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  :املستندات املطلوبة 

••••  ��%)2 (H�"&# B��".  

•••• H(�#��' C�&�	 ?�����	 ����	 2� H���! B��". 

••••  B��"� ��	 9	�� 2�. 
  

  

 :اخلطـــوات 

1O           5$��	 ����	 5 1&�	 ��'��	 �&��' ��'����	 @�'# 5�	 H����	 ����& )�F�'       �	�"���	 *�1F ,����� �������	 
 �4��� ��#��	 �	������	 H' ����� 5'���	 �������	 �E�F'.  

2O �E�F'�	 ,���� H��&�	 �	�	 2�9 5$� ��' ��'����	 @�'# 5�	 ��$!�	*  

  : من اداء اخلدمهز
 ��% ,��	 B�#%. 

  

  :مقابل اخلدمة 
 �����. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

*   H��! 5������ ,����� *����   ,�� ��(�� B��" ,�����- Q�� �2�#�	 *!�" 2� .  
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        التأسيــــــــــــسالتأسيــــــــــــسالتأسيــــــــــــسالتأسيــــــــــــس

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

        ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

1. " 2���N��	 0��� 2� ���(�� B���-��(�#�	 ����� �� ��(���	 2�$�� 2- �1% ��(�#�	 .  
2.  ��"&#�	 ��'�� ��")���E ,E�( �- 2���N�1� � ��	 �	9	�� �-��(�#�	 . 

3.  )	��R' ��(�' B��4#10 % ,4���' ��"���	 ��(�#� ��=����	 ��(�#1� �'����' ��"��	 ����	 �-� ���E 2� �E�	 �1%
� �4#     )	��R' ��(�' B�100 %     ����	 �-� ���E 2�     B���!��	 ����3���	 �	< ��(�#1�)     F��#- ���	 �F#��	 B�%	�� 0�

)�����	 ����	 �-� ���E 2� ���- �! �4������� ,���	 2�����	. ( 

4. ����	 �1% 0�E����' ,��� .<�	 ���!�1� 2���!��	 �'��� �� ����	 H����( 2� B��". 

5.   B9��!�	 ��� ,���� �   )��#��	 0E���-         D���� 2� ��� ��& H�����' �	�E� ,����          ����! ���� .������	 ����	 �� ����	
 ��L	 �%	��� �$	��	 )	�9��	� J�"��	 F�#�� �(�#�	 ������: 

–  �(�#�	 0E�� 2�( 	<�– ������	 �!� – B9��!�	 ��� ,���� ��' �� ������	 ,�� �� M	��!� .  
–     T �(�#�	 0E�� 2�( 	<�            �	�E ��	 ������	 B��'��	 ���$� ,�� 2- �1% ������	 ,�� H��� ��!� ��/     �������	 B��4�#"  

           �� �(�#1� A! .- �	���	 �- B��4#�	 ;<= V#�� �����	9�            ����( ��1% ��"�!�	 ���' �� �4$�T  C�&	����	 
    �1� M���� �"�&��	 ��4��	 2� )	�9���	� J�"���	 F�#� B�#�'�� ��9��	 ����	���	�  �������	 �	�	��+	� �%	�

�(�#�	 ����� �1% A'�� 0$� .� 2���� �'���' ��W� �� 2�#�	 	<= �� �����E �4'. " 

6. ?�����	 ����	 2� B����� ,��� ��'���	 ,�% B��4# ,���� . 

7.  ��E �� � ��' 2�'��!��	 � 2���	���	 ��� 2� I�&��� ,����*E	�� �����' H(�#�	 ��'��!  )�#�	 )�� *�!H(.( 

8. ��=����	 ��(�# ����-� �� ����% �"! ���� ���! ��/ ,4���' ��"���	: 

–             ������	 �"!�	 ,����' B�!�	 AF����	� �������� �����	 �3�4�	 2� �1(#��	 ���1�	 ����� �"-      M��"� � ��	��1� M����
 �"  ,�����	 ���%�'118.  

9. ����3�� �	< �(�# ����� �� ����% �"!' ��&��	 ���! �� B���!� : 

–  ,����,����- 2� �!�'&�	 �	  B���91� B������	 �������' ,�����	 �1% ��(�#�	 ���	�� �� � ���. 

 

        اخلطـــــوات اخلطـــــوات اخلطـــــوات اخلطـــــوات 

1.  ,E� ���"' ������	 B�	�� ��	 H����	)1 ( �(�#�	 ����� B�����	 �� ����.  
2.  *���- ��(�# ���� ���! �� ���	 ,����	 I<��� �� ���	.  
3. I<��� �� ���	 �������	 � �!" �� �#��	 *.  
4.  ���!��	 �	�%� �  ���1  �3	��'�	  �����	 ,���	� �(�#1�- �(�#�	 ��% � �1%H�1% 0E��� ;����%	 ,� �	�!�	 *�! ��(� 

 ��(�#�	 �- 2���N��	� ,�&� ,��&' ����4���	 ���#.  
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5.   �'��� �	�� 2<	 ,���	�	 )�� �����(��	 @�'' ;�	��� ������	 ���& �3�4.  
6.        ��'����	 B�	�� ���&�	 �'��� �	�� ���"�	 �"- ,����,���� – �������	 2% �'��� – '    2����!��	 ��'���� �����	 ,�1��

     ���!��	 0�E�� �1% A��"�1� .�����	 �4#�	 	<(�    �	��!�	 *��! ��1% 2���N��	 �- ��(�#�	 0�E�� �1% A��"�1�
     � ������	 �'�E�1� �����	 �3�4�	 ��F&����           ���! ��� �(�#1� ������	 ,4�- �	�"� �1% �4���	�� �	�"� ����  ��	  ��(�#

    ,4���' ��"���	� ��=����	          ���!��	 ������ ������	 B�	�� ��	 �(�#�	 >1� ���� ,�  �	�"�     ������ �	�E �- B��4#
 �(�#�	.  

7.          2����� ���� ;���!��	 ����3���	� ��=����	 �	���	 ��(�#� �'����')159 ( ��	 ,�� B��4# I	�&���	9�   >��6�	 2�� 
 �������	  

8.                       �����	 ,�� 	<	 .������	 ����	 �� ����	 D����� ,E� H�� ��'�� .�����	 ����	 �� ����	 *1F I<��� 2� B��" ,���	
�������	 .���� ���' ,E� 2�����	 ,�(!� ��$�&�	 ��(�#1� �'����' @�<� 8 ���� 1997.   

9. 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��	 ��$!�	.�����	 ����	 2� ���� I�&��� ,1��� ���&�	 �	�- .  
10.  ��'��$�	 �E�F'�	 I	�&��� �������	 *3	�$ *�(�� H����	.  
        

        

        ::::زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة 

3�% ,���- ��.  
  

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

  

  

  

  

 )�����&�	 �'���   ���E���&�	 �'��� ���� 
 2����1�8/1997  

 ���E���&�	 �'��� ���� 
 2����1�159/1981  

	 �4��
�	��!���   2�(��	�	��  

 �'��� A��"�
2���!��	  

 �-� 2� >��	 �� ���&
 �"E	 �!' ��"��	 ����	

5000,�   

 ���	 �!�100 H��� +20 ,� 
 B���!� �6��.  

 >��	 �� ���& ����	 �-� 2�
 ��"��	 �"E- �!'5000 ,� 
 ���	 �!�100 ,� +20 �6�� ,� 

B���!�  

2���!��	 �'���  

�'' �'����	 *��!' @
 �$��	 �����' �����(��	
 Q��' .�	��	 �3�4�	 ���'

 Q�����	�- 2� )�� .�' 
�3�4�	 I��& �'����	 )���  

�(�#�	 ��% A����  
 ����	 �-� 2� �3���	 �� 0'�

 �"E	 �!' ��"��	500,�   

 ���	 �!�10 ,� .  

 ����	 �-� 2� �3���	 �� 0'�
 �"E	 �!' ��"��	1000,�   

 ���	 �!�10,�   

	 *�(� �4#�
.�����	  

 �����' �����(��	 @�'
 .�	��	 �3�4�	 ���' �$��	

Q�����	 Q��'  

 ����	 �� ����	
.�����	  56,�   56,�   ����	 *�(�

.�����	  

 �����' �����(��	 @�'
 .�	��	 �3�4�	 ���' �$��	

Q�����	 Q��'  
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         : : : :ملحوظةملحوظةملحوظةملحوظة

        ....الشركات ذات املسئولية احملدودة ال يوجد هلا مقابل خدمة الشركات ذات املسئولية احملدودة ال يوجد هلا مقابل خدمة الشركات ذات املسئولية احملدودة ال يوجد هلا مقابل خدمة الشركات ذات املسئولية احملدودة ال يوجد هلا مقابل خدمة 

        

        

        

        

        

* ���&�	 �1% >�E�1� �������	 � �!"' �"�&�	 ����&�	 ��	 0��� �������	 � �!" �� �#�1� �'����'    B�����	�#�1�  �=�	�� 2�(�� .  

  

 )�����&�	 �'���  
 ���E���&�	 �'��� ���� 

 2����1�8/1997  
 ���E���&�	 �'��� ���� 

 2����1�159/1981   �4��	�	 ��!���   2�(��	 �	��  

 ��(�#1� ,4�	 �	�"�
 ��"���	� ��=����	

,4���'  

 �-� 2� >��	 �� >"�
 �"E	 �!' ��"��	 ����	

 ,� >�	 B�#%.  

 �-� 2� >��	 �� >"�
 �"E	 �!' ��"��	 ����	

 ,� >�	 B�#%  

 A��� �����	�3�4�	
����	  

(��	 @�' �����' �����
 .�	��	 �3�4�	 ���' �$��	

Q�����	 Q��'  

 B��4# I	�&��	���	9�  ���� �  

 >��	 �� 2���	 .��� @	��#	
 �!' )�����	 ����	 �-� 2�

 �"E	2000 ���	 �!'� ,� 
24 ,�  +29 ,�  �'��� 

 B��4#�	���	9�    

 >�61� ,���	 ��!��	
�������	  

 �����' �����(��	 @�'
�' �$��	 .�	��	 �3�4�	 ��

Q�����	 Q��'  

2�������	 �'���  �����  

125 2�(� �� ���! �� �4��� 
 2� �E- ����	 �-�500 >�	 

8 H���250 �� ���! �� �4��� 
 ����	 �-� 2�(�500 >�	 
��(�� H���.  

2�������	 �'���  
 �����' �����(��	 @�'

 .�	��	 �3�4�	 ���' �$��	
Q�����	 Q��'  

������	  � ����  

 2� >��	 �� �!	� ������	
 �"E	 �!' ��"��	 ����	 �-�
 ,� H3�� ���	 �!'� ,� >�	

 >��	 �� �!	� ����&1� �'���
 �!' ��"��	 ����	 �-� 2�
 �!'� ,� >�	 B�#% �"E	

H��� >�	 ���	  

 ��(�#1� ����	 A�� B��4#
 ,4���' ��"���	� ��=����	

,� H3��  

 �������� �����	 �3�4�	
	�B�!�	 AF����  

 �����' �����(��	 @�'
 .�	��	 �3�4�	 ���' �$��	

Q�����	 Q��'  
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        شركات األشخاصشركات األشخاصشركات األشخاصشركات األشخاص

        ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

1.           I<����� ����� ��(�#�	 ����� �� ��(���	 �4�� C�"�� ���(���	 2�(� 2- �1% ��(�#�	 0��� 2� ���(���	 ��"
 .�����	 �4#�	 A���� *�(� .�� ������	 ��(���	. 

2.  ��"&#�	 ��'�� ��"�- ��(�#1� � ��	 �	9	�� . 

3.   ����( 2� ��"  H�-            ����	 �1% 0�E����' ,��� .<�	 ���!�1� 2���!��	 �'��� �� ��E )      2��(�� ��E�	 �1% �3	��'	 ���!� 
H&���� ��! .��� ���!��	 H����(. ( 

4.     B9��!�	 ��� ,�����   )��#��	 0E���-    �	�E� ,���� '       ����	 D���� 2� ��� ��& H�����  ��   .�����	 ����	     ����! ���� 8
 F�#�� �(�#�	 ������ ��L	 �%	��� �$	��	 )	�9��	� J�"��	: 

–  �(�#�	 0E�� 2�( 	<�– ������	 �!� – B9��!�	 ��� ,���� ��' �� ������	 ,�� �� M	��!� .  
–                �	�E ��	 ������	 B��'��	 ���$� ,�� 2- �1% ������	 ,�� H��� ��!� ��T �(�#�	 0E�� 2�( 	<�/  �������	 B��4#" ��

    	 �- B��4#�	 ;<= V#��      �� �(�#1� A! .- �	������	9�        ���( �1% ��"!�	 ��' �� �4$�T C�&	���	   �����	���	� 
               ������E �4' ������	 �	�	��+	� �%	��1� M���� �"�&��	 ��4��	 2� )	�9���	� J�"���	 F�#� B�#�'�� ��9��	

�(�#�	 ����� �1% A'�� 0$� .� 2���� �'���' ��W� �� 2�#�	 	<= ��. " 

5. �! �� C�&#�	 ��(�# ����-� �� ����% �"! ���� ��: 

–  ����� ,����,���� ������	 �"!�	 ���'F� M���� ��� ��'& A��F 2% M	��� 2�(� 2- �1% ������	 �"!�	 . 

  

 

        اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات 

1O  ,E� ���"' ������	 B�	�� ��	 H����	)1 (C�&��	 >���	 0� �(�#�	 ����� B�����	 �� ���� ���	 �����'.  
2O  *���- ��(�# ���� ���! �� ���	 ,����	 I<��� �� ���	.  
3O  �������	 � �!" �� �#��	 I<��� �� ���	*  
4O H�1% 0E��� ;����%	� �(�#�	 ���� ���!��	 �	�%� ����4���	 ���# ,��&' ,�&�� ��(�#�	 ��(� 2� .  
5O 3�4�	 )�� �����(�+	 @�'' ;�	��� ������	 ���& �'��� �	�� 2<� ,���	 �  
6O  ������ ��'����	 B�	�+ ���&�	 �'��� �	�� ���"�� �"- ,����– �������	 2% �'��� – 2���!��	 �'���� ����	 ,�1�� 

.�����	 �4#�	 2� ����	 A���� 	<(� ��1% A��"�1�.  
7O <� .�����	 ����	 �� ����	 D����� ,E� H�� ��'�� .�����	 ����	 �� ����	 *1F I<��� 2� B��" ,���	 ����	 ,� 	

 �������	 .���� ���'.**  
8O .�����	 ����	 2� ���� I�&��� ,���� ���&�	 �	�- 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��	 ��$!�	.  

        

        ::::ـة ـة ـة ـة زمن آداء اخلدمزمن آداء اخلدمزمن آداء اخلدمزمن آداء اخلدم

������% 2 �.  
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        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

,�� 2���!��	 �'��� A��"�   

��	 �� ���& ����	 �-� 2� >
 �"E	 �!' ��"��	5000,�  +2 . ,�

;���!� H6��  

 ���	 �!�100 H��� +20 �6�� ,� 
B���!�  

2���!��	 �'���  
 ���' �$��	 �����' �����(��	 @�'

 Q�����	 Q��' .�	��	 �3�4�	�- .�' 
�3�4�	 I��& �'����	 )��� 2� )��  

,�� �(�#�	 ��% A����   
	 �-� 2� �3���	 �� 0'� �!' ����

 �"E	500,�   
.�����	 �4#�	 *�(�  

 ���' �$��	 �����' �����(��	 @�'
Q�����	 Q��' .�	��	 �3�4�	  

,�� .�����	 ����	 �� ����	   
64 ��(�# ���� ���! �� ��- ,� 

 2�(�� �(�#��' *���	76,�   
.�����	 ����	 *�(�  

 ���' �$��	 �����' �����(��	 @�'
�' .�	��	 �3�4�	Q�����	 Q�  

,��   .�����	 ����	 �� )�� ��E*  
14 ��	 �	9�� ,� 26 ���� H��! �� 

*���	 ��(�#  
.�����	 ����	 *�(�  

 ���' �$��	 �����' �����(��	 @�'
Q�����	 Q��' .�	��	 �3�4�	  

        

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

   (*) �4� )�� ���� �(�#�	 ��% 2�$� 	<� �� ���! ��.  

 (**)" �� �#�1� �'����' �=�	�� 2�(�� �#�1� ���&�	 �'��� �1% >�E�1� �������	 � �!"' �"�&�	 ����&�	 ��	 0��� �������	 � �!.  
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        املنشــــآت الفرديةاملنشــــآت الفرديةاملنشــــآت الفرديةاملنشــــآت الفردية
        

        ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

1.                        ������ H��� C�"�� ��(���	 2�(� 2- �1% ��(� A��F 2%  ������	 ,� 	<	 �� ���! �� B�#���	 *!�" 2� ��(��
 �Y#���	. 

2. B��" ��'�� ��"&#�	 )���E ,E� ( B�#���	 *!�"��-�" @�<(� ;� � 9	��  �����	 ��(�1� ��"&#�	 ��'�� B� 

3.     B9��!�	 ��� ,�����   )��#��	 0E���-   ,���� �	�E�        ����	 D���� 2� H�� ��& H�����'   ��   .�����	 ����	     ����! ���� 8
�L	 �%	��� �$	��	 )	�9��	� J�"��	 F�#�� �(�#�	 ������ �: 

–  �(�#�	 0E�� 2�( 	<�– ������	 �!� – B9��!�	 ��� ,���� ��' �� ������	 ,�� �� M	��!� .  
–                 �	�E ��	 ������	 B��'��	 ���$� ,�� 2- �1% ������	 ,�� H��� ��!� ��T �(�#�	 0E�� 2�( 	<�/   ������	 B��4#"   V#��� ��

 �� �(�#1� A! .- �	���	 �- B��4#�	 ;<=���	9��� �4$�T  ���( �1% ��"!�	 ��' C�&	���	 B�#�'�� ��9��	 ����	���	� 
                   ���W� �� 2�#��	 	<= �� �����E �4' ������	 �	�	��+	� �%	��1� M���� �"�&��	 ��4��	 2� )	�9���	� J�"���	 F�#�

�(�#�	 ����� �1% A'�� 0$� .� 2���� �'���'. "  

4. ���� �	 B�#���	 �� ����% �"! ,���� ���! �� 2� �����' � �(�  H����3�� �!�� ������	 �"!�	 ���'F� M���� ��� ��'& 

 

        اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات 

•  ,E� ���"' ������	 B�	�� ��	 H����	)1 (C�&��	 >���	 0� ������	 B�����	 �� ����.  
•  ������	 �'��	 B�#���	 *!�" 2�( 	<	 �� ���! �� ���	 ,����	 I<��� �����' �� ���	.  
• ���	 �� �#��	 I<��� ��  �������	 � �!"*  
•  �'��� �	�� 2<	 ,���	 �3�4�	 )�� �����(��	 @�'' ;�	��� ������	 ���&.  
• .�����	 �����' ����	 B��" �1% ��"!�	� ��'����	 B�	�� ���&�	 �'��� �	�� ���"�	 �"- ,����.  
•           & �1% ��"!1� ���&�	 �	�- 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��	 ��$!�	         B�#����	 ������' ���� .�����	 ���1� H��� *�F

 .�����	 ����	 2� ���� I�&��� ,1�� �- �����'**  

        

        ::::زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة 

��% ,��� �.  
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        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 ����	 �� ����	
.�����	  9.5,�   .�����	 ����	 *�(�  ��(��	 @�' ���' �$��	 �����' ���

Q�����	 Q��' .�	��	 �3�4�	  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (*) �=�	�� 2�(�� �#�1� ���&�	 �'��� �1% >�E�1� �������	 � �!"' �"�&�	 ����&�	 ��	 0��� �������	 � �!" �� �#�1� �'����'.  
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مساهمة مساهمة مساهمة مساهمة     ةةةة اىل شرك اىل شرك اىل شرك اىل شركةةةةنون التجارنون التجارنون التجارنون التجاروفقا ألحكام قاوفقا ألحكام قاوفقا ألحكام قاوفقا ألحكام قااملؤسسة املؤسسة املؤسسة املؤسسة تغيري الشكل القانونى لشركات األشخاص تغيري الشكل القانونى لشركات األشخاص تغيري الشكل القانونى لشركات األشخاص تغيري الشكل القانونى لشركات األشخاص 
            1997 لـسنة  لـسنة  لـسنة  لـسنة 8رقـم رقـم رقـم رقـم  وفقـا ألحكـام القـانون  وفقـا ألحكـام القـانون  وفقـا ألحكـام القـانون  وفقـا ألحكـام القـانون أو ذات مسئولية حمدودة أو توصـية باألسـهم سـواءأو ذات مسئولية حمدودة أو توصـية باألسـهم سـواءأو ذات مسئولية حمدودة أو توصـية باألسـهم سـواءأو ذات مسئولية حمدودة أو توصـية باألسـهم سـواء

        1981 لسنه  لسنه  لسنه  لسنه 159رقم رقم رقم رقم أو القانون أو القانون أو القانون أو القانون 

        ::::املستندات اخلاصة املطلوبـة املستندات اخلاصة املطلوبـة املستندات اخلاصة املطلوبـة املستندات اخلاصة املطلوبـة 

1.  C�&#�	 �(�#� .�����	 ����	 2� Z��! I�&���. 

2.  C&1�� C�&#�	 �(�# ��% B��"		 ���$+�' ���� �4��"&1�� ����	 �1% �-�F ���	 �������	 ���( ��. 

3.            ������	 �(#�	 ���6� �1% ���	���	 2�$���	� �(�#��' ��(�#�	 �%��� )����	 �$!� �"-� C�&#- �(�# 2� �(�#1� 
 H��(!� �(�#�	 0$&� ���	 2�����	 ���!� 0� �	��- �(�# ��	. 

4. �� �����	 �3�4�	 2� �1(#��	 ���1�	 ����� �"- �(�#1� ��(1��	 A��! ���" ���E 2� A�!�1� B�!�	 AF����	� ������. 

5.     �������� �����	 �3�4�	 2� �1(#��	 ���1�	 ����� �1% ���	���	 2�$���	� �(�#��' ��(�#�	 �%��� )����	 �$!� �"-
        �(�#�	 �� ��(1��	 A��! ���" 2� A�!�1�)     �! "' M��" � ��	�1� M����118 (   0�9�� B��%��      ��1% ���(1��	 A���!

             .�&�	 ���'�	 �E�' ��	 ���$+�' ����	 �-� �� ,4��(1� *��� M���� ��(�#�	)   �(�#�	 Q�TO     C&���	 ����	 �-� O 
 ��"�"�&�	 ���!�� B�	�+	 �1�� ��(#� ...D�	. ( 

6.  ,����CD�����	 ���(� C�&#�	 �(�# 2% ��4�� H' ����� � �(�#�	 ��% �1% �-�F ���	 �. 

7. ��( �������	 �41(#� M���� �(�#�	 ������ �'�1F��	 .�&�	 �����	 �	������	 �. 
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        نتيجة أنقسام شركة أخرىنتيجة أنقسام شركة أخرىنتيجة أنقسام شركة أخرىنتيجة أنقسام شركة أخرى) ) ) ) منقسمةمنقسمةمنقسمةمنقسمة((((تأسيس شركة تأسيس شركة تأسيس شركة تأسيس شركة 

        

        ::::املستندات اخلاصة املطلوبـة املستندات اخلاصة املطلوبـة املستندات اخلاصة املطلوبـة املستندات اخلاصة املطلوبـة 

1.  .�����	 ����	 �� ,�����	 �	��' M	�#N� ������	 �(�#1� .�����	 ����	 2� Z��! I�&���. 

2. �� �	�E 2� B��" H�1% �-�F ���	 �������	� ������	 �(�#�	 ���. 

3.                      �������	 �(�#�1� �	��!�	 *��! ��1% ��(�#�	 �%��� )����	 �$!� �- ������	 ��T �����	 ������	 �"- ,����
 ��(- �- 2��(�# ��	 �(�#�	 ,���� �1% ���	���	 2�$���	�. 

4.    ������� �����	 �3�4�	 2� �1(#��	 ���1�	 ����� �"- ,����    ���(1��	 A���! ����" ,���� 2�$���	� B�!�	 AF����	� �
� �������	 �(�#�	� ������	 �(�#1 ���%�' M��" � ��	�1� M�����	 ,����"��(�#�	 ,����	" �! " 122.  

5.                   �������	 �(�#1� �	�!�	 *�! �1% ��(�#�	 �%��� )����	 �$!� �- ������	 ��T �����	 ������	 �$!� �"- ,����
2�$���	�                �(�#�	 ��� �-� ���!�� �������	 �(�#�	� ������	 �(�#1� ��(1��	 A��! ���" ,���� ����� �1% ���	���	 

 .�&- �����' ��-� ,=��� �(� ,4��	 ��%� �������	. 

6.           �	�� Q�' ������ ,������' C&���	 �3�4�	 �	�E �"- ,����            *��! ��1% ��4� ������	 ,���	�- �(�#�	 ��% 2�
�	�!�	. 

7. ( �������	 �41(#� M���� �(�#�	 ������ �'�1F��	 .�&�	 �����	 �	������	 ���. 
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        نتيجة وفاة صاحب منشأة فرديةنتيجة وفاة صاحب منشأة فرديةنتيجة وفاة صاحب منشأة فرديةنتيجة وفاة صاحب منشأة فردية) ) ) ) واقعواقعواقعواقع((((تأسيس شركة تأسيس شركة تأسيس شركة تأسيس شركة 

        

        ::::املستندات اخلاصة املطلوبـة املستندات اخلاصة املطلوبـة املستندات اخلاصة املطلوبـة املستندات اخلاصة املطلوبـة 

1.  ���� �	 B�#��1� .�����	 ����	 2� Z��! I�&���. 

2. ��$�� ��	�� ,�%�� B�#���	 *!�" B��� B��4# ,���� B�#���	 *!�" ���� M�. 

3.                      H��� 2� �(�# ����� �� ��&���' �"��1� 2<�	 �1% ��(!��	 ���	�� ,���� ,�� �"E �����	 2�$ 2�( 	<� �� ���! ��
 Z����	 C�&�	. 

4.       ����1��	 ������	 ��"�	 ,���� ������   ���� �	 B�#��1)  �$	�-O   �	���% O   ���'� O   ��[ O   �	��� O 2�9&�  ( M	�����
& 2�'� ��"�	 @1� ���'F *�! ��� �. 

5.                 �1% H��9��� ,�����	 ����� �1% ���	���	 2�$���	� ������	 �!� �(�#��' ��(�#�	 �%��� )����	 �$!� �"- ,����
 ������	 �!� �(�#1� .�&- �����' ��- �1% ���	���	 ��	 ���$��' ��	���	 ,�%+ M���� �����	. 

6. 	 .�&�	 �����	 �	������	 ���( B�#���	 ������ �'�1F��. 
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         تعديالت على العقود واألنظمة تعديالت على العقود واألنظمة تعديالت على العقود واألنظمة تعديالت على العقود واألنظمةاءاتاءاتاءاتاءاتإجرإجرإجرإجر
        

            اعتماد حماضر اجتماعات اجلمعيات العامة غري العاديةاعتماد حماضر اجتماعات اجلمعيات العامة غري العاديةاعتماد حماضر اجتماعات اجلمعيات العامة غري العاديةاعتماد حماضر اجتماعات اجلمعيات العامة غري العادية

        ::::املستندات املطلوبـــة املستندات املطلوبـــة املستندات املطلوبـــة املستندات املطلوبـــة 

•  ����%�' H$� � 2� �- B�	�+	 �1�� ��3� 2� 0E�� ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ���� ,��' *1F
$!� �(�#�	 ,��&' ,��&� �(�#�	 A	��- �1% ������	 ��T �����	 ������	 �. 

• �$!���' ?- ������	 �&	�' Q�� ��	 �- �(�#�	 ���� �- ;�	��	 �1�� ��3� 2� ������	 ����%�' ��(�� �- Q�� � 

•  �4#- ���� 2� ��(- H�1% ��� ,� �����1� A!� ?�����	 ����	 2� Z��! I�&��� �"- 

• ���	 �"- �	�"�	 ?9���� ���	 2��	� ��'��!�	 *E	��� )�����	 ��3� 2� 0E�� ����%�� ,����	 ��� + ��"�	 ��%
�=����%	 �	���	 

•  2������	 �- B�	�+	 �1�� ��$%- ��$! >#( + �=���� H��! 5� ��$!�	 ��$�� � 

•  ��(�#�	 �- 2��=����	 ��$! >#( ��=���1� �(�= �&L M����)�' C�& �	�E �&- B����7 �"� 2��' �- 	�"����  �-
��(1��	 ��� �	��F&� ( �	�"�	 ?9���� ���	 2��-� ��'��!�	 *E	��� )�����	 ��3� 2� 0E�� + ��$!�	 ��$�� �

�=���� H��! 5�.  

•  �4����	� ��(�#�	 �- 2��=����	 5�� �	�%��	 ����� �� � �� + B�%��	 2� ;��" + 2- �1% ������	 ���%- ����
2�(� �'E B�%��	 15 ��F- ;�� ,���	 F��#� ,� �� ������	 ,��� ����+	 ,�� �4�� *��!� � �E�	 �1% ,��  

•  �(�#�	 �����' �"�&�	 �������	 � �!"� �1��( ;��" +�=���" A'���	 �������	 2� ;��" 

•  ��'��!�	 *E	�� 2���� ���) H���% H����B�����( 

•  ��������' C�&�	 ����	 )��#��&�� �	���	 �(�#1� 5����	 ,���	 51% �4� *�! �'�1F��	 �	������	 B�%	�� 0�
����� �( ���'F 

•  �	�� ��"���	�- �'��� ���&�	 . 

•  ;�	��	 �1�� ,���� / �'�E��	 �1�� �- �3�4�	 2� ����� ������� 5%	��	 

• �� ;	�'��	 ��!���	 H��( �� ���	� ;�	��	 H��	��' Q� ��	 2� �	�E�����%.  

• *1F�	 ,���� ��"&#�	 �E�F'�	 B��".  

•  2��=����	 2% 5��	 ,����	)��(�#�	 �	 ( ����	 ;�	��	 2�������	� �1�� ��$%	� H�����	 2���"��	 ��T. 

• H"�& ���! 5� ,��� H���$	 �	����� :O                                                           

– ,��	 �����: O�4#  ?�����	 ����	 2� ,��� ��'��	 ,�% ;� ����3���	 �	< ��(�#�	� ��=����	 ��(�#1�
 B���!��	 ) H�=����	 ��(�#�	 H��! �� Q�6�	 2� A�#� ,��	 2�(� 2	 51%( 

− Q�6�	 �����: OH(�#�	 F�#� H��'F *�! �4����� ;���$ H��! 5� H"�&��	 ��4��	 H��	��  ) @�'�	 H��	��
 .9(���	–HF1�  �����	 2	��F�	 – H!����	 ;�	9�(... 

− 0E���	 �����: O  ,���� B���$ )��#��	 0E��� ;9��!�	 ��� B�%	�� 0�: 

�  �� H�����	 ��(�#�	H'# ����� B��9� H'#� ��F��	 9�4��	 2� �'�1F��	 �	�������' ,	9���	 ,�� ����� B��9� 
)�1" �� ���� @�#�. ( 

� �"���	 F�#� ����� ���	 ��(�#�	 0E���	 ;9��!� ��� ,���� ,91�� 0E���	 ;��!�� )	�9���	 �	 J 0�
	�� ,E� �	�9��	 �1�� ��3� �	�E ;�%350 H��� 2007� �	�E� 8  ,E� H���4���	 ��3356 H��� 2008 

 ,E� 2����' ,�����	�14 ���� 2012.  
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− 2��=����	 �!	 ;��� H��! ,���� ,�� ) H�	�� ,�%	 +��!�	 *E	�� 2� ;��4# H��! 5� 5%�#�	 Z��	 0�9��' ��'
���B2��=����	 �!	 (  * ,4��	 0�9�� �� � �� ���"��	 �"��'�	 2� 2��%�#�	 �����	 �1% B����	 �'����'. 

−  ���	��	 ����� ��(#� ;��%	 H��!B ����	 ��$%�	 ��'E �� � �� ,����� 5�	���	 ��$%�	 ������	 ,���� ,��  0�
��'�� 2� B��" ,���� ��"&#  ������ ����	 ��$%�	 2� �$% �(. 

 

•  ����	 �	� ����� ) ;���9�	 (�	���	 ��(�#�: O    
  : يات الزياده عن طريق ا�رباح وا�حتياط- أ

 ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

–  ������	 �����	 ������	 �- B�	�+	 �1�� )����	 �$!�)��! ���H' C&���	 ����	 �-� ���! �� B���9�	 ���(  (
-����% ��6�	 �����	 ������	 )����	 �$!� � ) ,�% ���! �� �- H' C&���	 ����	 �-� A� � B���9�	 ���( ���! ��
���"��	 ����	 �-� ���(��	 2�� B���9�	 ���! �� �- H' C&���	 ����	 �-� ���! ( ����� �$!��	 2�(� 2- �1%

��	 2� ����	 �-� B���9 �1% ���	���	 2�$��� �(�#�	 2� D���� H' ��!�� ���F���!�	 �- J�'9(���	 �����	 
 B���91� M����- <&���	.  

–  �- 8 ���(��' ��"��	 ����	 �-� �	�� \$�� �4#- ���� 2� ��(- H�1% ��� ,� .�����	 ����	 2� Z��! I�&���
�T ���% ����� �$!� ,���� ���! �� )�����	 ����	 �-� \$�� .�����	 ����	 2� Z��! I�&��� ����% �

 B���1� M���� �1"�	 ����	 �-� ���(��	 2�� ��"��	 ����	 �-� B���9 �1% ���	����')33 ( 2�����	 2�159/81. 

–  0�9���	 ��'��! 	<(� �4� ������	 ��!�$�+	� B�	�+	 �1�� ������ �4�1% ��'��!�	 *E	�� ������ ������	 ,3	���	
 B������		 �� ,�&����	 ��"��	 B�#� <�� �������	 ,���� 0� B���91� M����- <&���	 �����	 9(���	 D���� ��! B���9�

 ����%�' �"�&�	� �3�4�	 2� M��3	��� B������	 �����	 ;<= ������	 ,3	���	.  
–  �1% B���91� M����- B<&���	 ������	 ,3	���	2- ������ �4�1% ��'��!�	 *E	�� ������ �(�#�	 2� B����� 2�(� 

�+	 �1�� �4� ������	 ��!�$�+	� B�	. 

–  H��#� <�� B���9�	 �� ,�&����	 ��"��	 ��F�' �(�#�	 2� ����� 2��') J�'�-O���F���!	  ( 9(���	 D���� ��!�
 B���91� M����- <&���	 �����	. 

–  �(�#��' 2�1���1� ������	 ����	 �����R' �(�#�	 2� ����� 2��'. 

– � ��' ����%�	 ,��� )�FE ���	�� .��"�E�	 �	��	 ��'��. 

  

  :للشركاء /  عن طريق ا+رصدة الدائنة للمساھمينالزياده -ب

 ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

–  ������	 �����	 ������	 �- B�	�+	 �1�� )����	 �$!�)H' C&���	 ����	 �-� ���! �� B���9�	 ���( ���! �� (
 ����% ��6�	 �����	 ������	 )����	 �$!� �-) ���! �� ,�% ���! �� �- H' C&���	 ����	 �-� A� � B���9�	 ���(

��"��	 ����	 �-� ���(��	 2�� B���9�	 ���! �� �- H' C&���	 ����	 �-� ���!� ( ����� �$!��	 2�(� 2- �1%
 9(���	 D���� H' ��!�� 2��=���1� ��3	��	 B�"��	 A��F 2% ����	 �-� B���9 �1% ���	���	 2�$��� �(�#�	 2�

	 B���91� M����- <&���	 �����.  
–  �- 8 ���(��' �1"�	 ����	 �-� �	�� \$�� �4#- ���� 2� ��(- H�1% ��� ,� .�����	 ����	 2� Z��! I�&���

��"��	 ����	 �-� B���9 �1% ���	����' ����% ��T ���% ����� �$!� ,���� �1"�	 ����	 �-� ���(��	 2�� . 
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– �- B<&���	 ������	 ,3	���	 ������ �4�1% ��'��!�	 *E	�� ������ �(�#�	 2� B����� 2�(� 2- �1% B���91� M���
 �1�� �1% �E��" ���	 ������	 �����	 ������	 )����	 �$!� �4' A��� 2- �1% 8 �4� ������	 ��!�$�+	� B�	�+	

�3�4�	 2� M��3	��� B������	� ������	 ,3	���	)  ��� 2% ����� ,3	�E ,���� ��!�1��( �����. ( 

–  8 ��(�#�	 �- 2��=���1� ������	 ��'��!�	 �(�! 2�$���	 �%����	 <����	 *��! 2� �(�#�	 2� B����� B��"
��"� � H' \$��� M����- <&���	 �����	 9(���	 D���� ��!� �4��#� <�� .�! �1% @��# �- ,=��� �(� �(�!�	 

 B���91�. 

– ��3	��	 ��(�!1� B��N��	 �	������	  *�! �'���� ���� 2�(� 2- �1% @��# �- ,=��� �(� .����	 *��!1�
 ��(�!�	 ��1��. 

–  )�F��' ������	 �����	 ������	 ����. 

– � ��' ����%�	 ,�� .��"�E�	 �	��	 ��'��� )�FE ���	��. 

 

  - :الزياده النقديه-ج

–  �	�� �� � H�(�' ;��4#  ,���� ,�� H�=����	 ��(�#�	10 %�	 51% ���(��' 51"�	 ����	 �	� �	�� H��! 5� �E
���9�	 �	�� �� � H�(�' ;��4#�	 ;���9�	 �'EB 5� ;���9�	 �'E ��"��	 ����	 �	� 2� ;�	�� ,��� H'�� 2% ��� � ��' 

 2�� ��"��	 ����	 �	� ;���9 H��!���(��' 51"�	 ����	 �	� �	��  �4' J�����	 ��������	 B���	 ��&.                                                                       
–  H(�#�	 ��� �	� 5� ;���9�	 ���( �	��' H�(�' ;��4# ,���� ,�� ;���!��	 H���3���	 �	< ��(�#�	. 

– B���9�	 5� ��&���' 5�	���	 2��=����	 H'T� ,�% �� � ��  *���(�� B�%��	 �	�	��� <�&�	 �� � �� ,���� �- B���9 ��
 ����	 �-�. 

  

    - : الزياده عن طريق الحصه العينيه– د

– ���' H1(#��	 H��1�	 ����� ,���� ,�� H�=����	 ��(�# H��! ��3�4�	 2� ;������	� H3�4�	 H� ���	�1� M���� M��" � 
 �" ,�����	 ���%�'124.   

– 	 �!	 2� ,���� ,���� ,�� ;���!��	 H���3���	 �	< ��(�# H��! ��� ,�����	 �1% ��(�#�	 H��	�� �� � ��� �	�'&�
;���91� ;������	 H������'. 

  

 : فى حاله تخفيض رأس المال •

 ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

–  D���� �� �(�#1� ��"��	 ����	 �-� Q� &� �1% ���	���	 2�$���	� ����% ��6�	 �����	 ������	 )����	 �$!�
(�#�	 2� ����� �$!��	 2�(� 2- �1% ��!� �. 

–  >E�� \$�� �4#- ���� 2� ��(- H�1% ��� ,� .�����	 ����	 2� Z��! I�&���2� �����	 ����	 �-�  �'E
Q� &��	.  

–  M����- B<&���	 ������	 ,3	���	Q� &�1� ������ �4�1% ��'��!�	 *E	�� ������ �(�#�	 2� B����� 2�(� 2- �1% 
 2- �1% 8 �4� ������	 ��!�$�+	� B�	�+	 �1�� �1% �E��" ���	 ������	 �����	 ������	 )����	 �$!� �4' A���

 �3�4�	 2� M��3	��� B������	� ������	 ,3	���	)�1��( ����� ��� 2% ����� ,3	�E ,���� ��!. ( 

–  �(�#�	 2� ����� 2�(� 2- �1% Q� &��	 *�'��' �������	 ������	 �1% Q�����	� B�	�+	 �1�� �����. 

–  B����� B��4# Q� &�1� ��%	��	 *�'���' ��'��!�	 *E	�� 2�. 

–  Q� &��	 ���! �� ��(1��	 ��� �	��F&� ,���� ,��� 8 ����	 �-� Q� &� *�1�- \$�� �(�#�	 2� ����� *�F&
 ���9&�	 ,4�- ,	�%R'. 

–  .��"�E�	 �	��	 ��'��� )�FE ���	�� ��' ����%�	 ,�� 2- �1%. 
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   -: )7(الماده  ا�سھم وتعديل تداو�تفي حاله  •

–  H(�#1� 2������	 2�������	 2�����	 ��& ,4��	 ��	�� �1% H��	���	 ,����*.  
–  ����� 5� H�����	 ��%��#��	 �����:O �1% H��	���	 ,����  ��	���	��(�#�	 ;<4� ,4���   

        ::::اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات 

•      ���"' H��9&�	 ��	 H����	)2 (  �F�' �����	 �����'  ���	 ����& )    �'��� �	��� ����       ��3�4�	 ����9&' �����%�	 ���&
 )�F���'�4��� ��#��	 �	������	 H' ����� *1F .  

•  ������	 �$!��	 ,1��� ���&�	 �	�- 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��	 ��$!�	.  
  

   .1997 لسنة 8 بالنسبة للشركات الخاضعة �حكام القانون رقم *

        : : : : زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة 

����% 2����� '�%	 *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��.  

        

                ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 )����	 �$!� ����%	  

����% ��T ���% �����  

100,�   

�=����%	 ,�� H&�� �( 2%  

 �����	 �3�4�	
��������  

 ���" ���9&)2 ( ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+�'
 ��(�#�)�� �	 ���9& �- �	���	  
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        تعديل العقود واألنظمة األساسيةتعديل العقود واألنظمة األساسيةتعديل العقود واألنظمة األساسيةتعديل العقود واألنظمة األساسية

        شركــات األمـوالشركــات األمـوالشركــات األمـوالشركــات األمـوال

        املستندات املطلوبـةاملستندات املطلوبـةاملستندات املطلوبـةاملستندات املطلوبـة

        : : : : املستندات العامة للتعديل  املستندات العامة للتعديل  املستندات العامة للتعديل  املستندات العامة للتعديل  

••••                    A	��- �1% H$� � 2� �- B�	�+	 �1�� ��3� 2� 0E�� ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ���� ,��' *1F
 �(�#�	��� �� ���1� ������	 �	�	. 

••••              �3�4�	 2� ;����%	 A'���	 ������	 ��T �����	 ������	 )����	 �$!� 2� ;��"+         ,����	 �- �����	 ������ )��#��
������	 ��'� �'E B����	 C� 2�$�� �	�!�	 *�! �1% 5����	 

••••  2� ��(- H�1% ��� ,� ?�����	 ����	 2� Z��! I�&��� �"-3�4#-  

•••• ,�1�� 5� ��(�� �- Q�� ��$!���' H���$� ,�% H��! 5� �	������	 ,1���  

•••• ������	 ����%	 ����- �4����� ,�% H��! 5� �4������ H��( �4' ����� �������	 � �!" ;��" 

••••  ���&�	 �'��� �	�� ��"��. 

•••• ������	 2���"� ��T ��� ��(�# ��&� H��! 5� 5��	 ,����	. 

••••  *1F�	 ,���� ��"&#�	 �E�F'�	 B��"** 

– �	�����H"�& ���! 5� ,��� H���$	 )  :5�	 H��$��' H�'���	 �	������	 H��( ;�%	�� ,��: (  
,��	 �����:  

O B��4# ?�����	 ����	 2� ,��� ��'��	 ,�%  B���!��	 ����3���	 �	< ��(�#�	� ��=����	 ��(�#1� ) 51%2- 2�(� 
 Q�6�	 2� A�#� ,��	5� ��(�#�	 H��! ��=����	(   

�6�	 �����Q:   
O  ���	��   ��4��	 �"�&��	    H��! 5� B���$    *�! �4����� ���'F   F�#� �(�#�	)���	��   @�'�	 ?9(���	 –   HF1�� 

 2	��F�	5����	 –  ;�	9��!����	(...  
0E���	 �����:     

−  ,���� B���$ )��#��	 0E��� ;9��!�	 ��� B�%	�� 0�: 

�  ��(�#�	������	 5� H'# ����' ,	9���	 ,�� ����� B��9� ����� B��9� H'#� ��F��	 9�4��	 2� �'�1F��	 �	���
)�1" �� ���� @�#�. ( 

�  ��(�#�	5��	 ��� ,���� ,91�� 0E���	 ;��!�� )	�9���	 �	 J�"���	 F�#� ����� B9��!� 0E���	  0�
	��B�% ,E� �	�9��	 �1�� ��3� �	�E 350 H��� 2007 ��3� �	�E� 8 ����4���	 ,E� 356H���  2008 . 

