املوضوع/عرض أتعاب إصدار ترخيص من اهليئة العامة لالستثمار.

عزيزي العميل،

يسرنا نحن مكتب بندر محمد حسين العمودي محامون واستشاريون أن نقدم لكم العرض الخاص إلجراءات إصدار
ترخيص من الهيئة العامة لالستثمار ،يشرفنا أن نقدم لكم عرضنا القانوني آملين أن ينال رضاكم وحسن اهتمامكم:

المستندات والمتطلبات إلصدار ترخيص شركة (يملكها شركات و/أو أفراد) أو فرع شركة من الهيئة العامة
االستثمار:
 .1قرار مجلس إدارة الشركة برغبتهم باالستثمار في المملكة موضحا ً به أسماء الشركاء ورأس المال ونسبة كل
شريك والنشاط وتعيين المدير العام مصدق من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
 .2صورة السجل التجاري للمنشاة المشاركة مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
 .3صورة من عقد التأسيس للمنشاة المشاركة مصدقة من الجهة المصدرة له ومن السفارة السعودية.
 .4صورة جواز سفر المدير العام.
 .5السيرة الذاتية لكل شريك( .في حالة وجود أفراد)
 .6خطاب عدم ممانعة من آخر كفيل في حال كان أحد الشركاء مقيما ً بالمملكة خالل أقل من ثالث سنوات من تاريخ
تقديم الطلب حسب الصيغة المعتمدة ومصدق من الغرفة التجارية( .في حالة وجود أفراد)
 .7صورة من حجز االسم التجاري في حالة الرغبة بالحصول على اسم تجاري للشركة.
 .8إقرار بتطبيق المواصفات السعودية أو األمريكية أو األوربية على المنتجات وطريقة التصنيع بحيث تكون
مواصفات المنتج وأسلوب مواد إنتاجه مجازة ً حسب أنظمة المملكة ،وفي حالة عدم وجودها يتم االعتماد على
إجازة أنظمة الواليات المتحدة األمريكية أو االتحاد األوروبي.
 .9أال يقل حجم رأس المال عن نصف مليون لاير.
 .10في حال تجاوز رأس المال ( )5ماليين لاير ،يتم تقديم شهادة بنكية بقيمة  %25من رأس المال حسب حصة
كل شريك ،وفي حالة عدم تجاوز رأس المال ( ) 5ماليين لاير ،يتم تقديم شهادة بنكية بكامل رأس المال حسب
حصة كل شريك على أن تكون مصدقة من السفارة السعودية.
 .11يلتزم المستثمر بإيداع رأس المال في بنك مرخص بالمملكة العربية السعودية بعد صدور ترخيص االستثمار
وتقديم شهادة اإليداع باسم المنشأة قبل الحصول على السجل التجاري (تقديم إقرار التزام).
 .12تقديم دراسة أوليه ماليه وفنيه حول طريقه تمويل المشروع وقيمه المعدات تحتوي على جدول زمني يبين وقت
توريد وتركيب تلك المعدات وبداية اإلنتاج والتشغيل الفعلي لخطوط اإلنتاج مع أرفاق عروض األسعار المختلفة
لتوريد المعدات.
 .13تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمنشأة" موقع ومختوم بالختم الرسمي للمنشأة.
 .14نبذة عن الشركة ()Profile
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األتعاب المهنية:
 .1يقدر األتعاب القانونية لمكتب المحامي بندر العمودي مبلغ وقدره ( )120,000مائة وعشرون ألف لاير ويتم
دفعها على دفعات وذلك على النحو التالي:
ً
 الدفعة األولى :مبلغ وقدره ) (60,000ستون ألف لاير سعودي مقدما عند التعميد على هذا العرض.
 الدفعة الثانية :مبلغ وقدره ) (60,000ثالثون ألف لاير سعودي عند استخراج ترخيص الهيئة العامة
لالستثمار والسجل التجاري وشهادة الغرفة التجارية.
 .2يتم عمل الحوالة المالية بمبلغ الدفعة األولى عند التعميد على هذا العرض واستالمنا منكم أصل الوكالة الشرعية
وجميع المستندات.
 .3سيتم إصدار فاتورة الدفعة الثانية مرفقة بها نسخة من ترخيص هيئة االستثمار والسجل التجاري وشهادة الغرفة
التجارية ،ونرجو منكم التكرم بدفعها في مدة أقصاها خمسة أيام عمل.
ال يشمل هذا العرض رسوم الدوائ ر الحكومية (على سبيل الذكر ال الحصر :ترخيص هيئة االستثمار ،السجل
التجاري ،شهادة الغرفة التجارية) أو أي رسوم أخرى ضرورية إلصدار التراخيص والشهادات.
األوراق المطلوبة والمدة:
 .1عمل الوكاالت الشرعية الالزمة بالصياغة التي سوف نقدمها لكم الحقا ً وتزويدنا باألصول.
 .2تسليمنا كافة المستندات والطلبات الخاصة والموضحة في الفقرة األولى من هذا العرض.
 .3الفترة الزمنية الالزمة إلتمام جميع اإلجراءات المطلوبة هي ) (60ستون يوم عمل.
االستثناءات:
 .1في حالة تكليفنا من قبلكم بالتمثيل في أي أمور أخرى خالف موضوع هذا العرض فإنه سيتم االتفاق بين
الطرفين في كل حالة على حده على أتعاب مباشرة ومتابعة تلك األعمال أو متابعة أية إجراءات قانونية أمام
الجهات والدوائر الحكومية واللجان الخاصة بعقد أو اتفاق جديد ومستقل.
 .2األتعاب المنصوص عليها في هذا العقد ال تشمل االستشارات أو إعداد العقود أو أي أعمال قانونية أخرى
خالف موضوع هذا العقد.
إن توقيعكم على هذا العرض يعتبر قبوالً بعرضنا وبذلك ينعقد العقد بيننا وتكون جميع االلتزامات بين الطرفين ناشئة
وصحيحة .لذلك في حال قبولكم بعرضنا أعاله ،نأمل من سعادتكم التوقيع بالموافقة في المكان المخصص أدناه .وفي
حال لديكم أي استفسار أو تحتاجون إلى أي توضيحات الرجاء عدم التردد في التواصل معنا.
وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير ...

مكتب المحامي /بندر محمد حسين العمودي
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