى  177

 . تفويض مندوب الشركة الذي يمثلها أمام الهيئة والسجل التجارى والشهر العقارى -8

 (ألفـان جنيـه) فقـط تسـدد بالخزينـة بقطـاع خـدمات 2000لعقد الجمعية بمعرفة الهيئة وقـدرها إيصال سداد مصاريف الدعوة  - 9
  االستثمار .

 وٕارفاق ما طرأ عليها من تعديالت .صحيفة الشركات أو االستثمار  -10

  وتحت مسئوليته . للهيئة) بصحة البيانات الواردة أو جميع الشركاء إقرار مقدم الطلب (مراقب حسابات الشركة -11
  
  

  اخلطــــــوات 
  الدور الخامس . –الى الشئون اإلدارية طلب التقديم 

  
  

  زمن أداء اخلدمة
 . خالل شهر بعد تقديم واستيفاء كافة المستندات الالزمة  

  
  

  مقابل اخلدمة
  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة    نوع مقابل الخدمة  

عن طريق الجهة  دعوة الجمعية
  خزينة الهيئة   الهيئة العامة لالستثمار  جنيه مصرى 2000  اإلدارية

  بقطاع خدمات االستثمار
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  لعامة للشركات :حاالت عقد اجلمعية ا

  العامة  ) بسبب تقاعس رئيس جملس اإلدارة عن الدعوة النعقاد اجتماع اجلمعيةج(

  املستندات املطلوبة
صــورة الطلــب المقــدم مــن الســادة المســاهمين إلــى مجلــس إدارة الشــركة لعقــد الجمعيــة بكتــاب موصــى عليــه بعلــم الوصــول  -1

  ًا به ما يثبت استالم مجلس اإلدارة لهذا الطلب وتاريخ تقديم الطلب .مرفقموضحا به جدول األعمال واألسباب الداعية له 
 طلب مقدم للهيئة بعد مضى شهر من تاريخ تقديم الطلب لمجلس اإلدارة . -2

% فــى حالــة الجمعيــة غيــر 10 –% علــى األقــل فــى حالــة الجمعيــة العاديــة 5تقــديم مــا يثبــت إيــداع أســهم مقــدمي الطلــب ( -3
أحد البنوك المعتمدة فـي تـاريخ سـابق علـى تقـديم الطلـب إلـى مجلـس اإلدارة والتعهـد بعـدم سـحب  العادية) بمركز الشركة أو

  الجمعية.اجتماع هذه األسهم إال بعد انفضاض 
  وعدد أسهم كل منهم ومحل إقامتهم الحالية .المساهمين بيان معتمد من مراقب الحسابات بأسماء  -4
 لى أسهم الشركة حتى تاريخه (البورصة خارج المقصورة) .إخطارات نقل الملكية "التداوالت" التى تمت ع -5

 (الجمعية العامة المعتمدة من الهيئة التى قامت بتعيينه) . بيان باسم وعنوان مراقب الحسابات وسند تعيينه -6

 مستخرج حديث من صحيفة قيد الشركة في السجل التجاري .أصل  -7

، مرفـق بهـا  واألعمـال التـي زاولوهـا خـالل الـثالث سـنوات السـابقة بيان بأسماء المرشحين لشغل العضوية مع بيـان خبـراتهم -8
 صور بطاقاتهم الشخصية حديثة (الرقم القومى) .

 162ومـن  100إلى  95والمواد من  89عدم مخالفة أحكام المواد قبول العضوية فى مجلس اإلدارة ، و إقرار من المرشحين ب -9
 . 1981سنة ل 159من القانون رقم  180إلى  177ومن  164إلى 

(ألفـان جنيـه) فقـط تسـدد بالخزينـة بقطـاع خـدمات  2000لعقد الجمعية بمعرفة الهيئة وقـدرها إيصال سداد مصاريف الدعوة  -10
  االستثمار .