− !2��=����	 �!	 ;��� H�� ,���� ,�� ) H�	�� ,�%	 + H��! 5� 5%�#�	 Z��	 0�9��' ��'��!�	 *E	�� 2� ;��4#
���B2��=����	 �!	 (.  

−  ���	��	 ����� ��(#� ;��%	 H��!B����	 ��$%�	 ��'E �� � �� ,����� 5�	���	 ��$%�	 ������	 ,���� ,��  0� 
 ��"&# ��'�� 2� B��" ,������� ��� ����	 ��$%�	 2� �$% �(. 

  
  
  
••••  ������-� ����	  )B���9�	 (  ��(�#��	���	:   
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 -OB���9�	 A��F 2% J�'��	 5F���!�	� B�"��	� ��3	��	:   
O ,���� ,�� ���	9���	 �- 5����	 9(���	 �- ,3	���	 ������	 �"�&�	 @1�' B���9�	������  ��'��!�	 *E	��  �4�1%.  
O ,���� ,��  ���	9��1� B������	 ������	 �����	 ������	.  
O H��	�� ��' ����%�	 ,�� ?��"�E�	 �	��	 ��'��� )�FE  �! "��' M��" � ��� ��� M���� @�<�19  820 .  

  
  

*OB���9�	 ������	:  
•••• ���! ��(�#�	 ��=����	:    

- B��4# �	�� �� � H�(�' 10 % 51%�E�	 H��! 5�  .��� �9� ����.  
- ���� B���9�	 �� ��&���' ��	���	 2��=����	 �'T� �� � �� ,.  

•••• ���! �	< ��(�#�	 ����3���	 B���!��	  :  
O   B��4# ���( �	��' H�(�' B���9�	 5� �-� ��� �(�#�	.   
-                     ��� ,4��'T� ,�% �� � �� ,���� ,�� B���9�	 �� ��	���	 2��=����	 ��&� 2�� ����	 �-� B���9 ���! ��

9�	 �� ��&��	 B���.  
  
  

 I– H�����	 H"!�	 A��F 2% ;���9�	 :  
 ••••  H��!�	 ��(�#��=����	 :  

O    ��������1�	 �1(#��	 H����' �3�4�	 B������	� 2� �3�4�	 �" ,�����	 ���%�' M��" � ��� ��� M����124.  
 ••••  H��!�	 �	< ��(�#����3���	 B���!��	 :   

O    �� � ��� �	�'&�	 �!	 2� ,�������	�� ��(�#�	  ,�����	 �1%�������' B������	 B���91�.  
  

••••  Q� &��-�����	  :  
– B��4# ��'��!�	 *E	�� 2� *�'��'Q� &��	 . 

–  �(�#�	 2� ���" *�F& *���' ����	 �-�� Q� &��	 *�1�- J�$��. 

– B��4# ��'��!�	 *E	�� 2�  H��=��� �'��' ,� ,=��� �( ��� �-� Q� &� 2�'.  
–   ,3	���	������	 (�#1��        ��' ����%�	 ,�� Q� &��	 D���� 5� ���	��    H�'��� )�FE �	��	 ?��"�E�	    ��� ��� M���� @�<�

 �! "��' M��" �20.   
  

•••• ���	�� ,4��	 ������ B����	) 7( :  
–   ,�������	���	    ��	�� �1% ,4��	      2������	 2�������	 2�����	 ��&   �(�#1�)     ��(!� M���� ������	 ��(�#1� �'����' ,

 2���E8 ���� 97. (  
– �'����' � ��%��#�1������	 ����� 5� : 

– ���	���	 �1% ��	���	 ,4�]� ��(�#1� ������	 5������ .  

 

        ::::اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات 
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•        ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	��	 ��	 H����	)�������	 ( ���"' �������	 ����& )�F�')3 ( �����'Z����	 ,����� 
*1F�	�4��	 ��#��	 �	������	 H' �����  .  

•       ,���� ,��- ���� �$� ��' �3�41� ��$!�	            H����1� �3�4�	 2� 	����� ������	 ��%� ������	��T ������	 )����	 �$!�
       ,� H�1% A��"�1� 2���!��	 �'���� H'    H������ .�����	 �4#�	 *�(� ��	   .������	 �����	 ��� �4����	 �&���	 ,����

��	� �	�	��+	 ���(.  
•  ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	��� H����� ��' ������	 )��#� ,�1��)�������	 ( �	�	���	 �E�' ���(���.**  
•  H3�= H��	�� ���� ��' ������	 ��%� �$!��	 ,�1�� ,�� H$� &� �- ����	 �-� B���9 ���! ���'�E��	����	 ��* *.  
•  ,1��� �3�41� ��$!�	�(�#1� .�����	 ����	 �� �'�1F��	 ��������' ��#��1� ��9��	 �	������	.  
        

        ::::زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة 

*1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	 ���% ,���- ���.  
  

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  ���&�	 �'���  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 ������	 ��% ����%	*  100 ,�   

H&��1�;�!	��	   

 ������	 ��T ������	 2� �&�� ����%	
������	 ��%�**  

200 ,�   

;�!	��	 H&��1�  

 �����	 �3�4�	
��������  

 ���" ���9&)2 ( ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+�'
)�� �	 ���9& �- �	���	 ��(�#�  

        

  

  

  

  

  

  

  

  * 2����1� ��$�&�	 ��(�#1� H'����'159 H��� 1981. 

 **'����' 2����1� ��$�&�	 ��(�#1� �8 H��� 1997.  
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        )))) توصية بسيطة توصية بسيطة توصية بسيطة توصية بسيطة–تضامن تضامن تضامن تضامن ((((شركات األشخاص شركات األشخاص شركات األشخاص شركات األشخاص 
        

        ::::املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة

•  ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ���� ,��' *1F ��(�#1� ������	 �	�	��� �� ���1�. 

•         ����	 H��( 2�$�� H(�#��' ��(�#�	 0��� 2� 0E�� ��(�#�	 H%��� )����	 �$!� �"	  ���% �1% �4��&�	 �	���	 ���
 ������	 ��'� �'E H(�#�	. 

• ��4�� 2�$�� �4�1% �������	 ��&�	 �	���	 �	��1� ������	 ��% �"	 

• �	�!�	 *�! �1% ������	 �	 I��&��	 �	 H(�#�	 ��% �1% �������	 ��&��' \��� ��(�#�	 0��� 2� ���(�� 

•  H(�#��' H"�&�	 �������	 H �!") ��% �	 �	�E�( H(�#1� ;���"�	 �������	 0���� ������	 

•   2� ��(	 H�	�&��	 �1% ��� ,� .�����	 ����	 2� Z��! I�&��� �"	3�4#	  . 

•  5� 5��	 ,����	)*���	 ��(�# ��&� H��!( . 

•  2����$���	 ��(�#1� �'����' ��"&#�	 �E�F'�	 B��" 

•  *1F�	 ,���� ��"&#�	 �E�F'�	 B��". 

• � �	�� ��"�� �'�� �	�- ���&�	. 

 

��"�& ���! 5� *1�F� �	������:   
• Q�6�	 �����: O)  5�	 H��$��' H�'���	 �	������	 H��( ;�%	�� ,��(:      

-           H(�#�	 F�#� H��'F *�! �4����� ;���$ H��! 5� H"�&��	 ��4��	 H��	��)    .9(���	 @�'�	 H��	��–  HF1� 

 �����	 2	��F�	– H!����	 ;�	9�(...  

• �����0E���	 : O )��	 ���$+�' ��'���	 �	������	 ���( B�%	�� ,�� ( 

O ,���� B���$  )��#��	 0E��� ;9��!�	 ��� B�%	�� 0�: 

�  �� H�����	 ��(�#�	H'#  B��9� H'#� ��F��	 9�4��	 2� �'�1F��	 �	�������' ,	9���	 ,�� ����� B��9�
 �����)�1" �� ���� @�#�. ( 

� � ����� ���	 ��(�#�	 0E���	 ;9��!� ��� ,���� ,91�� 0E���	 ;��!�� )	�9���	 �	 J�"���	 F�# 0�
	�� ,E� �	�9��	 �1�� ��3� �	�E ;�%350 H��� 2007 ,E� H���4���	 ��3� �	�E� 8 356 H��� 

2008. 

•        C�&#�	 ��(�# 5� ��(�#�	 �!	 ;��� H��! 5�:     ,���� ,��)   ��	�� ,�%� +      � �$�!� ��&	� C"!�	 0�9��  H�%��
 2��%�#�	 �����	 51% ��(�#�	(  

• B���9�	 A��F 2% �"!�	 ������	 ��(�# H��! �� C�&#�	 :   
- ������(�#�	 H%��� �$!�' H�1% A�	���	� C"!1� ��(�#�	 ,. 
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        ::::اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات 

•  ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ��� H����	)�������	 ( �������	 ����& )�F�' ���"')3 ( Z����	 �����' ,�����
 �4��� ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	.  

•  �$� ��' �3�41� ��$!�	������% 2 A��"�1� 2���!��	 �'���� H' H���1� �3�4�	 2� ����� ������	 ��% )��#� ,���� 
 H������ ?�����	 �4#�	 *�(� ��� ,� H�1% .  

• 	 B�	�^� H����� ��' ������	 )��#� ,�1�� ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����)�������	 ( �	�	��+	 5E�' ���(���.  

•  �(�#1� ?�����	 ����	 5� �'�1F��	 ��������' ��#��1� ��9��	 �	������	 ,1��� �3�41� ��$!�	.  

        

        : : : : زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة 

*1F�	 ,���� 5����	 ,���	 2� 	��'�%	 ����% ,��- ���&) �	 )��#� ����%��	���	 �	�"��	� ������������' C&���	 . (  

  

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��   �����	  ��!����	 �4��	   �	���	 2�(�  

  اعتماد عقد التعديل

100  

  جم للنسخة الواحدة

  الھيئة العامة لBستثمار

 ���" ���9&)2 ( ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+�'
)�� �	 ���9& �- �	���	 ��(�#�  

        

        

  هـــــــامهـــــــامهـــــــامهـــــــام

• �������	 B�	�R' *1F�	 I<��� ����. 

•  �1% >�E�1� �������	 � �!"' �"�&�	 ����&�	 ��	 0��� �������	 � �!" �� �#�1� �'����'���&�	 �'��������	  
 �=�	�� 2�(�� �#�1�. 
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        املنشأة الفرديــــةاملنشأة الفرديــــةاملنشأة الفرديــــةاملنشأة الفرديــــة

        تعديل البيانات االساسيةتعديل البيانات االساسيةتعديل البيانات االساسيةتعديل البيانات االساسية

        ::::املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة

• ���� ,��' *1F��' B�#���	 *!�" 2� 0E�� ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% �*�1F��	 ������	 �	�	��� �� ��. 

•  C&���	 *��(�	 ;��"�����' B�#���	 2� ���"�	� �3�4�	 ���1� H���� ?�����	+  ���" ����� *��( .	 ;��"B�#��1�  

• �"- ����	 2� Z��! I�&��� ?�����	 �1% ��� ,� �	�"�; ��(- 2� 3 �4#-  

•  *!�" 2� ��(��B�#���	 \��� ��&�R' �1% �������	 B�#���	 5� ��(��	 2� *1F�	 ,���� H��!  

•  2� ;��"�E�F'�	 ��'��$�	  

• ��"�� �#��	 ,�� �	�� 5� ��'E H��! A	���	  

• ��"&#�	 �E�F'�	 B��"*1F�	 ,����  

•  .�"� ��T �4'!�"� ������	 ���! �� ���- ,����	. 

• � ���&�	 �	�- �'��� �	�� ��"�. 

 

        ::::اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات 

•  ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ��� H����	)�������	 ( �������	 ����& 0���' ���"')3 ( Z����	 �����' ,�����
�4��� ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 .  

•  *3	�$�	� ����	 *��( ,1��� �3�41� ��$!�	.  
  

        : : : :  اخلدمــة  اخلدمــة  اخلدمــة  اخلدمــة زمن أداءزمن أداءزمن أداءزمن أداء

3 *1F�	 ,���� 5����	 ,���	 2� 	��'�%	 ��% ,��-. 

  

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��   �����	  ��!����	 �4��	   �	���	 2�(�  

  تعديل البيانات ا+ساسية للمنشأة

 جم للنسخه 100
  الواحده

  الھيئة العامة لBستثمار

 ���" ���9&)2 (������	 2�3#1� �����	 B�	�+�' ��
)�� �	 ���9& �- �	���	 ��(�#�  

        هـــــــــــامهـــــــــــامهـــــــــــامهـــــــــــام

•  �1% >�E�1� �������	 � �!"' �"�&�	 ����&�	 ��	 0��� �������	 � �!" �� �#�1� �'����'���&�	 �'��������	  
;�	�� 2�(�� �#�1�.  
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   تغيري الشكل القانونى للشركاتتغيري الشكل القانونى للشركاتتغيري الشكل القانونى للشركاتتغيري الشكل القانونى للشركات

  

  ::::املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة

••••      ��	 B�	�+	 ,�% ���� ,��' *1F    ��������	 2�3#1� ���  ��(�#1�          �	�	��� �� ���1� H$� � 2� �- �(�#�	 ���� 2� 0E��
 �������	 �(#�	 ���6�. 

••••   )����	 �$!�������	 �����	 ��T ������	) �-��(�#�	 H%��� )����	 �$!� ( 2�$���	���	���	    �(#��	 ����6� ��1% 
5������	 �(�#1�.  

••••  ��(�#�	 0��� 2� ���(��5�(�# H��!  ��C�&#�	 . 

••••   ����������	,    2� ���"�	 ���1�	 �1(#��	   2� �3�4�	      ,����' C�&�	� �(�#�	 �'����'    �41(# ���6� 5������	 )  ��	�1� M����
 �! "��' M��" �118(.  

••••    )����	 �$!�������	 �����	   ��T ������	) �-    ��(�#�	 H%��� )����	 �$!� (  2�$���	���	���	  �� �1%     ��4��	 H���� 
�	���1 �1(#��	 2� �3�4�	 ,���� 2� �(�#1� . 

•••• �"- ����	 I�&��� ?�����	 �4�1% ��� ,� ��(- 2� 3 �4#- . 

••••  2� ;��" �(�#�	 ����� ��%� �	�E + 2� B��" �������	 0���B���"�	 �(�#1�. 

••••  ��% )��#� )�-    ,���	� ����	 5����	    *�! �1% �	�!�	 ( �(�#1� B�����	      *����� ��4��' A�'��     �(#��	 ����6��
5������	. 

•••• *1F�	 ,���� ��"&# �E�F' B��". 

••••  ���&�	 �'��� �	�� ��"��. 

 

  ):إلي با�ضافه السابقة كافه المستندات مراعاةيتم  ( :خاصةمستندات اضافيه تقدم في حا�ت  -

•••• ��	��,:  

– B��4#  ?�����	 ����	 2� ,��� ��'��	 ,�%  ���3����	 �	< ��(�#�	� ��=����	 ��(�#1�  B����!��	 �)  2	 5�1%
 ��(�#�	 H��! �� Q�6�	 2� A�#� ,��	 2�(���=����	(   

••••   Q�6�	: 

– ���	��   ��4��	 �"�&��	    H��! 5� B���$    *�! �4����� ���'F   F�#� �(�#�	 )���	��   @�'�	 ?9(���	 –  HF1� 
 2	��F�	5����	 –  ;�	9��!����	(...  

•••• 0E���	:   

O  ,���� B���$�#��	 0E��� ;9��!�	 ��� )� B�%	�� 0�: 

�   ��(�#�	 ������	  5�� H'#      B���9� H'#�� ��F��	 9�4��	 2� �'�1F��	 �	�������' ,	9���	 ,�� ����� B��9�
 �����)�1" �� ���� @�#�. ( 

�   ��(�#�	5��	     J�"���	 F�#� ����� �-        ��� ,���� ,91�� 0E���	 ;��!�� )	�9���	 B9��!�   0E���	   0�B�%	��  �	�E 
	 �1�� ��3� ,E� �	�9��350 H��� 2007 ��3� �	�E� 8����4���	 ,E� 356 H��� 2008. 
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•••• B���9�	 ������	:  

–  ,���� ,�� ��=����	 ��(�#�	 C&� ����B��4# �	�� �� � H�(�' 10 % 51%�E�	 H��! 5�  .��� �9� ����.  

–  �	< ��(�#�	 C&� ��������3���	 B���!��	 ,���� ,�� B��4# ���( �	��' H�(�' 9�	B��� 5� �-� ��� �(�#�	.  

••••  0E���	 B��!��	 )	�9���	 �	 J�"���	 F�#� ����� 5��	 ��(�#�	:  

–            ,E� �	�9��	 �1�� ��3� �	�E B�%	�� 0� 0E���	 B9��! ���350   H��� 2007         ,�E� �����4���	 ��3�  �	�E� 356 
 ����2008  

••••  2��=����	 �1% ���- ,����	 ) ��(�#�	 �- (����	 2���"��	 ��T����	 B�	�+	 �1�� ��$%-� ��.  

••••  B�	�+	 �1�� ��$%- 2���� ��'E �	�E� + �����	 ,E��	 B��". 

••••  ��'��!�	 *E	�� 2���� ��'E �	�E� + ��4��	 ���	9� B��4#. 

••••  �(�#1� �������	 ��#����	 2���� ��'E �	�E� + H����(�	 B��".  
  

        : : : : واتواتواتواتــــــــاخلطــــــــاخلطــــــــاخلطــــــــاخلطــــــــ

•     3#1� �����	 B�	�+	 ��� H����	    ��(�#1� ��������	 2�)�������	 (    �������	 ����& )�F�'   ���"�')3 (    Z�����	 ������'
�4��� ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,�����.  

•  �3�41� ��$!�	) ,���� ,��- H��� �$� ��' �(#�	 ���6� �'����' ,4��	 �	�"��� ������	 �'�E�1� �4��� B��4#
�������	 H��	�� ���� ��' �3�= ������	 �'�E��	 ,4�	 �	�"	 �1% �������	 �(#�	 ���6�  )�'�- ��' B�	�+	 ��� ,����	 ,��

 ��%�������	 �(#�	 ���6� ��%� H�����	 ��T H����	 H�����	 )����	 �$!� ,����  * ( H' H���1� �3�4�	 2� �����
��� .�����	 �4#�	 *�(� ��	 ,� H�1% A��"�1� 2���!��	 �'���� H���.  

•  ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�^� H����� ��' ������	 )��#� ,�1��)�������	 ( �	�	���	 �E�' ���(���.  
•  �(�#1� .�����	 ����	 �� �'�1F��	 ��������' ��#��1� ��9��	 �	������	 ,1��� �3�41� ��$!�	.  
        

        : : : : ة ة ة ة زمن أداء اخلدمزمن أداء اخلدمزمن أداء اخلدمزمن أداء اخلدم

���2� 	��'�%	 ����% ,��- *1F�	 ,���� 5����	 ,���	 )  )��#� ����%	 ��%�	���	 �	�"��	� ������	(  

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 ��% �������	 �(#�	 ���6�
 2����1� ��$�&�	 ��(�#1�

159 H��� 1981 2�����	� 
8 H��� 1997  

100,�   

  

 �����	 �3�4�	
��������  

& ���" ���9)2 ( ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+�'
)�� �	 ���9& �- �	���	 ��(�#�  

        

 * 2����1� ��$�&�	 ��(�#1� H'����'159 H��� 1981.  

 ** 2����1� ��$�&�	 ��(�#1� �'����'8 H��� 1997.     



30 

        ىىىىحتويل الشركات من العمل بنظام املناطق احلرة اىل العمل بنظام االستثمار الداخلحتويل الشركات من العمل بنظام املناطق احلرة اىل العمل بنظام االستثمار الداخلحتويل الشركات من العمل بنظام املناطق احلرة اىل العمل بنظام االستثمار الداخلحتويل الشركات من العمل بنظام املناطق احلرة اىل العمل بنظام االستثمار الداخل
        ....    1981 لسنة  لسنة  لسنة  لسنة 159 أو القانون رقم  أو القانون رقم  أو القانون رقم  أو القانون رقم 1997 لسنة  لسنة  لسنة  لسنة 8وفقا ألحكام القانون رقم وفقا ألحكام القانون رقم وفقا ألحكام القانون رقم وفقا ألحكام القانون رقم 

        

        ::::املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة
• ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ���� ,��' *1F �� ���1� H$� � 2� �- B�	�+	 �1�� ��3� 2� 0E�� 

��!��	 �	�	���.   
•  �4�'�� ���	 ;�!�	 H�F���	 ;�	�	 �1�� H��	��;�!�	 H�F����' ����	 C�&�� ��6�	� ��!��	 �1% )��#��	. 

• ,��	 ��'��	 ,�% ;��4# 

•  2� ��(	 H�1% ��� ,� .�����	 ����	 2� Z��! I�&��� �"	3�4#	  

•  D���� 2� �(�#�	 ��F� \$�� ��4��' �E�'�� �(�#1� �����	 �����	 ,���	������	 0E�� ��!��	 D���� ��! � H� 2�
' ������E � " �(�#�� 2�����	 ��� ��!��	 ���! ��159 ���� 1981 ���! �� �41���� �	���	 �	���	 ����� ��% �- 

 2�����	 ��� ��!��	8 ���� 1997.  

•  2���E �	 51&	��	 �������	 ,��' ����	 5�	 ;�!�	 AF����	 ,��' ����	 2� I��&�	 51% H3�4�	 H��	��159 

•  ��T �����	 ������	 )����	 �$!� Q�6�	� ,��	 ����� 2�$���	� ��!��	 �1% ���	����' �3�4�	 2� ����� ������	
 H(�#�	 0$� A����� �41���� �	���	 �	���	�. 

• *1F�	 ,���� ��"&# �E�F' B��".  

•  ���&�	 �	�- �'��� �	�� ��"��. 

• 	 ,��' ����	 ��� B�!�	 AF����	 ,��' ����	 2� �(�#�	 ���!� 2% _�� 	<� ���! �� ���!� �(��	 �- �1&	��	 �������
 �-� ���� ����� �	�E ����%	 ���&' �"�&�	 ��1�" ��	 ���'�	 ��� )����	 ,�� B�! ��'��- �1�% ��� �(�#�	 ��� �-�

 ��	��1� �1'�E B�! ��'��- �1�% .- ��� .�"��	 H����	 2� ����	. 

 

        ـــوات ـــوات ـــوات ـــوات اخلطــــــــاخلطــــــــاخلطــــــــاخلطــــــــ
•      	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ��� H����	   ��(�#1� ��������)�������	 ()�F�'    �������	 ����&    ���"�')3 (   Z�����	 ������' 

�4��� ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,����� . 

•                      ��'���� H�' H����1� �3�4�	 2� ����� �����	 ,��1� ��!� ��% )��#� ,���� ,��- ���� �$� ��' �3�41� ��$!�	
 ��	 ,� H�1% A��"�1� 2���!��	  ?�����	 ����	 5� H' ��#���	 ,� H������ ?�����	 �4#�	 *�(�. 

•                   �	�	����	 �E�' ���(��� ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�^� H����� ��' �����	 �4��� �- �(�#�	 ��% ,�1��
 2����� �'����'8 H��� 1997. 

• �������' ��#��1� ��9��	 �	������	 ,1��� �3�41� ��$!�	 �(�#1� .�����	 ����	 �� �'�1F��	 �.  
  

        : : : : زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة 
*1F�	 ,���� 5����	 ,���	 2� 	��'�%	 ���% )�'�- .  

  

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 
100 ,� .  
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        إندماج الشركاتإندماج الشركاتإندماج الشركاتإندماج الشركات

        ::::املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة

••••  ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ���� ,��' *1F B�	�+	 �1�� ��3� 2� 0E�� I�����	 �� H$� � 2� �- 

••••                  �- ��3�4�	 2� ����� I�����	 �1% ���	����' �������	�  ���	��	 2��(�#1� ������	 ��T �����	 ������	 )����	 �$!�  
)��(�#�	 H%��� )����	 �$!�(  

••••             �- �3�4�	 2� ������	  ������	 ��T �����	 ������	 )����	 �$!�)   ��(�#�	 H%��� )����	 �$!� ((�#1�   H���	��	 2��  
�               )�����	 �$�!� 2�$�� 2- �1% B�!�	 AF����	� �������� �����	 �3�4�	 2� ���"�	 ,�����	 �1% ���	����' �������	

      �- ������	 ��T �����	 ������	)   ��(�#�	 H%��� )����	 �$!� (           ,����	 �	��� ������ ��1% ���	���	 H��	��	 �(�#1�
I�����	 H�1��' �F'����	 5����	  

••••  2� ��(- �4�1% ��� ,� ?�����	 ����	 2� I�&��� �"-3�4#-   
•••• �������	� H��	��	 2��(�#1� B���"�	 �	�	���	� �������	 0��� 2� ;��"  
••••            H��	��	 2��(�#1� ��(1��	 A��! ���"� �3�4�	 2� �1(#��	 ���1�	 2����"�	 ,�����	 ����� �	� ������      ���� M����� @�<�

 �! "' ���120��%- ��''  ,�����	 �"I�����	".   
••••             I�����	 D���� ��!� �43�#�� D���� 2� �������	� H��	��	 2��(�#�	 ��F� 2�$�� I�����	 ��%      ������	 ,����	 �-

 B���� ��=��� �(�# I�����	 2% _�� 	<� �����	.  
••••    ������	 ��'� �'E �41���� �	���	 �	���	 2�$�� H��	��	 �(�#1� ����� )��#�  
•••• ��	��               2�����	 ,�(!� M���� ������	 ��	�"�	 ��(�#� @��'�	 ��%��#� ���! 5� ?�"��	 ?9(���	 @�'�	 �159   ����� 

81 ,E� 2�����	 ,�(!� M���� ������	� 8 ���� 97H"&� ���� M�(   
•••• *1F�	 ,���� ��"&# �E�F' B��" 

••••  ���&�	 �	�- �'��� �	�� ��"��. 

 

O "�& ���! 5� ,��� H���$	 �	������ :O)  5�� H��$��' ��'���	 �	������	 H��( B�%	�� ,��:(O 

•••• ,��	 �����:   
–  ?�����	 ����	 2� ,��� ��'��	 ,�% B��4#B���!��	 ����3���	 �	< ��(�#�	� ��=����	 ��(�#1�  ) 2�(� 2- 51%

 ��=����	 ��(�#�	 H��! 5� Q�6�	 2� A�#� ,��	(  

•••• 6�	���Q�:   
– 5� �"�&��	 ��4��	 ���	���(�#�	 F�#� ���'F *�! �4����� B���$ H��! ) ?9(���	 @�'�	 ���	��– 2	��F�	 HF1� 

 5����	– �!����	 ;�	9�(...  

•••• E���	���0    :   
�������	�  #'Hمع مراعاة الشركات المقامة فى ضرورة تقديم سند الحيازة لموقع المشروع  –' ,	9���	 ,�� ����� B��9�

#� ��F��	 9�4��	 2� �'�1F��	 ����� B��9� H')�1" �� ���� @�#�. ( 

 .2008 لسنه 356الجمھورية رقم  ، وقراررئيس2007 لسنه 350سند لحيازة الموقع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  –
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•••• ������	 B���9�	 :  
–  ,���� ,�� ��=����	 ��(�#�	 C&� ���� :O B��4# �	�� �� � H�(�' 10 % 51%�E�	 H��! 5� �	���� �9�  .�.  
–  B���!��	 ����3���	 �	< ��(�#�	 C&� ����  :O  �(�#�	 ��� �-� 5� B���9�	 ���( �	��' H�(�' B��4# ,���� ,��.  

•••• *���- ��(�# ��&� H��! 5� ���- ,����	.  

  
  

        : : : : اخلطـــــــــــــوات اخلطـــــــــــــوات اخلطـــــــــــــوات اخلطـــــــــــــوات 

•  ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ��� H����	)�������	 ()�F�'��	 ����&  ����� ���"')3 (Z����	 �����' 
 �4��� ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,�����. 

•  �3�41� ��$!�	) ,���� ,��- H��� �$� ��',4��	 �	�"��� ����	 A�� B��4#  ����	 A�� �3�= H��	�� ���� ��'
%� H�����	 ��T H����	 H�����	 )����	 �$!� ,���� I�����	 ,4�	 �	�"	 �1%I����+	 �� * ( �3�4�	 2� �����

 H������ .�����	 �4#�	 *�(� ��	 ,� H�1% A��"�1� 2���!��	 �'���� H' H���1�.  
• H����� ��' ������	 )��#� ,�1�� � ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�^)�������	 ( �	�	��+	 �E�' ���(�� �. 

•  ��9��	 �	������	 ,1��� �3�41� ��$!�	 �(�#1� .�����	 ����	 �� �'�1F��	 ��������' ��#��1�.  
        

        : : : : زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة 

*1F�	 ,���� 5����	 ,���	 2� 	��'�%	 ���% )�'�-  

  
  
  
  
  

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

I�����	 ��%  

  ��$�&�	 ��(�#1� �'����'
 2����1�159 H��� 1981  

100,�   

  

I�����	 ��%  

  �'����' 2����1� ��$�&�	 ��(�#1�
8 H��� 1997  

100,�   

  

 �����	 �3�4�	
��������  

 ���" ���9&)2 ( ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+�'
)�� �	 ���9& �- �	���	 ��(�#�  

        

 * 2����1� ��$�&�	 ��(�#1� H'����'159 H��� 1981.  

 **�	 ��(�#1� �'����' 2����1� ��$�&8 H��� 1997.   
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 إنقسام الشركاتإنقسام الشركاتإنقسام الشركاتإنقسام الشركات

  ::::املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة

••••  H$� � 2� �- B�	�+	 �1�� ��3� 2� 0E�� ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ���� ,��' *1F
 ,�����	 �	�	��� �� ����	 �1% ���	��1�.  

•         �����	  �(�#1� ������	 ��T �����	 ������	 )����	 �$!�          �(�#��	 ,����� �1% ���	���	 2�$���	� �3�4�	 2� �
�����,�����	 Q�6' �3�4�	 2� �4� 

•                 ���(- �	 2��(�# ��	 �4������ �(�#�	 ,����' C�&�	� �3�4�	 2� �1(#��	 ���1�	 2� ���"�	 ,�����	 �����   M�����
 ,�����	 ���%- ��'' M��" � ��	�1�"��(�#�	 ,����	" �" 122.  

• ����	 �$!�  ,�����	� ,�����	 �1% ���	���	 2�$���	 �(�#1� ������	 ��T �����	 ������	 ) 

•  2� ��(- �4�1% ��� ,� ?�����	 ����	 2� I�&��� �"-3 �4#-  

•  �(�#1� B���"�	 �������	 0��� 2� ;��" 

• �� �	���	 �	���	 ����� H' A��� ������ H(�#� H���E H(�# ��� �(�#1� ,���� ��% )��#��4�1% �������	 ��& 

•  ���&�	 �	�- �'��� �	�� ��"��.  

     O �"�& ���! 5� ,��� H���$	 �	����� :O)  5�� H��$��' ��'���	 �	������	 H��( B�%	�� ,��:(O 

,��	 �����:   

–  ?�����	 ����	 2� ,��� ��'��	 ,�% B��4# )�	 ��(�#�	 H��! 5� Q�6�	 2� A�#� ,��	 2�(� 2- 51% ��=���( 

6�	��� Q�:  

–           �(�#�	 F�#� ���'F *�! �4����� B���$ H��! 5� �"�&��	 ��4��	 ���	��)    ?9(���	 @�'�	 ���	��–   2	��F�	 HF1� 
 5����	– �!����	 ;�	9�(... 

E���	�� 0:  

�� ��, 	���9	 H'# مع مراعاة الشركات المقامة فىضرورة تقديم سند الحيازة لموقع المشروع  –��� B��9� �	�������' ,
 ����� B��9� H'#� ��F��	 9�4��	 2� �'�1F��	)�1" �� ���� @�#�. ( 

– 0E���	 ;��!�� )	�9���	 �- J�"���	 F�#� ����� 5��	 ��(�#�	 :  
–   ,E� �	�9��	 �1�� ��3� �	�E B�%	�� 0E���	 B9��!� ���350 H��� 2007��3��	�E� 8  ,E� ����4���	

356 H��� 2008. 

 

;���9�	H�����	  :  

–  ,���� ,�� ��=����	 ��(�#�	 C&� ����:O �	�� �� � H�(�' B��4# 10 % �	�� H��! 5� �E�	 51% .��� �9�.  

–  �(�#�	 ��� �-� 5� B���9�	 ���( �	��' H�(�' B��4# ,���� ,�� B���!��	 ����3���	 �	< ��(�#�	 C&� ����. 

• *���- ��(�# ��&� H��! 5� ���- ,����	.  
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        : : : : طــــــــــــوات طــــــــــــوات طــــــــــــوات طــــــــــــوات اخلاخلاخلاخل

•  ��� H����	 B�	���������	)�F�'  �������	 ����&  ���"')3 (Z����	 �����'  ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,�����
 �4��� 

•  ,���� ,��- H��� �$� ��' �3�41� ��$!�	 ,4��	 �	�"��� ����	 A�� B��4# ����	 A�� �3�= H��	�� ���� ��'
	 �	�"	 �1% ,4�,�����	,�����	 ��%� H�����	 ��T H����	 H�����	 )����	 �$!� ,����  * ( �3�4�	 2� �����

 H������ .�����	 �4#�	 *�(� ��	 ,� H�1% A��"�1� 2���!��	 �'���� H' H���1�.  
• � H����� ��' ������	 )��#� ,�1�� ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�^)�������	 (��� �	�	���	 �E�' ���(.  
•  �(�#1� .�����	 ����	 �� �'�1F��	 ��������' ��#��1� ��9��	 �	������	 ,1��� �3�41� ��$!�	.  
        

        : : : : زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة زمن أداء اخلدمــة 

*1F�	 ,���� 5����	 ,���	 2� 	��'�%	 ���% )�'�	  

  
        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

,�����	 ��%  

 ��(�#1� H'����'
 2����1� ��$�&�	159 

 H���1981*  

  

100,�   

  

,�����	 ��%  

 ��(�#1� H'����'
 2����1� ��$�&�	8 H��� 

1997**  

100,�   

  

 �����	 �3�4�	
��������  

 ���" ���9&)2 ( 2�3#1� �����	 B�	�+�'
)�� �	 ���9& �- �	���	 ��(�#� ��������	  

  

  

  

  

  

  

  *���' 2����1� ��$�&�	 ��(�#1� H'�159 H��� 1981.  

 ** 2����1� ��$�&�	 ��(�#1� �'����'8 H��� 1997.    
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        )))) أشخاص  أشخاص  أشخاص  أشخاص –أموال أموال أموال أموال ( ( ( ( تصفية الشركات تصفية الشركات تصفية الشركات تصفية الشركات 

  السري يف إجراءات التصفية السري يف إجراءات التصفية السري يف إجراءات التصفية السري يف إجراءات التصفية : : : :  املرحلة األوىل  املرحلة األوىل  املرحلة األوىل  املرحلة األوىل –أ أ أ أ 

  

  : املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة 

        ::::اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات 

•         ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ��� H����	)�������	 ()�F�'    �������	 ����&   ���"')3 ( Z����	 �����'  ,�����
 �4��� ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	. 

•  �$� ��' �3�41� ��$!�	������% 2: 

1� �'����' 2����1� H�$�&�	 ��(�#8 ���� 97  

O                   �!� �(�#�	 0$�' ��#����' C�&��	 ?�����	 ���1� H��� �������	 B�	�	 2� H1�(� �- � "�1� *�F& ,�1�� ,��  
�� "��	 B��� H��4� � � "��	 ,�	� �� "��	. 

 ��(�#C�&#�	)  HF��' H�"��– 2��$�(:   
•      ,�% ���� ,��' *1F       ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	          �!� �(�#�	 0$�' ��#����' .�����	 ���1� *��( H���� �1% ���	��1�

 �� "��	.  
•         �� ����	 2�$�� ��(�#�	 H%��� )����	 �$!��	�	��� �� "��	        \�$�� 0� H��4� ���!�� � "� 2����� *�'�-  �� "���	   ;���� 

�� "��	 ��(�#�	 0��� 2� 0E��   

•     �	�E 2� ;��"����� �(�#�	     ����� �	�E �&[� B���1� )5 (   ��% 2��(�#�	 5�     2��'� �41���� H��! ����-      ��&[ ;��" 	<(� ��(�#�	 
 ���" �	�E�(�#1� 

•  ��(�#�	 0��� 2� ���(�����$��H(�#�	 H� "� .  

•      ,�% ���� ,��' *1F    ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ���	��1�  ��� �1%     ���1� *��( H�?�����	 ��#����'   0$�' �(�#�	   ��!� 
�� "��	  

•   �"-     ����	 2� Z��! I�&���?�����	     H�	�&��	 �1% ��� ,� ��(- 2� 3 �4#- 0� B�%	�� �	�E �3�4�	  ,�E� 1271   H���� 2006 
 C�&�	��� "���' ������&�	��(�#1�  

• *1F�	 ,���� ��"&#�	 �E�F'�	 B��"  
(�#� ���	����	:   

•                       ��� �����	 �1% ���	��1� H$� � 2� �- B�	�+	 �1�� ��3� 2� 0E�� ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ���� ,��' *1F
 �� "��	 �	�	���.  

•    )����	 �$!�������	 �����	   ��T ������	    2� ������	 ��!���	      �� ����	 2�$�� H�3	���	 �	�	��� �� "��	      ����!�� � "�� 2����� 
� \�$�� 0� H��4*�'�- �� "��	 ;��� �� "��	  

•  0�B�%	�� �	�E �3�4�	 ,E� 1271 H��� 2006 C�&�	��� "���' ������&�	��(�#1�   
•    @�'�	 ���	��?9(���	 ?�"��	 5�           ,E� 2����1� M���� ������	 ��	�"�	 ��(�#� @��'�	 ��%��#� ���! 159   ���� 81    ,E� 2�����	� 8 

 ����97&� ���� M�(  H". 

• *1F�	 ,���� ��"&#�	 �E�F'�	 B��". 
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 2����1� H�$�&�	 ��(�#1� �'����'159 ���� 81   
O    ������	 )����	 �$!� ,�1�� ,�� �����	 0$�' ��#����' C�&��	 .�����	 ���1� H��� �3�4�	 2� ����� ������	 ��T

�� "��	 B��� H��4� � � "��	 ,�	� �� "��	 �!� �(�#�	.  
        

        ::::زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة 

��% 2����  *1F�	 ,���� 5����	 ,���	 2� 	��'�%	  
        

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  2�(��	���	   

 �����	 ������	 �$!� ����%	  
����% ��T  

  

O100H���   

�=����%	 ,�� �&�� �( 2%  

��(�#�	 �%��� ����%	   2��'�'���  

�����	 �3�4�	  

��������  

 ���" ���9&)2 ( B�	�+�'
 ��������	 2�3#1� �����	

 ���9& �- �	���	 ��(�#�
)�� �	  

        

        ))))شركات األشخاص فقطشركات األشخاص فقطشركات األشخاص فقطشركات األشخاص فقط((((    كة من السجل التجاريكة من السجل التجاريكة من السجل التجاريكة من السجل التجاريشطب قيد الشرشطب قيد الشرشطب قيد الشرشطب قيد الشر: : : :  املرحلة الثانية  املرحلة الثانية  املرحلة الثانية  املرحلة الثانية –ب ب ب ب 

        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

•  ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ���� ,��' *1F.  
• %��� �$!�� �� "��	 _��� ����%	 �1% ���	���	 2�$���	 ��(�#�	 . 

•  ��(�#�	 0��� 2� ���(�� D� �	 �- �� "���' \���.  
•     2������ 5� �#��	 �� � �� ������ 2 ���!�'" 2              �����	 ��� �� "����' ��#���	 D���� 2� )�'�- ��& ��#���	 ���	� 

 51� �� ���$�� ?�����	: 

–  �(�#�	 ,�	�� "��	 �!� B��'�' ������.   
–  H��4�' C&1�� �� "��	 B��� � "��	 ,�	. 

–            (� 2- �1% �4� B��N��	 �	�������' �%� #� 2����	 A��!� ��'1F� H��1� ��' ����� �#��	 D����� ��!� ������	 	<= 2�
 �E�	 �1% ���� �#% ���&'. 

•        ���� �� ����	9��	 2� �(�#�	 �1% �� ���- H�	� �� "��	 ���%- 2% �����	 ,4����3��� ��(�#�	� � "��	 2� �	�E�� 
 ��6�	 �- ��(�#�	 ;���	 ���	9��	 �4�1%.  

• ��"]� ��'F � "��	 2� ����� �� "�1� 53�4��	 *��!�	 ������	 ,3	���	 �	�%� 5� ��%���	 ���4��	 . 

• � "��	 ��'��!� � "��	 ����� ���$�� �� "��	 ���	9��� ��'��!�	 *E	�� ����	 2� B������	� . 

•  �� "��	 �!� �(�#�	 0$� 2�$���	 ?�����	 ����	. 

•   �� "��	 ��' ,4���!��� H��( ,4�����' ��(�#�	 2� �	�E�. 

• ��� ��"&# �E�F' B��"*1F�	 ,� 
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  :اخلطــــوات 
 C�&#�	 ��(�#� �'����':  

•     @�'# ��� H����	      ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	)�������	 ()�F�'     ��������	 ����&    ���"�')3 (  ������'
Z����	 �4��� ��#��	 �	������	� *1F�	  ,�����   

•  ��' �3�41� ��$!�	)2 ( ��% ,��  
��$�&�	 ��(�#1� �'����' 2����1� 8 ���� 97:  

•        2�� .�����	 ����	 2� �(�#�	 ��E �!�' ��#����' C�&��	 ?�����	 ���1� H��� H1�(� �- � "�1� *�F& ,�1�� ,��
 ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	)�������	. (  

  

  

  

  

  :زمن أداء اخلدمة 
��% 2����  *1F�	 ,���� 5����	 ,���	 2� 	��'�%	  

  
  
  
  
  

  :ابل اخلدمة مق
  � يوجد

  

  

  

        عدول الشركات عن التصفيةعدول الشركات عن التصفيةعدول الشركات عن التصفيةعدول الشركات عن التصفية    –ج ج ج ج 
        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

C�&#�	 ��(�#� �'����':   
• �	 2��'! .��"�E�	 �	��	 ��'��� )�FE ��� ���!+	 ��� ���.  

 ��(�#� �'����'�	���	 :�	 �	��	 ��'��� )�FE �� ������	 ��!���	 2� �4"! � �'�1F��	 �	������	 2�(�.��"�E������( :  

•         2�$���	� ����% ��6�	 �����	 ������	 )����	 �$!�  �	�E           ������ 2�(� 2- �1% ��!� D���� �� �� "��	 2% �����	
 �(�#�	 2� . 

•                  �(�#��	 �� "� �1% ���	���	 �	�E 2�$���	� �3�4�	 2� M��3	��� ������	� ����% ��6�	 �����	 ������	 )����	 �$!�
 -�'��	 Z�! 2�. 

•                     ��4�1% ��'���!�	 *�E	�� ������ �(�#�	 2� B����� 2�(� 2- �1% �� "��	 �1% ���	���	 D���� �� ������	 ,3	���	
 �4� ������	 ��!�$�+	� B�	�+	 �1�� ������. 

•        ������� �4�1% ��'��!�	 *E	�� ������ �(�#�	 2� B����� 2�(� 2- �1% �� "��	 2% �����	 D���� �� ������	 ,3	���	
 �4� ������	 ��!�$�+	� B�	�+	 �1��. 

•                       ,�� �� \�$�� ,�� ����"� .- ���� ���! ��� 8 �� "��	 B��� ��& �4' ,�E ���	 �� "��	 ���%�' � "��	 2� B��4#
   	������	 ,����� �1�" � �!� �1% ��"- 2� H�� >�"��	�  ����"���	 ;<= ����� .�� \�$��� ��"�	 ;<4' �"�&�	 

 ���	����	 �1% H��% 2� M�'���� �4F�#� >��3��	� �(�#�	. 
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  تصفية املنشأة الفردية

   :املستندات املطلوبة

•  B�#���	 ��E �!�' B�#���	 *!�" 2� 0E�� ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ���� ,��' *1F.  
•  B�#���	 ����� *��( B��".  
• � B�#���	 *!�" ��(�� 2� B��"��(�1  \���	 *F#' B�#���. 

•  �"-H�1% ��� ,� .�����	 ����	 2� Z��! I�&��� 2� ��(-  3 ��4# . 

•  *3	�$�	 2� 2����4#� B�#���	 �1% ���!��� .	 ���� ,��' ��������	 . 

•  *1F�	 ,���� ��"&# �E�F' B��". 

