(قطاع خدمات االستثمار )

طلــــــــب

Investment Services Sector

السير فى استخراج تراخيص عمل األجانب " الشركات الخاضعة ألحكام قانون
االستثمار
السيد األستاذ /رئيس مجمع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،

أرجو التفضل بالموافقة على  ................................................ :لشركــة .........................:
العنـوان................................................................................................... :

تليفون....................................................................:فاكـ ــس..............................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
تحرر بمعرفة مقدم الطلب

م
1
2

بيان المستندات المطلوبة
طلـــب باســـم راـــيم قطـــاث خـــدمات االســـتثمار يوضـــ بيانـــات األجانـــب

المطلوب استخراج ترخيص عمل لهم .

أصــل ج ـواس الســفر للطــلث عليــض م ـ صــورض ضــواية منــض موضــحا بهــا

تأشيرض الدخول .

3

ختم من اإلدارض المركسية لألمن يدل على استلم نماذج االستعلم االمنى

4

صورض من استمارض ( )2تأمينات عن العام الحالى (تطلب مرض واحدض فى العام).

5

أصل شهادض خلو من مرض نقص المناعة (االيدس) من مستشفى حكومى

 +عدد  3صور منها (معتمدض بخاتم شعار الجمهورية)

خطاب من القوى العاملة بالموافقة على استقدام األجنبى للعمل مدوناً بض

6
7

رقم موافقة الجوا است على دخول األجنبى للبلد .

* الشركات العاملة بنظام
المناطق الحرض

المستندات
المقدمة








تحرر بمعرفة الموظف المختص

استيفاء المستندات
(*)

مستوفاة شكالً ًً

غير مستوفاة شكالً















المناطق الحرض ترد طلباتها على خطاب

إيصال سداد مقابل أداء الخدمة .



 

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

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الصفة:

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

اسم المستلم:

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

التوقيـ ـ ــع:

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

التوقيـ ـ ــع:

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

التاري ـ ـ ــخ:

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

التاري ـ ـ ــخ:

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

التليفـ ــون:

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

( * ) استيفاء المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

مقابل الخدمة
نوث مقابل الخدمة

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

السير فى استخراج

 100جنيه/

الهيئة العامة

خزينة الهيئة بالدور الثاني بمجمع

اجنبى

تراخيص عمل األجان

الخطـــــــــوات -:

-1يتوجه مندو الشركة التي تطل

خدمات االستثمار

لالستثمار

استخراج تراخيص عمل لألجانـ

بهـا ىلـى شـباد اإلدارة المركزيـة لألمـن بالصـالة

المخصصة لذلد لمراجعة صحة نماذج االستعالم األمني ويقوم موظف األمن المختص بعد التأكد مـن صـحة النمـاذج

باس ــتالمها والتأش ــير للمن ــدو بخ ــاتم اإلدارة المركزي ــة لألم ــن بم ــا يفي ــد االس ــتالم لتقديم ــه ض ــمن مس ــتندات استص ــدار
التوصية باستخراج ترخيص عمل

-2الحضــور الــى مكتـ

مضى زمن أداء الخدمة:

ت ـراخيص العمــل بالهيئــة ومكتـ

لتســلم التوصــيتين ىحــداكما لمكتـ

جـوازات االســتثمار المخــتص بالصــالة المخصصــة لــذلد بعــد

ت ـراخيص العمــل للســير فــى ىجـراءات التــرخيص واألخــر لمكتـ

جـوازات االســتثمار

لمنح العامل ىقامة مؤقتة  6شهور لحين ورود نتيجة االستعالم األمني .

سمن أداء الخدمــة :
يومين عمل الصدار توصية بالسير في ىجراءات الترخيص واإلقامة المؤقتة  6شهور اعتبا ار من اليوم التالي الستالم
الطل .

( 2يوم عمل منذ ورود االستعالم االمنى بالموافقة إلصدار توصية باستخراج ترخيص عمل )
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ملحوظة:

حرصاً على االلتزام بالتوقيتات المحددة ألداء الخدمة تعتذر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة عـن قبـول أط طلبـات غيـر

مستوفاة للمستندات المطلوبة.
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