 وٕارفاق ما طرأ عليها من تعديالت .صحيفة الشركات أو االستثمار  -11

 . لعقارىتفويض مندوب الشركة الذي يمثلها أمام الهيئة والسجل التجارى والشهر ا -12

  وتحت مسئوليته . للهيئةإقرار مقدم الطلب (أعضاء مجلس اإلدارة أو مراقب حسابات الشركة) بصحة البيانات الواردة  -13
  

  اخلطــــــوات 
  الدور الخامس . –الى الشئون اإلدارية طلب التقديم 

  
  زمن أداء اخلدمة

 . خالل شهر بعد تقديم واستيفاء كافة المستندات الالزمة  
  

  اخلدمة مقابل
  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة    نوع مقابل الخدمة  

عن طريق الجهة  دعوة الجمعية
  خزينة الهيئة   الهيئة العامة لالستثمار  جنيه مصرى 2000  اإلدارية

  بقطاع خدمات االستثمار
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  حاالت عقد اجلمعية العامة للشركات :

  جتماع اجلمعية العامة ) بسبب تقاعس مدير الشركة عن الدعوة النعقاد اج(
إلى إدارة الشركة لعقد الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول موضحا به جـدول  الشركاءصورة الطلب المقدم من السادة  -1

  مرفقًا به ما يثبت استالم إدارة الشركة لهذا الطلب وتاريخ تقديم الطلب .األعمال واألسباب الداعية له 
 من تاريخ تقديم الطلب إلدارة الشركة .طلب مقدم للهيئة بعد مضى شهر  -2

  وعدد حصص كل منهم ومحل إقامتهم الحالية . الشركاءبيان معتمد من مراقب الحسابات بأسماء  -3
 (الجمعية العامة المعتمدة من الهيئة التى قامت بتعيينه) . بيان باسم وعنوان مراقب الحسابات وسند تعيينه -4

 في السجل التجاري . مستخرج حديث من صحيفة قيد الشركةأصل  -5

، مرفق بهـا  مع بيان خبراتهم واألعمال التي زاولوها خالل الثالث سنوات السابقة إدارة الشركةبيان بأسماء المرشحين لشغل  -6
 صور بطاقاتهم الشخصية حديثة (الرقم القومى) .

ومـن  164إلـى  162ومـن  100إلى  95والمواد من  89عدم مخالفة أحكام المواد قبوله مدير الشركة ، و إقرار من المرشح ب -7
 . 1981لسنة  159من القانون رقم  180إلى  177

(ألفـان جنيـه) فقـط تسـدد بالخزينـة بقطـاع خـدمات  2000لعقد الجمعية بمعرفة الهيئة وقـدرها إيصال سداد مصاريف الدعوة  - 8
  االستثمار .

 وٕارفاق ما طرأ عليها من تعديالت .صحيفة الشركات أو االستثمار  - 9

 . مندوب الشركة الذي يمثلها أمام الهيئة والسجل التجارى والشهر العقارى تفويض -10

ــواردة  -11 ــانى) بصــحة البيانــات ال ــع الشــركاء أو المــدير الث ــةإقــرار مقــدم الطلــب (مراقــب حســابات الشــركة أو جمي وتحــت  للهيئ
  مسئوليته .

  
  اخلطــــــوات 

  الدور الخامس . –الى الشئون اإلدارية طلب التقديم 

  
  أداء اخلدمة زمن
 . خالل شهر بعد تقديم واستيفاء كافة المستندات الالزمة  

  
  مقابل اخلدمة

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة    نوع مقابل الخدمة  

عن طريق الجهة  دعوة الجمعية
  خزينة الهيئة   الهيئة العامة لالستثمار  جنيه مصرى 2000  اإلدارية

  بقطاع خدمات االستثمار
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 وية منازعات املستثمرينمركز تس

  
  التسوية الودية للمنازعات (الوساطة)

  2009لسنة  170املنشأة بقرار وزير االستثمار رقم 
  

الرضائية التى يحدد فيها أطراف النزاع بمساعدة طرف ثالـث محايـد يسـمى الوسـيط وجـه النـزاع  تلك العملية:  يقصد بالوساطة 
  ا يحقــــق التــــوازن بــــين مراكــــز األطــــراف ودون أن تكــــون للوســــيط ســــلطة أقتــــراح وطبيعتــــه والحلــــول المقترحــــة لتســــويته ، بمــــ

  .  النزاع تسوية الى وصوالً  يقتصر دوره فى هذه الحالة على تقريب وجهات النظر بين األطراف بحيث ، عليهم تسوية فرض أو
  

  املستندات املطلوبة :
  موضــــــحًا فيــــــه بيانــــــات (طالــــــب التســــــوية) طلــــــب باســــــم المــــــدير التنفيــــــذى لمركــــــز تســــــوية منازعــــــات المســــــتثمرين  