        

        : : : : اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات 

•     @�'# ��	 H����	      ��(�#1� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	)�������	 (�"'  ��)3 (   Z����	 �����'   �������	 ����& )�F�'
 �4��� ��#��	 �	������	� *1F�	  ,�����.  

•  ��' �3�41� ��$!�	2��% ,��  .   

H1�(� �- B�#���	 *!�"� ?�����	 ����	 2� �(�#�	 ��E �!�' C�&��	 ?�����	 ���1� *�F& ,�1�� ,��.   

        

        : : : : زمن اداء اخلدمةزمن اداء اخلدمةزمن اداء اخلدمةزمن اداء اخلدمة

��% 2����  ,���	 2� 	��'�%	 *1F�	 ,���� 5����	  

  

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 2��'�'���   
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        النشر فى صحيفة االستثمارالنشر فى صحيفة االستثمارالنشر فى صحيفة االستثمارالنشر فى صحيفة االستثمار

         : : : :العقود والنظم األساسية للشركات واملنشآت الىت مت تأسيسهاالعقود والنظم األساسية للشركات واملنشآت الىت مت تأسيسهاالعقود والنظم األساسية للشركات واملنشآت الىت مت تأسيسهاالعقود والنظم األساسية للشركات واملنشآت الىت مت تأسيسهاقرارات التأسيس وقرارات التأسيس وقرارات التأسيس وقرارات التأسيس ونشر نشر نشر نشر 

 ::::إصدار الصحيفة اpانية إصدار الصحيفة اpانية إصدار الصحيفة اpانية إصدار الصحيفة اpانية   ))))أأأأ    

        ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

• �#��	 *1F��� ��' ��% ������	 B�	�� 2� H3� ���	 ��'  �(�#�	 ��. 

• � ��	 �- ��(���	 B�	�� @�'# 2� �4����	 ��% �������	 � �!"�	 ,1���� B�#���	 �- �(�#�	 2� ���"�	 Q�
 � �!"�	. 

• B��" � �!"�	 B�	�� @�'# 2� �4����	 ��% �������	 � �!"�	 ,1���� � ��	 9	�� �- ��"&#�	 �E�F'�	 . 

        

        ::::اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات 

• �1% *1F�	 ,��� 0�E���(�#�	 >1�' A���� �(�#�	 ����� ��' ��% ������	 B�	�� 0� H3� ���	 ��' �#��	 *1F .  
•  B�	�� 2� �#��	 *1F @�<(� ,���	� ����	 0� �=���" ��' ������	 B��4# �- �	��� � �!"�	 B�	�� ,���	

 ������	.  
•  ��$!*1F�	 ,���&���	 ,���� � 2� �������	  ��' � �!"�	 B�	�� @�'#48 � �!"�	 B�	�� ,���	 2� �%�� 

 ������	 B��4# �- �	���.  
        

        ::::زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة 

• 48 ,���	 ��' �%��  � �!"�	 B�	�� B��4# �- �	��� ������	 B�	�� 2� ������	.  
•  �"�&��	 ,E��	 ��& 2� �(�#1� �������	 � �!"�	 �	�"� >E�� 2% ,�����	 2(��16035.   

  
 

 ::::اpانية اpانية اpانية اpانية صحيفة صحيفة صحيفة صحيفة عدد العدد العدد العدد النسخ لنسخ لنسخ لنسخ لزيادة زيادة زيادة زيادة   ))))بببب    

        ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

•  2� H3� ���	 ��' �#��	 *1F �����	 �����' � �!"�	 @�'#. 

•  B�#���	 �- �(�#�	 2� Q�� � �- ��(�� ���N��	  + ��"&# ��'��. 

•  B��" B���"�	 �������	 � �!"�	. 

•  @�'�	 2� D���	 B���9 �'��� �	�� ��"��) �"- +B��". ( 

        

        ::::ت ت ت ت اخلطـــــــــوااخلطـــــــــوااخلطـــــــــوااخلطـــــــــوا

•  ;�%- B��(<��	 �	�������' �����	 �����' � �!"�	 @�'# ��� H����	.  
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• �	�+	 ��'���' �����(�+	 @�'' D���	 B���9 �'��� �	��. �- �����(�+�' �3�4�	 )��� �!- ���9& �- �3�4��' 
 B�!�	 AF����	 )��� �!- �- �#���	 �- F���- �- ��1�%���+	.  

• 	 D���	 ,���� ��$!�	 ���L	 ����E���	 �� �����	 �����' � �!"�	 @�'# 2� �'�1F�� : 2�9 : 11 C   
 �(�#�	 ����3�� 2�(� ,����	 ,�% ���! ��� ������	 ,�� � � �� ,����	� 8 �����	 ������.  

        

        ::::زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة 

 2�3 ��� 7 ��% ,��- .  

  

        ::::ملحوظة ملحوظة ملحوظة ملحوظة 

� �	 �- ��9�1���	 �61��' �#��	 ���! �� ��$!� ,�� ����CD �4����3�� �1% �#��	� �(�#�	 2� .  
 

        

        

        ::::فى حالة زيادة نسخ لعدد الصحيفة اpانية فى حالة زيادة نسخ لعدد الصحيفة اpانية فى حالة زيادة نسخ لعدد الصحيفة اpانية فى حالة زيادة نسخ لعدد الصحيفة اpانية مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

�	������� �  

 )�����&�	 �'���  �(�#�	 )��   ��%
D���	  

���&�	 �'���  
 2�(��	 �	��  

�(�#��=��� �  10  
200 F�� ��'���	 �61��' ,�   

400��'���	 �61�	� ��'���	 �61��' ,�   

 �	< ��(�#
B���!��	 ����3���	  

10  
150F�� ��'���	 �61��' ,�   

300��'���	 �61�	� ��'���	 �61��' ,�   

 2��$��	 ��(�#  

 ��"���	 ��(�#�
	�F��'�  

10  
100 F�� ��'���	 �61��' ,�   

200��'���	 �61�	� ��'���	 �61��' ,�   

 ������	 ,��	� �����	 �#�
 ���	 �Y#���	� ��(�#1�  

�4����� ,�        

  

���� �	 �Y#���	  10  
100F�� ��'���	 H61��' ,� .  

200��'���	 �61�	� ��'���	 H61��' ,�    

 �����(��	 @�'
 .�	��	 ��'���'

 ���9& �-
)�� �	  
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        نشر تعديالت القرارات والنظم االساسية للشركات واملنشآتنشر تعديالت القرارات والنظم االساسية للشركات واملنشآتنشر تعديالت القرارات والنظم االساسية للشركات واملنشآتنشر تعديالت القرارات والنظم االساسية للشركات واملنشآت

        

        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

•  ��' �#��	 *1F H3� ���	. 

•  ��"�����& �'��� �	�� �#��	 ) �"- +B��" ( 

•  Q�� � �- ��(�� + ��"&#�	 A��!� B��". 

•  ;�#� *�1F��	 ������	. 

•  2� ��(- H�1% ��� ,� Z��! ?�����	 ����	 2� 5��� I�&���3 ��4#  

• � �"�	 A'F B��" ,���� ,�� �������	 ���% �- �	�	�E 51% H�� 2� ��(	 ���� ���! 5� � ��������	 2�3#�	 2
 ?�����	 ����	 5� �������' �#N� � ?�����	 �4#�	 5� ����� � ,��&�. 

•                    B�	�� ���	�� ���� 2�!� @�<� ���� �	 �Y#���	 ���! �� �������	 B�	�� 2� H"!� A'� .<�	� ������	 *1F 2� B��"
 *�1F��	 ������	 �1% �������	. 

  
 

        ::::اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات 

•  ��	 H����	                ,�E� ���"�' �#��	 *1F �� ���� ����&�	 �'��� ������ �	������	 ���	��� � �!"�	 @�'# )2 (  ������'
                  ��'�� 2� B��"� �(�#�	 2� Q�� � �- ��(�� 0� �=�#� �	���	 �	������	 H' ������ �������	 ����& )�F�' �����	

  ��"&#�	.  
•     ��	 ��'���' �����(��	 @�'' ���&�	 �'��� �	��  �- ��1�%�����	 �- �����(���' �3�4�	 )��� �!	 ���9& �- �3�4��' .�	

 B�!�	 AF����	 )��� �!	 �- F���	.  
•  ,��� J�"' �3�4�	 ���' 0�9���	 B�	�	 ��& 2� � �!"�	 2� �'�1F��	 D���	 ,���� ��$!�	.  

        

        ::::زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة 

 2�10��% ,��-  ��	 25 ��% ,�� .  
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        :::: اخلدمة  اخلدمة  اخلدمة  اخلدمة مقابلمقابلمقابلمقابل

��������	  

 )�����&�	 �'���  �(�#�	 )��   ��%
D���	  

���&�	 �'���   
 2�(��	 �	��  

 O��=��� ��(�#  

 O,4���' ��"���	 ��(�#  

 O ����3���	 �	< ��(�#
B���!��	  

10  

20 �"E	 �!� B�!	��	 HE���	 ,� 200 
F�� ��'���	�61��' ,�  

40 �"E	 �!� B�!	��	 �E��1� ,�   
400��'���	 �61�	� ��'���	 H61��' ,�   

 O2��$��	 ��(�#  

  

 O�F��'�	 ��"���	 ��(�#  

10  

20 �"E	 �!� B�!	��	 HE���	 ,� 100 
F�� ��'���	�61��' ,�.  

40 �E��1� ,� �"E	 �!� B�!	��	  
 200��'���	 �61�	� ��'���	 H61��' ,� .  

 ���% ������ �#�
 �4��� ��(�#�	
 ������� ������	

���� �	 �Y#���	  

 O���� �	 �Y#���	  10  
100 ��'���	 �61��' ,�   

 200��'���	� ��'���	 �61��' ,�   

 �����(��	 @�'  

 .�	��	 ��'���'  

)�� �	 ���9& �-  
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        نشر بعض القرارات اخلاصة نشر بعض القرارات اخلاصة نشر بعض القرارات اخلاصة نشر بعض القرارات اخلاصة 
        

        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

•  H3� ���	 ��' �#��	 *1F. 

•  �#��	 ���& �'��� �	�� ��"�	) �"	 +�"B�. ( 

•  Q�� � �- ��(�� + ��"&#�	 A��!� B��". 

•    ,E� 2������' B��	��	 �	�� %�	� ��	9���' 0�����' �3�4�	 ��3� �	�E8  ����� 97  �	��E �-  ����	9�   �'�����' F�#���	 
���%��#�1 B�!�	 AF����	 ,��' ������	 . 

•            C�&#- ��(�# 2� ��!���' C&���	 �3�4�	 ��3� �	�E �- �3�4�	 ��3� �	�E          0�� I������	 �- �	���- ��(�# ��	 
 ,E� 2�����	 ,�(!� M���� ������	 ��(�#�	 ���! �� @�<� ,=���%8 ���� 97 ,E� 2�����	� 159 ���� 81.  

  

        ::::اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات 

•                  ,�E� ���"�' �#��	 *1F �� ���� ����&�	 �'��� ������ �	������	 ���	��� � �!"�	 @�'# ��	 H����	)2 (  ������'
�	                  ��'�� 2� B��"� �(�#�	 2� Q�� � �- ��(�� 0� �=�#� �	���	 �	������	 H' ������ �������	 ����& )�F�' ����

  ��"&#�	.  
•                  �- ��1�%����	 �- �����(���' �3�4�	 )��� �!	 ���9& �- �3�4��' .�	��	 ��'���' �����(��	 @�'' ���&�	 �'��� �	��

�	 AF����	 )��� �!	 �- F���	 B�!.  
•  ,��� J�"' �3�4�	 ���' 0�9���	 B�	�	 ��& 2� � �!"�	 2� �'�1F��	 D���	 ,���� ��$!�	.  
        

        ::::زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة 

 2�10 ��	 ��% ,��- 25 ��% ,�� . 

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 
        

���������	  
���&�	 �'��� )��  �(�#�	 )��  

���&�	 �'���   D���	 ��%  
 2�(��	 �	��  

O 	 �	�	���	 �"�&�'���	9� 
  B�!�	 AF���1� F�#��	 

O  ��	9���' 0����	 �	�	�E
 2������' B��	��	 �����$�	�

 ,E�8 ���� 1997 

O  �"�&�	 �	�	���	 �#�
��!��	 � _����'  

 ��(�#� ��=����	 ��(�#
 ��(�#�	� ,4���' ��"���	
 ;���!��	 ����3���	 �	<  

 ��(�#� 2��$��	 ��(�#�
�F��'�	 ��"���	  

20�	 ,�  �!� B�!	��	 HE��
 �"E	100,�   

10  
 ��'���' �����(��	 @�'
 )��� �!	 �- .�	��	

 B�!�	 AF����	  
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  ::::توثيق أعداد صحيفة االستثمار للخارجية توثيق أعداد صحيفة االستثمار للخارجية توثيق أعداد صحيفة االستثمار للخارجية توثيق أعداد صحيفة االستثمار للخارجية 

        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة  
 

••••  �����&��' �4������ �=����%	 *�1F��	� �(�#1� B���"�	 � �!"�	 �	�%� �"- 2� D��. 

••••  ����E���& �'��� �	��	  A�����. 

••••                 �	�	����	 ,�E�- 2�$�� 2- �1%� �����&��' �4����� *�1F��	 � �!"�	 �	�%	 ����%� *1F' �(�#�	 2� *�F&
 �=���" D����� � �!"�	 �	�%- ,�E�-� ������	 �	�� ,�E�-� �4&��	���. 

•••• �(�#1� ?�����	 ����	 2� Z��! 5��� I�&���. 

••••  Q�� � �- ��(�� B��" + ��"&#�	 A��!� B��".  

        

        ::::اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات 

•                   ,�E� ���"�' �#���	 *1F �� ���� ���&�	 �'��� ������ �	������	 ���	��� � �!"�	 @�'# ��	 H����	)2 (
                  �(�#��	 2�� Q�� � �- ��(�� 0� �=�#� �	���	 �	������	 H' ������ �������	 ����& )�F�' �����	 �����'

  ��"&#�	 ��'�� 2� B��"�.  
• �&�	 �'��� �	�� ���"' �3�4�	 ���9&' ��2 �3�4��' .�	��	 ��'���' 5����	 �����' .  
•  ,��� J�"' �3�4�	 ���' 0�9���	 B�	�	 ��& 2� � �!"�	 2� �'�1F��	 D���	 ,���� ��$!�	.  
        

        ::::ـة ـة ـة ـة زمن آداء اخلدمزمن آداء اخلدمزمن آداء اخلدمزمن آداء اخلدم

��% ,��.   

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  �	���	 2�(�  

���	 � �!" ����%	 *�(� A��"�' ����

 ����	 �- �	���	 51% �����&�	 B�	9�

H����� �	���	  

100 ,� �	�� ��% �- �	�E �( 2% 

H�����  

 ���"' �3�4�	 ���9&'2 ��'���' 5����	 �����' 

�3�4��' .�	��	  
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   النشر للشركات الىت مل تستكمل إجراءات التأسيس النشر للشركات الىت مل تستكمل إجراءات التأسيس النشر للشركات الىت مل تستكمل إجراءات التأسيس النشر للشركات الىت مل تستكمل إجراءات التأسيسرسومرسومرسومرسوماسرتداد اسرتداد اسرتداد اسرتداد 

        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة  
 

• ���R' *�F& �	��'��� �������	 ����& )�FE ��3� ,��' �#��	 . 

•  �� ����	 ,�	 ���!�� ��"&#�	 A��!�� ��(�� B��".  

        

        ::::اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات 

•  �'�1F��	 �	������	 ,�1��� �������	 ����& )�FE ��3� ��	 H����	.  
•  C�&�	 @�#�	 ,���� �"� �����' �����	 �����	 )�FE ��	 ��$!�	�'���'#��	  �.  
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  د بنسخ الصحيفةد بنسخ الصحيفةد بنسخ الصحيفةد بنسخ الصحيفةتصحيح خطأ وارتصحيح خطأ وارتصحيح خطأ وارتصحيح خطأ وار

        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة  
 

•       ��F&	 �4' ��	��	 � �!"�	 �	�%	 +       ��F& �- ��'F� �F&�	 2- 2� �(��1� � �!"��' ��#���	 ������	 2� B��"
 H�	< �������'. 

•  Q�� � �- ��(�� + ��"&#�	 A��!� B��".  

        

        ::::اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات 

• F� �F&�	 2�( 	<� �F&�	 \�!"� ,�� ��'.  
•                  �������	 B�	�� A��F 2% �(�#�	 �����' �F&�	 \�!"� ,�� �(�#�	 �'E 2� �F&�	 2�( 	<� /    ,���� �������	

 �4�	�%� ��F&	 �4' ���	 D���	 *!�� �(�#�	 �� � �1% ������	 ��' � �!"�	 �	�%� �#��	.  
• 	 ,�� ������	 �- ������	 B�	�� �'E 2� �F&�	 2�( 	<� B�	�+	 A��F 2% \�!"��.  

        

        ::::زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة 

��% 2����.   

        

        ::::مقابل اخلدمــة مقابل اخلدمــة مقابل اخلدمــة مقابل اخلدمــة 

• �(�#�	 �� � �1% �F&�	 \�!"� ,�� �(�#�	 �'E 2� �F&�	 2�( 	<�  

• B�	�+	 A��F 2% \�!"��	 ,�� ������	 �- ������	 B�	�� �'E 2� �F&�	 2�( 	<�  
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        اعتماد احملاضراعتماد احملاضراعتماد احملاضراعتماد احملاضر
        اضعة ألحكام القانون اضعة ألحكام القانون اضعة ألحكام القانون اضعة ألحكام القانون بالنسبة للشركات اخلبالنسبة للشركات اخلبالنسبة للشركات اخلبالنسبة للشركات اخل    ية العامة العاديةية العامة العاديةية العامة العاديةية العامة العاديةاعتماد حماضر اجتماع اجلمعاعتماد حماضر اجتماع اجلمعاعتماد حماضر اجتماع اجلمعاعتماد حماضر اجتماع اجلمع

        1981////159 والقانون رقم  والقانون رقم  والقانون رقم  والقانون رقم 1997 لسنة  لسنة  لسنة  لسنة 8رقم رقم رقم رقم 
        ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

•  ,��' *1F �	���	 ��(�#� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ���� ����	 2� 0E�� �4���&� �(�#�	 ��%�'F� �1% / ��3�
�� ��(��' �- B�	��	 �1�� �- C�& Q�� �' �- ���	 Q�� ���	��	 �$!��	 �&	� . 

•  H����	 H�����	 )����� �$!� ����'�(�	 �1% `���� �(�#�	 ��%�'F� �1% + �1% �=����%	 *�1F��	 ��"�	 2� ��%
����� 2�(� 2- 2� � ���	 2��-� B�	�+	 �1�� ��3� ��'��! *E	�� 8 ��'��!�	 *E	�� 8 �	�"�	 .9��� 9�4��	

(���	 .9 ��'��!�1� ,���	 ����	 �	� H'�� �61' 	<	25%' �'�� 2- �1%� �(�#�	 ����-� 2� ��(�� " �$!��	 *1
�	 B�	�+	 �1�� ��$%- ����-! )������' 2��$�. 

•  �(�#1� �����	 ,���	) H������� ( ���� 2-. 

•  ���	��	 ��4�1� �	�%��	 ����� �� � �� B�	�+	 �1�� ��$%-�� 2��=����	���'��!�	 *E	��)  ���&' )�����	 �'E
)�����	 ,��� ����+	 ,�� �4��' 2� ���� M���� �#%. ( 

• �4#- H��� �"E- �!'  )������ A!� .�����	 ����	 2� Z��! I�&��� 

•  ���� 2- ��$�� �. 

•  #(���$!  " B�	��	 �1�� /2��=����	" �� 0E�� ��� �	�"�	 .9��� 2�� ,4	 �1% ��'��!�	 *E 2� 0E�� 2-
 H����3�� �!�� H�� ,��� H��' H����. 

•  ���� 2� ������	 ��'1F� M��'F �4�1% �������	 ���( �	��� ��' ������	 �� �4�#E��� ,� ���	 ������	 ,3	���	�4' M����� 
 �4�1% ��'��!�	 *E	�� ������ �(�#�	 2� ������	 B�	�+	 �1�� ������ �4� ������	 ��!�$�+	. 

• �	�����&�	 �'���  . 

• H"�& ���! �� �'�1F��	 �	������	:   
–  ������� + ����	 ��$%]� 2�����	 ��'E �	�	�E� + H�"&#�	 ��'�	 ��" + ���- ,����	 2��=����	 �- *����	 ��$%]�

 *����	 +�$%�	 �!- 2�( 	<� �	�!�	 *�! ����	 �4� �- C�&��	 ��9��	 �- �	�9��	 �1�� ��3� ���	�� ���� ����	 �
 ,���	 )�F���'. 

–   ��'��!1� ���� *E	�� 2���� ���! 2�'��!��	 ���� ��E B��4# � ��� 2� ��'��!�	 *E	�� �	<�%- +� 2�����	 ��'E �	�E +
 ���� 2- \�#���	 ��'�F&. 

•  �� "��	 ���! ��) :2 � �!" �#� B����  + ���	����' ��(�#�	 �- 2��=����	 �- � "��	 2� �	�	�E��� "��	 ���%- �1%. ( 

•  ���! ��B���9 ����	 �-�  ���(��' �1"�	 ����	 �-� �	�� F�#' H' C&���	 ����	 �-� ���! ��/ �� B���9�	 ���(��	  
 ����	 �-� : 

- (B���9/ ��(�' B��4# *���' @��'��' .����	 )	���	 A��F 2% ���(��	:  
– � ,�&����	 a1'�1� .����	 )	��+�' ��(�' B��4# ����	 �-� ���(��. 

–  ������	� �4�% B�	�+	 �1�� ������ �4� ������	 ��!�$��	 �4' A���� �4�1% ��'��!�	 *E	�� ������ ������	 ,3	���	
 �(�#�	 2�. 

).��"�E�	 �	��	 ��'��� )�FE ��� ���!+	 ��� ���!�	 2��'(  
* (B���9/ ���(��	 J�'��	� ���F���!�	 A��F 2%:  

– ,�����	  �	����� ,E� �! "' �4!�$�� A'� ���	�19 ��' )- ( ���F���!�	� J�'��	 A��F 2% B���9�	.  
I (B���9/ ���(��	 ��3	��	 B�"��	 A��F 2%:  

– ,���� �	������	  ,E� �! "' �4!�$�� A'� ���	�19 ��' )* (2��=���1� ��3	��	 B�"��	 A��F 2% B���9�	/��(�#�	.  
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        املطلوبةاملطلوبةاملطلوبةاملطلوبةوات وات وات وات اخلطـاخلطـاخلطـاخلطـ

• ��	 �	���	 ��(�#� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ��� H��)�����	 �������	 ( ,E� ���"')2 ( )�F�' 5����	 �����'
 H1�(� �- B�	�+	 �1�� ��3� 2� ��E�� ��(�#�	 � �����1� ��9(���	 B�	�+	 ��3� ��� *1F ,����� �������	 ����&

 ����� �(�#�	 2� Q� � *���� �- 5��� ��(��'C�&��	 @�'#�	 ��� �4��� ��#��	 �	������	 H'  
•  ���&�	 �'��� �	�� .  
•  ���&�	 �	�- 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��� ��$!�	 .  
•  ����4���	 ���# ,��&' H��&� ;����%	 ��' �$!��	 ,�1��.  

        ::::زمـــن اداء اخلدمـة زمـــن اداء اخلدمـة زمـــن اداء اخلدمـة زمـــن اداء اخلدمـة 

��% 2���� *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	 .  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

����&�	 �'��� )�  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

محضر أجتماع الجمعيه 
  العامه

   	��	!�Bجنيه للنسخه100

فى حاله طلب التصديق من 
مكتب وزارة الخارجية 

قطاع خدمات الملحق ب
ا�ستثمار على محضر 
اجتماع الجمعيه العامه 

  العاديه

   	��	!�Bجنيه للنسخه100

�������� �����	 �3�4�	  

 ���" ���9&)2 ( B�	�+�'

 ��������	 2�3#1� �����	

 ���9& �- �	���	 ��(�#�

)�� �	  
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        اعتماد حماضر اجتماع جمالس االدارةاعتماد حماضر اجتماع جمالس االدارةاعتماد حماضر اجتماع جمالس االدارةاعتماد حماضر اجتماع جمالس االدارة

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

        ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

•    ,��' *1F   	 B�	�+	 ,�% ����      �	���	 ��(�#� ��������	 2�3#1� �����         �����	 2� 0E�� �4���&� �(�#�	 ��%�'F� �1% /  ���3�
 �$!��	 �&	� �1���	 2� Q�� � �- C�& Q�� �' �- ���� ��(��' �- B�	��	 �1��.  

• �����	 0E	� 2� B����%- �	���	 B�	��	 �1�� �$!�  )�����	 ��3� 2� 0E�� + ���	 2��-. 

• ��	 ,���	 �(�#1� ���) H�������( 

• �4#- H��� �"E- �!' .�����	 ����	 2� Z��! I�&��� *1F�	 ,���� D���� �'E . 

• B�	��	 �1�� ��$%-��$! >#( 

•  ���� 2- ������� 

•  ���� 2- ��$�� � 

• � ����	 ��$%]� 2���� ��'E �	�	�E +���� 2- ,4� H�"&#�	 ��'�	 ��" 

•  ���! ��	���	 �-�� �	���	 ���(�� �� �1"�	��� 2�	�!�	 *�! *E	���	 �- @�'�	 B��4#    

•  ���(��' �1"�	 ����	 �-� �	�� F�#' H' C&���	 ����	 �-� ���! �� ����	 �-� B���9 ���! ��/ �� B���9�	 ���(��	  
 ����	 �-� : 

- (B���9/ ��(�' B��4# *���' @��'��' .����	 )	���	 A��F 2% ���(��	:  
– �' ��(�' B��4# ����	 �-� ���(��� ,�&����	 a1'�1� .����	 )	��+. 

–  ������	� �4�% B�	�+	 �1�� ������ �4� ������	 ��!�$��	 �4' A���� �4�1% ��'��!�	 *E	�� ������ ������	 ,3	���	
 �(�#�	 2�. 

).��"�E�	 �	��	 ��'��� )�FE ��� ���!+	 ��� ���!�	 2��'(  
* (B���9/A��F 2% ���(��	 J�'��	� ���F���!�	 :  

–  ,E� �! "' �4!�$�� A'� ���	� �	������	 ,����19 ��' )- ( ���F���!�	� J�'��	 A��F 2% B���9�	.  
I (B���9/ ��3	��	 B�"��	 A��F 2% ���(��	:  

–  ,E� �! "' �4!�$�� A'� ���	� �	������	 ,����19 ��' )* (��=���1� ��3	��	 B�"��	 A��F 2% B���9�	2/��(�#�	.  
•  *���]� ���- ,����� 

•  )�� J����� �� ����� *��� �- ���#-�  B�F���	 " A159��� 1981 + "  D�����	 �'�� �����	 ��%  
• ���&�	 �'��� �	�� ��"��. 

 

        ::::اخلطـــوات اخلطـــوات اخلطـــوات اخلطـــوات 

•  �	���	 ��(�#� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ��	 H����	)�����	 �������	 ( ,E� ���"')2 (���' )�F�' 5����	 ��

 H1�(� �- B�	�+	 �1�� ��3� 2� ��E�� ��(�#�	 � �����1� ��9(���	 B�	�+	 ��3� ��	 *1F ,����� �������	 ����&

C�&��	 @�'#�	 ��� �4��� ��#��	 �	������	 H' ����� �(�#�	 2� Q� � *���� �- ���� ��(��'.  
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•  ���&�	 �'��� �	��.    

• � ��' �3�4�	 ��� ��$!�	 ����4���	 ���# ,��&' H��&� ;����%	 ��' �$!��	 ,���� ���&�	 �	�- 2�9 �$.  

        

        ::::اخلدمة اخلدمة اخلدمة اخلدمة زمــن اداء زمــن اداء زمــن اداء زمــن اداء 

��% 2����*1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	  .  

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 �1�� )����	 �$!� ����%	
B�	�+	  

 O 100 ,� B�!	��	 �&��1�  

  

�	 *1F ���! �E A��"� 2�
 A!1��	 �����&�	 B�	9� *�(�

�������	 ����& )�F�' �1% 
B�	�+	 �1�� )����	 �$!�  

O 100B�!	��	 �&��1� ,�   
  

  

  

�������� �����	 �3�4�	  
 ���9& �3�4�	 5����	 �����'

 ����& )�F�'�������	  
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س االداره يف الشركات املساهمة أو املديرين يف الشركات ذات املسئوليه س االداره يف الشركات املساهمة أو املديرين يف الشركات ذات املسئوليه س االداره يف الشركات املساهمة أو املديرين يف الشركات ذات املسئوليه س االداره يف الشركات املساهمة أو املديرين يف الشركات ذات املسئوليه التصديق علي قائمه أعضاء جملالتصديق علي قائمه أعضاء جملالتصديق علي قائمه أعضاء جملالتصديق علي قائمه أعضاء جمل
            81 لسنه  لسنه  لسنه  لسنه 159احملدودة املقامة وفقا ألحكام القانون احملدودة املقامة وفقا ألحكام القانون احملدودة املقامة وفقا ألحكام القانون احملدودة املقامة وفقا ألحكام القانون 

        

 ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

•    *1F ,����  ,��'    �	����	 ��(�#� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ����   �- �(�#��	 ����� �- B�	�+	 �1�� ��3� 2�
�41�(� ��3���	 ����%� . 

•            �(�#�	 ���� �- ;�	��	 �1�� ��3� 2� B������	 ��3���	 �"-    �(�#�	 ��%�'F� 51% �	�!�	 *�!'    ,���&' ,��&�� 
�(�#�	. 

•  ?�����	 ����	 2� Z��! I�&��� *1F�	 ,���� ,�� D����'. 

•  5����	 ,���	 2� ;��"	 �- 2��=����	 �(�4� �'����' �"�&� H������ �&- 0� ��(�#�. 

•  �	�� ��"�����&�	 �'���.  

•  A	���	 ,���-� ,�1�� �� H'����� �����	 �- B�	�+	 �1�� ��3� 2� ��(�� �- Q�� �.  
        

        

        ::::اخلطـــوات اخلطـــوات اخلطـــوات اخلطـــوات 

••••  �	���	 ��(�#� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ��� H����	)�����	 �������	 ( ,E� ���"')2 ( )�F�' 5����	 �����'
�������	 ����& B�	�+	 �1�� ��3� 2� ��E�� ��(�#�	 � ������	 2�3#� ��9(���	 B�	�+	 ��3� ��	 *1F ,����� 

C�&��	 @�'#�	 ��	 �4��� ��#��	 �	������	 H' ����� �(�#�	 2� Q� � *���� �- ���� ��(��' H1�(� �-.  
••••  ���&�	 �'��� �	��.  
•••• ,���� ���&�	 �	�- 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��� ��$!�	 �4��&� �=����%	 ��' �'�1F��	 D���	 ��% @�<(� �$!��	 

 ����4���	 ���# ,��&'  

        

        ::::زمــن اداء اخلدمة زمــن اداء اخلدمة زمــن اداء اخلدمة زمــن اداء اخلدمة 

��% 2���� .  
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 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 �- B�	�+	 �1�� ��3�E ����%	
2������	.  

100B�!	��	 �&��1� ,�   

 �����&�	 B�	9� *�(� A��"�
 A!1��	�������	 ����& )�F�' 

 �- B�	�+	 �1�� ��3�E �1%
2������	.  

100B�!	��	 �&��1� ,�   

  

 �%��� �$!� ����%	�	 ��(�#
C�&#�	 ��(�#�  

 O 2��' �'���  

�����	 �3�4�	��������   

 ���" ���9&)2 ( B�	�+�'
 ��������	 2�3#1� �����	

 ���9& �- �	���	 ��(�#�
)�� �	  
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        التصديق على قوائم املساهمني أو الشركاء التصديق على قوائم املساهمني أو الشركاء التصديق على قوائم املساهمني أو الشركاء التصديق على قوائم املساهمني أو الشركاء 

            1981 لسنه  لسنه  لسنه  لسنه 159بالنسبة للشركات اخلاضعة ألحكام القانون بالنسبة للشركات اخلاضعة ألحكام القانون بالنسبة للشركات اخلاضعة ألحكام القانون بالنسبة للشركات اخلاضعة ألحكام القانون 

        ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

••••        � "�	 *!�" 2� ,����	 ����%�	 *1F)            ��	 2�� Q� � C&# .- �- H1�(� �- B�	�+	 �1�� ��3�   Q��� �' �(�#
��' �(�#�	 ,��&' ,��&� ,����	/�	���	 ��(�#� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ����. ( 

••••          *�! �����	 �- ;�	��	 �1�� ��3� 2� ;����� ��3���	 �"-   �	�!�	  +     �(�#�	 A�� 51% ;��"   �(�#�	 ,��&' ,��&�
H'�(� ,�&' ����&�� ��'��!�	 *E	�� 2� H�E��� +  *E	���	 2���� ���. 

•••• ����	 2� Z��! I�&��� ?�����	 ) D���� �1% Q�� ,���	�";4# ���� 2� ��(- ��. ( 

••••    �(�#1� �����	 ,���	 ;��" / ��(�#�	 � �!" /�!" �������	 � "����� �&� ����"   ��(�4' ��"�&�	 B����	 �"�&�
 ��(�#�	 �- 2��=����	. 

••••      H' �'�� �	�!�	 *�! 2��=����	 �- ��(�#�	 ��� ;��"��	���	� 2�' ��� 5��	  ,��&' ,��&� 2��=����	 �- ��(�#�	
 �(�#�	. 

••••  ���� ���! 5����	��5��	 A��� ��(�#�	 � 2��=����	 2�' : 

−   ��=����	 ��(�#� �'����'              �&' ,��&� ������	 A	���	 �"��' A��F 2% ��(1��	 ��� �	��F&� ;��" ,���� ,�� � ,�
 �(�#�	. 

−     B���!� H���3�� �	< ��(�#� �'����'   ��" ,���� ,��           ,��&� �	�!�	 *�! 5����	 �- 5����	 C"!�	 0�' ��% B
�(�#�	 ,��&'.  

••••  �	�� ��"�����&�	 �'���. 

  

  : اخلطــواتاخلطــواتاخلطــواتاخلطــوات

••••          �	���	 ��(�#� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ��� H����	) �����	 �������	 (   ,E� ���"')2 (   5�����	 �����'
       B�	�+	 ��3� ��� *1F ,����� �������	 ����& )�F�'      ���3� 2� M��E�� ��(�#�	� ������	 2�3#� ��9(���	 

                   ���� ��4��� ��#��	 �	������	 H' M����� �(�#�	 2� Q� � *���� �- 5��� ��(��' H1�(� �- B�	�+	 �1��
 C�&��	 @�'#�	.  

••••  ���&�	 �'��� �	��.  

•••• &' H��&� ;����%	 ��' �$!��	 ,1��� ���&�	 �	�- 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��	 ��$!�	 ����4���	 ���# ,��.  
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        ::::زمن اخلدمة زمن اخلدمة زمن اخلدمة زمن اخلدمة 

   يومان عمل 

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

��(�#�	� 2��=����	 ,3	�E ����%	 �  100B�!	��	 �&��1� ,�   

O �����&�	 B�	9� *�(� A��"� 
 ��3�E �1% 0�����' A!1��	

 2��=����	.  

100B�!	��	 �&��1� ,�   

��(�#�	 �%��� ����%	 �  O�'��� 2��'   

�������� �����	 �3�4�	  

 ���" ���9&)2 ( B�	�+�'
 ��������	 2�3#1� �����	

�	 ��(�#� ���9& �- �	��
)�� �	  



55 

            اعتماد القرارات االداريه بالنسبة للشركات ذات املسئولية احملدود املنشاة وفقا ألحكاماعتماد القرارات االداريه بالنسبة للشركات ذات املسئولية احملدود املنشاة وفقا ألحكاماعتماد القرارات االداريه بالنسبة للشركات ذات املسئولية احملدود املنشاة وفقا ألحكاماعتماد القرارات االداريه بالنسبة للشركات ذات املسئولية احملدود املنشاة وفقا ألحكام

            1981 لسنه  لسنه  لسنه  لسنه 159    القانونالقانونالقانونالقانون

  ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

••••  *1F�	 ,���� ,��'�	���	 ��(�#� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ,�% ����.  

••••  2� 0E�� .�	��	 �	���	 �"-C�"�&�	 *�! 2������	 �- �����	�(�#�	 ��%�'F� 51% .  

••••  2� ��(- B�	�"- D���� �1% Q�� ,�� ?�����	 ����	 2� Z��! I�&���)4# ������. ( 

••••  ����� �&� ���� �������	 � �!" �- ��(�#�	 � �!". 

••••  �	�� ��"�����&�	 �'���.  

        

  ::::اخلطــوات اخلطــوات اخلطــوات اخلطــوات 
  

•     �	���	 ��(�#� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�+	 ��� H����	)�����	 �������	 ( ,E� ���"')2 (  �����& )�F�' �����	 �����'
     	�+	 ��3� ��� *1F ,����� �������	    H�1�(� �- B�	�+	 ��1�� ���3� 2� M��E�� ��(�#�	� ������	 2�3#� ��9(���	 B�

 C�&��	 @�'#�	 ��� �4��� ��#��	 �	������	 H' M����� �(�#�	 2� Q� � *���� �- 5��� ��(��'.  

•  ���&�	 �'��� �	��.  

• ��&� ;����%	 ��' �$!��	 ,���� ���&�	 �	�- 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��� ��$!�	 ����4���	 ���# ,��&' H.  

        

  :::: زمن اخلدمـهزمن اخلدمـهزمن اخلدمـهزمن اخلدمـه

   .يومان عمل

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

H��&�	 )��   ���E���&�	 �'���   H4��	�	H�!���   2�(��	�	��  

O ���	�+	 �	�	���	 ����%	  .  O 100B�!	��	 �&��1� ,�   

O A!1��	 �����&�	 B�	9� *�(� A��"� 
���	�+	 �	�	���	 �1% 0�����'.  

O 100B�!	��	 �&��1� ,�  

O��(�#�	 �%��� ����%	   O 2��' �'���  

  

�������� �����	 �3�4�	  

 ���" ���9&)2 ( B�	�+�'
 ��������	 2�3#1� �����	

�#� ���9& �- �	���	 ��(
)�� �	  
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        اخلدمات الفنيةاخلدمات الفنيةاخلدمات الفنيةاخلدمات الفنية

ًً الىت تربم وفقـا  الىت تربم وفقـا  الىت تربم وفقـا  الىت تربم وفقـا وعقود متلك األموال املؤجرةوعقود متلك األموال املؤجرةوعقود متلك األموال املؤجرةوعقود متلك األموال املؤجرةاعفاء عقود الرهن والقرض وشراء االراضى واالصول الثابتة اعفاء عقود الرهن والقرض وشراء االراضى واالصول الثابتة اعفاء عقود الرهن والقرض وشراء االراضى واالصول الثابتة اعفاء عقود الرهن والقرض وشراء االراضى واالصول الثابتة  ًً

    ومـن رسـومومـن رسـومومـن رسـومومـن رسـوم    ضـربية الدمغـةضـربية الدمغـةضـربية الدمغـةضـربية الدمغـةمن قانون التأجري التمويلى وذلـك مـن من قانون التأجري التمويلى وذلـك مـن من قانون التأجري التمويلى وذلـك مـن من قانون التأجري التمويلى وذلـك مـن ) ) ) ) 20((((من املادة من املادة من املادة من املادة ) ) ) ) 3((((ألحكام البند ألحكام البند ألحكام البند ألحكام البند 

        التوثيق والشهرالتوثيق والشهرالتوثيق والشهرالتوثيق والشهر

        ::::املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة

•••• �"- Q�6' B�#���	 �- �(�#�	 ,��' 2��(� 2-� @��'�	 ,���&' ,���&� ;�� %- *�1F��	 2=���	 �- Q���	 ���% 
 �4%��#� �� ��. 

•••• " H�����' �4�� �- Q���	 ,	�&���' ������	 �1�����	 ������	 ���% B���)�1�����	 ������	 ��(�# ���! �� .(  
••••  B�#���	 �- �(�#�	 ,��' �����	 ����	 �� ���1� \��" �- �4#1� \��" �3�4� 0�' ��% B��" ) 2�( 	<	 �� ���! ��

)��#��	 Q�	 �1% *�1F��	 �� %�	.(  
•••• �	 �����% ���! �� Q���	� 2=����	 �%	��: 

−  B����	 ,�(!� ��'F .�����	 �����' �(�#�	 ��E �1% �	��� ��& ���� ,�%)20 ( ,E� 2������	 2�)8 ( H���
1997.  

−  ,E� B����	 ,�(!� ��'F )��#��	 �� �� ,��� ,�%)14 ( ,E� 2�����	 ,�(!� ��'F ������	 ��%��#�1� �'����'230 
 H���1989.  

          )�(�#1� .�� ���	 >E���	 �1% >�E�1� �(�#�	 )��#� ������� ���� ��(#� *1F�� ���	 ���!�	 ;<= ��.( 

−  B����	 ,�(!� ��'F .�����	 �����' H(�#�	 ��E 51% ,�% ���� ,�%)21 ( ,E� 2�����	 2�159 H��� 1981   
 2�����	 ,�(!� ���� ������	 ��(�#�	 51% A'F� �159 H��� 1981. 

        

  :طــــواتطــــواتطــــواتطــــواتاخلاخلاخلاخل

•  @�'# ��	 H����	�	 B�	�� �����	 H�� �	 ����&1 ,E�)18 ( ,E� ���"')3 (���	 �����'Z� ,����� �������	 ����& )�F�' 
	 �1�� ��3� 2� ,��� )�F��	 ��3� ����	 ,��' *1F�(�#1� *�����	 �$��	 �- B�	��)�	��- ����(�# ( �- �����	

�(�#1� ��3���	) C�&#	 ��(�# (- B�#���	 *!�" � ) ����� B�#��(   Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	 2� �-
 �(�#�	 ,��&' ,��&� ����.  

•  �"�&��	 �4�1� ;����	 ��"���	 B��" ,���� H��&�	 2�9 �$� ��' H3�4�	 ��	 ��$!�	.  

•  �3�4�	 2� *���� 0� *�F& ����2� �(�:   

O  *�(� A����F�#� @��'�	  )Q���	 ���% ���! ��2=��	 �- .(  

Q  C�&��	 .�����	 �4#�	 ������� ) �� %	 ���! ����%  Q��	.(  
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   : زمن اداء اخلدمةزمن اداء اخلدمةزمن اداء اخلدمةزمن اداء اخلدمة

3 ��% ,��- D���� 2��	������	 0��� ��  . اعتبارا من اليوم التالى �ستBم الطلب  	��� 

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

  

     ������� ���� ���! 5�     F�#��	 ������ 0E��� ���	���    �	�� ,��2000 �        ���"�' ��3�4�	 ���9&' .�"� H��
)2( 5����	 �����' .  
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            تسجــيل عــقود شــراء االراضى أو األصــول الثابتة وفروع البنــوك واملقـار اإلداريةتسجــيل عــقود شــراء االراضى أو األصــول الثابتة وفروع البنــوك واملقـار اإلداريةتسجــيل عــقود شــراء االراضى أو األصــول الثابتة وفروع البنــوك واملقـار اإلداريةتسجــيل عــقود شــراء االراضى أو األصــول الثابتة وفروع البنــوك واملقـار اإلدارية

  كامل رســوم التوثيق والشهركامل رســوم التوثيق والشهركامل رســوم التوثيق والشهركامل رســوم التوثيق والشهر    مـع ســدادمـع ســدادمـع ســدادمـع ســداد

        

        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

••••  ;��" � �!" 2� ��3�$ .�����	 ����	. 

•••• ��" ; 2� ��3�$ H�'��$�	 HE�F'�	. 

••••  ;9��! ��� ;��" F�#��	 ������ 0E��.  
••••  �41���� �	���	 ��'���	 ��"�	 �- Q��	 �	�# ��% B��""�4#1� \��"" )  �(�#�	 ,��' 2�(�/B�#���	 ( \��" �-

 �����	 ����	 �� ���1�. 

••••  �����	 ���' ���� � ����� �1�����	 ������	 ��%  B��")�# ���! ����	 ��(��1�����	 ���(.  

••••  H(�#1� �"�&��	 �F1��	 ���	��/ B�#���	 . 

••••  ��(�#�	 @1� �4� 0'���	 H�� �	 �4��	 H��	�� ) @��' / ?9(���	 @�'�	. (  

        

   :::: اخلطـــوات  اخلطـــوات  اخلطـــوات  اخلطـــوات  

•  H�� �	 ����&1� �����	 B�	��	 @�'# ��	 H����	 ,E�)19 (H��"',E� ) 3 (���	 �����'Z��������	 ����& )�F�'  ,����� 
 �(�#1� *�����	 �$��	 �- B�	��	 �1�� ��3� 2� ,��� )�F��	 ��3� ����	 ,��' *1F)�	��- ��(�# ( �- �����	

�(�#1� ��3���	) C�&#	 ��(�# ( B�#���	 *!�" �- ) ����� B�#��(�-   Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	 2� 
 ���� �(�#�	 ,��&' ,��&�.  

