طلــــــــب
تعديل البيانات األساسية (المنشأة الفردية)
السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  ............................................................ :لشركــة
........................................................:
العنـوان:
..................................................................................................................

..................................
تليفون ...................................................................:
.........................فاكــــس.........................................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
تحرر بمعرفة مقدم الطلب
تحرر بمعرفة الموظف المختص
استيفاء المستندات
المستندات
بيان المستندات المطلوبة
م
المقدمه
(*)
غير
مستوفاه
شكالًًً مستوفاه
شكالً
 1111طلب تعديل منشأة فردية موقع من صاحب المنشأة او وكيله .
بتأسووووي المنشوووواة والصووووادر من الهيئة
صووووورك الكتاب المر
22



وموجه للسجل التجاري  +صورك اى كتاب تعديل صادر للمنشاة .
أصل مست رج حديث من السجل التجاري لم يمر على إصدارك
3



أكثر من  3أشهر
توكيل مباشر من صاحب المنشاة يسمح بإد ال التعديالت على
4



المنشاة في حاله تقديم الطلب من الوكيل
صورك من البطاقة الضريبية
5



6

إيصال سداد رسم النشر في حاله قبول األوراق







7
8

صورة إثبات الش صية لمقدم الطلب







استعالم امنى فى حالة التعديل وصاحبها غير مصرى

9

إيصال سداد مقابل اداء ال دمة .













10
11

 فى حالة تعديل رأس المال بالزيادة عن مليون جنيه يستتتتتتتتت وفىإقرار بأن الزيادة تحت مستتتتت ولية اتتتتتاح المندتتتتتأة د ن أد ى
مس ولية على الهي ة .
موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة المضافة
تستتتتواب الحصتتتو ل موافقات خاصتتتة بمقتضتتت ألقام القوان ن
المعمو بها (موافقة مسبقة)













وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع صحيح القانون واإلجراءات المتبعة .

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الص
فة :
التوقيــــــع
:

المستلـــــم

...........................................

اسم المستلم
:

...........................................

التوقيــــــع
:

........................
........................

التاريـــــــخ ...........................................
:
........................
البريد
...........................................
االلكترونى
التليفــــون ........................ :

...................................
....................
...................................
....................

التاريـــــــخ ...................................
:
....................

( * ) اس يفاء المس ندات من حيث الدكل ليس المضمون
مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة

الق مة

تعديل بيانات المنشأة

 300جم للنس ة
الواحدة

الجهة المستحقة
الهيئة العامة
لالستثمار
والمناطق الحرة

مقان السداد
زينووووة مركز وووودمووووات المسوووووووتثمرين
بالقاهرة أو الفروع

الخطـــــــــوات -:
 -1اختر الخدمة والصل لى رقم االنتظار من الدور األرض  ،وسوف نقوم بمرااعة المستندات.
 -2توجه إلى الشباك الم ت باإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات ( التعديالت) بالدور الثاني لمراجعة
طلبك من الناحية الفنية ثم ادفع مقابل ال دمة نقدا ً بال زينة.
 -3الحضور للهيئة لتسلم كتاب السجل والضرائب والصحيفة

زمن أداء الخدمــة :
يوم عمــل اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب مستوفي.
مقان الخدمــة :
 −الدور الثاني
ملحوظة:
 −تسوووووتطيع اسوووووتالم وطباعوووووة المسوووووتندات غيووووور المتووووووفرة لوووووديك مووووون وووووالل البريووووود االلكترونوووووي التوووووالي
 papers@gafinet.org.egأو عبر دمة الـ"وات آب".
 −حرصوووا ً علوووى االلتوووزام بالتوقيتوووات المحوووددة ألداء ال دموووة تعتوووار الهيئوووة العاموووة لالسوووتثمار والمنووواطق الحووورة
عن قبول أي طلبات غير مستوفاة للمستندات المطلوبة.