 التليفون) وكذلك بيانات الطرف األخر فى النزاع . –العنوان  –(االسم 

 . ملخص لموضوع النزاع 

 . إيصال سداد الرسوم اإلدارية 
  

  اخلطـــــوات :
 . يقدم الطلب بمركز تسوية المنازعات بالمبنى األمامى الدور األرضى  

  

  زمن أداء اخلدمــة :
 أيام عمل اعتبارًا من اليوم التالى الستالم الطلب . خمسة  
 

  مقابل اخلدمة :
  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

  جم 3000  رســـوم إدارية
  خزينة الهيئة بالدور الخامس  الهيئة العامة لالستثمار  بخالف أتعاب الوسيط

  

  ملحوظة
  حال عدم موافقة الطرف األخر على مباشرة أعمال الوساطة .يجوز لمقدم الطلب استرداد الرسم فى  
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  املساعدة فى حل مشاكل السادة املستثمرين
  

  املستندات املطلوبة
 . صورة لكافة المستندات المتعلقة بالشكوى 

  

  اخلطــــــوات 
 ًا به كافة المستندات التوجه الى مكتب االستقبال بالدور األرضى للتقدم بالشكوى على النموذج المعد لذلك مرفق  
 . يتلقى صاحب الشكوى إخطارا من الهيئة بما انتهى اليه األمر بشأن شكواه  
  

  زمن أداء اخلدمة
  حسب نوع المشكلة

  

  مقابل اخلدمة
  وجديال 
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  مقابل اخلدمةاخلدمات الىت يؤديها قطاع الشركات بعد سداد 

  جبميع أنواعها :استصدار صورة طبق األصل من مستندات الشركات 

  املستندات املطلوبة :
 . طلب على مطبوعات الشركة 

 . التفويض أو التوكيل بالتسليم واالستالم 

  . ما يفيد صفة مقدم الطلب 

  . سجل تجارى حديث 
 

  اخلطـــــوات :
 )بـه المسـتندات  ) بقطـاع خـدمات االسـتثمار لتقـديم الطلـب مرفقـاً 2التوجه إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات بالصالة رقم

  المشار إليها و الحصول على أمر توريد لسداد مقابل الخدمة . 
 . سداد مقابل الخدمة  
  الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لتسلم صورة طبق األصل من المستندات المطلوبة ومختومة بخـاتم شـعار

  الجمهورية .
  

  ة :زمن أداء اخلدمـ
  يوم عملالمبنى اإلدارى .  
  يومان عملالهيئة بمدينة نصر مبنى .  
 

  مقابل اخلدمة
  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

صورة طبق األصل من مستندات 
  الشركات بجميع أنواعها 

  جم 100

  للمستند الواحد 
  الهيئة العامة لالستثمار

  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  بقطاع خدمات االستثمار
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  صدار صورة ضوئية من املستندات :است

  املستندات املطلوبة :
 . طلب على مطبوعات الشركة 

 . التفويض أو التوكيل بالتسليم واالستالم 

  ما يفيد صفة مقدم الطلب. 

  . سجل تجارى حديث 

  

  اخلطـــــوات :
 )م الطلـب مرفقـًا بـه المسـتندات ) بقطـاع خـدمات االسـتثمار لتقـدي2التوجه إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات بالصالة رقم

  المشار إليها و الحصول على أمر توريد لسداد مقابل الخدمة . 
 . سداد مقابل الخدمة  
 . الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لتسلم صورة ضوئية من المستندات المطلوبة  
  

  زمن أداء اخلدمــة :
  يوم عملالمبنى اإلدارى .  
 نصر يومان عمل . مبنى الهيئة بمدينة 

  

  مقابل اخلدمة

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

  صورة ضوئية من المستندات 
  جم 50

  للمستند الواحد 
  الهيئة العامة لالستثمار

  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  بقطاع خدمات االستثمار
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  االطالع على مستندات الشركات : 

  

  بة :املستندات املطلو
 . طلب على مطبوعات الشركة 

 . التفويض أو التوكيل بالتسليم واالستالم 

  ما يفيد صفة مقدم الطلب. 