• � ��' H3�4�	 ��	 ��$!�	 C�&��	 .�����	 �4#�	 �������� B���"�	 ��"���	 B��" ,���� H��&�	 2�9 �$.  

•   ,1�� ��"���	 *�F& �(�#�	 *�����.   

        

   : زمن اداء اخلدمةزمن اداء اخلدمةزمن اداء اخلدمةزمن اداء اخلدمة

3�	������	 0��� �� ���	 D���� 2� ��% ,��-  .  

  

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

   �� �����.  
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            منمنمنمن) ) ) ) 20(((( من املادة  من املادة  من املادة  من املادة 3فقا ألحكام البند فقا ألحكام البند فقا ألحكام البند فقا ألحكام البند اعفاء عقــود متــلك االموال املؤجرة الىت تبــرم واعفاء عقــود متــلك االموال املؤجرة الىت تبــرم واعفاء عقــود متــلك االموال املؤجرة الىت تبــرم واعفاء عقــود متــلك االموال املؤجرة الىت تبــرم و

        التأجري التمويلى من رسوم التوثيق و الشهر والقيد بالشهر العقارىالتأجري التمويلى من رسوم التوثيق و الشهر والقيد بالشهر العقارىالتأجري التمويلى من رسوم التوثيق و الشهر والقيد بالشهر العقارىالتأجري التمويلى من رسوم التوثيق و الشهر والقيد بالشهر العقارى    قانونقانونقانونقانون

  

  ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

••••  0�'�	 ��% B��")�����	 ����	 �� ���1� \��" �-  �4#1� \��" (.�����	 �4#�	 �!1"� 2� H�1% �#N� .  
•••• � ����� �1�����	 ������	 ��% B��" �����	 ���' ����)51�����	 ������	 ��(�# ���! �� ( B���1� ���� )26 ( 2���E 2�

�1�����	 ������	.  
  

        ::::اخلطـــواتاخلطـــواتاخلطـــواتاخلطـــوات

•  ��� H����	 ,E� ��� �	 ����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19( ,E� ���"' )3 ( Z����	 �����'  ,����� �������	 ����& )�F�'
� ,���� )�F��	 ��3� ����	 ,��' *1F �(�#1� *�����	 �$��	 �- B�	��	 �1�� ��3� 2)�	��- ��(�# ( �- �����	

�(�#1� ��3���	 ) ��(�#-C�&# ( B�#���	 *!�" �-)����� B�#��(�- ����  Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	 2�  
 �(�#�	 ,��&' ,��&�.  

•  B���"�	 ��"���	 B��" ,���� H��&�	 2�9 �$� ��' H3�4�	 ��	 ��$!�	 C�&��	 .�����	 �4#�	 ��������.  

•  �3�4�	 2� *���� 0� ��"���	 *�F& ���� .  

        

   ::::زمن اداء اخلدمة زمن اداء اخلدمة زمن اداء اخلدمة زمن اداء اخلدمة 

5�	������	 0��� �� ���	 D���� 2� ��% ,�  . اعتبارا من اليوم التالى �ستBم الطلب  -�

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ��������.   
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      التصرف بالبيع فى االصول الرأمساليةالتصرف بالبيع فى االصول الرأمساليةالتصرف بالبيع فى االصول الرأمساليةالتصرف بالبيع فى االصول الرأمسالية

  

  ::::ت املطلوبة ت املطلوبة ت املطلوبة ت املطلوبة املستندااملستندااملستندااملستندا

  

•••• % �(�#��' �"�&��	 �F1��	 ���	�� ������-��	 ��"�	 �� >�"��	 �1) B�	�� �1�� )����	 �$!�O �%��� �$!� 
 ��(�#�	O2����� �1�� �$!� . ( 

•••• �3�4�	 2� H�� >�"���	  �"�� �=����%	 A'���	 B���� �	 B��". 

•••• �"]� �� %�	 \��' �=���" A'���	 �3�4�	 ��"�� 2� B��" A'���	 ���	� �	� �4�� >�"��	 *�1F��	 ������-��	 �
 �=�	�"	. 

 ������-��	 ��"�	 2	 ���! ��[�	��� �- ��:  

•••• 2=� ���� ���! �� 2=	��	 @�'�	 ���	�� . 

••••  I��&1� �4��' *�1F��	 �	����	 �- ���	 ���"� B�����)�"� I��& 0�'�	 ���! ��.(  
  

        : : : : اخلطــــــواتاخلطــــــواتاخلطــــــواتاخلطــــــوات

•    	 @�'# ��	 H����	     H�� �	 ����&1� �����	 B�	��  ,E�)18 ( H��"' ,E�)3 (���	 �����'Z�  ,������ �������	 ����& )�F�' 
  *1F               �(�#�1� *�����	 �$��	 �- B�	��	 �1�� ��3� 2� ,��� )�F��	 ��3� ����	 ,��' )   ���- �����(�#  �	 ( �-

  (���#1� ��3���	 �����	� ) C����&#	 ��(�# (    B�#���	 *��!�" �-)#�� ����� B�(      ��(�� *���' ��(��	 2� �-
���� Q�� � �- �(�#�	 ,��&' ,��&� .  

•   ����4���	 ���# ,��&' ����&�� B����� B���� �	 ,���� H��&�	 2�9 �$� ��' H3�4�	 ��	 ��$!�	  )   2	 ����! ���
��	 �"�	- �������[ -�  �	���. (  

• ����R' B�	�+	 ,��� 2� �(� *�F& :  
– +	 B�	�	� %	�� �61'� B��" 0� @�����	 �!1"� � @�����	 ���� �������	 ����& )�F�'.  
–  �������	 *3	�$ �������.  
–  .�����	 �4#�	 ) �	���% �����-��	 �"�	 2	 ���! ��(.   

  

   ::::زمن اداء اخلدمة زمن اداء اخلدمة زمن اداء اخلدمة زمن اداء اخلدمة 

��% 2���� �	������	 0��� �� ���	 D���� 2� �'�1F��	 .  

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 �� ���.  
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         فواتري االسترياد و التصدير فواتري االسترياد و التصدير فواتري االسترياد و التصدير فواتري االسترياد و التصديراعتماداعتماداعتماداعتماد

أوال أوال أوال أوال 
ًً ًً

         : : : :اعتماد فواتري االسترياد بالنسبة لآلالت واملعدات واألجهزةاعتماد فواتري االسترياد بالنسبة لآلالت واملعدات واألجهزةاعتماد فواتري االسترياد بالنسبة لآلالت واملعدات واألجهزةاعتماد فواتري االسترياد بالنسبة لآلالت واملعدات واألجهزة: : : : 

        ::::املستفيدون من اخلدمة املستفيدون من اخلدمة املستفيدون من اخلدمة املستفيدون من اخلدمة 

•   ��(�#�	 /  ��������	 2���E ,�(!� ��$�&�	 �Y#���	)   ��#��+	 ��!�O    I����+	 �-��' ����	 O 0�����	  (  @��<�
 �3�4�	 2� ������	 �4$�6� M����. 

  

        ::::ات املطلوبة ات املطلوبة ات املطلوبة ات املطلوبة املستنداملستنداملستنداملستند

• �  ���	�    �(�#�	 ,��' �	�����	)  �"- /   B���" / �(��� (       �4���#�� 2��( M���-)  ��[–    �	���� –  B9�4�-  (  �	���
��(��	 ��(����	 �3 ��' 0���� � B�!�2  % � ,-. 

•  � �'����'     ��#���	 ��!� ���	 ��(�#1           B��!���	 ���(����	 ��3 ��' 0����� � 2) %   ��L	     B9�4��	� �	�����	� (
        ::::    ))))أول مرةأول مرةأول مرةأول مرة((((     باإلضافة اىل فواتري االسترياد باإلضافة اىل فواتري االسترياد باإلضافة اىل فواتري االسترياد باإلضافة اىل فواتري االسترياد املستندات التالية املستندات التالية املستندات التالية املستندات التاليةتقديمتقديمتقديمتقديميتم يتم يتم يتم 

••••  B��" � �!" 2� ��3�$.�����	 ����	.  

•••• ��'��$�	 �E�F'�	 B��".  

••••  B��" 2� ��3�$9��! ���B F�#��	 ������ 0E�� . 

••••  �%��"�	 ����	 2� ��3�'��	 ���	���	 2� B��")0��"��	 ���! ��. ( 

������ B�!	� B��� @�<� B�	���' �"�&�	 �����'�	 B�%�E �1% �4.  

  

ًًثانيا ثانيا ثانيا ثانيا  ًً
         : : : :خامات االنتاج ، املهمات ومستلزمات اإلنتاجخامات االنتاج ، املهمات ومستلزمات اإلنتاجخامات االنتاج ، املهمات ومستلزمات اإلنتاجخامات االنتاج ، املهمات ومستلزمات اإلنتاج    ،،،،    واملعداتواملعداتواملعداتواملعدات    اآلالتاآلالتاآلالتاآلالت    غيارغيارغيارغيار    لقطعلقطعلقطعلقطع    بالنسبةبالنسبةبالنسبةبالنسبة    استرياداسترياداسترياداسترياد    فواتريفواتريفواتريفواتري    اعتماداعتماداعتماداعتماد: : : : 

        ::::املستفيدون من اخلدمة املستفيدون من اخلدمة املستفيدون من اخلدمة املستفيدون من اخلدمة 

•   ��(�#�	 /       ��� ���' D����� ����!� ,��� ,�� ����	� ��������	 2���E ,�(!� ��$�&�	 �Y#���	    A���F 2�% ��4��
 �3�4�	F��) ��#�+	 �!�. ( 

 

        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

• �  ���	�    �(�#�	 ,��' �	�����	)  �"- /  B��" /�(�� (       �4���#�� 2��( M���-)   ����T 0�FE–  ����4� –  ���91���� 
I���� ����&�. ( 

        ::::باإلضافة اىل املستندات اآلتية باإلضافة اىل املستندات اآلتية باإلضافة اىل املستندات اآلتية باإلضافة اىل املستندات اآلتية 

•      2� ��'���	 �	������	 � �)   .���� ���O      ��'���$ ��E�F' O    B9���!�	 ����  + (         �(�#��	 2�� ������ 2���' /
 �(�#�	 0�"�' B��	����	 B94��	� �	����	� ��L	 ��% \$�� B�#���	. 
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ا ا ا ا لثلثلثلثثاثاثاثا
ًً ًً

        اعتماد فواتري التصدير اعتماد فواتري التصدير اعتماد فواتري التصدير اعتماد فواتري التصدير : : : : 

  ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

• �'����' ��(�#1� ���	 ,� ,�� ���!�      �4� I����	 ��' D����     *�1F ,���       2�� ��3��$ B���"    ' ����L	 �	�������	  ����$+�
 ���"��	 ���	�� ��	:  

•••• � �!".�����	 ����	  

•••• ��'��$�	 �E�F'�	 

•••• 9��! ���B F�#��	 ������ 0E�� . 

••••  �(�#�	 2� ����� 2��' / �(�#�	 0�"�' B��	����	 B94��	� �	����	� ��L	 ��% \$�� B�#���	. 

 B�!	� B��� @�<� F�� B�	���' �"�&�	 �����'�	 B�%�E �1% �4������.  

  

  )   )   )   )  أخرىأخرىأخرىأخرى    مرهمرهمرهمره    واالعادهواالعادهواالعادهواالعاده    لإلصالحلإلصالحلإلصالحلإلصالح (  (  (  ( واملعداتواملعداتواملعداتواملعدات    لآلالتلآلالتلآلالتلآلالت    التصديـرالتصديـرالتصديـرالتصديـر    فواتريفواتريفواتريفواتري    اعتماداعتماداعتماداعتماد :   :   :   :  بعابعابعابعارارارارا

         : : : :املطلوبةاملطلوبةاملطلوبةاملطلوبة    املستنداتاملستنداتاملستنداتاملستندات

• B����� ���"��	 �	���	 �=����%	.   
• ;��" B����� �	����	 B����	 �- L	H� A'���	 �=����%	.   
• ;��" *�F& �� %+	 5(����	 ���"�	 2� �3�4�	 ) �� H��! ��"!�	 �1% �� %� 5(��� ��'��(   

        ::::اخلطـــواتاخلطـــواتاخلطـــواتاخلطـــوات

••••  ��� H����	 ,E� ��� �	 ����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19(  ���"' ,E�)3 (���	 �����'Z� ,����� �������	 ����& )�F�' 
1� *�����	 �$��	 �- B�	�+	 �1�� ��3� 2� ,��� )�F��	 ��3� ����	 ,��' *1F�	# ��(�)�	��- ��(�# ( �����	 �-

(�#1� ��3���	�) C�&#- ��(�# ( B�#���	 *!�" �-)����� B�#��(  �- ��(�� *���' ��(��	 2� �- Q�� � 5���
 �(�#�	 ,��&' ,��&�.  

••••  ���&�	 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��� ��$!�	� ����4���	 ���# ,��&' ����&� � ;����� B���� �	 ,���	.   

        ::::ملحوظةملحوظةملحوظةملحوظة

 *� ,��� �(�#�	 Q�T 0� B���� �	 ���#� H��	�� ,� �E��	 � � �� B���� �	 ����%	.  

  ::::زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة 

 ,���!	� *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	 ��%.   
 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

   .دــــــوجي � 
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     والتصديروالتصديروالتصديروالتصدير    االسترياداالسترياداالسترياداالسترياد    شهاداتشهاداتشهاداتشهادات    إصدارإصدارإصدارإصدار

        اخلدمةاخلدمةاخلدمةاخلدمة    منمنمنمن    املستفيدوناملستفيدوناملستفيدوناملستفيدون

• ��(�#�	 / �Y#���	 ��$�&�	 ,�(!� 2���E �������	 ���	�  ,��  ����!�  �����D  ���'  I����+	  ��4�  ������'  ��3�4�	 
F�� ��'F �4$�6� ������	 2� �3�4�	) ��"�� B��4#�	 ����� B��� ��� B��!	� O 3 �	��� O 5 �	���. ( 

• ��(�#�	 / �Y#���	 ���	 ��	9� F�#��	 2% A��F ��6#��	 .�� ��6�	 )  ��"��  B��4#��	  ������  B����  ,��%  ��!	� 
F��. (  

         ) : ) : ) : ) :اآلتيةاآلتيةاآلتيةاآلتية    املستنداتاملستنداتاملستنداتاملستندات    منمنمنمن    ضوئيةضوئيةضوئيةضوئية    صورصورصورصور (  (  (  ( املطلوبةاملطلوبةاملطلوبةاملطلوبة    املستنداتاملستنداتاملستنداتاملستندات

• I�&��� Z��! 2� ����	 .�����	 	�#N� H�� ���(' �������	 ���	 ��� ���' �(�#�	/B�#���	.  

• �E�F'�	 ��'��$�	 �(�#1� / B�#���	.  

• �&[ �	�E / ���	�� ����� ���" �(�#1� / B�#���	.  

• ���$+�' ��� ���	�� �3�4�	 �1% ,��E �(�#�	 / B�#���	 ��' ��6#��  .���  ���6�	 )  ���  ����!  ��6#���	  .���  ���6�	 
F��. (  

• �4�� 2�' �������	 ���	 ,��� �(�#�	 �=���"�'  2��  ��4�����  �����  �4�$�6�  �������	  2��  ��3�4�	 )  ���  ����! 
B��4# ���"��	( .  

• �� ���	 I<��� *1F�	 ,����	 ��� �3�4�	.  

  
 

     اخلطــواتاخلطــواتاخلطــواتاخلطــوات

• H����	 ���      �����&1� ������	 B�	�+	 @�'#      ,�E� ���� �	 )19(  ���"�'  ,�E�) 3 ( ������'  Z�����	  )��F�'  �����& 
�������	 ,����� *1F ,��' ����	 ��3�  )��FE  �����&  ��������	  ������  H�'  �	�������	  ��#���	  ��4���  H�����' 
����&�� ,��&' �(�#�	 / B�#���	 �'�!"��  �!"�'  0��E��  5�(�'  �F1��1�  �"��&��	 )  ���3�  ��1�� B�	�+	 O 

�����	 ��	��3� O *!�" B�#���	 ( �- ��(�� 5��� ,����  *�1F�	  ��1% 2-  ���!�  *�1F��'  C&#��	  Q�� ��	 / 
�(���	 ,�1��' *1F�	 ,���	� B��4#�	 A���� B��" �E�F' C&#�	 Q� ��	.  

• ��$!�	 ��� �3�4�	 ��' �$� 2�9 ���&�	 ,���� B��4#�	 ����&� ,��&' ���# ����4���	 � 16��.  

  
 

 ةةةةاخلدماخلدماخلدماخلدم    أداءأداءأداءأداء    زمنزمنزمنزمن

• 48 �- �%�� ����2 ��% 2� D���� �� ���	 0��� �	������	 	��'�%	 2� ,���	 �����	 ,���� *1F�	.  
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 اخلدمةاخلدمةاخلدمةاخلدمة    أداءأداءأداءأداء    مقابلمقابلمقابلمقابل

• �	�"+	 ��� B�� ������	� 

1. �G�JJ�� �,� &'��:   100 !. / &�"��� &'����.  

2. ���G�) 3 (���J,�  :  300 !. / &�"��� &'����.  

3. ���G�) 5 (��J,��  :  500 !. / &�"��� &'����.  

• ����� �����'�	 ��& B��� 2���� B��4#�	 

100 !. / &�"��� &'���� ������ ����� &����� �#,�P�� ���&�� �"� 8� &��B &�"��� ��#��� �J"$�2�G.   
• �	�"� ��' �E�� ��& B��� 2���� B��4#�	 

100 !. / &�"��� &'���� /� &����� �#,�P�� �#������ &����� &�"��� &������.   
  

 ملحوظةملحوظةملحوظةملحوظة

�� ���! *1F B�% D�� 2� B��4#�	 ��% �	�"+	 �- ������	 ,�� �	�� �	< ,�� ��"!��	 2% B��4#�	 B�!	��	   

 )�( *�! �4�3�. (   

 أخرىأخرىأخرىأخرى    مستنداتمستنداتمستنداتمستندات

1. �'����' *1F� ��"!�	 �1% B��4# ��' �E��:  

� �;'� ���� )�*�� &�"���� 9������ ���B �� ��0 �"� .  

� &��� �#$�; I��� &�"��� 
0 ���' ���0���.  

2. �'����' *1F� ����� B��4#�	 �� ���! �	����	 B�� �4�����:  

� ��- &�"��� 9������ �"�#��.  

� ������ )*���� �#����� 7%�� K�� !�# 4.��B &�"����.  

� ?�*��� Y#' /� �.��� 7��.���.  

� 7- ��,��� 7�*- ������ ���#��� 9������ ��� ,� &P�#' 
0 ���' �#�� 8�����.  

3. �'����' �	�"+ �&�� 2� B��4#�	 ��& B�� �4�����:  

� &��� &�"��� 9������ ���B �*�, �",�.  
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        ))))لإلصالح واإلعادة مرة أخرى لإلصالح واإلعادة مرة أخرى لإلصالح واإلعادة مرة أخرى لإلصالح واإلعادة مرة أخرى ( ( ( ( إعادة تصدير آالت ومعدات إعادة تصدير آالت ومعدات إعادة تصدير آالت ومعدات إعادة تصدير آالت ومعدات 

  

  ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 
  

••••  �=����%	 �	���	 ���"��	 B�����.  
•••• " �=����%	 A'���	 ���	 �- B����	 �	����	 B����� B��. 

••••  *�F& B��" �(����	 �� %+	 �3�4�	 2� ���"�	)5(��� �� %	 51% ��"!�	 ���! 5� M��'��. ( 

 

        ::::اخلطــــواتاخلطــــواتاخلطــــواتاخلطــــوات

••••    ��� H����	          ,�E� ���� �	 �����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19(      ,�E� ���"�' )3 (     Z�����	 ������'    �����& )��F�'
�������	   ,����� �	 ��3� ����	 ,��' *1F  )��F�        �(�#�1� *������	 �$���	 �- B�	��	 ��1�� ���3� 2�� ,����

) �	��- ��(�# (  �-   �(�#�1� ��3���	 �����	 )   ��(��#- C�&�# (      B�#����	 *!��" �-)   ������ B�#���( �-    2��
 Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	���� �(�#�	 ,��&' ,��&� .  

•••• 9 �$� ��' H3�4�	 ��	 ��$!�	����4���	 ���# ,��&' ����&�� B����� B���� �	 ,���� H��&�	 2�.   

        

 ملحوظةملحوظةملحوظةملحوظة

•••• ���	�� ,�� ��E���	 � � �� B���� �	 ����%	 ,��� �(�#�	 Q�T 0� B���� �	 ���#� . 

        

  ::::زمن اداء اخلدمة زمن اداء اخلدمة زمن اداء اخلدمة زمن اداء اخلدمة 

••••  *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	 ��% �!	� ,��.  
  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

••••  �� ������.  
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        %%%%2اإلفراج اجلمركى وإصدار توصيات ملصلحة اجلمارك لتطبيق الفئة اجلمركية املوحدة اإلفراج اجلمركى وإصدار توصيات ملصلحة اجلمارك لتطبيق الفئة اجلمركية املوحدة اإلفراج اجلمركى وإصدار توصيات ملصلحة اجلمارك لتطبيق الفئة اجلمركية املوحدة اإلفراج اجلمركى وإصدار توصيات ملصلحة اجلمارك لتطبيق الفئة اجلمركية املوحدة 

  -: : : : املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 
••••    �4���#�� B���� �	 )  ��[–    B���� –    9��4�  (         M�!�$��� �(�#��	 Q��T 0�� ��� ��     �	 @���� ��4'  ��"�  8 �  

 ��3�$ B��" �4' M��������L	 �	������	 2�:   
•••• � �!".�����	 ����	 .   

•••• �	 �E�F'�	 ��'��$. 

••••  B9��!�	 ���. 

 ���� �	������	 ,���� �%	�� 2- �1%� F�#��	 ��%��5����	 �!��	 �1%:  

        ::::النقل السياحيالنقل السياحيالنقل السياحيالنقل السياحي

▪ �!����	 B�	9�' 5!����	 ���1� �����	 B�	�+	 ���	��.  
▪  �!����	 B�	9� �	�E  ) ��#��– 0��� (.  

        ::::التأجري التمويلي التأجري التمويلي التأجري التمويلي التأجري التمويلي 

▪ ���	 ����'��� �1���� ����� ��% �!����	 �)�1���� ����� ��% ,	�'� ���! ��(  
▪  2� ����� ��% B�	��51�����	 ������	 ������	 �'�E�1� �����	 �3�4��' .  

        ::::حمطات الغاز الطبيعي حمطات الغاز الطبيعي حمطات الغاز الطبيعي حمطات الغاز الطبيعي 

▪ ��F!���' �"�&�	 �	9�61� �$'���	 ���"��	 �(�#�	 2� 0E�� ��%.   
▪  �F!��	 B9��! ��� ,���� . 

  

  ::::اخلطــواتاخلطــواتاخلطــواتاخلطــوات
••••    ��� H����	 B�	�+	 @�'#         ,�E� ���� �	 �����&1� �����	 )19(    ���"�'   ,�E�)3 (  ���	 ������' Z��     �����& )��F�' 

                       �(�#�1� *������	 �$���	 �- B�	�+	 ��1�� ���3� 2�� ,����� )�F��	 ��3� ����	 ,��' *1F ,����� �������	
)  ��(�#�	��- (    �(�#�1� ��3���	 �����	 �-)    C�&�#- ��(��# (      B�#����	 *!��" �-)    ������  B�#��� (  �- 2�� 

 Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	 �(�#�	 ,��&' ,��&� 5���.  
••••                     2������� @�����1� H�����	 *��F&�	� B����� �	  ,���� ���&�	 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��� ��$!�	�  2�����&�

 ����4���	 ���# ,��&'. 

••••  �3�4�	 2� *���� 0� ��"���	 *�F& ����.  
  
  

   :زمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمة
��% ,���� �	 ,���� 2�  ���(� �43� ���	 ���! 5� B���	������	.   

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 �� ������.  
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      اعتماد املستندات املقدمة لوزارة اخلارجية بغرض التوثيق للمعامالت اخلارجيةاعتماد املستندات املقدمة لوزارة اخلارجية بغرض التوثيق للمعامالت اخلارجيةاعتماد املستندات املقدمة لوزارة اخلارجية بغرض التوثيق للمعامالت اخلارجيةاعتماد املستندات املقدمة لوزارة اخلارجية بغرض التوثيق للمعامالت اخلارجية

        -: : : : املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

••••  �����&�	 2� H������ ;����%	 *�1F��	 ������	 H' M��������L	 �	������	 ��":  

••••  �	�� ��"�	����&�	 �'�� .  
•••• � �!" �	.���� ���.  

•••• ��'��$ �E�F'�	.  

                    

        اخلطـــواتاخلطـــواتاخلطـــواتاخلطـــوات

••••  ��� H����	 ,E� ��� �	 ����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19( ,E� ���"' )3 (��� �������	 ����& )�F�' Z����	 �����' ,��
 )�F��	 ��3� ����	 ,��' *1F	 �$��	 �- B�	�+	 �1�� ��3� 2� ,��� �(�#1� *�����)�	��- ��(�# ( �- �����	

�(�#1� ��3���	) C�&#- ��(�# ( B�#���	 *!�" �-)�����  B�#�� ( 5��� Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	 2� �-
 �(�#�	 ,��&' ,��&�.  

••••  ����4���	 ���# ,��&' ,��&� ������	 ������	 ,���� ���&�	 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��� ��$!�	.  

        

        ::::أداء اخلدمة أداء اخلدمة أداء اخلدمة أداء اخلدمة زمن زمن زمن زمن     

 ,�� ��% ���! 5� �	������	 0��� �� ���	.  

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

100�!	��	 �����1� ?�"� H��� .  
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     )))) مجارك  مجارك  مجارك  مجارك //// صحة صحة صحة صحة//// دخول ميناء دخول ميناء دخول ميناء دخول ميناء//// ضرائب  ضرائب  ضرائب  ضرائب - سجل سجل سجل سجل////    ةةةة جهاز مدين جهاز مدين جهاز مدين جهاز مدين////مرورمرورمرورمرور((((التوصية لدى جهات خمتلفة التوصية لدى جهات خمتلفة التوصية لدى جهات خمتلفة التوصية لدى جهات خمتلفة 

        

        -: : : : املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

 B��" 2� ��3�$���L	 �	������	:   
•••• � �!"�	  .�����	 ���.   
•••• ��'��$�	 �E�F'�	.   
••••  B9��! ��� F�#��	 ������ 0E��. 

 

        ::::اخلطـــواتاخلطـــواتاخلطـــواتاخلطـــوات

••••    ��� H����	          ,�E� ���� �	 �����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19(      ,�E� ���"�' )3 (        �����& )��F�' Z�����	 ������'
 ��� �������	   )��F��	 ��3� ����	 ,��' *1F ,��     ���	 �$���	 �- B�	�+	 ��1�� ���3� 2�� ,����   �(�#�1� *���

) �	��- ��(�# (  �-   �(�#�1� ��3���	 �����	)    C�&�#- ��(��# (      B�#����	 *!��" �-)    ������  B�#��� (   2�� �-
          �(�#�	 ,��&' ,��&� 5��� Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	               �	��"� �	����	 ��4��	 H�' M	���!� 2��(� 2- ��1%

 �4� ��"���	.  
•••• F& ,���� ���&�	 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��� ��$!�	 ����4���	 ���# ,��&' ,��&� � ����� ��"���	 *�.  

        

        ::::زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة 

��% ,�� D���� 2� �	������	 ���( �� ���	  *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	�.  

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ������� �.  
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      تثمارتثمارتثمارتثماراعتماد الطلبات املقدمة من الشركات واملنشآت إلثبات خضوعها ألحكام قانون االساعتماد الطلبات املقدمة من الشركات واملنشآت إلثبات خضوعها ألحكام قانون االساعتماد الطلبات املقدمة من الشركات واملنشآت إلثبات خضوعها ألحكام قانون االساعتماد الطلبات املقدمة من الشركات واملنشآت إلثبات خضوعها ألحكام قانون االس

  

        ) :) :) :) :صور املستندات اآلتيةصور املستندات اآلتيةصور املستندات اآلتيةصور املستندات اآلتية((((: : : : املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

•••• B��" .���� ����	 .  
••••  B��" �E�F'�	�	 ��'��$.  

  

        ::::اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات 

••••    ��� H����	          ,�E� ���� �	 �����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19(      ,�E� ���"�' )3 (        �����& )��F�' Z�����	 ������'
 ��� �������	   )��F��	 ��3� ����	 ,��' *1F ,��  ,����       �(�#�1� *������	 �$���	 �- B�	�+	 ��1�� ���3� 2��

) �	��- ��(�# (  �-   �(�#�1� ��3���	 �����	)    C�&�#- ��(��# (      B�#����	 *!��" �-)    ������  B�#��� (   2�� �-
       5��� Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	  �(�#�	 A�� �1%/       �(�#��	 ,���&' ,���&� B�#����	       �������	 H�' A���� 

;����%	 �	���	.   
•••• 	 ��� ��$!�	  ������	 ������	 ,���� ���&�	 2�9 �$� ��' �3�4�.   

        

        ::::زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة 

 �	�� ���	 ���� ,�% ���! 5� ,���	 � �.  

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ������� �.  
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        ) ) ) ) عدا سيناء عدا سيناء عدا سيناء عدا سيناء ((((داخل مجهورية مصر العربية داخل مجهورية مصر العربية داخل مجهورية مصر العربية داخل مجهورية مصر العربية      شطب فروع جديدة للمنشآت الفردية شطب فروع جديدة للمنشآت الفردية شطب فروع جديدة للمنشآت الفردية شطب فروع جديدة للمنشآت الفردية–افتتاح افتتاح افتتاح افتتاح 

        ) :) :) :) :تندات اآلتيةتندات اآلتيةتندات اآلتيةتندات اآلتيةصور املسصور املسصور املسصور املس: (: (: (: (املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

••••    B9��! ���)   ����	 ��%      .������	 �4#��' D�����	 �'�� /     @��1�� ���%   �4#�1� \���"/         �����	 ��� ����1� \���"
�����	(�����	 )� 1� .    

••••  ����	�	 .����. 

••••  �E�F'�	�	 ��'��$. 

 

        ::::اخلطــــــواتاخلطــــــواتاخلطــــــواتاخلطــــــوات

••••    ��� H����	          ,�E� ���� �	 �����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19(    ���"�'   ,�E�)3 ( ���' ���	 ��� Z��     �����& )��F�' 
 ���� �������	          )��F��	 ���3� ����	 ,��' *1F  ,�         B�#����	 *���!�" 2�� ,���� )     ������ B�#���(    2�� �-

Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	 B�#���	 ,��&' ,��&� .    
••••             2�� ��(� *��F& ,����� H���&�	 2�9 �$� ��' H3�4�	 ��	 ��$!�	)   .������	 �����	–   *3	��$ �������� 

�	������� (����4���	 ���# ,��&' ,��&�� �����.   

        

        ::::زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة 

 �� ���	 D���� 2� ��% 2���� �	������	 0��� *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	.  

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

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

        ::::ملطلوبةملطلوبةملطلوبةملطلوبةاملستندات ااملستندات ااملستندات ااملستندات ا

••••  �4��� ��"���	 �	���	 �4��	 ���!� 0� *�1F��	 )� �	 J����	 �1% �(�#��' �"�&��	 �F1��	 ���	��.  
••••  ?�����	 ����	 B��". 

••••  B��"  ��'��$�	 �E�F'�	. 

••••   B9��!�	 ��� B��".  
  

        ::::اخلطــــــواتاخلطــــــواتاخلطــــــواتاخلطــــــوات

••••    ��� H����	          ,�E� ���� �	 �����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19(      ,�E� ���"�' )3 ( ���'       �����& )��F�' Z�����	 ���
 ��� �������	   )��F��	 ��3� ����	 ,��' *1F ,��        �(�#�1� *������	 �$���	 �- B�	�+	 ��1�� ���3� 2�� ,����

) �	��- ��(�# (  �-   �(�#�1� ��3���	 �����	)    C�&�#- ��(��# (      B�#����	 *!��" �-)    ������  B�#��� (   2�� �-
�#�	 ,��&' ,��&� 5��� Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	 �(.  

••••           *��F&�	 ,����� H��&�	 2�9 �$� ��' H3�4�	 ��	 ��$!�	            ������ �4���� ���"���	 *��1F��	 ��4�1� H�����	
 ����4���	 ���# ,��&' ,��&��.   

        

        ::::زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة 

 �� ���	 D���� 2� ��% 2���� �	������	 0��� *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	.  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

������ � �.  
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            التشغيل لدى الغريالتشغيل لدى الغريالتشغيل لدى الغريالتشغيل لدى الغري

  ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

••••      �(�#��' �"�&��	 �F1��	 ���	��)      B�	�� ��1�� )����	 �$!�O        ��(�#��	 ��%��� �$�!� O     ��1�� �$�!� 
2�����. (  

••••  ��6�	 .�� ��6#�1� A� ��	 ��%. 

••••  ?�����	 ����	 B��". 

••••  ��'��$�	 �E�F'�	 B��". 

••••  B9��!�	 ��� B��". 

••••  ����	 B��"��	 �(�#1� �%��"�	� ��6#���' ,����  ��61�.  
   

        ::::اخلطــــــواتاخلطــــــواتاخلطــــــواتاخلطــــــوات 

••••    ��� H����	           ,�E� ���� �	 �����&1� ������	 B�	�+	 @�'#)19(      ,�E� ���"�' )3 (        �����& )��F�' Z�����	 ������'
    	 ���3� ����	 ,��' *1F ,����� �������	  )��F��        �(�#�1� *������	 �$���	 �- B�	�+	 ��1�� ���3� 2�� ,����

)��(�# �	��-  (  �-    �(�#�1� ��3����	 �����	)    C�&�#- ��(��# (      B�#����	 *!��" �-)    ������  B�#��� (   2�� �-
 �(�#�	 ,��&' ,��&� 5��� Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	.  

•••• �������	 *3	�$ ������� ��� *�F& ����  ��6�	 .�� ��6#�1' �(�#�	 ,��E �1% ���	����'.  

•••• 	 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��� ��$!�	  ,���� ���&� �'�1F��	 ��"���	.  

        

  ::::زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة 

 *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	 �	������	 0��� �� ���	 D���� 2� ��% 2����.  

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ���� �.  
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        موقع ممارسة النشاطموقع ممارسة النشاطموقع ممارسة النشاطموقع ممارسة النشاط    تقديم سند حيازةتقديم سند حيازةتقديم سند حيازةتقديم سند حيازة////النشاطالنشاطالنشاطالنشاطاملوافقة على طلب مد مهلة لتنفيذ املوافقة على طلب مد مهلة لتنفيذ املوافقة على طلب مد مهلة لتنفيذ املوافقة على طلب مد مهلة لتنفيذ 

  : " الشـــروط الواردة بقرار التأسيسالمنشآت / الشركات تيفاء إسعدم في حالة  "

  ) من تاريخ قيدھا فى السجل التجارىخBل سنة)  تنفيذ النشاط،موقع ممارسة النشاط تقديم سند حيازة (

        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

••••  ����	 B��" ?�����	. 

••••  �E�F'�	 B��"�	��'��$.  

••••  �������' C&���	 �	���	 B��". 

•••• � >E�� �14��	 �� *1F ,���� D���� ��!� �4����� <�� �(�#1� .<� �. 

  

        ::::اخلطــــــواتاخلطــــــواتاخلطــــــواتاخلطــــــوات

••••    ��� H����	          ,�E� ���� �	 �����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19(      ,�E� ���"�' )3 (     Z�����	 ������'    �����& )��F�'
      ��3� ����	 ,��' *1F  ,����� �������	   )�F��	             *������	 �$���	 �- B�	�+	 ��1�� ���3� 2�� ,����   �(�#�1� 

)��(�# �	��- (  �-   �(�#�1� ��3���	 �����	)    C�&�#- ��(��# (      B�#����	 *!��" �-)   ������ B�#���(    2�� �-
    Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	    5����                   �!�$�� ��4� ��14��	 ��� ��1% ����	���	 *�1F�	 2�$��� 2- ��1%

� ���	 ,�% �	��'�H� �14��	 �� *1F �	���	 F�#�	 � ���L	 ���!�	 �� @�<�:  

•••• M��- : �'����' ��(�#1�/ ��#���	 5��	 ?��!� �1% 2��=��� �- C�&#- 2���"� F��:  

المنشأة على أن يتم إدراج سند حيازة /يتم إصدار توصية لضرائب ا?ستثمار مباشرة لتجديد البطاقة الضريبية للشركة -
 .المركز الرئيسي بالخطــاب

•••• M����� : �'����' ��(�#1�/ ��#���	 5��	 ?��!� �1% 2��=��� �- C�&#- *���-:  

 على فقط النشاط تنفيذ مھلة مد على الھيئة موافقة متضمنة للھيئة التنفيذي الرئيس/ ا�ستاذ السيد على للعرض مذكرة عمل يتم -
 الضريبية البطاقة لتجديد ا?ستثمار لضرائب خطاب إصدار يتم اعتمادھا وبعد بالمذكرة الرئيسي المركز حيازة سند إدراج يتم أن

 ً.أيضا بالخطاب الرئيسي المركز حيازة سند إدراج مع المنشأة/للشركة

•••• ��$!�	 ��� �3�4�	 ��' �$� 2�9 ���&�	  ,�����  *��F&  ����  ��������  *3	��$  ��������	  ������  ,���&�� 
,��&' ���# ����4���	.  

 

        اخلدمةاخلدمةاخلدمةاخلدمة    أداءأداءأداءأداء    زمنزمنزمنزمن

  .المطلوبة المستندات جميع استيفاء حاله ىف الطلب تقديم تاريخ من عمل يوم ا+ولى للحالة بالنسبة ••••

 'ستــ%م التالى اليوم من اعتبارا المستندات كافة استيفاء حالة فى الطلب تقديم تاريخ من عمل أيام 3 الثانية للحالة بالنسبة ••••
  .الطلب

  
 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

������� �.  
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            تعديل أسم لفندق غري وارد بالنظام االساسى للشركةتعديل أسم لفندق غري وارد بالنظام االساسى للشركةتعديل أسم لفندق غري وارد بالنظام االساسى للشركةتعديل أسم لفندق غري وارد بالنظام االساسى للشركة/ / / / إطالق إطالق إطالق إطالق 

  ::::ملستندات املطلوبة ملستندات املطلوبة ملستندات املطلوبة ملستندات املطلوبة اااا

•••• H1���� �- ,��	 A�F	 51% �!����	 B�	9� 2� ��3�'� ���	��.  
••••  �(�#��' �"�&��	 �F1��	 ���	��.  
••••  2=	��	 @�'�	 ���	�� ) �(�#�	 �1% 2=� ���� ���! �� . (  
•••• H1���� *�1F��	 ,��	 � �� ��6�	 �'E �4�1% ���	9��	 ���� ,��' H(�#�	 2� �	�E	. 

••••  ����	 B��"	�.����.  

••••  �E�F'�	 B��"�	��'��$.    
•••• B9��!�	 ��� B��".   
  

  ::::اخلطــــــــواتاخلطــــــــواتاخلطــــــــواتاخلطــــــــوات

••••    ��� H����	          ,�E� ���� �	 �����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19(      ,�E� ���"�' )3 (     Z�����	 ������'    �����& )��F�'
                     � *������	 �$���	 �- B�	��	 ��1�� ���3� 2�� ,���� )�F��	 ��3� ����	 ,��' *1F  ,����� �������	  �(�#�1

) �	��- ����(�# (  �-  �(�#1� ��3���	 �����	)   ��(�#- C�&�# (      B�#����	 *!��" �-)   ������ B�#���( �-    2�� 
����  Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	 �(�#�	 ,��&' ,��&� .  

••••             2�� ��(� *��F& ,����� H���&�	 2�9 �$� ��' H3�4�	 ��	 ��$!�	)   .������	 �����	–   *3	��$ �������� 
	� ������� (�� ����4���	 ���# ,��&' ,��&�� ���.  

        

        ::::زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة 

��% 2����  �� ���	 ���! �� *1F�	 ,���� D���� 2�0��� *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	 �	������	 .  

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 �   � ������.  
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        ))))وارد ضمن الطاقة االيوائيه بغرض الشركةوارد ضمن الطاقة االيوائيه بغرض الشركةوارد ضمن الطاقة االيوائيه بغرض الشركةوارد ضمن الطاقة االيوائيه بغرض الشركة((((إضافة خيت سفارى إضافة خيت سفارى إضافة خيت سفارى إضافة خيت سفارى 

        :::: املطلوبة  املطلوبة  املطلوبة  املطلوبة املستنداتاملستنداتاملستنداتاملستندات

••••  �!����	 B�	9� 2� ��3�'� ���	��.  
••••  �(�#��' �"�&��	 �F1��	 ���	��.  
••••  �4E�F� �� ���� ���	 ���!��	 ���	��) ��!�	 �!'�	–����� *��� . (  
••••  �"�&��	 �4��	 2� �&�1� B���"�	 C�&	���	. 

••••  ����	 B��"�	.����.  

••••  �E�F'�	 B��"�	 ��'��$.  
•••• B9��!�	 ��� B��".   

  

        ::::ــــوات ــــوات ــــوات ــــوات  اخلط اخلط اخلط اخلط 

••••    ��� H����	          ,�E� ���� �	 �����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19(      ,�E� ���"�' )3 (     Z�����	 ������'    �����& )��F�'
                       �(�#�1� *������	 �$���	 �- B�	��	 ��1�� ���3� 2�� ,���� )�F��	 ��3� ����	 ,��' *1F  ,����� �������	

)  �	���- ����(�# (  �-     �(�#�1� ��3����	 ������	)    �����&#	 ��(��#C (      B�#����	 *���!�" �-)  B�#���
�����( ����  Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	 2� �- �(�#�	 ,��&' ,��&� .  

••••             2�� ��(� *��F& ,����� H���&�	 2�9 �$� ��' H3�4�	 ��	 ��$!�	)   .������	 �����	– ��������    *3	��$
	� ������� (����4���	 ���# ,��&' ,��&�� �����.   

        

        ::::زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة 

�� �� ���	 ���! �� *1F�	 ,���� D���� 2� ��% 2��0��� *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	 �	������	 .  

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

        

 �� ������.  
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            فتح فروع البنوك أو إلغائهافتح فروع البنوك أو إلغائهافتح فروع البنوك أو إلغائهافتح فروع البنوك أو إلغائها

        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

••••  )� �	 ��6�	 �- J����	 �1% .9(���	 @�'�	 ���	��.  
•••• ) ����	 ��% D�����	 �'��/@�1�� ��% .�����	 �4#��' A��� ( )� 1� �����	.   
••••  )� �	 ��6�	 �- J����	 �1% @�'�	 B�	�	 �1�� ���	��.  
••••  ���1E�	 �����	 ���	��)�'���	 @�'�	 )�� ���! ��. ( 

••••  ����	 B��"�	.����.  

••••  �E�F'�	 B��"�	��'��$.    
••••  ��� B��"B9��!.   

  

        ::::اخلطـــــــواتاخلطـــــــواتاخلطـــــــواتاخلطـــــــوات

••••    ��� H����	   B�	�+	 @�'#        ,�E� ���� �	 �����&1� �����	)19(      ,�E� ���"�' )3 (     Z�����	 ������'    �����& )��F�'
 ���� �������	        )�F��	 ��3� ����	 ,��' *1F  ,�                �(�#�1� *������	 �$���	 �- B�	��	 ��1�� ���3� 2�� ,����

) �	��- ��(�# (  �-   �(�#�1� ��3���	 �����	 )   ��(��#- C�&�# (      B�#����	 *!��" �-)   ������ B�#���( �-    2�� 
	����  Q�� � �- ��(�� *���' ��(�� �(�#�	 ,��&' ,��&� .  

••••             2�� ��(� *��F& ,����� H���&�	 2�9 �$� ��' H3�4�	 ��	 ��$!�	)   .������	 �����	–   *3	��$ �������� 
	�������� (����4���	 ���# ,��&' ,��&�� �����.   

        

        ::::زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة 

� ���	 ���! �� *1F�	 ,���� D���� 2� ��% 2���� �0��� *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	 �	������	 .  