  . سجل تجارى حديث 

  

  اخلطـــــوات :
 )بقطـاع خـدمات االسـتثمار لتقـديم الطلـب مرفقـًا بـه المسـتندات 2التوجه إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات بالصالة رقم (

  ول على أمر توريد لسداد مقابل الخدمة . المشار إليها و الحص
 . سداد مقابل الخدمة  
  لالطالع على مستندات الشركات . فى نفس اليومالحضور إلى الهيئة  

  

  زمن أداء اخلدمــة :
 . (فى نفس اليوم) المبنى اإلدارى  
  يوم عملالهيئة بمدينة نصر مبنى .  
 

  

  مقابل اخلدمة

  مكان السداد  مستحقةالجهة ال  القيمة  نوع مقابل الخدمة

  الهيئة العامة لالستثمار  جم 50  االطالع على مستندات الشركات 
  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  بقطاع خدمات االستثمار
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  : ةاعتماد املستندات / صحيفة الشركات و صحيفة االستثمار للتصديق من وزارة اخلارجي

  

  املستندات املطلوبة :
 طلب على مطبوعات الشركة . 

 . أصل المستند 

  . الصحيفة أو صورة طبق األصل منها 

  

  اخلطـــــوات :
 )بقطـاع خـدمات االسـتثمار لتقـديم الطلـب مرفقـًا بـه المسـتندات 2التوجه إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات بالصالة رقم (

  المشار إليها و الحصول على أمر توريد لسداد مقابل الخدمة . 
 . سداد مقابل الخدمة  
 لحضور إلى الهيئة فى نفس اليوم الستالم نسخة معتمدة من المستندات مختومة بخاتم شعار الجمهورية .ا  
  

  ـة :زمن أداء اخلدم
  يوم عمل .

 

  مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

  اعتماد المستندات / صحيفة الشركات 
  و صحيفة االستثمار للتصديق 

   ةوزارة الخارجيمن 

  جم 100

  للمستند الواحد 
  الهيئة العامة لالستثمار

  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  بقطاع خدمات االستثمار
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  إصدار شهادة بيانات عن الشركات لتقدميها إىل اجلهات احلكومية :

  

  املستندات املطلوبة :
 . طلب على مطبوعات الشركة 

 ستالم .التفويض أو التوكيل بالتسليم واال 

  . ما يفيد صفة مقدم الطلب 

  . سجل تجارى حديث 

  

  اخلطـــــوات :
 )بقطـاع خـدمات االسـتثمار لتقـديم الطلـب مرفقـًا بـه المسـتندات 2التوجه إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات بالصالة رقم (

  المشار إليها و الحصول على أمر توريد لسداد مقابل الخدمة . 
 . سداد مقابل الخدمة  
 . الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لتسلم شهادة البيانات مختومة بخاتم شعار الجمهورية  
  

  زمن أداء اخلدمــة :
  . يوم عمل

 

  مقابل اخلدمة :

  مكان السداد  الجهة المستحقة  القيمة  نوع مقابل الخدمة

إصدار شهادة بيانات عن الشركات 
  لتقديمها إلى الجهات الحكومية 

  جم 100

  للشهادة 
  الهيئة العامة لالستثمار

  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  بقطاع خدمات االستثمار
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  صورة طبق األصل من املكاتبات السابق إرساهلا للجهات احلكومية :

  

  املستندات املطلوبة :
 . طلب على مطبوعات الشركة 

 . التفويض أو التوكيل بالتسليم واالستالم 

 الطلب .  ما يفيد صفة مقدم 

  

  اخلطـــــوات :
 )بقطـاع خـدمات االسـتثمار لتقـديم الطلـب مرفقـًا بـه المسـتندات 2التوجه إلى الشباك الخاص بقطاع الشركات بالصالة رقم (

  المشار إليها و الحصول على أمر توريد لسداد مقابل الخدمة . 
 . سداد مقابل الخدمة  
  لتسلم صورة طبق األصل من المكاتبات مختومة بخـاتم شـعار الجمهوريـة الحضور إلى الهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة

.  
  

  زمن أداء اخلدمــة :
  . يوم عمل

 

  مقابل اخلدمة :

  سدادالمكان   مستحقةالالجهة   القيمة  نوع مقابل الخدمة

صورة طبق األصل من المكاتبات السابق 
  إرسالها للجهات الحكومية 

  جم 25

  للمكاتبة الواحدة 
  لعامة لالستثمارالهيئة ا

  خزينة الهيئة بالدور الثانى 

  بقطاع خدمات االستثمار

  

  

  

  

  

  