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 �� ������.  
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        تعيني مدير اقليمى بفرع بنك اجنىب تعيني مدير اقليمى بفرع بنك اجنىب تعيني مدير اقليمى بفرع بنك اجنىب تعيني مدير اقليمى بفرع بنك اجنىب 

        ::::املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة املستندات املطلوبة 

••••  .9(���	 @�'�	 ���	��.  
••••  @�'��' �"�&��	 �F1��	 ���	��.  
••••  �- �����	 ,E��	 �E�F' 2� B��"  � ��	 9	�� B��")2- ���! ��.�"� ��T ���1E�	 �����	 ����� . (  
••••  ����	 ,�����	 I���� �� ���	. 

••••  ����	 B��"�	.����.  

••••  �E�F'�	 B��"�	��'��$.    
•••• B9��!�	 ��� B��" .  

  

        ::::اخلطــــواتاخلطــــواتاخلطــــواتاخلطــــوات

••••    ��� H����	          ,�E� ���� �	 �����&1� �����	 B�	�+	 @�'#)19(      ,�E� ���"�' )3 (     Z�����	 ������'    �����& )��F�'
 ���� �������	                      �(�#�1� *������	 �$���	 �- B�	��	 ��1�� ���3� 2�� ,���� )�F��	 ��3� ����	 ,��' *1F  ,�

) �	��- ��(�# (  �-   �(�#�1� ��3���	 �����	 )   ��(��#- C�&�# (      B�#����	 *!��" �-)   ������ B�#���( �-    2�� 
����  Q�� � �- ��(�� *���' ��(��	 �(�#�	 ,��&' ,��&� .  

••••      2�9 �$� ��' H3�4�	 ��	 ��$!�	       *��F& ,����� H��&�	 )   .������	 ����1� (        ����# ,���&' ,���&�� ������
  ����4���	.  

        

        ::::زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة زمن أداء اخلدمة 

 ���1E�	 �����	 2% ����	 ,�����	 _3��� ���� ��' ��"���	 �	�"	 ,��.  

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

��  ������.  
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        ياتياتياتياتــــــــــــــــــــــــالتوصالتوصالتوصالتوص

        ))))شهادة دخول املوانئشهادة دخول املوانئشهادة دخول املوانئشهادة دخول املوانئ((((احلصول على خطاب احلصول على خطاب احلصول على خطاب احلصول على خطاب 

        -: : : : يدون باخلدمة يدون باخلدمة يدون باخلدمة يدون باخلدمة املستفاملستفاملستفاملستف

B��!�	 AF����	� �1&	��	 �������	 ��%��#� ,E� 2�����	 ,�(!� ��$�&�	 8 ���� 97  

  

        ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

••••          *�F& �	�"R' �������	 ����& )�FE ��3� ,��' *1F)B��4# (              0��E���	 A�! H�� 2��� 0�E�� V�	����	 ��&���
#�	 ,�&' ,��&�� @��'�	 �!- �'E 2� H�1% M�E�"� ��L	 *1F��' \$�� 2- �1% �(�: 

O                          ��1�� ���3� ,��	 8 H�&���� ���! F�#���	 ���	�����	 8 ��������	 �(#�	 8 F�#��	 )�� 8 �(�#�	 ,�	
A! H� 2� �- B�	�+	 ������	 ,�	 8 0�E���	� B�	�+	 . 

••••  2�$�� Z��! .���� ���) �(�#�	 Q�T� ,�	O B�	�+	 �1�� ��3� O����	 �-� . ( 

••••  ��!1�   :' )��#��	 �4�'�� ���	 ��F���	 B�	�� ��& 2� �4��'1F ��� B�!�	 AF����	 ��%��#�� �'����. 

        

        ::::اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات 

••••                  ,�E� H��"�' �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'# ��	 H����	)3 (   ������'���	 Z��     �����& )��F�' 
 �4��	 ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,����� �������	.  

•••• � ���1� ���'��' ��"���	 ��� / F�#��	 �	�' ���	 ��(�#1� �'����' @�<� V�	���	 2�- �!1"� ����.  
        

        ::::زمن آداء اخلدمـة زمن آداء اخلدمـة زمن آداء اخلدمـة زمن آداء اخلدمـة 

��% 2����  

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ���&�	 ,�� B�� ��- I	�&���� B��4#�	 ���! ��200 H��� .  

 ���&�	 ,�� �����1� B��4#�	 ���! ��100 H��� .  
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            ))))املوقوفاتاملوقوفاتاملوقوفاتاملوقوفات((((ارك لإلفراج املؤقت عن  سيارة ركوب بنظام السماح املؤقت ارك لإلفراج املؤقت عن  سيارة ركوب بنظام السماح املؤقت ارك لإلفراج املؤقت عن  سيارة ركوب بنظام السماح املؤقت ارك لإلفراج املؤقت عن  سيارة ركوب بنظام السماح املؤقت إصدار توصية للجمإصدار توصية للجمإصدار توصية للجمإصدار توصية للجم

  املستفيدون باخلدمةاملستفيدون باخلدمةاملستفيدون باخلدمةاملستفيدون باخلدمة

 2�������1� \��� 2���N��	 ��'��' ��� ���E� �- �����& ���E� �1% 2�1"�!�	 �1&	��	 �������	 ��%��#��

 2���E ,�(!� ��$�&�	 B��!�	 AF����	� �������	 ,E�8 ���� 97.   

        ت املطلوبـة ت املطلوبـة ت املطلوبـة ت املطلوبـة املستندااملستندااملستندااملستندا

••••  @�'���	 ���� 2� ��3�$ B��". 

••••              ���"��' �4������ ,��� ����	 B�����1� ��1��(�	 ������'�	 2�� ��(��1� @�<� �4�"&� �- B�����	 B����� 2� B��"
 �3�4�	.  

••••  B�����	 *!�" � � 9	�� B��")�"�	 �1% )�F�	 0� ( ������( H���E� H�1% �'��. 

••••      ��	 ����	 2� ����! �����' B��4#                    �(�#���' H� �" �	�����	 2�� ��(��1� B������	 *!��" � �" ��� � .����
 I��&���' H�% �4�	�9 ,�%� ������(. 

•••• H(�#��' ��N�( B�����	 *��F �'���	 �������	 ,�	 H��$�� ������+	 � �!" 2� B��". 

••••  ��!1�  :'�� ���	 B�!�	 �����	 ��& 2� �4��'1F ��� B�!�	 AF����	 ��%��#�� �'����' )��#��	 �4� . 

        

        اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات 

••••                  ,�E� ���"�' �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'# ��	 H����	)2 (        �����& )��F�' ������	 ������'
      H' �!$�� *1F�	 ,����� �������	)       �	�����1� ��1��(�	 ������'�	–        ����(��' ��������	 ������' –     .<��	 @�����	 

 B�����	 H�� �&�� >�� (��	 H' ����� �4��	 ��#��	 �	����.  
••••  ���1� ���'��' ��"���	 ���� /B�����	 H' ������	 @����	 ,�% ����  
        

        ـدمة ـدمة ـدمة ـدمة زمن آداء اخلزمن آداء اخلزمن آداء اخلزمن آداء اخل

��% 2����  

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

500 H��� .  
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            التوصية باستخراج ترخيص عمل بالبالد لألجانـــبالتوصية باستخراج ترخيص عمل بالبالد لألجانـــبالتوصية باستخراج ترخيص عمل بالبالد لألجانـــبالتوصية باستخراج ترخيص عمل بالبالد لألجانـــب    

            1981 لسنــة  لسنــة  لسنــة  لسنــة 159بالنسبة للشركات اخلاضعة ألحكام القانـــون رقـــم بالنسبة للشركات اخلاضعة ألحكام القانـــون رقـــم بالنسبة للشركات اخلاضعة ألحكام القانـــون رقـــم بالنسبة للشركات اخلاضعة ألحكام القانـــون رقـــم 

  ::::    ةةةةاملستفيدون باخلدماملستفيدون باخلدماملستفيدون باخلدماملستفيدون باخلدم

••••  *����	 ��(�#�	 �- *����	 2���N��	.  
••••  .�����	 �����' ,4' �#N��	� *����	 ,����	 2������	� B�	�+	 �1�� ��$%-� ��3�. 

••••  B�'&�	 .�< 2� ��$%�	� 2�'�����	 ��$%�	)*����	. ( 

••••  2���=����	 ��(�#�	 �- *����	.  
  

        ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

••••  ! I�&���                      ������' B��4�# �- ,�����	 2�������	 �- B�	�+	 ��1��� ��(#�� ��&� ��'F .�����	 ����	 2� Z��
 ����! . 

••••        F�� �'���	 @��#�	 �- ,=���1� �'����' )         2�������	 �- B�	��	 ��1�� ��$�%- ��T 2� (      2��=���� ���3�E ,����
 ����	 �-�� ����� �&L ��'F B����� ��(�# �-. 

•••• � ��	 9	�� 2� B��" .  

••••  A����	 ����	 2� B��" �- ��(�#�	 � �!")�����	 ������	 ���! ��. ( 

  

        ::::اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات 

••••                  ,�E� ���"�' �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'# ��	 H����	)3 (   ������' Z�����	     �����& )��F�' 
      H' �!$�� *1F�	 ,����� �������	)    �(�#��	 ,�	–      ��������	 �41(�# –    ��4�	��% –    ,��	    ��'���	–    H������ – 

 � ��	 9	�� ,E�– �'�1F��	 � ���	  ( �4��	 ��#��	 �	������	 H' �����.  
••••                  *��(� ���	 ��4����	 ���"���	 ,1���� ����&�	 �	�- 2��9 �$� ��'  �3�4��' ����	 C�&	�� *�(� ��	 ��$!�	

  �����	 ��4��	 ���	�� ���� ��' C�&	���	 I	�&��� ����	 C�&	��.  
        

         : : : :اء اخلـــدمةاء اخلـــدمةاء اخلـــدمةاء اخلـــدمةزمن آدزمن آدزمن آدزمن آد

)��% 2���� 2� D���������	 ���	���	 ���� (  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ���������  
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            التوصيات بتجديد ترخيص عمل بالبالد لألجانبالتوصيات بتجديد ترخيص عمل بالبالد لألجانبالتوصيات بتجديد ترخيص عمل بالبالد لألجانبالتوصيات بتجديد ترخيص عمل بالبالد لألجانب

        بالنسبة لشركات املساهمة وذات املسئولية احملدودة اخلاضعة بالنسبة لشركات املساهمة وذات املسئولية احملدودة اخلاضعة بالنسبة لشركات املساهمة وذات املسئولية احملدودة اخلاضعة بالنسبة لشركات املساهمة وذات املسئولية احملدودة اخلاضعة 

            1981 لسنة  لسنة  لسنة  لسنة 159ألحكام القانون رقم ألحكام القانون رقم ألحكام القانون رقم ألحكام القانون رقم 

  املستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـة

••••  *����	 2���N��	 *����	 ��(�#�	 �-  
••••  .�����	 �����' ,4' �#N��	� *����	 ,����	 2������	� B�	��	 �1�� ��$%-� ��3�. 

••••  *����	 B�'&�	 .�< 2� ��$%�	� 2�'�����	 ��$%�	. 

••••  2��=����	 ��(�#�	 �- *����	) 2% @��#�	 �- ,=����	 �"! ��� �	 F�#'35���� >�	 .(  

        املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

•••• 1F �������	 ����& )�FE ��3� ,��' *. 

••••                         �- ,�����	 2�������	 �- B�	��	 ��1��� ��(#�� ��&� ���'F .������	 �����	 ��� ��#���	 2� Z��! I�&���
 ����! �����' B��4# . 

••••       F�� �'���	 @��#�	 �- ,=���1� �'����')    2�������	 �- B�	�+	 ��1�� ��$�%- ���T 2� (    2��=���� ���3�E ,����
� ��(�# �- ����	 �-�� ����� �&L M��'F B����. 

••••  � ��	 9	�� 2� B��" . 

••••  2�4���	 �1��( ����	 C�&�� 2� B��". 

 

        اخلطـــــوات اخلطـــــوات اخلطـــــوات اخلطـــــوات 

••••                  ,�E� H��"�' �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'# ��	 H����	)3 (   ������'���	 Z��     �����& )��F�' 
      H' �!$�� *1F�	 ,����� �������	)    �(�#��	 ,�	–   �	 �41(�#    �������–    ��4�	��% –      ��'���	 ,��	 –  H������ O 

 � ��	 9	�� ,E�–�416# *�1F��	 � ���	  ( �4��	 ��#��	 �	������	 H' �����.  
••••                        *��(� ���	 ��4����	 ���"���	 ,1���� ����&�	 �	�[ 2��9 �$� ��' �3�4��' ����	 C�&	�� *�(� ��	 ��$!�	

  �������' ����	 C�&	��  .  

        زمن آداء اخلـدمة زمن آداء اخلـدمة زمن آداء اخلـدمة زمن آداء اخلـدمة 

����% 2�� .  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ��������  
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            التوصية بإستخراج ترخيص عمل بالبالد لألجانبالتوصية بإستخراج ترخيص عمل بالبالد لألجانبالتوصية بإستخراج ترخيص عمل بالبالد لألجانبالتوصية بإستخراج ترخيص عمل بالبالد لألجانب

                بالنسبة ملكاتب التمثيلبالنسبة ملكاتب التمثيلبالنسبة ملكاتب التمثيلبالنسبة ملكاتب التمثيل

  ::::املستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــة

••••  *����� ������	 *��(� ����� 

••••  ������	 *��(�' *����	 2�1����	  
  

        ::::املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

••••            0��E���	 A�! H�� 2�� 0E�� )�F��	 ��3� ,��' *1F        ������	 ������' \�$�� *��(��	 ,���&' ,���&�� /  ������	
 �'���	. 

••••                       2�� ������� M�����! 2��(� 2- ��1% *��(��	 ���� 2� ����� ,4 3��� ,4������� ������	 *��(�' 2�1�����' 2��'
*�(��	 ����. 

••••  �'���	 � � 9	�� 2� B��". 

••••            0�� H�1% �E�"�� ����� �'���	 2����' ,�	 �(�#�	 �	�E 2� B��"              ����� �	��E �- ���'���	 ��61��' H�� ������ 
 2� ���	 2����' Q�� � ���! �� *�(��	. 

••••  I��&��' ,�	 �(�#1� �4����� ,� ���	� *�(��	 �=�#�' ���	 ���%�	 2� ���$ �&��. 

  

        ::::اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات 

••••    ��	 H����	  @�'#          �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 �����     ,�E� H��"�')3 (   ������'���	 Z��     �����& )��F�' 
      H' �!$�� *1F�	 ,����� �������	)      �������	 *��(� ,�	–    H��	��% –      ��'���	 ,��	 –    �������	 –     9	��� ,�E� 

 � ��	– � ���	 –��	���	 �=N��	  ( �4��	 ��#��	 �	������	 H' �����.  
••••                  ��	 ���"���	 ,1���� ����&�	 �	�[ 2��9 �$� ��' �3�4��' ����	 C�&	�� *�(� ��	 ��$!�	      *��(� ���	 ��4��

 �����	 ��4��	 ���	�� ���� ��' C�&	���	 I	�&��� ����	 C�&	��  .  
        

        ::::زمن آداء اخلــــدمة زمن آداء اخلــــدمة زمن آداء اخلــــدمة زمن آداء اخلــــدمة 

) ��% 2������'�����	 ���	���	 ���� D���� (  
        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ��������  
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            التوصية بتجديد ترخيص عمل بالبالد لألجانبالتوصية بتجديد ترخيص عمل بالبالد لألجانبالتوصية بتجديد ترخيص عمل بالبالد لألجانبالتوصية بتجديد ترخيص عمل بالبالد لألجانب

                    بالنسبة ملكاتب التمثيلبالنسبة ملكاتب التمثيلبالنسبة ملكاتب التمثيلبالنسبة ملكاتب التمثيل

  خلدمـــةخلدمـــةخلدمـــةخلدمـــةاملستفيدون بااملستفيدون بااملستفيدون بااملستفيدون با

••••  *����� ������	 *��(� �����. 

••••  ������	 *��(�' *����	 2�1����	.  
  

        املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة 

••••                    ������	 ������' \�$�� *��(��	 ,���&' ,���&�� 0��E���	 A�! H�� 2�� 0E�� )�F��	 ��3� ,��' *1F/  ������	
 �'���	. 

••••  2�4���	 2� �1��( A'���	 ����	 C�&�� 2� B��"   . 

••••  ���' 2��'                   *��(��	 ����� 2�� ������ M�����! 2�(� 2- �1% ,4 3��� ,4������� ������	 *��(�' 2�1��)    B��� ,����
,�% �( B�!	�.( 

••••  �'���	 � � 9	�� 2� B��" . 

••••  I��&��' ,�	 �(�#1� �4����� ,� ���	� *�(��	 �=�#�' ���	 ���%�	 2� ���$ �&��. 

  

        اخلطــــــــــــوات اخلطــــــــــــوات اخلطــــــــــــوات اخلطــــــــــــوات 

••••    ��	 H����	   	 ����� @�'#        �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+     ,�E� H��"�')3 (   ������' Z�����	     �����& )��F�' 
      H' �!$�� *1F�	 ,����� �������	)      �������	 *��(� ,�	–    H��	��% –      ��'���	 ,��	 –    �������	 –     9	��� ,�E� 

 � ��	– � ���	 –��	���	 �=N��	  ( �4��	 ��#��	 �	������	 H' �����.  
••••    C�&	�� *�(� ��	 ��$!�	                    *��(� ���	 ��4����	 ���"���	 ,1���� ����&�	 �	�[ 2��9 �$� ��' �3�4��' ����	 

 C�&	���	 I	�&��� ����	 C�&	��.  
  

        ـدمة ـدمة ـدمة ـدمة زمن أداء اخلزمن أداء اخلزمن أداء اخلزمن أداء اخل

��% 2����   

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ��������  
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                        التوصية باستخراج ترخيص عمل ألجنىبالتوصية باستخراج ترخيص عمل ألجنىبالتوصية باستخراج ترخيص عمل ألجنىبالتوصية باستخراج ترخيص عمل ألجنىب

  

  املستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـة

 �������	 ��%��#� �1&	��	 AF����	� ,E� 2�����	 ,�(!� ��$�&�	 B�!�	)8 ( H���97.   
  

        املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

••••  ,4� ��% C�&�� I	�&��	 *�1F��	 *����	 �����' \$�� �������	 ����& )�FE ��3� ,��' *1F. 

••••  ��&��	 B��#�� �4' �!$�� H�� ��3�$ B��" 0� H�1% )�F�� � ��	 9	�� �"-. 

•••• ,�&�]� ��9(���	 B�	�+	 2�  ����	 ,�����	 I<��� ,���	 �1% ��� 2 

•••• �����	 2� B��" B)2 ( ���!�	 ,���	 2% �������),���	 �� B�!	� B�� *1F�.( 

••••  ���%����	 C���� Q���� 2��� ���1& B��4��# ���"-)9�����	 ( �����(! � #����� 2��� + ����%3 ���4�� ����"   
)����4���	 ���# ,��&' B�����. ( 

••••        �1% ���	����' �1����	 .���	 2� *�F&     ����1� �'���	 ,	����	             ���&� ��1% �	9	����	 ����	�� ,�E� H�' ������
 ��'1� �'���	. 

••••   ��!1�:   �4��'1F ��� B�!�	 AF����	 ��%��#����	 ��& 2��F )��#��	 �4�'�� ���	 B�!�	 �. 

        

        ::::اخلطـــــوات  اخلطـــــوات  اخلطـــــوات  اخلطـــــوات  

••••                  	�+	 @�'�# ���� ��4' *����]� ���% C�&	�� I	�&��	 *1F� 5��	 �(�#�	 *���� H����       ���"�' 2��]� ���9(���	 B�
)2 (           �4������' I<�����	 �!�" 2�� ��(���	 ���' C��&��	 2���	 >�� ,���� 5���	 ,�����	 I<��� �!" ���	���

��% C�&�� I	�&���' ��"���	 �	�"��	 �	����� 2�$ H������ ��"�� *�����	 ��F%��.  

•••• ��$!�	 ��	 *�(� C�&	�� ����	 �3�4��' *�(�� �	9	�� ��	����� C�&��	 ���"' )2( ��' �$� 2�9 �	�- ���&�	: 

              ��������	 �	9	��� *��(�� .��&�	� C�&����	 �	�	���� ��� ���1� ����	 C�&	�� *�(�� ��=	�!� 2���"���	 ,1���
 H�EN� ���E� �����	 \���6 5���	 ,�����	 ����� ���� 2�!� ��4#    . 

        

        زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة 

••••  ��% 2����  �� �	�"�           ���EN��	 ����E+	� C�&���	 �	�	��� 5� �����' ��"6    ��4�#         5�����	 ,����	 2�� 	���'�%	
*1F�	 ,����.  

•••• ��% 2���� ���	����' ����	 ,�����	 ���� <�� ��% C�&�� I	�&���' ��"�� �	�"+.   
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 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )�� �����	 ��!����	 �4��	 �	���	 2�(� 

C�&�� I	�&��	�'��� ��%  100H��� /������ �������� �����	 �3�4�	 

 5����	 �����' �3�4�	 ���9&  

)�F�'�������	 ����&  

  

        ::::هـــــام هـــــام هـــــام هـــــام 

 ���	����' ����	 ,�����	 _3��� ���� ��' ����	 C�&�� I	�&��	 ��"�� �	�"� ,��.  
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        التوصية بتجديد ترخيص عمل أجنىبالتوصية بتجديد ترخيص عمل أجنىبالتوصية بتجديد ترخيص عمل أجنىبالتوصية بتجديد ترخيص عمل أجنىب

  دمـةدمـةدمـةدمـةاملستفيدون باخلاملستفيدون باخلاملستفيدون باخلاملستفيدون باخل

 ,E� 2�����	 ,�(!� ��$�&�	 B�!�	 AF����	� �1&	��	 �������	 ��%��#�)8 ( H���97   *���- �4' ���� ���	  

        املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة 

••••  2�4���	 2� �1��( ��'���	 C�&���	 �E�F' 2� B��". 

•••• 	 �'��]� ��"� D���� �&[ �1% )�F�� �"�	 �1% )�F�	 0� � ��	 9	�� 2� B��" ��'�	 �� . 

••••          �%����	 C�� Q�� 2� �1& B��4# 2� �"-)9���	 (                �����	 ��'��	 H�����6� ����! ��� ����(! � #���� 2��
 ����4���	 ���# ,��&' B����� ��'���	 ���E�	 + �4�� ��3�$ B��" . 

••••     B�����	 2� B��")2 (    ���!�	 ,��1� ������� )        ,����	 ��� B�!	� B�� *1F� (     ����	 ������R' *��F&�   �������	� �
�&�	 ��(�#��' *����	 ����1� �'����' ��'���	� ���"��	$ ,�(!� ��) A8/97. ( 

•••• ��!1� :                       ��'��� �	��� ��� � )��#���	 ��4�'�� ����	 ���F���	 ���& 2� �4��'1F ��� B�!�	 AF����	 ��%��#�
  .<� ���	 )��#��	 >E��� .����	 �3�4�	 ����&. 

  

        اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات 

••••    ��	 H����	               ,�E� H��"�' �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'#)2 (   ������' Z�����	     �����& )��F�' 
       H�' �!$�� *1F�	 ,����� �������	)     ��'���	 ,��	–    H������ –     � ���	 9	��� ,�E� –  �� ���	  (   H�' ������

 �4��	 ��#��	 �	������	.  
••••  H��"' �3�4��' ����	 C�&	�� *�(� ��	 ��$!�	29 �$� ��' 2� ���&�	 �	�[  :��"���	 ,1��� .  
  

        زمن أداء اخلـدمة زمن أداء اخلـدمة زمن أداء اخلـدمة زمن أداء اخلـدمة 

 ��% 2����  

  

 مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

������� �  
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        تأشرية دخول مستثمر تأشرية دخول مستثمر تأشرية دخول مستثمر تأشرية دخول مستثمر 

  ,4���%	 B�#�'�� 2�������1� �	��#���	 ;<= \���.�����	 �����' �41����� �(�#�	 ����� ���! ��        

  املستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـة

 �������	 ��%��#� �1&	��	AF����	� ,E� 2�����	 ,�(!� ��$�&�	 B�!�	 8 H��� 97 

        املستندات املطلوبــة املستندات املطلوبــة املستندات املطلوبــة املستندات املطلوبــة 

••••  H��!�" B�� ��4��� ,�%� B��#���	 *��F � � 9	�� 2� B��". 

••••  H� 0$�&�	 2�����	� �(�#�	 ����-�� H������ *��F�	 � " �� � ����! �����' B��4#. 

••••  .�����	 ���1� �����	 I�&����	 2� B��". 

••••   �' ��(�' B��4# 25 %                   ��%��#��1� ����� �	 B�#����	 ����! ��� �����	 �-� ����(' C�&#�	 ��(�# ���! ��
 F�#��	 -�'� ,�� ,�% �4�1% �$�� ,� ���	. 

••••  ,�% �4�1% �� ���	� F�#��	 -�'� ,� ���	 ��%��#��	 ���! �� B�����	 �	�����. 

        

        اخلطــــــــــوات اخلطــــــــــوات اخلطــــــــــوات اخلطــــــــــوات 

••••          �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'# ��	 H����	        ,�E� ���"�' �����(!�	 )3 (   ������' Z�����	     �����& )��F�' 
 �4��	 ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,����� �������	.  

••••  ������	� B��4�	� �	9	���	 �!1"� ��� �3�4�	 ��"�� �"- ����   .  
        

        زمن آداء اخلــــدمة زمن آداء اخلــــدمة زمن آداء اخلــــدمة زمن آداء اخلــــدمة 

��% 2����  ��9��	 �����	 ���	���	 ���� ��'.  

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ���������  
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            تأشرية دخول حمدد املدةتأشرية دخول حمدد املدةتأشرية دخول حمدد املدةتأشرية دخول حمدد املدة

  املستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــة

 ,E� 2�����	 ,�(!� ��$�&�	 B�!�	 AF����	� �1&	��	 �������	 ��%��#�)8 ( H���97 ) ��% �	��� B��#���	 ;<= \���
*�����	 �- ��6#��	 *���� �� B����	 ��'�&	 ��� B���	 ��!� 2���(   .  

        ـــة ـــة ـــة ـــة املستندات املطلوبـاملستندات املطلوبـاملستندات املطلوبـاملستندات املطلوبـ

••••            ������' \�$�� �(�#��	 ,��&' ,���&�� 0��E���	 A�! H�� 2��� 0E�� �������	 ����& )�FE ��3� ,��' *1F
 ,4�	����	 *�1F��	 *����	) ,��	O ������	 O � ���	 O� ��	 9	�� ,E� . ( 

••••  H��!�" B�� ��4��� ,�%� B��#���	 *��F� � ��	 9	�� 2� B��". 

••••     B�����	 2� B��")2 (  �������   ���!�	 ,��1�)       ,����	 ��� B��!	� B�� *1F� (        �������	� �����	 ������R' *��F&�
 ��'���	� ���"��	. 

••••   ��!1� :                       �	��� H�' 	��(<�� )��#���	 ��4�'�� ����	 ���F���	 ���& 2� �4'1F ��� B�!�	 AF����	 ��%��#�
 )��#�1� .<� ���	 >E���	� .����	 �3�4�	 ����& �'��� 

        

        اخلطــــــــــوات اخلطــــــــــوات اخلطــــــــــوات اخلطــــــــــوات 

•••• �	                 ,�E� ���"�' �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'# ��	 H���)3 (   ������' Z�����	     �����& )��F�' 
 H' �!$�� *1F�	 ,����� �������	) �'�1F��	 B���	� B��#���	 *1F *'� ( �4��	 ��#��	 �	������	 H' �����  

•••• ��"�1����	 .���	 B�	9�' *���]� ����	 C�&	�� B�	�� ��� ��"���	   B��4�	� �   .  

        

        دمة دمة دمة دمة زمن آداء اخلزمن آداء اخلزمن آداء اخلزمن آداء اخل

 ��% 2����.  

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

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

                 97 لسنه  لسنه  لسنه  لسنه 8االستثمار رقم االستثمار رقم االستثمار رقم االستثمار رقم 

        املستفيدون باخلدمـــة املستفيدون باخلدمـــة املستفيدون باخلدمـــة املستفيدون باخلدمـــة 

 �������	 ��%��#� �1&	��	 B�!�	 AF����	�)A8/97 (�� ���	*���	 >��� �� *T .        

        املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة 

••••  ��%)1 ( B�'&�	 B��4# 2� ��3�$ B��" + ����	 ��%)�"�	 �1% )�F+	 0�( 

••••  ��%2 H�	����	 *�1F��	 �'���� � ��	 9	�� B��" . 

••••  ;�����	 2� B��")2 ( ���!�	 ,��1� ������� ) ,���	 �� B�!	� B�� *1F� (- ����% ,	����+ �'����'��'��. 

••••  ��'���	� ���"��	 �����1� ����	 �����R' *�F& . 

��!��:  

••••      B��#�� *��F 2�( 	<	         ����[ A��# *���� ��� 2�)   2����(�'O    ���4�	 O    �(������ O    2��'1 �	 O    b������' O 
 ��������	O�������  ( ��L	 *1F�:  

– B�'&�	 B��4# 2� ��3�$ B��" �����  2����	 ����' ���"��	 B�� ��	�' �&	���' ���"��	 �����&�	 �- .  
–  �'���	 �����& 2� ����� ����	 ��% 2� ��3�$ B��"B�� ��	� ���"��	 .  

••••  2����4��	 �'��� 2� ����� B��4# �	������	 0� A��� 2- �%	�� ���4� ,������	 2�( 	<	.  
••••  .<� ���	 >E���	� *����� �'���	 �����	 �4� ,�����	 � ���	 2�(� 2- �%	�� )��#�1�: 

–  ;<� �� ,��� �1% )��#��	 �%��� � �� .-� ��'�(�� ��� ��� >3���	 2�(� ��#��	 �!� ���	 ��%��#��	 ���! ��.  
–  �������	 ��1����' �"�& >3���	 2�(� F�#��	 �-�' ���	 ��%��#��	 ���! ��.  

  ��!1�:              ��4�'�� ����	 ���F���	 ���& 2� �4'1F ��� B�!�	 AF����	 ��(�#           �	��� >�E�� H�' 	��(<�� )��#���	 
 )��#�1� .<� ���	 >E���	� .����	 �3�4�	 ����& �'���.  

        اخلطــــــــــــوات اخلطــــــــــــوات اخلطــــــــــــوات اخلطــــــــــــوات 

••••                  ,�E� H��"�' �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'# ��	 H����	)2 (        �����& )��F�' ������	 ������'
      H�� ��!� *1F�	 ,����� �������	)   �����	 ,�	–   ������	 – ��	  �� �–      ��"� ���' )��#���	 2	���% –     9	��� ,�E� 

 � ��	– B�	�"	 D���� –  H3�4��	 D����  ( �4��	 ��#��	 �	������	 H' �����. ( .  
••••                    Z��� 2�� ,	������	 ��1% ����	�� *��F& �	��"R' ,���� B��4�	� �1����	 .���	 B�	9� ��	 ��"���	 ����� ,��

      ���	 B��"�	� �	9	��1� �"�	 ,���� ,�� D��               C�&	��� *��(�� �������	 B��"��	� ��������	 �����& )��F�� �
 ����	.  

        زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة 
 ��% 2����.  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

�������� �  
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التوصيه مبنح إقامة مؤقته ملدة سـنة أو اقامـة مخاسـية ملـستثمر بالـشركات اخلاضـعة ألحكـام قـانون التوصيه مبنح إقامة مؤقته ملدة سـنة أو اقامـة مخاسـية ملـستثمر بالـشركات اخلاضـعة ألحكـام قـانون التوصيه مبنح إقامة مؤقته ملدة سـنة أو اقامـة مخاسـية ملـستثمر بالـشركات اخلاضـعة ألحكـام قـانون التوصيه مبنح إقامة مؤقته ملدة سـنة أو اقامـة مخاسـية ملـستثمر بالـشركات اخلاضـعة ألحكـام قـانون 
                    97 لسنه  لسنه  لسنه  لسنه 8االستثمار رقم االستثمار رقم االستثمار رقم االستثمار رقم 

        ::::املستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـة
••••  B�	��	 �1�� ��3� ��=����	 ��(�#�	 ��– B�	��	 �1�� ��$%	 – 2�'�����	 ��$%�	 .  
•••• F��'�	 ��"���	 ��(�# �� 2����$���	 ��(�#�	 2��$��	� � 2������	�. 

••••  B���!��	 ����3���	 �	< ��(�#�	 �� : �(�#�	 �����. 

••••  ,4���' ��"���	 ��(�#�	 �� :��	 �- �����	� 2��$���	 @��#�	 ��3���	 ��� 

••••  �������	 2����� ��$�&�	 ��(�#�	 )��� �� : )� �	 ����. 

••••  .�� �	 )��#��	 �� : )��#��	 *!�".  
  

        ::::املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة 
••••  �(�#1� .�����	 ����	 2� B��".  
••••               ��4' �!�$�� .������	 �����	 2� ���&��� ����! �����' B��4# )           ������&�	 ����E�	 2�� �� �����	 ,��	– 

���� H�– H� " – ����	 �-� –�(�#�	 H� 0$�&�	 2�����	 . ( 

••••  H��!�" ��4��� ,�% F�#' ���E�	 *��F � � 9	�� B��" . 

••••  H' C�&�	 ��(���	 2� B��" H' A���� H��E��' *�F&�	 2�(� 2���N� ��(� ���� ���! �� . 

••••     �' ��(�' B��4#25 %               � ����(' 8 C�&�#�	 ��(��# ����! ��� �(�#��	 ���� �-� 2�    ����! ��� �����	 �-
 2% ��� � .<�	� ���� �	 B�#���	100 -�'� ,�� ,�% �4�1% �$�� ,� ���	 ��%��#�1� H��� >�-  F�#��	. 

••••  ���	 ��%��#��	 ���! �� B�����	 �	����� ���	� F�#��	 -�'� ,� ,�% �4�1% ��. 

 ��!1�  :���	 ��F���	 B�	�	 ��& 2� �4'1F ��� B�!�	 AF����	 ��%��#� )��#��	 �4�'�� .  
        

        : : : : اخلطــــــــــــوات اخلطــــــــــــوات اخلطــــــــــــوات اخلطــــــــــــوات 
••••                  ,�E� H��"�' �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'# ��	 H����	)2 (        �����& )��F�' ������	 ������'

 �4��	 ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,����� �������	  
•••• �"��             ��� ���� B���' ��������	 �	9	�� *�(�� ��EN��	 ���E��' ��"���	           ���& �- �����!�	 ����	���	 ����! 

   F�#��	 -�' �E )��#��	 2�(� 2	� ��'�� B�� �1% H��"! ,�% ���! �� �	���   .  
        

        زمن آداء اخلـــدمة زمن آداء اخلـــدمة زمن آداء اخلـــدمة زمن آداء اخلـــدمة 
��% 2�����������	 2% �����	 ����	���	 ���� ��' .   

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ��������  
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        ::::هــــــــــــــام  هــــــــــــــام  هــــــــــــــام  هــــــــــــــام  
• �	 ��%��#���' �"�& ���&�	 ;<= 2�����	 ,�(!� ���� �����8 H��� 1997 .   
•  �!�����	 ��1(�	 B�� �	 2�(�� �	��� 0'��' B���	 ��(��� F�#��	 ��' ��'� ��� ���E	 \�� ,��5 ����� ���� �	��� 

 )��#��	 . 

•  ���E+	 \�� F'	�$: 

  الضــــوابط  المستفيد  الشكل القانونى  م

أعضاء مجلس رئيس و  الشركات المساھمة  1
  دارة ا\

) 3(تمنح ا\قامcة لعcدد :  مليون جنيه فأقل 2رأس المال المصدر  •
 .أجانب من مجلس ا\دارة 

تمcنح ا\قامcة لعcدد :  مليcون جنيcه2رأس المال المصدر أكثر مcن  •
 .أجانب من مجلس ا\دارة ) 6(

 أجانccب مccن أعccضاء 6فccى حالccة طلccب مccنح إقامccة لعccدد أكثccر مccن  •
 الھيئة ?تخاذ القرار المناسب مجلس ا\دارة تعرض كل حالة على

 :مع مراعاة اhتى فى ضوء مبررات الشركة 

? يجوز أن تحصل الشركة الواحدة فى وقت واحد على أكثcر  �
من العدد المحcدد فcى الفقcرتين الcسابقتين طالمcا كانcت إقامcة 

 .ا�شخاص الذين حصلوا على ا\قامة عن طريقھا سارية 

  .إتباع التعليمات ا�منية  �

لشركات ذات المسئولية ا  2
  المحدودة

تمنح ا\قامة �جنبى واحد فقط :  ألف جنيه فأقل 500رأس المال  •  مديرو الشركات
 ) .الشخص الذى له صفة المدير(

: جنيه  مليون الى جنيه  ألف500رأس المال يتراوح بين أكثر من  •
 ) .لھما صفة المدير(تمنح ا\قامة �جنبيين أثنين 

  تمccنح ا\قامccة لثpثccة أجانccب :  مليccون جنيccه رأس المccال أكثccر مccن •

 ) .لھم صفة المدير(

وفى جميع ا�حوال يجب أن يكون رأس المال المدفوع ? يقل عن  •
  . ألف جنيه 50

الشركاء المتضامنون الذين   شركات ا�شخاص  3
  لھم حق ا\دارة

تمccنح ا\قامccة لمccن يتccولى ا\دارة الفعليccة للccشركة مccن الccشركاء  •
  :ًى السجل التجارى طبقا لضوابط رأس المال ومؤشرا به ف

:  مليcون جنيcه 2 ألcف جنيcه الcى 300رأس المال يتراوح بcين  �
 .تمنح ا\قامة �جنبى واحد فقط من مديرى الشركة 

 مليcون 4 مليcون جنيcه الcى 2رأس المال يتراوح بين أكثر من  �
  .من مديرى الشركةأثنين  ينجانب�تمنح ا\قامة : جنيه 

تمنح ا\قامة لثpثة أجانب :  مليون جنيه 4ل أكثر من رأس الما �
 .من مديرى الشركة 

 التأكد من قيام الشركة بإيcداع ويشترط عند منح التوصية با\قامة
مcن رأس مالھcا بأحcد البنcوك أو تقcديم كcشف حcساب % 25نسبة 

مccن رأس مccال الccشركة لccدى % 25مccن البنccك بمبccالغ ? تقccل عccن 
  .الشركاء المتضامنين 

فروع الشركات ا�جنبية   4
  الخاضعة لقانون ا?ستثمار

تمنح ا\قامة لمدير الفرع إذا كان أجنبى حيث يتعcذر إدارة شcئون  •  مدير الفرع
  .الفرع بدونه 

بوضcع  المنcشأة التأكcد مcن قيcاما\قامة توصية ب يشترط عند منح •  صاحب المنشأة  المنشأة الفردية  5
 مائتان ألcف دو?ر 200000 ديعة مجمدة لمدة عام بمبلغ وقدرهو

بأحccد البنccوك المccسجلة لccدى البنccك المركccزى المccصرى كمccا يتعھccد 
البنك بعدم صرف الوديعة إ? بموجب خطاب من الھيئة وذلك بعcد 

  .التأكد من مزاولة المنشأة لنشاطھا 

المشروعات الخدمية فى   6
  المدن الجديدة

تطبيق ذات ضوابط الشركات 
رقم الخاضعة �حكام القانون 

ً طبقا للشكل القانونى 8/97
  لكل شركة

تطبيcccق نفcccس ضcccوابط رأس المcccال بالcccشركات الخاضcccعة �حكcccام  •
 عنccد مccنح ا\قامccة للمccستثمرين ا�جانccب 8/1997القccانون رقccم 

 .بالمشروعات الخدمية فى المجتمعات العمرنية الجديدة 

يccccتم مccccنح المccccستثمرين ا�جانccccب بالمccccشروعات الخدميccccة فccccى  •
مرانيccة الجديccدة إقامccة لمccدة خمccس سccنوات أسccوة المجتمعccات الع

بنظcccائرھم بالمcccشروعات الخدميcccة داخcccل المنcccاطق الcccصناعية أو 
النائيccة أو المنccاطق خccارج الccوادى القccديم ، شccريطة التأكccد مcccن 
استمرارية النشاط لجميع الشركات والمنشآت الخدمية عن طريق 

يccات المعاينcة الميدانيccة كccل خمcس سccنوات مccع تقcديم خمccس ميزان
  .معتمدة 
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            جتديد توصية اقامة سنة مؤقتة أو إقامة مخاسيةجتديد توصية اقامة سنة مؤقتة أو إقامة مخاسيةجتديد توصية اقامة سنة مؤقتة أو إقامة مخاسيةجتديد توصية اقامة سنة مؤقتة أو إقامة مخاسية

  املستفيـدون باخلدمــةاملستفيـدون باخلدمــةاملستفيـدون باخلدمــةاملستفيـدون باخلدمــة
 �������	 ��%��#� �1&	��	 ,E� 2�����	 ,�(!� ��$�&�	 B�!�	 AF����	�)8 ( H���97.   

        املستندات املطلوبــة املستندات املطلوبــة املستندات املطلوبــة املستندات املطلوبــة 

••••                  2�� ���(- ��4�1% Q��� ,� .�����	 ����	 2� ���&��� ����! �����' B��4#)3 ( 4�#��       ,��	 ��4' �!�$�� 
 �����&�	 ���E�	 2� �� ����	– H����� – H� " – ����	 �-� – �(�#�	 H� 0$�&�	 2�����	 . 

••••  ��'���	 ���E+	 �4�1% �'�� 8 ���E�	 *��F � � 9	�� B��". 

 ��!1�  : )��#��	 �4�'�� ���	 ��F���	 ��& 2� �4��'1F ��� B�!�	 AF����	 ��%��#� .  
 

        

        ت ت ت ت اخلطــــوااخلطــــوااخلطــــوااخلطــــوا

••••            ,E� H��"' ����(!�	 ����&1� �����	 B�	�+	 ���� @�'# ��	 H����	)3 (  �����'Z����	      ,������ �������	 ����& )�F�' 
 �4��	 ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	.  

••••  ���"' �������	 �	9	�� *�(� ��	 ��$!�	)2 (���&�	 �	�[ 2�9 �$� ��': 

O ���� ���! �� .�&	 ��� B��� ������	 F�#��	 ��' ,�%� �(�#�	   
O                      2��(� 2	 �F���#  ��'��� B�� �1% �������	 ��"! ���! �� �	��� ��&1� ��(� �	����	 2� ���� ������	

 F�#��	 -�' �E )��#��	.  
O  F�#�	 �	< � �� ��'�� B�� �1% H��"! ,�% ���! �� �	��� ��& ������	)F�#��	 ��'. (  

        

        دمة دمة دمة دمة زمن آداء اخلـزمن آداء اخلـزمن آداء اخلـزمن آداء اخلـ

��% 2����  

        

 ::::بل اخلدمة بل اخلدمة بل اخلدمة بل اخلدمة مقامقامقامقا

 ���������  
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                استقدام تابعةاستقدام تابعةاستقدام تابعةاستقدام تابعة

  ـةـةـةـةاملستفيدون باخلدماملستفيدون باخلدماملستفيدون باخلدماملستفيدون باخلدم
 �������	 ��%��#� �1&	��	 B�!�	 AF����	�)A8/97( .   

••••     ��=����	 �(�#�	 �� :     B�	��	 ��1�� ��3�–       B�	��	 ��1�� ��$�%	 –      2�'������	 ��$�%�	 –     H� �� .	 �- 
 ���% �- 	���� )��#��	 �4�1% �����) ,�% ���� ���(.  

••••  C�&#�	 ��(�# ��) 2��$��	� �F��'�	 ��"���	 :( 2����$���	 ��(�#�	 . 

••••  B���!��	 ����3���	 �	< ��(�#�	 �� : �(�#�	 ����� . 

••••  ,4���' H�"���	 ��(�# �� : ��3���	 �����	 �- �����	� 2��$���	 @��#�	. 

••••  ���� �	 �Y#���	 �� : B�#���	 *!�" . 

•••• � ��$�&�	 ��(�#�	 )��� �� �������	 2���� : )� �	 ���� .  
  

        املستندات املطلوبــة املستندات املطلوبــة املستندات املطلوبــة املستندات املطلوبــة 

••••           B�	��	 ��1�� ���3� 2�� 0E�� �(�#�	 2� *1F            0��E���	� B�	�+	 A�! H�� 2�� �-       ���'���	 ������' \�$��
 B��#���	 ����� �4� ���!� 	<(� �� (�	�. 

••••  ��'���	 2% H���N��' �� (�	 2� �	�E�. 

••••  ��%3���	� �� (�	 � � 9	�� 2� ��"  ��' . 

••••      �� (�	 � " �� � ����! �����' B��4#      0�$�&�	 2������	� �(�#�	 ����-��              0��E���	 A�! H�� 2��� �(�#��	 H�� 
 �4�% . 

••••  ������	 ��% �1% ���' 0'���	 ,	����	 ���! �� ,4�1% 2�N��	 2���"��	 �����	 ���' ��������	 *�F&. 

••••  ���&�	 �	�- �'��� �	�� ��"��. 

••••    � *1F�	 ,���� ��%  �'                    A�! H�� 2�� �- B�	��	 ��1�� ���3� 2�� .������	 �4#���' ����� ���(�� ���� 2�
                       H�$����+	 2�(��� 8 �����(!�	 ���4��	 0�� �������	 �- 2��'����	 �	�	���	 ��4�	 2�$�� �(�#�	 2% 0�E���	

 @�'�	 2� 0�E���	 �!" ��'�� ��' B�	�+	 �1�� ��3� 2� Q�� �' ��(���	 2%. 

••••  ��!1� :�# 2� ��'1F�	 ��( ��� ;�!�	 AF����	*�F& �1% ��F���	 .  
 

        اخلطـــــوات اخلطـــــوات اخلطـــــوات اخلطـــــوات 

••••    ��� H����	         �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'#      ,�E� ���"�' )3 (  ������'���	 Z��  )��F�'  �����& 
      H' �!$�� *1F�	 ,����� �������	)                 )��#���	 ��4� 0'����	 B��!�	 ���F���	 2�� *��( �- ��'���	 �����' (  ������

���	 H' �4��� ��#��	 �	���. 

••••                       �-��' 5���	 ��(�#�1� ,	�������' ��3�4�	 H��"�� ����� Z��! ���!��	 0���' �	9	���	 �!1"� 5�� H����	
 <� ���	 5� B����	 �- F�#��	.  
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        دمة دمة دمة دمة زمن آداء اخلزمن آداء اخلزمن آداء اخلزمن آداء اخل

•••• ��% 2�����' ���	 ��(�#�	 H��! �� *1F�	 ,���� �����	 ,���		 2� 	��'�%	 - F�#��	 �. 

•••• ��% 2����  >E���	 ���� ��'�	F�#��	 -�'�  ,� ���	 ��(�#�	 H��! �� ��(�#�	 )�FE 2� .<� ��.  

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

  ���&�	 �'��� )��    �����	 ��!����	 �4��	  �	���	 2�(� 

��'�� ,	����	 500H���  �������� H����	 �3�4�	 

 5����	 �����' �3�4�	 ���9&  

)�F�'�������	 ����&  

        

        ــــــــام ــــــــام ــــــــام ــــــــام هــــهــــهــــهــــ

••••                         ,	�����	 ,��� �	����	 ��(�#�� �'�����' ,����	 �� � ��� )��#���	 ���� 	<�� )��#��	 ����' 2��'���	 F'�
                         <�� ���	 ��� 	���� 2��( �- F�#���	 )��#���	 -��' 	<	 �	 ������	 ,�� �� ,�% ���E	 �4!��� ��'���	 ���-   �'�����'

�   C�&#�	 ��(�#         ��' ���(�' B��4�# ,���� ,��25 %  � 2��             ,������ 8 ������	 � ��' >���"�� �- �����	 �-
 ���� �	 �Y#��1� �'����' ����	 �-� ���(' ��(�' B��4#.  

••••                  B���� ��4�	 �- F�#���	 �-��' ��E 2��(� 2	 2��'����	 ��1% ��"!1� �' � �	��� B�% <�� ����� ���	 ��(�#�	
 <� ���	 ��. 

••••           H�1% A�"�� A��� ��% ��% 2� �4� �' � ����'1 �	 ��'���	                  �� 2��'1 �	 ���T ��&	 ��1' .	 2�� �����E 2��(� �- 
 �&�	 �1'�	 ��&� B��#�� ���� 2� �'. 

  

        : : : : فى حالة استقدام تابعة واحدة جيب توافر احد شرطني فى حالة استقدام تابعة واحدة جيب توافر احد شرطني فى حالة استقدام تابعة واحدة جيب توافر احد شرطني فى حالة استقدام تابعة واحدة جيب توافر احد شرطني 

••••  ,���� �(�#�	 ����� �E� �����	 ���' ���� 2��1� 2% ��� � ����	 �-�:  
O  ������	 D���� �4' �!$�� �����' B��4# .  
O  ����� *�F& �(�#�	 ����� ��� �����	 ���' @�'�	 2� . 

••••  2% ��� � ������	 ��%50 ��������	 2� *�F&'  H�1% ���N� ���"� ���%  . 

O ������	 �E� ���� 2���� ���� 2% ��� � ����	 �-� 2�(� 2����	 2���'�� ,	����	 ���! ��.  

O  ������	 ��% 2�(� �-150��	 2� *�F&' ,4�1% ���N� ���%  ������.  
••••  �"E	 �!'� ��'���	 ��&� B��#�� \�� ,��)2 ( �(�#1�. 
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        التوصية مبنح اقامة سنة لتابعة التوصية مبنح اقامة سنة لتابعة التوصية مبنح اقامة سنة لتابعة التوصية مبنح اقامة سنة لتابعة 

  املستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـةاملستفيدون باخلدمـة

 �������	 ��%��#�&	��	1 � B�!�	 AF����	�)A8/97 . (  

••••     ��=����	 �(�#�	 �� :     B�	��	 ��1�� ��3�–       B�	��	 ��1�� ��$�%	 –      2�'������	 ��$�%�	 –   �� .	 �-   H� 
�- 	���� )��#��	 �4�1% ����� ���% ),�% ���� ���(  

••••  C�&#�	 ��(�# ��) 2��$��	� �F��'�	 ��"���	 :( 2����$���	 ��(�#�	 . 

••••  B���!��	 ����3���	 �	< ��(�#�	 �� : �(�#�	 ����� . 

••••  ,4���' ��"���	 ��(�# �� : ��3���	 �����	 �- �����	� 2��$���	 @��#�	. 

•••• �	 �Y#���	 �� ����  : B�#���	 *!�" . 

••••  �������	 2����� ��$�&�	 ��(�#�	 )��� �� : )� �	 ���� .  
  

        املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

••••  2� 0E�� �(�#�	 2� *1FB�	��	 �1�� ��3� 0�E���	� B�	�+	 A! H� 2� �- . 

••••        �%����	 C�� Q�� 2� �1& B��4#)9���	 (             ���&' B������ ����(! � #���� 2�� ���'���	 ��"� ���   ����# ,
 ����4���	. 

••••  �"�	 �1% )�F�	 0� ��'�	 ��&� D���� �4�1% \$�� � ��	 9	�� B��". 

••••  ���&�	 �	�- �'��� �	�� ��"��. 

••••   ��!1�  : ��F���	 *�F& �1% ��� ;�!�	 AF����	 ��(�# 2� ��'1F�	 
  

        اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات 

••••    ��� H����	           �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'# "�'    ,�E� ���)3 (  ������'���	 Z��  )��F�'  �����& 
 �4��� ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,����� �������	. 

••••        ���"' �������	 �	9	�� *�(� ��� ��$!�	)2 (                ����E� \���' ���"���	 ,1���� ����&�	 �	�- 2��9 �$�� ��'
 ��'��1� ���.     

        

        زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة 

��% 2�����	 ,���	 2� 	��'�%	 *1F�	 ,���� ����.   
                

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	 ��!����	 �4��	  �	���	 2�(� 

��'��� ��� ���E� \�� 500H���  �������� H����	 �3�4�	 

 5����	 �����' �3�4�	 ���9&  

)�F�'�������	 ����&  
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        جتديد اقامـــة تابعــة جتديد اقامـــة تابعــة جتديد اقامـــة تابعــة جتديد اقامـــة تابعــة 

  ـةـةـةـةاملستفيدون باخلدمـاملستفيدون باخلدمـاملستفيدون باخلدمـاملستفيدون باخلدمـ

����	 ��%��#�&	��	 ���1 B�!�	 AF����	� �)A8/97 . (  

••••     ��=����	 �(�#�	 �� :     B�	��	 ��1�� ��3�–       B�	��	 ��1�� ��$�%	 –      2�'������	 ��$�%�	 –     H� �� .	 �- 
 ���% �- 	���� )��#��	 �4�1% �����),�% ���� ���. (  

••••  C�&#�	 ��(�# ��) 2��$��	� �F��'�	 ��"���	 :( 2����$���	 ��(�#�	 . 

•••• �	 �� B���!��	 ����3���	 �	< ��(�# : �(�#�	 ����� . 

••••  ,4���' ��"���	 ��(�# �� : ��3���	 �����	 �- �����	� 2��$���	 @��#�	. 

••••  ���� �	 �Y#���	 �� : B�#���	 *!�" . 

••••  �������	 2����� ��$�&�	 ��(�#�	 )��� �� : )� �	 ���� .  

        

        املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

••••  2� 0E�� �(�#�	 2� *1FB�	��	 �1�� ��3� 0�E���	� B�	�+	 A! H� 2� �- . 

••••  ��%)1 ( ��'���	 ���E�	 H' �!$�� ��'���	 � � 9	�� 2� B��". 

••••                       ���$�&�	 2��	����	� �(�#��	 2�% 0��E���	 A�! H� 2�� �(�#�	 ����-�� �� (�	 � " �� � ����! �����' B��4#
�(�#�	 H� . 

••••        �%����	 C�� Q�� 2� �1& B��4#)9���	 (�                ����! ��� �����4���	 ����# ,���&' B������ ����(! � #��� 2
 ��'���	 ���E�	 ����	 ��'�	 ��'���	 B���6� � ��	 9	�� �"- �1% )�F�	 ,�� B���6��	 ,�% ���! ���. 

•••• ������	 ��% �1% ���' ��'���	 ,	����	 ���! �� �4�1% 2�N��	 ������	 ���' ��������	 2� *�F& . 

•••• '��� �	�� ��"�� ���&�	 �	�- �. 

••••   ��!1�  : ��F���	 *�F& �1% ��� ;�!�	 AF����	 ��(�# 2� ��'1F�	  

        

        ::::اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات 

••••    ��� H����	           �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'#     ,�E� ���"�')3 (  ������'���	 Z��  )��F�'  �����& 
�4��� ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,����� �������	. 

••••  � ��$!�	      ���"' �������	 �	9	�� *�(� ��)2 (               ����E+	 ������' ���"���	 ,1���� ����&�	 �	�- 2��9 �$� ��'
   <� ���	 ���� �- F�#��	 ��' ���! 5� 
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        زمن آداء اخلـدمة زمن آداء اخلـدمة زمن آداء اخلـدمة زمن آداء اخلـدمة 

•••• ��% 2����*1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	 F�#��	 �-�' ���	 ��(�#�	 ���! ��   
•••• ��% 2������	 >E���	 ���� ��'  ��(�#�	 )�FE 2� .<� �)F�#��	 -�'� ,� ���	 ��(�#�	 ���! ��(  
        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

  ���&�	 �'��� )��    �����	 ��!����	 �4��	  �	���	 2�(� 

��'�� ���E� ����� 

500H���  

�������� H����	 �3�4�	  5����	 �����' �3�4�	 ���9&  

)�F�'�������	 ����&  
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        ركات االجنبية ركات االجنبية ركات االجنبية ركات االجنبية فروع الشفروع الشفروع الشفروع الش

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

            1981 لسنه  لسنه  لسنه  لسنه 159 وقانون الشركات رقم  وقانون الشركات رقم  وقانون الشركات رقم  وقانون الشركات رقم 1976 لسنه  لسنه  لسنه  لسنه 34رقم رقم رقم رقم 

   املستفيدون باخلدمةاملستفيدون باخلدمةاملستفيدون باخلدمةاملستفيدون باخلدمة

 �"� �� .�����	 �����' �4� )��� ��E *1F� ���	 ��'���	 ��(�#�	. 

        ـة ـة ـة ـة املستندات املطلوبـاملستندات املطلوبـاملستندات املطلوبـاملستندات املطلوبـ

•••• 1F*        �������	 ����& )�FE ��3� ����	 ,��'      ���% H' �����2          2�� ����� ���(�� B���"  ��	    ,���' ,�	 �(�#
 �"�	 �1% )�F+	 0� H�1% A�"�� A��� *1F�	 ,���. 

••••    2� �&��       I���&��' ,�	 �(�#1� �����	 ,���	               ���'���	 �(�#�1� .������	 �����	 2�� ����� I�&���� �-
    	 ��1"���	 2� H�1% M�E�"�           ���'���	 ��61�	 ���	 ,������ ���"���	 ������&�	 B�	9�� I��&��' ���"�� +  B���"

 ��3�$. 

••••            �"�� ��� )��� J�����R' I��&��' ,�	 �(�#�	 �	�E              B�	9�� I���&��' ���"���	 ��1"����	 2�� H��1% M�E�"��
 ��'���	 �61�	 ��	 ,����� ���"��	 �����&�	 + ��3�$ B��". 

••••   �&��    ���' ,�	 �(�#�	 �	�E 2�          �"�� ��� )�� 1� ����� 2�  % M�E�"��          I���&��' ���"���	 ��1"����	 2�� H��1
 ��'���	 �61�	 ��	 ,����� ���"��	 �����&�	 B�	9�� + ��3�$ B��". 

•••• �              �"�� ��� )��� \��� A'� ,��' ,�	 �(�#�	 �	�E             B�	9�� I���&��' ���"���	 ��1"����	 2�� H��1% M�E�"��
 ��'���	 �61�	 ��	 ,����� ���"��	 �����&�	 + ��3�$ B��". 

••••        ����� �� ���!� �� � ��(�' B��4#5000       ��1����' .�"�� ,�            )�� �	 ,���' ������	 ������' B��!�	 +  B���"
 ��3�$. 

••••  ��%2  B��"�"�	 �1% )�F+	 0� .�����	 �4#��' D�����	 �'�� )� �	 ���� ��(1��	 �- �����	 ��% 2�. 

••••   ��%2    2� B��"   ���	 ��% 2��   	 ��E� ��	 �- ���      �"��' ��1�% .� ���'��       ��"�	 ��1% )��F+	 0��  +   ���%2 
�	 ���"��	 �(�#1� .���� ��� I�&��� B��"� �4�� �E���. 

••••  �"� �� )� �	 ���� 2%� ��'���	 �(�#�	 2% ����	 ,�����	 I<��� �� ���	. 

••••                      �"� ��'E �1"��	 �	< �������	 ���4��	 2�� ��'��� ����	�� ,���� *1F�� �F#��	 Q�' ������   ����	�� �	�
 )� �	 ��E �1% �3�4�	.  

        ::::اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات اخلطـــــــــــوات 

••••      ,E� H��" ��	 H����	)3 (  �����'���	Z�                 ��#���	 �	�������	 H�' ������ *�1F�	 ,������ ��������	 ����& )�F�' 
 �4��	.  

••••                      ����	���	 2�$����	 .������	 �����	 ,1���� ����&�	 2�9 �$� ��' �������	 .���� ��� *�(� ��	 ��$!�	
% )� �	 ��E �1.  



99 

        دمة دمة دمة دمة زمن آداء اخلـــزمن آداء اخلـــزمن آداء اخلـــزمن آداء اخلـــ

5�4���	�� �1% ��"!1� �3�41� �������	 .���� ��� �'F�&� ��' ��% ,��-  .        

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

�������� �  
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        املوافقةعلى تعديل بيانات فروع الشركات االجنبية بالسجل التجارىاملوافقةعلى تعديل بيانات فروع الشركات االجنبية بالسجل التجارىاملوافقةعلى تعديل بيانات فروع الشركات االجنبية بالسجل التجارىاملوافقةعلى تعديل بيانات فروع الشركات االجنبية بالسجل التجارى

        ))))منح حق التوقيع والتفويض فى الصالحيات منح حق التوقيع والتفويض فى الصالحيات منح حق التوقيع والتفويض فى الصالحيات منح حق التوقيع والتفويض فى الصالحيات تعيني مدير جديد للفرع ، نقل مقر الفرع ، تعيني مدير جديد للفرع ، نقل مقر الفرع ، تعيني مدير جديد للفرع ، نقل مقر الفرع ، تعيني مدير جديد للفرع ، نقل مقر الفرع ، ((((

        ـةـةـةـةاملستفيدون باخلدماملستفيدون باخلدماملستفيدون باخلدماملستفيدون باخلدم

 �"� �� .�����	 �����' B�����	 ��'���	 ��(�#�	 )��� .  

   

        ة ة ة ة املستندات املطلوباملستندات املطلوباملستندات املطلوباملستندات املطلوب

�������	 .���� ��� *�(� ��	 �4����� ,��  

•••• �	9� 2� �4�1% A�"�� ����� *�1F��	 ������	 �� � I��&��' ,�	 �(�#�	 �	�E 2� H&�������&�	 B .  
••••  ���� 2���� �= ,����	 ������	 *1F 2�( 	<	 �����	 ����1� � ��	 9	�� B��". 

••••  ��% B��"                        ����� 2�� *�1F' ����!�	 ;<�= ��� � �(�� ����	 ��� *1F ��% )� 1� �����	 ���1� ��(1��	 �- �����	
 I��&�	 �� ,�	 �(�#�	 2� �	�E 2��' �"�' )� �	.  

        

        اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات 

•••• ���	            ,�E� H��"�' ��������	 .���� ��� *�(� ��	 H�)2 (   ������'���	 Z��         ,������ ��������	 �����& )��F�' 
 �4��	 ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	.  

••••            2�$����	 .������	 �����	 ,1���� ����&�	 �	�[ 2��9 �$�� ���' ��������	 .���� ��� *�(� ��	 ��$!�	
 *�1F��	 ������	 �1% ���	���	   .  

        

        ـدمة ـدمة ـدمة ـدمة ن آداء اخلن آداء اخلن آداء اخلن آداء اخلزمزمزمزم

��% 2����  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ���������  
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        التوصية باستخراج ترخيص عمل ملدير فرع شركة أجنبية  التوصية باستخراج ترخيص عمل ملدير فرع شركة أجنبية  التوصية باستخراج ترخيص عمل ملدير فرع شركة أجنبية  التوصية باستخراج ترخيص عمل ملدير فرع شركة أجنبية  

  املستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــة

  �'��	 ���� �4�� .�����	 �����' B�����	 ��'���	 ��(�#�	 )��� .  

   

        املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة 

•••• ��	 .���� ��� 2� ����! �����' B��4# ������	� � "�	 �� � ����� 

••••  �%����	 C�� Q�� 2� �1& B��4#)9���	 (���(!�	 ��� #����	 �!- 2�����4���	 ���# ,��&' B������ � 

••••  ��'�	 ��&� D���� �4' \$�� H�� ��3�$ B��" 0� H�1% )�F�� � ��	 9	�� �"-. 

•••• ,�����	 I<��� ,���	 �1% ��� 2�]� ��9(���	 B�	�+	 2� ,�& ����	 . 

  

        اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات 

••••    ��	 H����	           �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'#     ,�E� H��"�')2 (   ������'���	 Z��     �����& )��F�' 
 �4��	 ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,����� �������	.  

••••                   	 9	��� ��� ���#��1� ����&�	 �	�	 2�9 5$� ��' �����	 ����	 �� �	9	���	 *�(�� H����	      ���EN� ����ER' � ���
 B���6 ����	 C�&�� I	�&��	� �����	 ���	���	 ���� 2�!� �4#- .  

••••  H����	 ����	���	 ���� ��' @�<� ����	 C�&�� I	�&��� *����	 ��% C�&	�� *�(�� H����	.  

        

        دمة دمة دمة دمة زمن آداء اخلـزمن آداء اخلـزمن آداء اخلـزمن آداء اخلـ

��-  :  ��% 2������ �	�"�  B��� ��EN��	 ���E��' ��"6�4#-  �.  

�����  :  )��% 2���� ���E�	 B��� ��& ���	����' ����	 ,�����	 ����� ���� ��' 6 ����1� �!�����	 ��4#   �'���	 (
   ����	 C�&�� I	�&��R' ��"���	 �	�"�.  

        

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ���������  
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        جتديد ترخيص عمل ملدير فرع شركة اجنبية  جتديد ترخيص عمل ملدير فرع شركة اجنبية  جتديد ترخيص عمل ملدير فرع شركة اجنبية  جتديد ترخيص عمل ملدير فرع شركة اجنبية  

  ةةةةاملستفيدون باخلدمـاملستفيدون باخلدمـاملستفيدون باخلدمـاملستفيدون باخلدمـ

�'���	 ��(�#�	 )��� .�����	 �����' B�����	 � �"� ��  �'��	 ���� �4�� .  

  

        ـة ـة ـة ـة املستندات املطلوباملستندات املطلوباملستندات املطلوباملستندات املطلوب

••••  ������	� � "�	 �� � �������	 .���� ��� 2� ����! �����' B��4# 

••••  2�4���	 2� A'���	 C�&���	 2� ��3�$ B��". 

••••        �%����	 C�� Q�� 2� �1& B��4#)9���	 (               ��'��	 H�����6� ����! ��� ����(! � #���� 2��    ����E�	 �����	
 ����4���	 ���# ,��&' B������ ��'���	. 

••••  ��'�	 ��	 �'��]� ��"� D���� �&- �1% )�F�� �"�	 �1% )�F�	 0� � ��	 9	�� B��". 

  

        اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات اخلطـــــــوات 

••••    ��	 H����	           �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'#     ,�E� H��"�')3 (   ������' Z�����	     �����& )��F�' 
������	 �4��	 ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,����� �.  

••••                          ������' ��3�4�	 ���"�� <�� ��� H���&�	 2��9 �$�� ���' ������	 ������' ����	 C�&	�� *�(� ��	 ��$!�	
 �'���	 ��% C�&��   .  

        

        دمة دمة دمة دمة زمن آداء اخلزمن آداء اخلزمن آداء اخلزمن آداء اخل

��% 2����  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 ���������  
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        ــلــلــلــلمكاتب التمثيمكاتب التمثيمكاتب التمثيمكاتب التمثي

        ل فى مصر وإصدار شهادات القيد الالزمة   ل فى مصر وإصدار شهادات القيد الالزمة   ل فى مصر وإصدار شهادات القيد الالزمة   ل فى مصر وإصدار شهادات القيد الالزمة   إنشاء مكاتب التمثيإنشاء مكاتب التمثيإنشاء مكاتب التمثيإنشاء مكاتب التمثي

  املستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــة

����'���	 ��(�#�	  � .  

        ::::املستندات املطلوبــة   املستندات املطلوبــة   املستندات املطلوبــة   املستندات املطلوبــة   

••••  *1FE ����	 I<���1� M��'F �������	 ����& )�FE ��3� ,��' ��.  
••••         ����" 0�����' 2��	 B�	�� 2� ��"�	)2 ( ,�����'          ���'���	 �(�#�1� �����	 ,������	 I<����  �     2�%   �����

 *�(��	.  
•••• �"-     � ��'���	 �(�#�	 ��% 2� ����4                  �����	 2��(� 2- ��1% ,����	 � �����	 C&1�� ��'�% ����� 0�  �E�"��

        I��&��' ���"��	 ��1"���	 �- B�� ��	 2� H�1%@�<(�               ������&�	 B�	9��' �����"���	 *��(� 2�� H��1% �E�"�� 
���"��	 . 

•••• �"-      �#�	 B�	�� �1�� 2� ���"�	 �	���	                  	����� 2������ �"��' ��4� *��(� J�����	 ��1% ���	����' ��'���	 �(
              *��(� 2�� H��1% �E�"�� �- I���&��' ���"���	 ��1"����	 �- B�� ���	 2�� H�1% �E�"� 2�(� 2- �1% *�(�1�

��&�	 B�	9�' �����"��	 �"�' ���H� H�'�% ������. 

••••  ������	 *�(� ���� �����':  
–      ���� ,�� ��'��- �����	 2�( 	<�      �������	 8 ��������	 >��!���'� ���'���	 >��!��' ��%�'� ,��	 H' �!$�� 2��' ,

 � ��	 9	�� 2� B��" H' ������.  
–    ,���� ,�� ���"� �����	 2�( 	<�" �����	 ,���' 2��'– ������	 – ���E+	 �!� –   �=����" D������ ��E�F'�	 ,E�  "

 ��"&#�	 A��!� ��'�	 2� ��3�$ B��" H' �����. 

•••• "                       H��1% �E�"�� �- I���&��' ���"���	 ��1"����	 �- B�� ���	 2� H�1% �E�"� *1F�	 ,���� ���(��	 ��� 2� B��
 �"�' �����&�	 B�	9�' �����"��	 *�(� 2�)�	 ��'�"�	 �1% )�F( 

•••• .�����	 �4#��' D�����	 �'�� ����	 2�(� 2	 51% ������	 *�(� ��� �����	 ��% 2� ��3�$ B��" 

••••  ��	 B��"       ;���E� *��(�1� ����	 ,�� �	�� �1% �	��	 ��"1000  ,��  �������   ,����	     ,��% ����! ��� ������	
                   a�1'�' �����	 B��4�# �	��"� ,��� �	���	 ��"�	 B��" @�<(� 8 *�(��	 J����	 �1% ���	���	100      ��( ��1% ,��

 B��4# . 

••••                ���- ��!' ���"� �����' �� � �3�4��' �������	 ����& )�F�� H��� ��(�' B��4#      ,�� >�	 ����& ������ ���' �
 I��&�	 2� ��!� ��'���	 �1����' ������	 *�(��. 
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        اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات 

••••     @�'# ��	 H����	        �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 �����      ,�E� H��"�' )3 (   ������'���	 Z��     �����& )��F�' 
 �4��	 ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,����� �������	.  

••••    ��	 ��$!�	*�(�    ����(!�	 ����&1� �����	 B�	�+	                 ��4��&� �����	 B��4�# ,1���� H���&�	 �	�- 2��9 �$� ��' 
 ��(�'�	 B��4#�	� �����	 ���	���	 ���� ��' *�(��	 ��(�� �4��1���.  

        

        دمة دمة دمة دمة زمن آداء اخلزمن آداء اخلزمن آداء اخلزمن آداء اخل

��% 2���� *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	 .  

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )�� ����	 � ��!����	 �4��	  �	���	 2�(� 

*�(� ��E ,�� 1000,�  �������� �����	 �3�4�	 

 5����	 �����' �3�4�	 ���9&)�F�' ����& 

�������	 

 H'�1F� ��E B��4# �( 100,�  �������� �����	 �3�4�	 

 5����	 �����' �3�4�	 ���9&')�F� ����& 

�������	 



105 

         شهادة الشطب    شهادة الشطب    شهادة الشطب    شهادة الشطب   اصداراصداراصداراصدار/ / / / شطب قيد مكتب متثيل شطب قيد مكتب متثيل شطب قيد مكتب متثيل شطب قيد مكتب متثيل 

  املستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــةاملستفيدون باخلدمـــة

   ��'���	 ��(�#1� ������	 *��(� �- I��&��' ��'���	 ��(�#�	 .  

   

        املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة املستندات املطلوبــــة 

••••                            0�� *��(��	 *F�# �- ���6�� ��� � *��(��	 2�� ,���&�� 0��E���	 A! H� 2�� 0E�� )�F��	 ��3� ,��' *1F
!�� �4�	�&��	 �	���	 �	��4#�	 ��% \�$�� B��4# �( �4� ���. 

••••                         H��1% �E�"�� H����%- ���4�	� �"�� ��� �������	 *�(� ��6�� �� � .<�	 I��&��' ,�	 �(�#�	 2� ���"�	 �	���	
                 �����"�� *��(� 2�� �- I���&��' ���"���	 ��1"����	 �- B�� ��	 2�         ��61��' ������ � ���"���	 ������&�	

�	��1� ��'���	.  

••••  A! H� 2�� 0E�� ����	 *F#' �	�E� ���(��	 ��� *���' 0�E���	. 

••••  *1F�	 ,���� ���(��	 ���. 

••••  ;��E� *F#�	 B��4# �	�"	 ,�� �	�� ��"�	 B��"100 H3�� ,�.   

••••  I��&��' ,�	 �(�#1� �1����	� *�(��	 �=�#�' ���	 ���%�	 2� ���$ �&��. 

  

        اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات اخلطـــــــــوات 

••••              �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'# ��	 H����	     ,�E� H��"�')3 (   ������' Z�����	     �����& )��F�' 
 �4��	 ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,����� �������	.  

••••    ��	 ��$!�	      �����(!�	 �����&1� �����	 B�	�+	 *�(�                *F#��	 B��4�# ,1���� ����&�	 �	�[ 2��9 �$�� ���' 
  *�(��	 ��(�� B�����   .  

            

        زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة 

)��% 2����(  

  

 ::::خلدمة خلدمة خلدمة خلدمة مقابل امقابل امقابل امقابل ا

)100.�"� H��� (  
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                    ))))مكتب متثيلمكتب متثيلمكتب متثيلمكتب متثيل((((طلب صورة مستند طلب صورة مستند طلب صورة مستند طلب صورة مستند 

  ـةـةـةـةاملستفيدون باخلدمـاملستفيدون باخلدمـاملستفيدون باخلدمـاملستفيدون باخلدمـ

 ��'���	 ��(�#1� ������	 *��(� .  
   

        ة ة ة ة املستندات املطلوبــاملستندات املطلوبــاملستندات املطلوبــاملستندات املطلوبــ

••••         0�E���	 A! H� 2�� 0E�� )�F��	 ��3� ,��' *1F      ��������' �(�#��	 ,���&�         B���" ��1% ��"�!�	 *��1F��	 
 H�� �"�	 A'F. 

••••  �	�� ��"�	 B��"���&�	 �'��������	 B.   

••••  �41���� *�(� ��(� �- ,�	 �(�#�	 ��(� 2� *1F�	 ,���� ���! �� ���(��	 ��� 2� B��" . 

••••  I��&��' ,�	 �(�#1� �1����	 *�(��	 �=�#�' ���	 ���%�	 2� ���$ �&��. 

  

        اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات اخلطــــوات 

••••                  ,�E� H��"�' �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+	 ����� @�'# ��	 H����	)2 (        �����& )��F�' ������	 ������'
 �4��	 ��#��	 �	������	 H' ����� *1F�	 ,����� �������	.  

••••    ��	 ��$!�	      �����(!�	 �����&1� �����	 B�	�+	 *�(�                �������	 B���" ,1���� ����&�	 �	�[ 2��9 �$�� ���' 
  *�(��	 ��(�� ��3�4� B�����   .  

  

        ـدمة ـدمة ـدمة ـدمة زمن آداء اخلــــزمن آداء اخلــــزمن آداء اخلــــزمن آداء اخلــــ

)��% 2���� �� ���! ��B��+	 .�� *��(��	 �����' B�%��' *�1F��	 ������	 B��" ��(  

  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

������	 B��"  100,�   �������� �����	 �3�4�	  .�	��	 ��'���' �3�4�	 H��9&  

  

        ::::ملحوظــــةملحوظــــةملحوظــــةملحوظــــة

	������	 ��"- ,���� ���! �� ���&�	 ;<= ,��� *�(��	 ��E ��% �3�41� �.  
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            تعديل بيانات قيد مكتب التمثيل وإصدار شهادة القيد الالزمةتعديل بيانات قيد مكتب التمثيل وإصدار شهادة القيد الالزمةتعديل بيانات قيد مكتب التمثيل وإصدار شهادة القيد الالزمةتعديل بيانات قيد مكتب التمثيل وإصدار شهادة القيد الالزمة

 " ��'���	 �(�#�	 ,�	 ����� / *�(��	 ���� ,�	 �����/�"� �� *�(��	 ��� 2	��% ����� "  

  ةةةةاملستفيدون باخلدمــاملستفيدون باخلدمــاملستفيدون باخلدمــاملستفيدون باخلدمــ

 ��'���	 ��(�#1� ������	 *��(� .  
   

        املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

••••  ,��' *1F������	 ��' �4� �	��4# H���� �	���	 ��4��	 ���!�� *�(��	 ��E �����' ����� �� � )�F��	 ��3� 

••••                           2�� H��1% �E�"�� 2�������	 �����	 ������ �- �(�#��	 ,��	 ������' I���&��' ,�	 �(�#�	 2� ���"�	 �	���	
 ���"��	 �����&�	 �����"� *�(� 2� �- I��&��' ���"��	 ��1"���	 �- B�� ��	. 

••••  ,�	 �(�#�	 ��(� 2� *1F�	 ,���� ���! �� ���(��	 ��� 2� B��" . 

••••  ,����	 *1F�	 �1% �������' B���"�	 ����	 B��4# �4��	 ,��� ���	 �4��	 ���!� ,��. 

••••  ������	 *�(� ���� ,�	 ����� ���! �� ����	 ,�����	 I<��� �� ���	 

••••  �	�� ��"�	 B��",���	����	 B��4# 2% �����	 .  

••••                          D������	 ��'�� �����	 2��(� 2	 ��1%  *��(��	 ��� 2	��% ����� ���! �� �����	 ����	 ����	 ��% B��" �� ���	
 .�����	 �4#��'. 

•••• I��&��' ,�	 �(�#1� �1����	� *�(��	 �=�#�' ���	 ���%�	 2� ��3�$ �&�� ,���� ,�� �	�!�	 0��� ���. 

        اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات 

••••      	 ����� @�'# ��	 H����	            ,�E� H��"�' �����(!�	 �����&1� ������	 B�	�+)3 ( �����'  � Z�����	     �����& )��F�' 
 �4��	 ��#��	 �	������	 H' ����� �������	.  

••••    ��	 ��$!�	    ����(!�	 ����&1� �����	 B�	�+	 *�(�                �������	 �����	 B��4�# ,1���� ����&�	 �	�[ 2��9 �$� ��' 
�����	 ���	���	 ���� ��' ��3�4� B�����  .   

        زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة زمن آداء اخلــدمة 

)��% 2����(  

 ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

�����' ����� B��4#  100,�   �������� �����	 �3�4�	  .�	��	 ��'���' �3�4�	 H��9&  
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  اإلعفاءات الضريبية

  اإلعفـاء الضريىب لألنشطة اخلدمية

  ديدة والصناعية والنائية وخارج الوادى القديمفى املناطق العمرانية اجل

  املستندات املطلوبة

••••  �����	 �4��� �- �(�#�	 ��% B��". 

••••  .�����	 ����	 2� B��") ��' H&���� 2�(� 2- F�#'11/5/1997 �'E� 10/6/2005. (  
••••  ��'��$�	 �E�F'�	 B��".  
••••  )��#��	 0E�� B9��! ��� B��".  
••••  �"&� B��"���	9�3	� F�#��	  ��EN� �- ��. 

••••  �� %+	 B��4# ,���-� *1F�	� �	������	 ,�1��' � " .< 2� ��(�� B��". 

••••  �	�E� ����� 2�#�	 	<= �� �3�4�	 2� ����	 I<���1� M���� ������	 �	������	 �!"'. 

•••• ���&�	 �'��� �	�� ��"�	 

  

  اخلطــــوات 

••••  ��� H����	 ,E� ���"' ���"���	 ����& @�'#)2 ('���& )�F� �������	 �. 

••••                B�#����	 �- �(�#�1� B���"��	 5'��$��	 �� %+�' 0����	 B��4# B��" ��"�� 8        ,�1�' ������	 ����'��' @��<�
 B�#���	 �- �(�#�	 2	��% ��� ��"��	 8 �"�&��	 *3	�$�	 �������� B�#�'� ���� B��4#�	 �"-�. 

  

  زمن أداء اخلدمة

���2� ��%  	��'�%	���� �����	 ,���	 2� *1F�	 ,. 

  

 :مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	   ��!����	 �4��	   �	���	 2�(�  

���1�	 ���%- �'��� 2000 ,� �������� �����	 �3�4�	 

 5����	 �����' �3�4�	 ���9&

)�F�'�������	 ����&  
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  اإلعفاء الضريىب التلقائى

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

  :لالسكان العائلى واإلدارى والتجارى فى املدن العمرانية اجلديدة 

  املستندات املطلوبة

••••  �����	 �4��� �- �(�#�	 ��% B��".  
••••  .�����	 ����	 B��") ��' H&���� 2�(� 2- F�#'11/5/97 �'E� 10/6/2005. (  
••••  ��'��$�	 �E�F'�	 B��".  
•••• � B9��! ��� B��" )��#��	 0E�.  
••••  H%�� *�!' F�#��	 �1% ��� �	 ��4��	 ���	�� B��".  
••••  F�#��	 )�� *�! �1% ���'�	� ��6#��	 C�&	�� B��". 

••••  �	�E� ����� 2�#�	 	<= �� �3�4�	 2� ����	 I<���1� M���� ������	 �	������	 �!"'. 

••••  �	�� ��"�� �"-�'��� �������	 ���� ��(#� . 

  

  اخلطــــــوات 

•••• ����	 ��� H ,E� ���"' ���"���	 ����& @�'#)2 (' �����	 �����' �������	 ����& )�F�. 

••••  ,��� J�"' ?�	�+	 ��'���' �3�4�	 ���9& 5� �������	 ���� ��(#� �'��� �	��. 

•••• A ,�(!- I��& ������	 ��(�#1� �'����' �� %+�' 0����	 �	�E ,���	8/97 ���" 2� 2 ���"���	 @�'#' . 

•••• ,�� �	�� �'��� �3�4�	 )�� �����(�+	 @�'' �������	 � �!" 5� �#��	  . 

••••                B�#����	 �- �(�#�1� B���"��	 5'��$��	 �� %+�' 0����	 B��4# B��" ��"�� 8        ,�1�' ������	 ����'��' @��<�
 B�#���	 �- �(�#�	 2	��% ��� ��"��	 8 �"�&��	 *3	�$�	 �������� B�#�'� ���� B��4#�	 �"-�. 

  

   أداء اخلدمةزمن

3  ,��-*1F�	 ,���� 5����	 ,���	 2� 	��'�%	  ��%.  
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  :مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	   ��!����	 �4��	   �	���	 2�(�  

���1�	 ���%	 �'��� 2000 ,� �������� �����	 �3�4�	 

 5����	 �����' �3�4�	 ���9&

)�F�'�������	 ����&  

  

  هــام

1� �'����' �1% >�E�1� �������	 � �!"' �"�&�	 ����&�	 ��	 0��� �������	 � �!" �� �#����&�	 �'��������	  �#�1� 
;�	�� 2�(��.   
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        شهادة التمتع باالعفاء الضريىبشهادة التمتع باالعفاء الضريىبشهادة التمتع باالعفاء الضريىبشهادة التمتع باالعفاء الضريىب

        للشركات واملنشآت وفقا لقانون االستثمار للشركات واملنشآت وفقا لقانون االستثمار للشركات واملنشآت وفقا لقانون االستثمار للشركات واملنشآت وفقا لقانون االستثمار 

        : : : : املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة املستندات املطلوبـة 

••••     E 2�$���	� Z��! .���� ���    �����	 �-� 2�� �����	 ���)25 %   ��E�	 ��1%(      �����	 D����� 2��(� 2	 ��1%
 ��'11/5/97 �'E� 10/6/2005.   

•••• ��'��$�	 �E�F'�	 . 

••••  ����'�1� �����	 �'��$��' ������	 B��4#) ��-��'��$1� �'���	 �	�E	 ��-� �'1� �	�E.( 

••••      0E���	 ,���	� C�"&� ��%)  ����	– @�1��  +(    ����'��	 C�&��   ��1%           �(�#��	 ,���' ;9���!�	 ���� 2��(� 2	
��(�#�	 �!	 ����.  

••••                       �	�#��	 �	������ A���� ��%��"��	 �F#���� �'�����'� �(�#�1� ��(�1���	 B9�4��	� �	�����	� ����' 2��'
 �(����	 I	���	� . 

••••  B�����	 B��" H' ����� �(�#��' B������	 �������' 2��')2 (���� 2� ��%����	 �������. 

•••• ��� ��! " �	��� ��- �4' A�!��	 �! "�	 ��! �! " ��- 2� ������	 �����	 ������	 � . 

•••• .�����	 ����	 2� A����	 ����	 ���� 2� �! " ��-. 

••••  ��% ��-5 �����	 0� �(�#�	 �4���'	 ���% . 

••••  ��% ��-5 �	�	��	 ��"!� ���	�� – ����'� . 

••••    ��% ��-5            �!1"�� 2�� ����� ��9��	 ��E ���� 2� ��! "              ���E ����� �- ��!�����	 ��%��#��1� ,����	 2���	
 ��� #���1� �$���	 . 

••••            ��%��"��	 ��%��#��1� �%��"��	 ����	� )��#��	 ��6#� �"&� )       ��=���� ����! ��� (    C�&	����	 ���"�
F�#��	 ��%��� ���� F�#� �(� B���"�	. 

•••• !�	 *E	�� ����	 2� B����� ����� 9(	�� �- �(�#1� 2������ 2����	9�� �&	 ��'��. 

••••  ���% 2� �4������� B�!� ��	�� .��� �3�'�	 �1% �%��"�	 >�"�	 �� 1&� ��- 2��'. 

••••                       �	����	 *��(�� D����� 2�� ���'�4(1� ?�4#��	 @�4����	 ���"��� 2� B��"� 53�'�4(�	 �����	 A�F� �$!�
 2��4#' �=��'� F�#��	 ��' ��! �3�'�4(�	. 

••••    �	�� ��"�	 ���&�	 �'��� �����	  ��(#��                     ������	 ��3�4�	 ,��R' 0����	 ���'�� ���"�� @��# ,����� �- ����1�	 
 F�#��	 ������ 0E�� *�! �1% B�!�	 AF����	� �������� . 

••••                       �	�������	 �!"�' B�#����	 *!��" �- �(�#��	 ����� 2�� �- �(�#��	 B�	�� ��1�� ���3� 2� ����� �	�E�
�	 2� ����	 I<���1� ���� F�#��	 ��	�' D����'� ������	3�4 2�#�	 	<= �� �)@�'#��' J���( 

••••                      I�����	 ���'� ��1� �	 D������	 ���'�� ��4��9� �(�#�	 .��� )��#��	 F�#� ���'F �4�91��� .�&	 �	����� .-
 F�#��	 �-.  
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        اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات اخلطــــــــوات 

••••    ��� H����	      ,E� ���"' ���"���	 ����& @�'#)2 (   ' ������	 �����'            2�� *�1F' ,����1� ��������	 �����& )��F�
�" �4��� ��#��	 �	������	 H' M����� H1�(� �- 2�#�	 *!. 

••••                        2�� �- ��������	 ,�1��� ,�� �	��E+	� ��������	� *�1F�	 ����	��� ,�����' @�'#��' C�&��	 >���	 ,���
)��(��	 ( ���1�	 *���- ����' ���9&1� 0�� 2<�.  

••••                  H�������� *�1F�	 ,�1���' 5���� ���(��' H�% *��� 2� �- �������	 ,���         ���"�' �����&�	 @�'�# ����)2 (
)�� ��' B��#��	� ��'����	 B�!� �- 5��3��	 9(����'   

••••                  �"��&��	 *3	�$��	 �������� ���� 0�����	 B��4�# �"- ����R' ������(��	 ,���)      5���3��	 9�(��1� �'�����'
)�� �	� (        ���"�' �����&�	 @�'#�� 0�����	 B��4�# �"- 2� B��"�)2 (   �������1� �4��1����)  2�� �- H�1��� (

,�����' H��E���. 

        

        ::::زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة زمن آداء اخلدمــة 

11 ��% ,��  *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� 	��'�%	.        

        

        ::::مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة مقابل اخلدمة 

 )�����&�	 �'���  �������	   �4��	�	 ��!���   2�(��	 �	��  

 O  ���1�	 ���%- �'���  

 O F�#��	 ��' ���!�' ��1����	 ���1��	 
�'��$�	 �� %+	� 

2000 ,�  

2000 ,� 

 �����	 �3�4�	
�������� 

 5����	 �����' �3�4�	 ���9&  

)�F�'�������	 ����&  
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        الرقابة على أعمال الشركاتالرقابة على أعمال الشركاتالرقابة على أعمال الشركاتالرقابة على أعمال الشركات

ًًوفقا ألحكام املادة وفقا ألحكام املادة وفقا ألحكام املادة وفقا ألحكام املادة  ًً
        1981 لسنة  لسنة  لسنة  لسنة 159 من القانون  من القانون  من القانون  من القانون 155

        املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة

••••  �	�������' B��N� �'�����	 �� ��&��	 2�$�� ��1�" � B�(<�. 

•••• ,���	 2� B��"����� �&L M���� �(�#1� 5����	 .  
•••• ���1�	 ���%- �'��� �	�� ��"��. 

••••  �(�#1� Z��! .���� ���. 

 

        اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات 

•••• ��������	 2�3#�	 )�F�� *1F�	 ,��� �3�4�	 ���'  �"� �����'.  

        

        زمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمة

30 *1F�	 ,���� 5����	 ,���	 2� 	��'�%	 ��% ,�� .  

        مقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمة

 )�� �'������&�	  �����	   �4��	�	��!���   2�(��	�	��  

 �'������%-�'�E��	  500� H��.�"�  �������� �����	 �3�4�	 

�3�4�	 ���9&   

�"� �����' 
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        التفتيش على أعمال الشركات املساهمةالتفتيش على أعمال الشركات املساهمةالتفتيش على أعمال الشركات املساهمةالتفتيش على أعمال الشركات املساهمة

ًًوفقا ألحكام املادة وفقا ألحكام املادة وفقا ألحكام املادة وفقا ألحكام املادة  ًً
        1981 لسنة  لسنة  لسنة  لسنة 159 من القانون  من القانون  من القانون  من القانون 158

        املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة

••••    	 2�$�� ��1�" � B�(<�                 B���N� ��'���!�	 *�E	�� �- �(�#��	 B�	�� ��1�� ��$�%-� ��3�� �'�����	 �� ��&��
�	�������'.. 

••••                    2�% ���� � ,4���	 2� ���� b�� ��	 *��F )	��� �� � B������	 @��'�	 �!- 2� B��4#20 %      �����-� ,4��- 2��
      � @��'1� �'����' H��� �(�#�	10 %          ��1% 8 ��=�����	 ��(�#��	 2�� �=��6� �'����'         ;<�= 2- B��4#��	 ��� � 2- 

@�<' @�'1� �3�4�	 ��F&� 0� b�� ��	 ���%- 2� ��4���	 2�!� @�'�	 .�� �%��� ��� ,4��	.  
••••  �	�� ��"���'����	.  

••••               �	 ��1% ����	���	 ���$��� �(�#��	 B�	�� ��1�� )�����	 �$!�   b��� �)        C&�# b��� ��	 *���F 2��( 	<� 
?��'�%	.(. 

•••• �(�#1� 5����	 ,���	 2� B��"����� �&L M����   

•••• �(�#1� Z��! .���� ���. 

 

        اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات 

••••  ���"' b�� ��	 B�!�' C�&�	 @�'#��' �������	 ����& )�F�' ���&�	 *1F ,����)2( �����	 �����' .  
  

        زمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمة

30*1F�	 ,���� 5����	 ,���	 2� 	��'�%	 ��% ,�� 2���#����	 B����	 �'E 2� J����   

  

        اخلدمةاخلدمةاخلدمةاخلدمةمقابل مقابل مقابل مقابل 

���&�	 �'��� )��  �����	   ��!����	 �4��	   �	���	 2�(�  

 ���� ���%- �'���  

b�� ��	 

3000 ,� >�&'   

 ���! 5� ����3��	 ���1�	 ;���� ��

��%�� B�'& ���1� *1F�	 ���!�. 

�������� �����	 �3�4�	 

 5����	 �����' �3�4�	 ���9&

)�F�'�������	 ����&  
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        االستثماراالستثماراالستثماراالستثمارتسوية منازعات تسوية منازعات تسوية منازعات تسوية منازعات 

ًًوفقا ألحكام املادة وفقا ألحكام املادة وفقا ألحكام املادة وفقا ألحكام املادة  ًً
        1997 لسنة  لسنة  لسنة  لسنة 8 من القانون  من القانون  من القانون  من القانون 65

        املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة

••••                       B�����	 ,�(!� ����� ��������	 ���%9��� ������ ���� �1% Q��1� �������� �����	 �3�4�	 ��3� ,��' *1F65 
 ,E� 2�����	 2�8 ���� 1997 �4��	� �(�#�	 2�' ,3���	 >�&�	 Z!'� 2�#�	 *�!"- 2� ,��� ���	��	.  

••••  �	�������' B��N� �(�#�	 *��F�� )	9��	 )�$�� 2�$�� ��1�" � B�(<�)2(�- ��( 

••••  �'��� �	�� ��"�	���1�	 ���%-.  

•••• ' ��"��	 �3���� 2�������' �	�E	��*��F . 

  

        اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات 

••••                  ����� ��1% )	9���	 Q���� ��3�4�	 ��	 *1F' ,���1� � 1&�	 ��'���' ���&�	 ����	 ��	 H����	   ���%9��� ������
�������	  

•••• ��"����' )	9��	 ���F c�'	 ,��.  
  

        زمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمة

18*1F�	 ,���� 5����	 ,���	 2� 	��'�%	 ,�� .  

  

        مقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمة

 )�����&�	 �'���  �����	   �4��	�	 ��!���   2�(��	 �	��  

 ����� ���� ���%	 �'���

��%9����	 

����	 ���E 2� >��	 �� �!	� 0E	�' ���- �!' �%9

2000 �"E- �!� ,�5000,�. 

�������� �����	 �3�4�	  �����' �3�4�	 ���9&���&�	 

)�F�'�������	 ����&  

  

        ::::ملحوظة ملحوظة ملحوظة ملحوظة 

••••  ��& 2���F�	 Q���� ,� 	<�30 )	9��	 ���F 2� �( A! �� B<��� ��"���	 ��W� ���� . 

••••     Q	��%	 ���! ���!-      ,��� )	9��	 ���F    ��1% Q����	     ��	 Q�� �����          B�����	 ,�(!� M����� ���%9��)66 (  2��
 2�#�	 	<= �� �4��3# ���%+ 2�����	. 
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        منازعات االستثمارمنازعات االستثمارمنازعات االستثمارمنازعات االستثمارفـــض فـــض فـــض فـــض 

        املستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبةاملستندات املطلوبة

••••    I<��� �� ���	    ��3� ,��' *1F      Q� � ����	9��	 ���1� ��� �	 �����	      ��������	 ���%9���       ��1% )	9���	 Q����
 B����	 ,(!� M���� ���1�	104 ,E� 2�����	 2� 17 ���� 2015.   

••••  ��1�" � B�(<��!��# � )�$�� �������	 �(�#1� ��3�4��	 ��'1F�	 2�$�� �4�� ���	 *�1F��	 �%9����	. 

••••  2�#�	 *!�" �- �(�#�	 �� �4�� ,%�� ���	 �	������	 ���(. 

••••  ���1�	 ���%- �'��� �	�� ��"�	3000 .�"� H��� . 

  

        اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات اخلطــــــوات 

••••  H����	���'���' ���&�	 ���1 � 1&�	 �� �	����' �	���	 ��"�� �1% ��"!�	� ���1�	 ���%- �.  
••••  H����	� ���1 H����' B��(<��	 �	������	 ���( ,����� �����	 ��'���' ���	. 

••••                       ������	 B��%� ��1% M	����' ��4�� )9������	 ���	�+	 �4��	 ��$! �� )	9��	 ��' �"�&��	 ���1�	 ��1� ��$!
    ���	9��	 ���1� ��� �	                   .<��	 ���E���	 ��� ,���� J�"�' ��������� ������	 �3�41� .�	�+	 ��'���' )	9��	 ���F�
 ��� �	 �����	 ;��!�)��%���	 2��1�	 .�!�. ( 

••••                          ����1�	 ��1% >��&�	 Q���� ������ ���% ,���� 8 �4���"�� )	9���	 Z�!'' �"�&��	 ��%���	 ���1�	 ��"�
�� �	�%� ��' �������	 ��%9��� Q � ���	9��	 ��� �	 �����	 �'E 2� ���%�	 ��. 

••••                      ���' ��������	 ���%9��� Q� � ����	9��	 ����1�	 �	��' )	9��	 ���F ��F&R' ���	9��	 ���1� ��� �	 �����	 ,���
 <� ���	 ��'��� �3�4��' ���1� ��� �	 �����	 ������ �	�9��	 �1�� 2� ;����%	.  

  

        زمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمةزمن أداء اخلدمة

••••     ��� D���� 2� ���� 2����                    B����	 ��� ���� �	 ������	 ��3��� 9���� 8 ���	9��	 ���1�	 �1% Q���	 ,��� *1F�	 ,�
 �1���� B�!	� B�� ���.  

        

        مقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمةمقابل اخلدمة

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 ���� ���%	 �'���
��%9����	 Q� 

3000 .�"� H��� 

�������� �����	 �3�4�	 
B�!�	 AF����	� 

���9& �����' �3�4�	 ���&�	  

� 1&�	 ��'���' 
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  أعمــال التقــييم

  بغرض تغيري الشكل القانونى) 1(

  املستندات املطلوبة

••••  2�$���	� ������	 ��T �����	 ������	 �- ��(�#�	 H%��� )����	 �$!�:  
–  �������	 �(#�	 ���6� �1% ���	���	. 

–  ,�����	 *�1�-� ,�����	 D���� ���!�)� �- �E��.���(. 

–  ��� 2� 2��=����	 �- ��(�#1� 23	��	 .����	 *��!�	 ������ �� �(. 

••••                  �- ��1% ��'���!�	 *�E	�� ������� �(�#��	 2�� ������ ,�����1� �����- <&���	 D�����	 �� �(�#1� ���� 9(��
 2% *1F�	 ,���� D����� �����	 9(���	 D���� 2�' B�� �	 ��9�12 	�4# . 

•••• �6� 2% _�� 	<� ���! �� �(�#�	 ��� �-� ���!� �������	 �(#�	 �� .�"��	 H����	 2� ,�� B�! ��'��- �1�% ���
 �1�% .- ��� .�"��	 H����	 2� ����	 �-� ���� ����� �	�E ����%	 ���&' �"�&�	 ��1�" ��	 ���'�	 ��� )����	

 ��	��1� �1'�E B�! ��'��-. 

••••        H���� �	��� Z�� �&	 2% �(�#1� ������	 ,3	���	                *�E	�� ������� �������	 ��!�$��+	�  �(�#��	 2�� ;������ 
 �4�1% ��'��!�	 ���� 2�),����1� ����- <&���	 �����	 9(���	 >�&' @�<�(.   

••••               �����	 ���-� >�"� H' �!$�� �(�#�	 ���	9��	� ��"- >�"��� �" � �3�'� �����        ������' ����  0�'���	 ,�
 B�'& *�(�)�E���	 ������' ,�����	 ���! ���������	 ����1� M���� ,�����	 ���! �� ��'��!�	 *E	�� �- �. (  

••••                       ��������	� ������	 ,����	 2�� B���"� ��'��$��	 ��E�F'�	 B���"� 8 .�����	 ����	 2� Z��! I�&���
 H�1% �-�F ���	.  

••••  ��!��	 D���� �� 5������	� 5'��$�	 >E����' ��'��!�	 *E	�� 2� B��4#.  
•••• �����	 �'��� 2� B��4# �	��� �#% 2% ��� � ;��� H�4��	 ��	9� ��'��!�	 *E	�� 2	 �� � 2��.  
••••                         0����� �����E�	 D������  ��"�	 �� 1(� H�' M�!�$�� ;�! �1% �"�% �(� ��'���	 ��"�	 �"���' �1�" � 2��'

     �������	 �����	 ���"� @�=+	  8               �- ����( �	��� �	�����1� B�4#���	� �1�����	 ������	 ,���� B�%	�� 0�  ��$	
4�- �!- �- �����	 2� �=N	�# ,�% ��! ���'� �-9 �4�.  

••••  ��'��!�	 *E	��� ����	 ���� 2� ;����� �(�#�	 ���9&' ������	� 2�9&��	 ,����� ��� �$�!�.  
••••  ������	 �	�(<�� ��'��!�	 >�#( H' A��� @��'�	 .�� �(�#�	 B�"��' 2��'.  
••••       #�	 .�� ������	 ������	 ��'��!�	 B�"��' 2��'                ;<�= ��4�% ����� ����	 ��E���	 ����'F H' �!$�� ����#�	 ��(�

 ;�"��	)���� 2�. (  
••••  ���	����	 ��"�	 �"��% �E�'' 2��'.  
••••  H��&�	 �	�- �'��� �	�� ��"��.  
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  اخلطــــــوات 

••••   *1F        M��E�� .��"�E�	 �	��	 ��'��� )�FE ��3� ,��'       �(�#���' � �" .< 2�-�         *�1F�	 ,���� ���%�'F� ��1% 
������4��	 ��#��	 �	������	 H' .  

••••  ,��&�	 M������� ������	 �"- H' A��� *�F& 2�#�	 *�!"- ��1��. 

  

  زمن أداء اخلدمة

10 ,��- �� ���	 D���� 2�  ���1� ����� �&-.  
  

  مقابل اخلدمة

  ���&�	 �'��� )��    �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

,�����	 ���%- �'���  

 0E	�'2�	 �� >�  

��"�	 ���" ���E 2�  

 ���- �!'5000 ,�   
 �"E- �!�7500 ,� .  

 ����� 2� �"�	 A'F B��" *1F
,�����	  

100����� �( 2% ,�   

�������� �����	 �3�4�	  
  

 �3�4�	 ���9&�"� �����'  
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  االندماج) 2(

  املستندات املطلوبة

  

••••     �������	 �������	 �	 ��(�#��	 H��%��� ���%����	 ��$�!�     H����	��	 ��(�#�1� �	��!�	 *���! �������	 ���T 
 2���$���	� �������	�:  

–  I�����	 ��1�% �1% H��	���	. 

– H'�1�-� I�����	 D���� ���!� ).���� �- �E��(. 

–  ��� 2- 2��=����	 �	 ��(�#1� 23	��	 .����	 *��!�	 ������ �� �(. 

    * ���	�� F��#� �������	 ������' I�����	 ���! ��100 % ��(�#�	 �- 2��=����	 2�.  
••••                        *�E	�� ������� �(�#��	 2�� ������ ,�����1� ����- <&���	 D�����	 ��  I�����	 �� �1&	��	 ��(�#1� ���� 9(��

 2% *1F�	 ,���� D����� �����	 9(���	 D���� 2�' B�� �	 ��9� �- �1% ��'��!�	12 	�4# .  
••••      ���	 �� �1&	��	 ��(�#1� ������	 ,3	���	                  ��!�$��+	� �(�#��	 2�� ;������ H����� �	���� Z��� ��&- 2% I��

 �4�1% ��'��!�	 *E	�� ������ ������	 ���� 2�),����1� ���- <&���	 �����	 9(���	 >�&' @�<�.(  
••••                I������	 ��� ��1&	��	 ��(�#�	 ���	9��	� ��"� �" � �3�'� �����)         ,������	 ���-� >��"�� H�' �!�$�� 

  0'���	 ( ���' ���    B�'& *�(� ��)         M����� ,������	 ����! ��� ��'���!�	 *�E	�� �- ��E����	 ������' ,�����	 ���! ��
�������	 ����1�. (  

••••                      ��������	� ������	 ,����	 2�� ;���"� ��'��$��	 �E�F'�	 2� ;��"� 8 .�����	 ����	 2� Z��! I�&���
 �4�1% �-�F ���	.  

•••• � �'��$�	 >E����' ��'��!�	 *E	�� 2� B��4#I�����	 D���� �� �������	  
••••                   0����� �����E�	 D������ ��"�	 �� 1(� H�' \�$�� ;��! �1% �"�% �(� ��'���	 ��"�	 �"���' �1�" � 2��' 

     �������	 �����	 ���"� @�=+	     ,���� B�%	�� 0� 8 ������	             ��$	�- ����( �	��� �	�����1� B�4#���	� �1�����	 
!- �- �����	 2� �=N	�# ,�% ��! ���'� �- �4�94�- �.  

•••• ��'��!�	 *E	��� ����	 ���� 2� ;����� �(�#�	 ���9&' ������	� 2�9&��	 ,����� ��� �$�!�  
•••• H�����	 �	�(<�� ��'��!�	 >�#( �4' A��� @��'�	 .�� �(�#�	 B�"��' 2��'  
••••                    ����� ����	 ��E���	 H���'F H' �!$�� ����#�	 ��(�#�	 .�� ������	 ������	 ��'��!�	 B�"��' 2��'    ;<�= ��4�%

;�"��	  
•••• ���	����	 ��"�	 �"��% �E�'' 2��' 

••••  I�����	 2% _�� 	<� ���! ��)������ �- ���	� �(�# �	��( �(�#�	 ��� �-� ���!�  .�"��	 H����	 2� �1�% ���
��	 H����	 2� ����	 �-� ���� ����� �	�E ����%	 ���&' �"�&�	 ��1�" ��	 ���'�	 ��� )����	 ,�� B�! ��'��- .�"

 ��	��1� �1'�E B�! ��'��- �1�% .- ���. 

•••• H��&�	 �	�- �'��� �	�� ��"��    
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  اخلطــــــوات 

••••                �(�#���' � �" .< 2� M��E�� .��"�E�	 �	��	 ��'��� )�FE ��3� ,��' *1F  �-        *�1F�	 ,���� ���%�'F� ��1%
�4��	 ��#��	 �	������	 H' �����.  

•••• ��	 �"- H' A��� *�F& 2�#�	 *�!"- ��1�� ,��&�	 M������� ����. 

 

  زمن أداء اخلدمة

10 ,��- �� ���	 D���� 2�  ���1� ����� �&-.  

  مقابل اخلدمة

  ���&�	 �'��� )��    �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

,�����	 ���%- �'���  
  

 0E	�'2>��	 ��   

 ���" ���E 2���(1��	 A��!  

 ���- �!'5000 ,�   
 �"E- �!�7500 ,�   

 �(�;�! �1% �(�#  

 ����� 2� �"�	 A'F B��" *1F
,�����	  

100����� �( 2% ,�   

�������� �����	 �3�4�	   �3�4�	 ���9&�"� �����'  
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  االنقسام) 3(

  املستندات املطلوبة

•••• !�)����	 �$ ������	 ��T �����	 ������	 �(�#1� 2�$���	� ,�����	 �'E:   
–  ��1�% �1% H��	���	����	,�.  

–  D���� ���!�,�����	H'�1�-� )  �E��-� .����. ( 

–  ��� 2- 2��=����	 �	 ��(�#1� 23	��	 .����	 *��!�	 ������ �� �(.  
••••       �� �1&	��	 ��(�#1� ���� 9(��,�����	                  *�E	�� ������� �(�#��	 2�� ������ ,�����1� �����- <&���	 D�����	 �� 

�	 D���� 2�' B�� �	 ��9� �- �1% ��'��!�	 2% *1F�	 ,���� D����� �����	 9(��12 	�4# .  
••••       �� �1&	��	 ��(�#1� ������	 ,3	���	,�����	                  ��!�$��+	� �(�#��	 2�� ;������ H����� �	���� Z��� ��&- 2% 

 �4�1% ��'��!�	 *E	�� ������ ������	 ���� 2�),����1� ���- <&���	 �����	 9(���	 >�&' @�<�.(  
••••      �	 ���' �$	���- ���� 9(��                   �- �(�#��	� �������	 �(�#��	 2��' ����	9���	� ���"�	 ,����� \�$�� ,�����

 �������	 ��(�#�	. 

••••  '� �����  �(�#�	 ���	9��	� ��"� �" � �3�  ,�����	 �'E)     ����	 ���-� >��"�� H�' �!�$���,� 0�'���	  (  ����
 B�'& *�(� �����') ,�����	 ���! ���E���	 ,�����	 ���! �� ��'��!�	 *E	�� �- ��	.���. (  

••••                  ��	 ,����	 2�� ;���"� ��'��$��	 �E�F'�	 2� ;��"� 8 .�����	 ����	 2� Z��! I�&���    ��������	� ����
 �4�1% �-�F ���	.  

••••  D���� �� �������	� �'��$�	 >E����' ��'��!�	 *E	�� 2� B��4# ,�����	.  
••••               �	 �� 1(� H�' \�$�� ;��! �1% �"�% �(� ��'���	 ��"�	 �"���' �1�" � 2��'     0����� �����E�	 D������ ��"

   �������	 �����	 ���"� @�=+	      ,���� B�%	�� 0� 8 ������	             ��$	�- ����( �	��� �	�����1� B�4#���	� �1�����	 
 �4�94�- �!- �- �����	 2� �=N	�# ,�% ��! ���'� �-.  

•••• �'��!�	 *E	��� ����	 ���� 2� ;����� �(�#�	 ���9&' ������	� 2�9&��	 ,����� ��� �$�!��.   
•••• H�����	 �	�(<�� ��'��!�	 >�#( �4' A��� @��'�	 .�� �(�#�	 B�"��' 2��'.   
••••                       ;<�= ��4�% ����� ����	 ��E���	 H���'F H' �!$�� ����#�	 ��(�#�	 .�� ������	 ������	 ��'��!�	 B�"��' 2��'

;�"��	  
•••• ���	����	 ��"�	 �"��% �E�'' 2��'.   
•••• H��&�	 �	�- �'��� �	�� ��"��  .   

  

  ـــــوات اخلطـ

••••                        *�1F�	 ,���� ���%�'F� ��1% �- �(�#���' � �" .< 2� M��E�� .��"�E�	 �	��	 ��'��� )�FE ��3� ,��' *1F
�4��	 ��#��	 �	������	 H' �����.  

••••  ,��&�	 M������� ������	 �"- H' A��� *�F& 2�#�	 *�!"- ��1��. 
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  زمن أداء اخلدمة

10 ,��- �� ���	 D���� 2� ��1� ����� �&- �.  

  مقابل اخلدمة

  ���&�	 �'��� )��    �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 ,�����	 ���%- �'���   0E	�'2 >��	 ��   

��"�	 ���" ���E 2�  

 ���- �!' 5000 ,�   
 �"E- �!�7500,�   

 ������	 �(�#1�  

��� 2� �"�	 A'F B��" *1F ��
,�����	  

100����� �( 2% ,�   

�������� �����	 �3�4�	   �3�4�	 ���9&�"� �����'  
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  زيادة رأمسال الشركة حبصة عينية) 4( 

  املستندات املطلوبة

••••   ,�����	 �!� ������	 �"!�	 >�"��� �" � �3�'� ����� ) ,�����	 ��- H' \$�� (B�'& *�(� �����' ��� 

••••         �	�E� 0� ������	 ������	 �"!1� ��(1��	 �1% H�	��	 �	������	      2�#��	 *!�" 2�        	<�(� B�������	 ��4��(1�'    2�� ��4 E��'

              ��4�1% 9���!� ���T ��4�-� .��&�	 ����	9���	� 2�=��	� >�"��	 Z�!       �1�����	 ������	 ,����� B��%	�� 0�� 8
 �4�94�- �!- �- �����	 2� �=N	�# ,�% ��! ���'� �- �$	�- ���( �	�� �	����1� B�4#��	�.  

••••     - �����	 ������	 )����	 �$!�  �    �- B�	�+	 �1��                �"�!�	 ����( 	<� �	��!�	 *��!' ��(�#��	 H�%��� )�����	 �$!�
                   �- ������ ��� �������	 �"�!��' ��&���	 �1% ���	����' @�<� ?��'�%	 C&#� H(�1�� ������	   B����9   .��!� ���� �-�

��(�#�	  
•••• H�����	 �"!��' ��&��	 ���! �� �(�#1� H�����	 ��T �����	 H�����	 )����	 �$!��4����-� B���9 ��  

••••  H��&�	 �	�- �'��� �	�� ��"��. 

 ) F�� ,4���' ��"���	 ��(�#� ��=����	 ��(�#1� H'����' ,�� �	���	 ��(�#' H"�&�	 ,�����	 ���%- 8 ��(#�	 �E�' ��-
 ���� ��(#� 2�� ,�� .�&�	 ��������	(.   

  

  اخلطــــــوات 

••••       �	 �	��	 ��'��� )�FE ��3� ,��' *1F                  ��#���	 �	�������	 H�' ������ �(�#���' � �" .< 2�� M���E�� .��"�E
�4��	.  

••••  ,��&�	 M������� ������	 �"- H' A��� *�F& 2�#�	 *�!"- ��1��. 

  

  زمن أداء اخلدمة

• ��% 2���� �	�	�E+	 ,���� ���! �� . 

•  ��(#� ���! ���	���1/ 10 �� ���	 D���� 2� ,��- ����� �&- ���1� .  

  دمةمقابل اخل

  ���&�	 �'��� )��    �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

,�����	 ���%- �'���  
  

 0E	�'2 >��	 ��   

������	 �"!�	 ���E 2�  

 ���- �!' 5000 ,�   
 �"E- �!�7500 ,�   

 ����� 2� �"�	 A'F B��" *1F
,�����	  

100� �( 2% ,� ����  

�������� �����	 �3�4�	   �3�4�	 ���9&�"� �����'  
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  خدمات أخرى

 الشركات تأسيس على األوليتني املاليتني السنتني بعد / قبل األسهم يف تداوالت إجراء على املوافقة
    1981 لسنه 159 رقم القانون ، 1997 لسنه 8 رقم القانون ألحكام وفقا املقامة املساهمة

  )1997 لسنه 8 قانون (التأسيس على املاليتني السنتني خالل األسهم تداول خدمة أداء إجراءات : أوال

  املستندات املطلوبة

•••• *1F ,��� 2� �(�#�	 ��<� 0�E��' C&#�	 ��&��	 H�  A�!  0��E���	  �������	�  �����  ����  ��=  ��#N�  H�'  5�� 
����	 ?�����	 �1% 2- ,�� H��& ,��&' �(�#�	 ��<�� �!"' 0�E�� 5(�'.  

•••• I�&��� Z��! 2� ����	 ?�����	 �(�#1�  �!�$��  H�' � >�E�  �	��� �-�  �����	  0��  B��%	�� �-  ���� �-� 
����	 �����	 2% 25 %@�<� 5� ���! ��(�#�	 5��	 �� �1% �=��E �����' ?�����	 ��(- 2� ���� ��4#.  

•••• � �!" �������	 ���� �&L �����.  

•••• I<��� ,�����	 5���	 ������ ) 5� ���! �9����	 2%  ,4���	  ,=�����  5�'��-  ����� (  @�<�(�  ���I<�  �	��E+	 
����	 �� 	<= 2�#�	 H�- �� ���! ���� _3��� ,����	 ��T �'�F �61� ��1�% ��	���	.  

•••• ��F&� ��� ��(1� ,4��	 2�93�!1� �4�  ���'F  ��&L  >�E��  5��  ����!  ,��%  ���'��  	<�=  ��	����	  5��  � �!�" 
�������	 ) ���! ���	���	 �1% ��	�� A'�� 2�� ����� B����	 7(  

•••• B��4# 2� ��	�� *E	�� ��'��! �(�#�	  ���$���  0��9��  ,4��-  �������	 )  ���  ����!  B����  ��!-  2��=�����	 
�(�#��' ( �1% �����	 2��%�#�	 ����� �4' B��" 2� ,�%� ��	���	 ���"�	 2� ��(!��	 �"�&��	.  

•••• ���	�� @�'�	 2=	��	 �1% ��1�% ��	���	 �'�1F��	 ��!  ���#���	  5��  �����	  ?������	  C��&�	  (�#���'�  �����' 
2=� .���� �1% �(�#�	 \��"� ?- @�'.  

 

  اخلطــــــوات 

•••• H����	 ��� @�'# B�	�+	  ������	  �����&1�  ���� �	  ,�E�) 19 ( ���"�'  ,�E�) 3 ( ������'  Z�����	  )��F�'  �����& 
�������	 ,����� *1F ,��' ����	 ��3� )�F��	 ,���  2��  ���3�  ��1�� B�	�+	 �-  �$���	  *������	  �(�#�1� �- 

2� 	��(�� *���' ��(�� �- Q�� � 5���  ��1% 2-  2�$���  *�1F�	  ����	���	  ��1%  ���	���  ,4��-  �(�#��	 
����� H' �(�= 2��=����	 �'E ��'� ��	���	.   

•••• ,�� �	�"� *�F& �"��'1� ���	����' �1% �	��� ���	���	 �'�1F��	 2� H��%.  

•••• ��$!�	 ��� �3�4�	 ,���� *�F&  H����  ����  �(�#��	  ���	����'� �-  Q����	  ������  ,���&��  ,���&'  ����# 
����4���	.  

  
  زمن أداء اخلدمة

 ��!� ��T.  
  

  مقابل اخلدمة

 ��������  
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 قانون& ) 8/1997ق (سينـاء جزيرة شبه يف املقامة للشركات األسهم تداول خدمة أداء إجراءات : ثانيا
  .التأسيس تاريخ من ماليتني سنتني مرور بعد / قبل 159/1981

  تندات املطلوبةاملس

فيما عدا ا\قرار الخاص با?ستعpم ا�مني حيث ) 7(إلى ) 1(استيفاء صيغة طلب التداول والمستندات السابق توضيحھا من البند  .1
 .أن جھاز سيناء ھو الذي يقوم بعملية ا?ستعpم وفقا للنماذج المقدمة من الشركات 

حالة وجود شركات مساھمة فى رأسمال الشركة للوقوف على نسبة بيان توزيع رأس المال على الشركاء وجنسياتھم فى  .2
 .المساھمة ا�جنبية الضمنية فيھا 

تراخيص التشغيل للشركة فى حالة الشركات التى بدأت النشاط أما فى حالة الشركات التى لم تبدأ النشاط يتم تقديم إقرار من  .3
 .المسئول عن الشركة 

 :مع اشتراط أو التى ترغب فى العمل فى شبه جزيرة سيناء نموذج طلب الخدمة للشركات العاملة  .4

 .أن تكون البيانات الوارد بالنموذج محدثة وكاملة  •

 .يجب ملئ ا\قرار بصورة كاملة ويتم التأكد من قيام مقدم الطلب بالتوقيع بنفسه على ا\قرار أمام الموظف المختص  •

 ) .جدول التداول  ( يتم توضيح الخدمة تفصيp: فى بند الخدمة بالتفصيل  •

 :مع اشتراط صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مختومة بخاتم شعار الھيئة  .5

 .أن تكون البطاقة سارية  •

 .يلتزم الموظف المختص با\طpع على أصل البطاقة والتأشير على الصـــــورة بما يفيد ا\طpع على ا�صل لوجھي البطاقة  •

كة لمقدم الطلب ومتضمنا حق التوقيع على ا\قرارات المقدمة أو صورة طبق ا�صل من أصل التفويض الصادر من الشر •
 .التوكيل معتمد من الشھر العقارى ومتضمنا حق التوقيع على ا\قرارات المقدمة 

تم إقرار بصحة المستندات المقدمة من الشركة وأن ا�صول موجودة لدى الشركة وسليمة وسارية على مسئوليته مختوما بخا .6
 :مع اشتراط شعار الھيئة 

يجب ملئ ا\قرار بصورة كاملة ويتم التأكد من قيام مقدم الطلب بالتوقيع بنفسه على ا\قرارات المقدمة أمام الموظف  •
 .المختص 

 .مدير ا\دارة بالتوقيع على ا\قرار /التأكد من قيام الموظف المختص والسيد •

7. pخر وضع عليه الشركة أصل صحيفة ا?ستثمار للشركة وجميع التعديh مع اشتراط ت التى تمت عليه وفقا: 

 .عدم ا?عتداد بالصورة  •

يمكن تقديم صورة طبق ا�صل مختومة بخاتم شعار الھيئة من عقد التأسيس وكذا قرارات التعديل وذلك فى حالة تعذر  •
 .الشركة فى تقديم أصل الصحيفة والتعديpت التى تمت عليھا 

 :مع اشتراط جل التجارى مستخرج حديث من الس .8

 .أن يكون المستخرج المقدم لم يمضى عليه أكثر من ثpثة أشھر  •

 :صورة البطاقة الضريبية للشركة مع اشتراط  .9

 .أن تكون البطاقة محدثة وسارية  •

ورة يلتزم الموظف المختص با\طpع على أصل البطاقة والتأشير على الصـــــورة بما يفيد ا\طpع على ا�صل وختم ص •
 .البطاقة بخاتم الھيئة 

 

 ) .فيما يخص سند حيازة الموقع بسيناء (الخ . . . فى حا?ت ا\يجار أو حق ا?نتفاع أو ا?ستغpل  .10

  :مع اشتراط الشركاء / المساھمين / صورة بطاقة الرقم القومى للمؤسسين 

 .أن تكون البطاقات سارية  •

ات والتأشير على الصـــــور بما يفيد ا\طpع على ا�صل وختم صورة يلتزم الموظف المختص با\طpع على أصل البطاق •
 .البطاقة بخاتم الھيئة 

 :المستندات ا?تيه ) حالة تملك الشركة من جھة حكومية ( يضاف فى حا?ت تملك أراضى أو عقارات بشبه جزيرة سيناء  .11

الجديد والموجود دون التخارج وصورة بطاقة أصل شھادة عدم حمل جنسية غير الجنسية المصرية للمساھمين المصريين  •
 .الرقم القومي للمساھم 

 .الوفاة ل�بوين أو مستخرج قيد عائلي حديث للوالد / صورة بطاقة الرقم القومى أو أصل شھادة ميpد الرقم القومي  •

ا\دارى وفقا ل�جراءات يمكن تقديم طلب استخراج الشھادة من مكتب الجوازات الموجود بمجمع خدمات ا?ستثمار بالمبنى  •
 .المتبعة 

 :مع اشتراط ) أشخاص طبيعيين أشخاص اعتباريين ( نماذج استعpم أمنى للمساھمين ا�جانب سواء الحاليين أو الجدد  .12

 ) .ا�شخاص الطبيعية(التأكد من وجود صورة جواز سفر محدث وساري ضمن النماذج  •
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 ) .ا�شخاص ا?عتباريين ( س مجلس ا\دارة والمؤسسين التأكد من وجود صورة جواز سفر محدث وساري لرئي •

بالنسبة ل�جانب المقيمين يتم تقديم أصل مشروعية ا\قامة بالبpد على أن تكون سارية ومحدثة ويتم ختم صورتھا بخاتم  •
 .الھيئة بما يفيد ا\طpع على ا�صل 

ة المستثمر ا�جنبي بالبpد والتأشير على الصورة بما يقوم الموظف المختص با\طpع على أصل جواز السفر فى حالة إقام •
 .يفيد ا\طpع على ا�صل وختم صورة الجواز بخاتم الھيئة 

فى حالة عدم إقامة المستثمر بالبpد تلتزم الشركة بتقديم صورة جواز السفر له معتمدة من السفارة المصرية الموجودة  •
 .بموطن المستثمر بما يفيد أنھا طبق ا�صل 

وذلك فى ) إن وجدت(صورة طبق ا�صل مختومة بخاتم الھيئة من الموافقة الصادرة للشركة بافتتاح أفرع لھا بشبه جزيرة سيناء  .13
 .حالة عدم ثبوتھا بالنظام ا?ساسى للشركة 

 :مع اشتراط ) استغpل / حق انتفاع / إيجار / ملكية ( صورة من مستندات الحيازة للشركة فى شبه جزيرة سيناء  .14

يقوم الموظف المختص با?داره با\طpع على أصل العقد والتأشير على الصورة بما يفيد ا\طpع على ا�صل وختمه بخاتم  •
 .شعار الھيئة وإعادته لمقدم الطلب 

 .أن يكون العقد مثبت التاريخ بالشھر العقاري  •

 .ذلك موقع من رئيس مجلس ا\دارة في حالة عدم وجود أية أفرع للشركة بشبه جزيرة سيناء يتم تقديم إقرار ب •

وكذا ھيئة التنمية السياحية الواقع فى دائرتھا موقع الشركة على الطلب ) جنوب سيناء / شمال (  موافقة جھة الو?ية محافظة  .15
ھمين وما المسا/ وذلك فى حالة التداخل والتخارج للشركاء ) فقط حال تعاقد الشركة مع أي من المحافظتين بشكل مباشر ( المقدم 

 .يترتب عليه من تعديل فى مواد النظام ا?ساسى 

  
  اخلطــــــوات 

•••• H����	 ��� @�'# B�	�+	  ������	  �����&1�  ���� �	  ,�E�) 19 ( ���"�'  ,�E�) 3 ( ������'  Z�����	  )��F�'  �����& 
�������	 ,����� *1F ,��' ����	 ��3� )�F��	 ,���  2��  ���3�  ��1�� B�	�+	 �-  �$���	  *������	  �#�1��( �- 

2� ��(��	 *���' ��(�� �- Q�� � 5���  ��1% 2-  2�$���  *�1F�	  ����	���	  ��1%  ���	���  ,4��-  �(�#��	 
����� H' �(�= 2��=����	 �'E ��'� ��	���	.   

•••• ,�� �	�"� *�F& �"��'1� ���	����' �1% �	��� ���	���	 �'�1F��	 2� H��%.  

•••• ��$!�	 ��� �3�4�	 ,���� *�F&  H����  ����  (�#��	�  ����	����' �-  Q����	  ������  ,���&��  ,���&'  ����# 
����4���	.  

•••• H����	 ��� @�'# B�	�+	  ������	  �����&1�  ���� �	  ,�E�) 19 ( ���"�'  ,�E�) 3 ( ������'  Z�����	  )��F�'  �����& 
�������	 ,����� *1F ,��' ����	 ��3� )�F��	 ,���  2��  ���3�  ��1�� B�	�+	 �-  �$���	  *������	  �(�#�1� �- 

2� ��	��( *���' ��(�� �- Q�� � 5���  ��1% 2-  2�$���  *�1F�	  ����	���	  ��1%  ���	���  ,4��-  �(�#��	 
����� H' �(�= 2��=����	 �'E ��'� ��	���	.  

  

  زمن أداء اخلدمة

 ��!� ��T.  
  

  مقابل اخلدمة

 ��������  
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  افتتاح فروع جديدة للشركات املقامة فى شبه جزيرة سيناء

  املستندات املطلوبة

 )) �� *T�� ���	 �- �1����	 ��(�#�	 ��'1F� �'����' ����� B��9� H'# ������ ��F��	 9�4��	 *��� 2� �'�1F��	 �	������	
9�4��	 B�	�� �1�� �1% �4$�% *�1F��	� ����� B��9� H'#' �  )130-129 صـ مرفق( : ))	���

 :باإلضافة اىل املستندات التالية 

•  )� �	 B9��! ���) ����� ��%– )� ��	 �'��� ��%. (  
• B��" �'�� �	��' H' 	�#N� �(�#1� .�����	 ����	 2� ����! 25 % �E�	 �1% ��"��	 ����	 �-� 2�.  
• ��	�"�	 ��(�#� @��'1� �'����' )� �	 J����	 �1% .9(���	 @�'�	 ���	�� ,���� B�%	�� 0�. 

• ���� �'��- ����' �������	 ���! �� ������ ���- ,����	 I<��� @�'�	 )� � .  

�������	 �(#1� M���� �	������	:  

• �	���	 ��(�#� �'����':   
                 ����	���	 ���$�� ��3	��+	 ��!���	 2� �3�4��' ��������	 2�3#�	 )�FE 2� 	����� �(�#�	 B�	�� �1�� )����	 �$!�

       ,	�&���	 �"E H' �!$��� )� �	 J����	 �1%) ������ 0E��– 29&� –  .�	�� )��� –��   �����'� B�	–   0��' <����� 
 0�9���– Q���� – ��"�	 *��(�  ...D�	. (  

• C�&#�	 ��(�#� �'����':   
 ,	�&���	 �"E H' �!$��� )� �	 J����	 �1% ���	���	 M���$�� ��(�#�	 �%��� )����	 �$!�.  

• ���� �	 B�#��1� �'����':   
          ' ����� ��(��	 �- B�#���	 *!�" 2� ����� )� �	 J����	 *1F          B�#����	 *!�"�� ��"�&#�	 A��!�� ��(���	 ��" H

 ,	�&���	 �"E H' �!$���.  

  

  اخلطــــــوات 

•  �	���	 ��(�#� ��������	 2�3#1� �����	 B�	�^� �	������	 ���(� *1F�	 ,���� ,��.  
•      ����� B�!� B���� ,��)  �������	 ����& )�F�' (   4��	 B�	�� �1�� �1% Q����' �"�&�	 �	�������'    H'�# ������� ��F���	 9�

 ����� B��9�.  
•                   �������	 ��4��	 ����	�� ���(��	 9�4�1� ����� ��! �(�#�	 2� ������	 �	������	 ���!' 9�4��	 B��	��' ����� B�!� ,���

 *�����	 �	���	 �	�"��� 9�4��	 B�	�� �1�� �1% Q���	�.  
•  �������	 ��1��B��" 	 H����	 �3�4�	 *�F& 2� �61'd� ���! �� �"�&��	 *3	�$�	 �������� .�����	 ����	 �!1"� 2� �( ��

 ���	���	 / �������	 ��1�� Q���	 ���! �� ��-��F&� @�<' .  
•  )� �	 J����	 �1% ���	���	 *�F& ,1��)Q�� � �- ��(�� *���'(  
• ����� .�����	 ����	 2� �(� �3�4�	 �����' )� �	 J����	 �1% ���	���	 *�F& �����"�&��	 *3	�$�	 ���  
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  زمن أداء اخلدمة

���� ��� ���	�� ����� B��9� H'# ������ ��F��	 9�4��	  �=� F�����	 ��45 ,�� .  
  

  مقابل اخلدمة

               0E	�' ����� B��9� H'# ������ ��F��	 9�4��	 *��� 2� ����&� �F#�- �'��� ��"!� ,��0.5   �����	 �-� 2� >��	 �� 
    �	 ���! �� @�<� ��"��	                  C�&��� ��4� 2(� ,�� ����� B��9� H'#' B�� ��� �4� )��� J����	 ��'1F' ,���� ���	 ��(�#

����' F�#��	 ���	9�' A'��F ��.  
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        املستندات املطلوبة من جانب اجلهاز الوطىن لتنمية شبه جزيرة سيناءاملستندات املطلوبة من جانب اجلهاز الوطىن لتنمية شبه جزيرة سيناءاملستندات املطلوبة من جانب اجلهاز الوطىن لتنمية شبه جزيرة سيناءاملستندات املطلوبة من جانب اجلهاز الوطىن لتنمية شبه جزيرة سيناء((((((((

        مل بشبه جزيرة سيناءمل بشبه جزيرة سيناءمل بشبه جزيرة سيناءمل بشبه جزيرة سيناءبالنسبة لطلبات الشركات العاملة أو الىت ترغب فى العبالنسبة لطلبات الشركات العاملة أو الىت ترغب فى العبالنسبة لطلبات الشركات العاملة أو الىت ترغب فى العبالنسبة لطلبات الشركات العاملة أو الىت ترغب فى الع

  :))))))))واملطلوب عرضها على جملس إدارة اجلهازواملطلوب عرضها على جملس إدارة اجلهازواملطلوب عرضها على جملس إدارة اجلهازواملطلوب عرضها على جملس إدارة اجلهاز

1.  8 ����� B��9� H'# �� ����	 �� *T�� ���	 �- �1����	 ��(�#1� ���&�	 *1F I<���F	��#	 0�:  

••••  �(�#�	 H�1% 0$� �&L M����� �1��(� ���!� I<�����' B��	��	 �����'�	 2�(� 2-. 

•••• �� �1��( B��"' �	�E+	 V1� *�� C�&��	 >���	 ,��- �	�E+	 �1% H� �' 0�E����' *1F�	 ,��� ,��E 2� �(���	 ,�. 

••••  ��" ���' ���&�	 ��' �� : ��'� �'E B����	 0$� ,�� �����	 ,���	 �	�� Q�' ����� ���! ��� M��" � ���&�	 \�$�� ,��
 ������	. 

2. �	 ���# ,��&' ����&� *1F�	 ,���� �����	 ,E��	 �E�F' B��" 8 �3�4F	��#	 0�:  

••••  ������	 �$!� �&	� Q� � 2�(� .<�	 �= *1F�	 ,��� / .�	�+	 �	���	 / ��(�#�	 �%��� ... D�	. 

••••  �E�F'�	 �4�� �1% .��!� B��"�	� ����� �E�F'�	 2�(� 2-. 

•••• �"�	 �1% )�F+	 �� � ��' B��"�	 �1% ��#���	� 8 �E�F'�	 �"- �1% )�F+�' C�&��	 >���	 ,���.  

••••           ������	 �$!� �&	� C&# .- Q�� � ,�% ���! �� /   .�	�+	 �	���	 ...          2�� ���"��	 Q��� ��	 �"- ,���� ,�� D�	
                     ��� � ���' ��3�4�	 ,��&' ����&� ��(���	 B��" �- 8 ������	 �	�	�E+	 �1% 0�E���	 A! M���$��� *1F�	 ,���� �(�#�	

2� B����� �"�	 A'F B��" �- �"�	 �1% )�F+	 .�����	 �4#�	 . 

3.                 ����&� �4����3�� �1% ������ ���1�� �(�#�	 .�� B����� ��"�	 2-� �(�#�	 2� ������	 �	������	 �!"' �	�E�
 8 �3�4�	 ���# ,��&'F	��#	 0�:  

••••                    ��	 ,���- �������	 �	�	�E+	 �1% H� �' 0�E����' *1F�	 ,��� ,��E 2� �(���	 ,��� �1��( B��"' �	�E+	 V1� *��  >��
 C�&��	. 

•••• ����	� C�&��	 >���	 ,��E 2� �(���	/ �	�E+	 �1% 0�E����' B�	�+	 ����. 

4.  8 �(�#�	 H�1% 0$� �&L M���� H�1% ��� ���	 �������	 0���� �(�#1� �����	 ,���	 �"-F	��#	 0�:  

••••  B��"��' �	��%�	 ,�%. 

••••           �3�4�	 ���# ,��&' ����&� �"�	 A'F B��" ,���� 2(��             �<��� ����! ��� @�<� ������	 �	�	�E 	<(� ������	 ��% 2�
 �4�1% ��� ���	 �������	� � �!"�	 �"- ,���� �� �(�#�	. 

5.  8 .�����	 ����	 2� Z��! I�&���F	��#	 0�:  

••••  �4#- ���� 2� ��(- H�1% �$�� ,� ,����	 I�&����	 2�(� 2-. 

6.  8 �(�#1� ��'��$�	 �E�F'�	 B��"F	��#	 0�:  

••••  2- ������ ���!� �E�F'�	 2�(�. 

••••                      B���" ,��&� ��"�	 �1% )�F�	 �� � ��' B��"�	 �1% ��#���	� 8 �E�F'�	 �"- �1% )�F+�' C�&��	 >���	 ,���
 �3�4�	 ,��&' �E�F'�	. 

7.  ��6���	 �- )� ���	 A! �- ����+	 ���! �� ... D�	: 

 2���N�1� �����	 ,E��	 �E�F' B��" / 2��=����	 / 8 ��(�#�	F	��#	 0�:   
••••  ����� �E�F'�	 2�(� 2-. 

••••                  B���" ,��&� �"�	 �1% )�F�	 �� � ��' B��"�	 �1% ��#���	� 8 ��E�F'�	 �"- �1% )�F+�' C�&��	 >���	 ,9�1�
 �3�4�	 ,��&' �E�F'�	. 

  
 

8.  ����� B��9� H'#' �	���% �- �$	�- @1�� ���! �� >�$�: 

••••  �T ����� ��! ,�% B��4# �"-  ������	 ,E��	 ���� B��4# �"-� 2���"��	 2��=���1� ���"��	 ������	 � /  �- B�����	
                    8 ��	�1� Z��! �13�% ��E I�&��� �- �"�	 �1% )�F+	 �� � ��' �3�4�	 ,��&' ����&� 2��']� �����	 ,E��	 �E�F' B��"

       8 2��']� ����	 FE�� B��4# �- �!�� 0� :    I	�&��	 *1F ,���� 2(��          0����' �������	 �	9	����	 *�(� 2� B��4#�	 
 ��'���	 �	�	��^� M���� .�	�+	 ��'���' �������	 ����&. 
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9.    �����' I<���         ����	 �- 2����!�	 �	�� *����	 2��=���1� �'��- ������)   2����'F C�&#- /   2�����'�%	 C�&�#- ( 8  
F	��#	 0�:  

•••• �$ .���� Z�!� � � 9	�� B��" ���� 2� �(���	 I<����	 2)2����'F�	 C�&#�	. ( 

••••  2���N��	� B�	�+	 �1�� ��3�� .���� Z�!� � � 9	�� B��" ���� 2� �(���	)2����'�%�	 C�&#�	. ( 

••••                    ,���&' �4���" ,�& ,��� ���!�� ����� 2�(� 2- �1% ��'��' ���E+	 ��%��#� �"- ,���� ,�� 2������	 *���]� �'����'
�F+	 �� � ��' �3�4�	 �"�	 �1% ). 

••••           �E� ���! �� � ��	 9	�� �"- �1% )�F+�' C�&��	 >���	 ,����         B��"��	 �1% ��#���	� 8 ��'��' �'���	 �������	 �
 �3�4�	 ,��&' 9	���	 B��" ,�&� 8 �"�	 �1% )�F+	 �� � ��'. 

••••             � � ��	 9	�� B��" ,����' �(�#�	 ,9�1� ��'��' �������	 ���E� ,�% ���! ��        B�������	 ���"���	 B�� ��	 2� B����� H
 �"�	 A'F �4�- �� � ��' �������	 2F��'. 

10.      2� �"�	 A'F B��")      ������	 �����	 ������	 )����	 �$!� /     ������	 ��T �����	 ������	 /    B�	�+	 ��1�� /  *�1F
 ���	���	 �	��+ �(�#�	 ( ... / *1F�	 ,��� 2� 0E��� �(�#�	 ,��&' ,��&�. 

11. "                 ����� B��9� H'#' �4� )��- J�����' �(�#1� B���"�	 ���	���	 2� �3�4�	 ,��&' ����&� �"�	 A'F B��) ���� 2� (
 �(�#1� �����	 ,����' �4��'� ,�% ���! �� @�<� 8. 

12.      B9��!�	 �	��� 2� B��" /         ����� B��9� H'# �� �(�#1� F�#��	 ������ ���%)  ��(1� /  ����� /   )� ��	 A! /�	 ��6�
 / B�	�� ...D�	 ( 8F	��#	 0�:  

••••      ����# ,��&' H��&� �"�	 �1% )�F�	 �� � ��' B��"�	 �1% ��#���	� 8 ����	 �"- �1% )�F+�' C�&��	 >���	 ,���
 *1F�	 ,���� H���%�� �3�4�	. 

••••  .�����	 �4#��' D�����	 �'�� ����	 2�(� 2-. 

••••  A���� ,�� ������	 �!� ��(�#1� �'����' ����� B��9� H'#' �(�#1� .�	�� ���� B9��! ���. 

••••  B�	�+	 �1�� ��3� 2� 0E�� @�<' M	�	�E� ,���� ,�� ����� B��9� H'#' �(�#1� )��- ��- ���� ,�% ���! ��. 

13.             ,����	 *1F�	 �1% �(�#�	 0E�� �4��3	� �� 0E	��	 �����	 �4� ���	��)          ��1% ������	 �4� 0� �(�#�	 �E��� ��! F��
	�#�'� �(#' Q�� ( ������	 ���!�	 �� @�<�: 

••••  Q�T ����� / �(�#�	 F�#�. 

••••  2��=���1� I��&��	� �&	���	 / 2��=�����' �"�&�	 �����	 ,���	 �	�� �� ����� .-� ��(�#�	 / ����	 �-�� ��(�#�	. 

••••  F�#��	 ������ 0E�� ����� / ����� B��9� H'#' B���� )��- J�����. 

14.  �	����� ��- ��	���	 ���(��� ����� B��9� H'# ������ ��F��	 9�4��	 �4'1F� �E .�&-. 

  :مالحظات هامة 

����  ����� B��9� H'# ������ ��F��	 9�4��	 B�	�� �1�� *��� 2� �'�1F�� B��!� H����' B��(<��	 �	������	 0���. 

���� �#�	 ,��&' ����&� 2�(� 2- *�� �(�#�	 2� ������	 ��"�	� I<����	 0��� *1F�	 ,��� 2� ��E��� �(. 

����   Q� � /                          ,��� 2-� 8 �	�������	 �!�"� ������'�	 �!"�' �������	 �	�	��E+	 0���� �1% H� �' 0�E���	 2% ��3���	 �= �(�#�	 ��(�
 �3�4��' C�&��	 >���	 ,��- 0�E���	. 

����         2�� Z���! I�&���� ��"- ,�����' *�1F�	 ,���� ,9�1� ����'�%	 ���"&#� ���=��� ���� ���! ��     ,����	 ��"-� .������	 �����	 
 �(�#�	 H�1% >E�� �&� M��'F ��(�#�	 ;<4� H������� �����	. 

����            ��' ,����' �(�#�	 ,9�1� ����'�%	 ���"&# �4'� B���� ��(�# ����� ���! ��    ��	��� 2 /        '�	 2�� ����" ��	��� ,��%��      ���' ��� � ��"
 ��=����	 *��� H��% 2� �4' B���� ��(�#�	 ;<= ���( 	<� >E�� �&� M���� �4' ��'���	. 

����  ��'�%�	 �� <&N� 2- *��� ����$ ��'��- ��=��� ���� ���! ��. 

����  ���&�	 *1F ,��� ����� �&- �� ���	 D���� �� 2�(� 2- *�� �(�#�	 2� ������	 �	�	�E+�' ��'���	 D��	���	. 
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  ) 62(ًا حلكـــم املـــادة اجلمعيـــة العامـــة للـــشركات مبعرفـــة اهليئـــة ، وذلـــك وفقـــعقـــد حـــاالت 
   :1981 لسنة 159من القانون 

  ) شركات املساهمة(فى حالة الوفاة ) أ(

  املستندات املطلوبة

1O  2���'���	 B�	�+	 �1�� ��$%- 2� ,��� *1F��'��! *E	�� �- �(�#�	 .  
2O             ,4�� �( ,4�- ��%� 2��=����	 �����' ��'��!�	 *E	�� 2� ����� 2��')   �����	 ,4�- 0�9�� ��'� (    ,4����E� ��!��

 ����!�	.  
3O    ����� 2��'    ��'��!�	 *E	�� 2�             B�����	 ,��(!- B�%	�� 0� 2��%�#�	 �����	 �1% ������	 ,4�- 0�9��')128 (  2��

 2����1� ��<� ���	 �!3��	159 ���� 1981 �"��	 �!1"� �� �����	 2�' ���(�	 �'� A� �	 A����� 8 – ��� 2� . 

4O  ��(1��	 ��� �	��F&�"	���	��� " H&���� ��! �(�#�	 ,4�- �1% ��� ���	)B��"���	 I��& �"��'�	. (  
5O � B����	 B��4# 2� ����� B��" �"-�������' C�&�	 ��	���	 ,�%�.   
6O  �"- ?�����	 ����	 5� �(�#�	 ��E � �!" 2� Z��! I�&���.  
7O H����� ���� ��'��!�	 *E	�� 2	��%� ,��' 2��') � B������	 �����	 ������	H�����' ���E ���	 �3�4�	 2. (  
8O   �	�E�               B�%���	 H���� D���� 2� �(�#�	 ����' ,4��	 ��(1�� ��� .- ��E ,��' B�	�+	 �1�� �$%   ���! )�������

������	 Q�$ �	 D����.  
9O    ��'����	 �	��� Z���	 ��& �=���	9 5��	 ���%�	� ,4�	�'& 2��' 0� ���$��	 �6#� 2�!#���	 �����' 2��'�� 8   A��

E�F' ��" �4'� ����! ��"&#�	 ,4�)�����	 ,E��	. (  
10 O    ' 2�!#���	 2� �	�E�   � 8 ���$��	 ��'�     �	���	 ,�(!- � ��&� ,�%89    2� �	���	� 95   ��� 100   2��� 162  ���� 164 

 2��177 ��� 180 ,E� 2�����	 2� 159 ���� 1981 .  
11 O  ?�����	 ����	� �3�4�	 ,��- �41��� ?<�	 �(�#�	 *���� Q�� �?�����	 �4#�	�.  
12 O      B�%��	 >���"� �	�� ��"��      �=��E� �3�4�	 �����' ������	 ����2000)  H��� 2� �- (     ����& )�F�' ���9&��' ���� F��

 �������	.  
13 O  �������	 �- ��(�#�	 � �!" ������ 2� �4�1% -�F �� A�����. 

14 O  *1F�	 ,��� �	�E�)�(�#�	 ��'��! *E	�� �- B�	�+	 �1�� ��$%- ( B��	��	 �����'�	 �!"'�3�41� H����3�� �!�� .  
  

  اخلطــــــوات 

•  ,�����	 *1F ���	�+	 2�3#�	 ��	– ���&�	 ����	 .  
  

  زمن أداء اخلدمة

•  ��9��	 �	������	 ���( �� ���	� ,���� ��' �4# ��&.  
  

  مقابل اخلدمة

    ���&�	 �'��� )��    �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

B�%�	  �4��	 A��F 2% �������
���	�+	  2000.�"� H���   �������� �����	 �3�4�	   �3�4�	 ���9&  

�������	 ����& )�F�'  
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  :حاالت عقد اجلمعية العامة للشركات 

  ) الشركات ذات املسئولية احملدودة(فى حالة الوفاة ) أ(

  املستندات املطلوبة

1O ��'��! *E	�� 2� ,��� *1F	 0��� �-  �(�#�	  ��(�#�.  
2O        �����' ��'��!�	 *E	�� 2� ����� 2��'��(�#�	   ��%� C"!    ,4�� �( )   0�9�� ��'C"! ������	  (   ,4����E� �!��

 ����!�	.  
3O    ����� 2��'    ��'��!�	 *E	�� 2�  0�9��'C"!           B�����	 ,�(!- B�%	�� 0� 2��%�#�	 �����	 �1% ������	 )128 (  2��

 2����1� ��<� ���	 �!3��	159 ���� 1981 �"��	 �!1"� �� �����	 2�' ���(�	 �'� A� �	 A����� 8 – ��� 2� . 

4O � B����	 B��4# 2� ����� B��" �"-�������' C�&�	 ��	���	 ,�%�.   
5O  �"- ?�����	 ����	 5� �(�#�	 ��E � �!" 2� Z��! I�&���.  
6O H����� ���� ��'��!�	 *E	�� 2	��%� ,��' 2��') �	 2� B������	 �����	 ������	H�����' ���E ���	 �3�4. (  
7O      �6#� 2�!#���	 �����' 2��' �(�#�	 B�	��     ��'����	 �	���� Z����	 ��& �=���	9 5��	 ���%�	� ,4�	�'& 2��' 0�  8 

 ����! ��"&#�	 ,4��E�F' ��" �4' A���)�����	 ,E��	. (  
8O E�  \#���	 2� �	�   �(�#1� ���� H��'�'  � 8      �	���	 ,�(!- � ��&� ,�%89 �	���	�    2� 95   ��� 100   2�� 162   ��� 164 

 2��177 ��� 180 ,E� 2�����	 2� 159 ���� 1981 .  
9O ?�����	 �4#�	� ?�����	 ����	� �3�4�	 ,��- �41��� ?<�	 �(�#�	 *���� Q�� �.  
10 O      B�%��	 >���"� �	�� ��"��      �=��E� �3�4�	 �����' ������	 ����2000)  H��� 2� �- (    ��& )�F�' ���9&��' ���� F�� ��

 �������	.  
11 O  �������	 �- ��(�#�	 � �!" ������ 2� �4�1% -�F �� A�����. 

12 O  *1F�	 ,��� �	�E�)�(�#�	 ��'��! *E	����(�#�	 0��� �-  ( B��	��	 �����'�	 �!"'�3�41� H����3�� �!�� . 

  
  

  اخلطــــــوات 

•  ,�����	 *1F ���	�+	 2�3#�	 ��	– ���&�	 ����	 .  
  

  

  دمةزمن أداء اخل

•  ��9��	 �	������	 ���( �� ���	� ,���� ��' �4# ��&.  
  
  

  مقابل اخلدمة

    ���&�	 �'��� )��    �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 �4��	 A��F 2% �������	 B�%�
���	�+	  2000.�"� H���   �������� �����	 �3�4�	   �3�4�	 ���9&  

�������	 ����& )�F�'  
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  :ية العامة للشركات حاالت عقد اجلمع

  ) شركات املساهمة(فى حالة االستقالة ) ب(

  املستندات املطلوبة

1O  2���'���	 B�	�+	 �1�� ��$%- 2� ,��� *1F��'��! *E	�� �- �(�#�	    . 

2O  ,4���E� �!�� ,4�� �( ,4�- ��%� 2��=����	 �����' ��'��!�	 *E	�� 2� ����� 2��' ����!�	. 

3O  ��(1��	 ��� �	��F&�"���	���	 " H&���� ��! �(�#�	 ,4�- �1% ��� ���	)B��"���	 I��& �"��'�	. ( 

4O  �"- ?�����	 ����	 5� �(�#�	 ��E � �!" 2� Z��! I�&���. 

5O H����� ���� ��'��!�	 *E	�� 2	��%� ,��' 2��') H�����' ���E ���	 �3�4�	 2� B������	 �����	 ������	. ( 

6O �$% 2� ������	 �������	 �"- B�	�+	 �1�� ) �&�N���(�' 0�E�� �!"' �1�9�. ( 

7O   �	�E�     B�	�+	 �1�� �$%                ���! )������� B�%��	 H���� D���� 2� �(�#�	 ����' ,4��	 ��(1�� ��� ?- ��E ,��'
������	 Q�$ �	 D���� . 

8O    5��	 ���%�	� ,4�	�'& 2��' 0� ���$��	 �6#� 2�!#���	 �����' 2��'�=���	9Z���	 ��&  ��'����	 �	���   A���� 8 
 ����! ��"&#�	 ,4��E�F' ��" �4')�����	 ,E��	. ( 

9O    ' 2�!#���	 2� �	�E�   � 8 ���$��	 ��'�     �	���	 ,�(!- � ��&� ,�%89    2� �	���	� 95   ��� 100    2��� 162    ���� 164 
 2��177 ��� 180 ,E� 2�����	 2� 159 ���� 1981 . 

10O 4�	 ,��- �41��� ?<�	 �(�#�	 *���� Q�� �.�����	 �4#�	� .�����	 ����	� �3�.  

11 O      B�%��	 >���"� �	�� ��"��      �=��E� �3�4�	 �����' ������	 ����2000)  H��� 2� �- (     ����& )�F�' ���9&��' ���� F��
 �������	.  

12 O  �������	 �- ��(�#�	 � �!" ������ 2� �4�1% -�F �� A�����. 

13 O  *1F�	 ,��� �	�E�)� �- B�	�+	 �1�� ��$%-�(�#�	 ��'��! *E	� ( B��	��	 �����'�	 �!"'�3�41� H����3�� �!�� .  
  

  اخلطــــــوات 

•  ,�����	 *1F ���	�+	 2�3#�	 ��	– ���&�	 ����	 .  
  زمن أداء اخلدمة

•  ��9��	 �	������	 ���( �� ���	� ,���� ��' �4# ��&.  
  

  مقابل اخلدمة

  ���&�	 �'��� )��    �����	  ��!����	 �4��	  (��	���	 2�  

������	 B�%� �4��	 A��F 2% 
���	�+	  

2000.�"� H���   �������� �����	 �3�4�	   �3�4�	 ���9&  
�������	 ����& )�F�'  
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  :حاالت عقد اجلمعية العامة للشركات 

  ) الشركات ذات املسئولية احملدودة(فى حالة االستقالة ) ب(

  املستندات املطلوبة

1O ��! *E	�� 2� ,��� *1F��' �(�#�	  ��(�#�	 0��� �- .    

2O  �����' ��'��!�	 *E	�� 2� ����� 2��'��(�#�	 ��%� C"! ,4���E� �!�� ,4�� �(  ����!�	. 

3O  �"- ?�����	 ����	 5� �(�#�	 ��E � �!" 2� Z��! I�&���. 

4O H����� ���� ��'��!�	 *E	�� 2	��%� ,��' 2��')  ���	 �3�4�	 2� B������	 �����	 ������	H�����' ���E. ( 

5O  2� ������	 �������	 �"-�(�#�	 ����)  �&�N���(�' 0�E�� �!"' �1�9�. ( 

6O      �6#� 2�!#���	 �����' 2��' �(�#�	 B�	��     ��'����	 �	���� Z����	 ��& �=���	9 5��	 ���%�	� ,4�	�'& 2��' 0�  8 
 ����! ��"&#�	 ,4��E�F' ��" �4' A���)�����	 ,E��	. ( 

7O   ��	 2� �	�E�\#� ' ��'�H  �(�#�	 ����  � 8      �	���	 ,�(!- � ��&� ,�%89    2� �	���	� 95  ��� 100 2�� 162  ���� 164 
 2��177 ��� 180 ,E� 2�����	 2� 159 ���� 1981 . 

8O .�����	 �4#�	� .�����	 ����	� �3�4�	 ,��- �41��� ?<�	 �(�#�	 *���� Q�� �.  

9O      B�%��	 >���"� �	�� ��"��  ����' ������	 ����    �=��E� �3�4�	 �2000)  H��� 2� �- (     ����& )�F�' ���9&��' ���� F��
 �������	.  

10 O  �������	 �- ��(�#�	 � �!" ������ 2� �4�1% -�F �� A�����. 

11 O  *1F�	 ,��� �	�E�)�(�#�	 ��'��! *E	����(�#�	 0��� �-  ( B��	��	 �����'�	 �!"'�3�41� H����3�� �!�� .  
  
  

  اخلطــــــوات 

• ��� ,��	 *1F ���	�+	 2�3#�	 ��	– ���&�	 ����	 . 

  
  

  زمن أداء اخلدمة

•  ��9��	 �	������	 ���( �� ���	� ,���� ��' �4# ��&.  
  
  

  مقابل اخلدمة

  ���&�	 �'��� )��    �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

������	 B�%� �4��	 A��F 2% 
���	�+	  

2000.�"� H���   ���� �����	 �3�4�	����   �3�4�	 ���9&  
�������	 ����& )�F�'  
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  :حاالت عقد اجلمعية العامة للشركات 

   العامة بسبب تقاعس رئيس جملس اإلدارة عن الدعوة النعقاد اجتماع اجلمعية) ج(

  املستندات املطلوبة

1O                �"�� *��(' ������	 ���� �(�#�	 B�	�� �1�� ��� 2��=����	 B����	 2� ,����	 *1F�	 B��"     ���"��	 ,�1�' H�1%
 H� ��%	��	 *�'��	� ���%�	 ���� H' �!$�� *1F�	 ,���� D����� *1F�	 	<4� B�	�+	 �1�� ,���	 �'�� �� H' M�����.  

2O  B�	�+	 �1��� *1F�	 ,���� D���� 2� �4# �$� ��' �3�41� ,��� *1F. 

3O      *1F�	 5���� ,4�- )	��� �'�� �� ,����)5 %��	 ���! �� �E�	 �1% ������	 ����– 10 %     ���T �������	 ����! ���
������	 (                  *!� ,��' �4���	� B�	�+	 �1�� ��� *1F�	 ,���� �1% A'�� D���� 5� B������	 @��'�	 �!- �- �(�#�	 9(��'

 Q�$ �	 ��' �� ,4��	 ;<= )����	������	.  
4O  �����' ��'��!�	 *E	�� 2� ����� 2��' 2��=����	�� ,4�� �( ,4�- ��%� ����!�	 ,4���E� �!.  
5O  ��(1��	 ��� �	��F&�"���	���	 " H&���� ��! �(�#�	 ,4�- �1% ��� ���	)B��"���	 I��& �"��'�	. ( 

6O H����� ���� ��'��!�	 *E	�� 2	��%� ,��' 2��') H�����' ���E ���	 �3�4�	 2� B������	 �����	 ������	. ( 

7O  �"-�	 5� �(�#�	 ��E � �!" 2� Z��! I�&��� ?�����	 ���. 

8O    ��'����	 �	��� Z���	 ��& �=���	9 5��	 ���%�	� ,4�	�'& 2��' 0� ���$��	 �6#� 2�!#���	 �����' 2��'  A���� 8 
 ����! ��"&#�	 ,4��E�F' ��" �4')�����	 ,E��	. ( 

9O    ' 2�!#���	 2� �	�E�      � 8 B�	�+	 �1�� �� ���$��	 ��'�     �	���	 ,�(!- � ��&� ,�%89    2� �	���	� 95   ��� 100  2�� 
162 ��� 164 2�� 177 ��� 180 ,E� 2�����	 2� 159 ���� 1981 . 

10 O      B�%��	 >���"� �	�� ��"��      �=��E� �3�4�	 �����' ������	 ����2000)  H��� 2� �- (     ����& )�F�' ���9&��' ���� F��
 �������	.  

11 O  �������	 �- ��(�#�	 � �!" ������ 2� �4�1% -�F �� A�����. 

12O � �.�����	 �4#�	� .�����	 ����	� �3�4�	 ,��- �41��� ?<�	 �(�#�	 *���� Q�.  

13 O  *1F�	 ,��� �	�E�)�(�#�	 ��'��! *E	�� �- B�	�+	 �1�� ��$%- ( B��	��	 �����'�	 �!"'�3�41� H����3�� �!�� .  
  

  اخلطــــــوات 

•  ,�����	 *1F ���	�+	 2�3#�	 ��	– ���&�	 ����	 . 

  
  دمةزمن أداء اخل

•  ��9��	 �	������	 ���( �� ���	� ,���� ��' �4# ��&.  
  

  مقابل اخلدمة

  ���&�	 �'��� )��    �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

������	 B�%� �4��	 A��F 2% 
���	�+	  

2000.�"� H���   �������� �����	 �3�4�	   �3�4�	 ���9&  
�������	 ����& )�F�'  
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  :العامة للشركات حاالت عقد اجلمعية 

  بسبب تقاعس مدير الشركة عن الدعوة النعقاد اجتماع اجلمعية العامة ) ج(

1O       B����	 2� ,����	 *1F�	 B��"��(�#�	         H�' �!�$�� ��"��	 ,1�' H�1% �"�� *��(' ������	 ���� �(�#�	 B�	�� ��� 
 H� ��%	��	 *�'��	� ���%�	 �����#�	 B�	�� ,���	 �'�� �� H' M����� *1F�	 ,���� D����� *1F�	 	<4� �(.  

2O  �(�#�	 B�	�+ *1F�	 ,���� D���� 2� �4# �$� ��' �3�41� ,��� *1F. 

3O  �����' ��'��!�	 *E	�� 2� ����� 2��'��(�#�	  ����!�	 ,4���E� �!�� ,4�� �( C"! ��%�.  
4O H����� ���� ��'��!�	 *E	�� 2	��%� ,��' 2��')  2� B������	 �����	 ������	H�����' ���E ���	 �3�4�	. ( 

5O  �"- ?�����	 ����	 5� �(�#�	 ��E � �!" 2� Z��! I�&���. 

6O      �6#� 2�!#���	 �����' 2��' �(�#�	 B�	��     ��'����	 �	���� Z����	 ��& �=���	9 5��	 ���%�	� ,4�	�'& 2��' 0�  8 
 ����! ��"&#�	 ,4��E�F' ��" �4' A���)�����	 ,E��	. ( 

7O   \#���	 2� �	�E� '     � 8 �(�#�	 ���� H��'�     �	���	 ,�(!- � ��&� ,�%89    2� �	���	� 95 ��� 100 2�� 162  ���� 164 
 2��177 ��� 180 ,E� 2�����	 2� 159 ���� 1981 . 

8O      B�%��	 >���"� �	�� ��"��      �=��E� �3�4�	 �����' ������	 ����2000)  H��� 2� �- (     ����& )�F�' ���9&��' ���� F��
 �������	.  

9O !" �������	 �- ��(�#�	 � � ������ 2� �4�1% -�F �� A�����. 

10O .�����	 �4#�	� .�����	 ����	� �3�4�	 ,��- �41��� ?<�	 �(�#�	 *���� Q�� �.  

11 O     *1F�	 ,��� �	�E�)        �����	 �����	 �- ��(�#�	 0��� �- �(�#�	 ��'��! *E	�� (    B��	��	 �����'�	 �!"' ��3�41�   ��!�� 
 H����3��.  

  
  ـــــوات اخلطـ

•  ,�����	 *1F ���	�+	 2�3#�	 ��	– ���&�	 ����	 . 

  
  زمن أداء اخلدمة

•  ��9��	 �	������	 ���( �� ���	� ,���� ��' �4# ��&.  
  

  مقابل اخلدمة

  ���&�	 �'��� )��    �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

������	 B�%� �4��	 A��F 2% 
���	�+	  

2000.�"� H���   	 �3�4�	�������� �����   �3�4�	 ���9&  
�������	 ����& )�F�'  
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 مركز تسوية منازعات املستثمرينمركز تسوية منازعات املستثمرينمركز تسوية منازعات املستثمرينمركز تسوية منازعات املستثمرين

  
  )الوساطة(التسوية الودية للمنازعات 
  2009 لسنة 170املنشأة بقرار وزير االستثمار رقم 

        

�          �1@ 	����1� :  يقصد بالوسـاطة يقصد بالوسـاطة يقصد بالوسـاطة يقصد بالوسـاطة !� Z��� >�F B�%���' )	9��	 >	�F- �4�� ��!� ���	 ��3�$��	       H��� F�����	 ���� ��
                    J	���E- �F1�� F���1� 2�(� 2- 2��� >	�F�	 9(	�� 2�' 29	���	 A�!� ��' 8 H������ �!�����	 ��1!�	� H���'F� )	9��	  

�- Q�� ����� ,4�1% 8 Z�!' >	�F�	 2�' ���	 ��4�� *���� �1% ���!�	 ;<= �� ;��� �"��� M��"� ��	 ����� )	9��	  .  
  

  :لوبة املستندات املط
•                      ������' H��� M�!�$�� 2���������	 ���%9��� ������ 9�(��� .<�� ���	 ������	 ,��' *1F)   �������	 *���F (  

) ,��	– 2	����	 –2� �1��	  ( )	9��	 �� �&�	 >�F�	 �����' @�<(�. 

•  )	9��	 )�$��� C&1�. 

•  ���	�+	 ,����	 �	�� ��"��. 

        

  :اخلطـــــوات 
• ���	 ����� 9(��' *1F�	 ,��� �$��	 ����	 �����	 ��'���' ��%9�.  
  

  :زمن أداء اخلدمــة 
•  *1F�	 ,���� �����	 ,���	 2� M	��'�%	 ��% ,��- ���&.  

 

  :مقابل اخلدمة 
���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

���	�� ,������  
3000,�   

F����	 *���- >�&'  
�������� �����	 �3�4�	  �	 ���9&���&�	 �����' �3�4  

  

        ملحوظةملحوظةملحوظةملحوظة

•  �F����	 ���%- B�#�'� �1% �&�	 >�F�	 ���	�� ,�% ��! �� ,���	 �	����	 *1F�	 ,���� 9���.  
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  املساعدة فى حل مشاكل السادة املستثمرين

  

  املستندات املطلوبة

•  .�(#��' ��1����	 �	������	 ���(� B��". 

  

  اخلطــــــوات 

•     *�(� ��	 H����	+	   2��������	 ���%�� ��9(���	 B�	�              ����( H�' M������ @�<�� ����	 I<����	 �1% .�(#��' ,���1� 
 �	������	.  

•  �3�4�	 2� 	��F&� .�(#�	 *!�" ��1��M��'��( �- M���� �1�  ;	�(# 2�#' ���	 H��	 �4��	 ��'.  
  

  زمن أداء اخلدمة

�1(#��	 )�� *�!  

  

  مقابل اخلدمة

 �����  
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  مقابل اخلدمةدمات الىت يؤديها قطاع الشركات بعد سداد اخل

  :استصدار صورة طبق األصل من مستندات الشركات جبميع أنواعها 

  :املستندات املطلوبة 

•  �(�#�	 ��%�'F� �1% *1F. 

•  ,����	� ,�1����' ��(���	 �- Q�� ��	. 

•  *1F�	 ,��� � " �� � �� . 

•  Z��! .���� ��� . 

 

  :اخلطـــــوات 

•        ,E� ���"��' ��(�#�	 )�F�' C�&�	 @�'#�	 ��� H����	)2 (        �	������	 H' M����� *1F�	 ,����� �������	 ����& )�F�'
 ���&�	 �'��� �	��� ����� ��- �1% ��"!�	 � �4��� ��#��	 .  

•  ���&�	 �'��� �	��.  
•              	 2� �"�	 A'F B��" ,1��� ���&�	 �	�- 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��� ��$!�	      ,���&' �����&�� �'�1F��	 �	������

 ����4���	 ���#.  
  

  :ة زمن أداء اخلدمـ

•  .�	�+	 ��'��	��% ,��.   
•  ��'� �"� �����' �3�4�	��% 2����.   
 

  مقابل اخلدمة

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 �	����� 2� �"�	 A'F B��"

 �4%	��- 0���' ��(�#�	  

100,�   

��1� �!	��	 ���  
�������� �����	 �3�4�	  

 �����	 �����' �3�4�	 ���9&  

�������	 ����& )�F�'  
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  :استصدار صورة ضوئية من املستندات 

  :املستندات املطلوبة 

•  �(�#�	 ��%�'F� �1% *1F. 

•  ,����	� ,�1����' ��(���	 �- Q�� ��	. 

•  *1F�	 ,��� � " �� � ��. 

•  Z��! .���� ��� . 

        

  :اخلطـــــوات 

•        ,E� ���"��' ��(�#�	 )�F�' C�&�	 @�'#�	 ��� H����	)2 (        �	������	 H' M����� *1F�	 ,����� �������	 ����& )�F�'
 ���&�	 �'��� �	��� ����� ��- �1% ��"!�	 � �4��� ��#��	 .  

•  ���&�	 �'��� �	��.  
•  B��" ,1��� ���&�	 �	�- 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��� ��$!�	 �'�1F��	 �	������	 2� ��3�$.  
  

  :زمن أداء اخلدمــة 

•  .�	�+	 ��'��	��% ,��.   
•  ��% 2���� �"� �����' �3�4�	 ��'�. 

  

  مقابل اخلدمة

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 �	������	 2� ��3�$ B��"  
50,�   

 �!	��	 �����1�  
�������� �����	 �3�4�	  

	 ���9& �����	 �����' �3�4�  

�������	 ����& )�F�'  
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  : االطالع على مستندات الشركات 

  

  :املستندات املطلوبة 

•  �(�#�	 ��%�'F� �1% *1F. 

•  ,����	� ,�1����' ��(���	 �- Q�� ��	. 

•  *1F�	 ,��� � " �� � ��. 

•  Z��! .���� ��� . 

        

  :اخلطـــــوات 

•      �	 )�F�' C�&�	 @�'#�	 ��� H����	  ,E� ���"��' ��(�#)2 (        �	������	 H' M����� *1F�	 ,����� �������	 ����& )�F�'
 ���&�	 �'��� �	��� ����� ��- �1% ��"!�	 � �4��� ��#��	 .  

•  ���&�	 �'��� �	��.  
•  �3�4�	 ��� ��$!�	,���	 � � �� ��(�#�	 �	����� �1% )�F�� .  

  

  :زمن أداء اخلدمــة 

•  .�	�+	 ��'��	)�,���	 � � �. (  
•  ��'� �"� �����' �3�4�	��% ,��.   
 

  

  مقابل اخلدمة

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 ��(�#�	 �	����� �1% )�F�	  50,�   �������� �����	 �3�4�	  
 �����	 �����' �3�4�	 ���9&  

�������	 ����& )�F�'  

        

  

  



142 

   :ةمن وزارة اخلارجيها علياعتماد املستندات للتصديق 

  

  :املستندات املطلوبة 

•  �(�#�	 ��%�'F� �1% *1F. 

•  Q�� ��	 �- ��(���	. 

•  �����&�	 B�	9� 2� H�1% A��"��	 *�1F��	 �"�	 A'F B��" �- ������	 �"-. 

•  Z��! .���� ��� . 

•  *1F�	 ,��� � " �� � ��. 

        

  :اخلطـــــوات 

•      (�#�	 )�F�' C�&�	 @�'#�	 ��� H����	  ,E� ���"��' ��)2 (     ��� *1F�	 ,����� �������	 ����& )�F�'   �	������	 H' M��
� �4��� ��#��	 ���&�	 �'��� �	��� ����� ��- �1% ��"!�	 .  

•  ���&�	 �'��� �	��.  
•  ����4���	 ���# ,��&' ����&� �	������	 2� B����� �&�� ,���� ,���	 � � �� �3�4�	 ��� ��$!�	.  
  

  :ـة  اخلدمزمن أداء

 ��% ,��.  
 

  :مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 �	������	 ����%	 / ��(�#�	 � �!"  
 A��"�1� �������	 � �!" �  

����&�	 B�	9� 2��   

100,�   

 �!	��	 �����1�  
�������� �����	 �3�4�	  

 �����	 �����' �3�4�	 ���9&  

 ����& )�F�'�������	  
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  :إصدار شهادة بيانات عن الشركات لتقدميها إىل اجلهات احلكومية 

        

  :املستندات املطلوبة 

•  �(�#�	 ��%�'F� �1% *1F. 

•  ,����	� ,�1����' ��(���	 �- Q�� ��	. 

•  *1F�	 ,��� � " �� � �� . 

•  Z��! .���� ��� . 

        

  :اخلطـــــوات 

•      �#�	 )�F�' C�&�	 @�'#�	 ��� H����	  ,E� ���"��' ��()2 (        �	������	 H' M����� *1F�	 ,����� �������	 ����& )�F�'
 ���&�	 �'��� �	��� ����� ��- �1% ��"!�	 � �4��� ��#��	 .  

•  ���&�	 �'��� �	��.  
•  ����4���	 ���# ,��&' ����&� �����'�	 B��4# ,1��� ���&�	 �	�- 2�9 �$� ��' �3�4�	 ��� ��$!�	.  
  

  :ء اخلدمــة زمن أدا

���2���%  )48�%��  (.  
 

  :مقابل اخلدمة 

���&�	 �'��� )��  �����	  ��!����	 �4��	  �	���	 2�(�  

 ��(�#�	 2% �����' B��4# �	�"�

 ����(!�	 ��4��	 ��� �4������  

100,�   

 B��4#1�  
�������� �����	 �3�4�	  

 �����	 �����' �3�4�	 ���9&  

�������	 ����& )�F�'  
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  :صورة طبق األصل من املكاتبات السابق إرساهلا للجهات احلكومية 

        

  :املستندات املطلوبة 

•  *1F �4� �"�	 A'F B��" I	�&��	 �	���	 �	�������' ����(!�	 �4��	 2�. 

        

  :اخلطـــــوات 

• ,E� ���"��' ��(�#�	 )�F�' C�&�	 @�'#�	 ��� H����	)2 (*1F�	 ,����� �������	 ����& )�F�' ���'��' H����� �-.   
  

  :زمن أداء اخلدمــة 

•  ��% ,��.  
 

  :مقابل اخلدمة 

•  ���&�	 ;<= �'��� �4�� ,��� ��"!� ,�� � ����(!�	 ��4��	.  
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  ئةاستخراج شهادة عدم التباس األمساء التجارية عرب املوقع االلكرتونى للهي

        

  :اخلطـــــوات 

•  �3�41� �����(��	 0E���	 �1% ��&��	www.gafi.gov.eg  
•  ,�&���1� �����(��	 ���'�	 �'% �����	 F'	��	 ��& 2� *��!�	 ��� �� ,�&����	 ,��' ���� *��! \��. 

•    ��&��	 �����            ��	 ���� �1%- ������(��	 ����&�	 �1% ��&��	 ,� 8 ,�&����	 ,��' 0E���	 �1%    �� ���& ����&	� 0E�
 ��'���	 ,�% ���& B��4# ,� ������	 �'E. 

•  I	�&��	 *1F ��� *1F�	 ,E� �1% ��"!�	� *1F�	 ������ ��'���	 ,�% B��4#. 

•                   Z!'�	 �- �	��+	 �!� ��'1F�	 �� Z!'�	� �����(��	 0E���	 �1% ��&��	 ����� ��& 2� *1F�	 ���! ��'��� 2(��
   ��! ��� *1F�	 ,E�'                 2�(��� �����!�	 ,�4��	 ��3�E �� �4� ,�&����	 �'E 2� �=N� ���	 *�� ���!1� .- ���� �

 ,�&���1� �����(��	 ���'�	 ��� �1����	 �3����	 ��& 2� *1F�	 ���! ��'��� @�<(. 

•  �=�	���� ���&�	 ,��� �	�� ,�� *1F�	 �1% ���	���	 ��')25�4���  (����	 0���	 �3��� �!- ��& 2� ��: 

1.  2���3�	 ��E�F' ,	�&���')����$� >���"� ���!�	 ;<= �� >�$�. ( 

2.  �������	 ����& 0��� ���' �������	 .���� ��� *�(� ���9&' M	���. 

•                     ������ ���& 2�� ��'���	 ,�% B��4# 2� B����� ������(�	 �&��� ��9�� ��% ,�&���1� 2(�� ,����	 �	�� ��'
   �(��	 0E���	 �1% ��&��	              2� ��E���	 �&���	 ,���	 H�(��� *1F�	 ,E�' Z!'�	 �- ��4����	 ��'1F�	 �� Z!'�	� ����

 �������	 ����& 0��� ���' �������	 .���� ��� *�(� ���. 

•                 �'% ������	 �4��& 2� �������	 0�F��� ��[ *��! B94�- B�=����' �������	 ����& 0���' �$��	 �����' ��	���
 3�4�	 0E��                ��1����	 �	��� ���	 ���( �1% ��1� ���( ,%� A��� ���� 2% M�$� ��'1F�	 ��'���� ,����� �����(��	 �
 2�#�	 	<4'.  

  

  :زمن أداء اخلدمــة 

•  *1F�	 ,���� D���� 2� �%�� >"�)�(�#�	 ,�	 �1% ���	���	 ���! ��. (  
 

  :مقابل اخلدمة 

• 25 �4��� )�! �� ����$� >���"� �4��	 >�$�2���3�	 ��E�F' ,	�&���' �	���	 ��. ( 
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 VIPاخلدمة املميزة 

•             ,�	 �!� 0���� 9��� �(#' 2��������	 B���1� �������	 ����& )�FE ����& ,����� ���� ,�� �=)   ����&�	 ,���
9����	 (  �-)  ������	 ���&�	 ,�� (         � @�<� )�F��	 ����& ,����� A'F��	 ����&�	 ,�� *��� ���     �����$� ,���� ��

                   )�F�' ���	 �����' ��'����� 94�� 2���" �&	� �����	 ���$��	 ,�� Z�!' 8 ,���	 	<= )�'�� �� *T�� 2� �41�!��
    )�F���' 2�"�&��	 2� ���	 �!- ������ 8 �������	 ����&)�������	 2% �'��� (     	<�(� 8 �	�	���+	 ����( ���4��

�"�&��	 ��4��	 ���( 0� ������	 ���&�	 @1� �	��' ������	� .  

  :اخلطـــــوات 
•              B9����	 ����&�	 B�!�' �����	 ���& B�	�� >�� ��& 2� �������	 ��'���	 ,��VIP     ����&�	 )��� ���!�' ,���� 

�&	� C�&��	 >��1� �������	 H����� �	�����1� ����� ���	��� �'�1F��	 B�!��	 . 

•     ����' B�!���' C�&��	 >���	 ,���  ��"�!�� ���!� ,�� ��!�� ��- �� ���	 ��'� 8 �	�����1� ���� �	 ��� �	 ���	
    �'�1F��	 ���&�	 �'���)  �����O   ������ O   ������ O    ���� ����& O����(! ����&  ( ���&�	 �'��� �4�1% >�$��

 �����(��	 @�' �� ���� ,� B9�����	.  
•        ��	 2% �'�����' >���	 ,��� ,���� �	�� ��'    ���&�	 ��4�R' �����)  ����E���	� �	����%�	 ���( (    0� ,����	 ��& 2�

 �3�4�	 �&	� �1����	 �����&�	 ��4��	 � �� �- H��	��. 

•  ���&�	 ��4�� ��' ��3�4��	 ����&��	 ,�1��.  

  :زمن أداء اخلدمــة 
  الزمـــن  الخدمة  م

  .بة يوم عمل بعد استيفاء المستندات المطلو  خدمات التأسيس  1

  (*)ثpث ساعات عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة   تعديل العقود وا�نظمة ا�ساسية  2

  .ساعتان عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة   اعتماد المحاضر  3

  (**)يومان بحد أقصى خمسة أيام عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة   النشر فى صحيفة ا?ستثمار  4

  ساعة عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة  لفنيةالخدمات ا  5

  ساعة عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة  الخدمات الحكومية  6

  :مقابل اخلدمة 
•  C�&#�	 ��(�#� .��� ��������	 ��(#]� ������	 ���& :1000 ,� . 

•  �	���	 ��(�#� ������	 ���& :2000 ,� . 

•  ����%	 ���&)�	 �����	 �������	 �����O B�	�+	 ����� O ��(�# �%��� O���	�� �	�	�E  : (1000 ,� . 

•  ����%	 ���&) ������	 ��T �����	 �������	O�	���	 ��(�#� �����	 ,���	 ������  : (2000 ,� . 

•  ����(! ����& :1000 ,� . 

•  ���� ����& :1000 ,� . 

•  � �!"�	 �� �#��	 ���& :1000 ,� .  

  :مة اخلدمكان تأدية 
•  �������	 ����& 0���' ���	 �����'  B9����	 ����&�	 B�!�. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
  تحcول- تخفيض وزيادة رأسمال الcشركات المcساھمة عcن طريcق الحcصة العينيcة أو ا�رصcدة الدائنcة - ا?ندماج -ا?نقسام (فى حا?ت (*) 

يتم )  الشركات التى تزاول نشاطھا داخل شبه جزيرة سيناء- تعديل عقود شركات ا�شخاص وصدور قرارات التعديل -الشكل القانونى 
  .إنھاء الخدمة بعد ورود الموافقات من الجھات المعنية 

 ) .الصحيفة المجمعة خمسة أيام عمل(على حسب نوع وعدد المستندات المطلوب نشرھا (**) 

  


