(قطاع خدمات االستثمار )
طلــــــــب
اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات
تعديل البيانات الخاصة بالشركات األجنبية المؤسسة
وفقا ألحكام قانون االستثمار رقم  72لسنة  2017وفروع البنوك األجنبية

السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  ............................................................ :لشركــة

........................................................:
العنـوان:
....................................................................... .............................................................................
تليفون ...................................................................:
.........................فاكــــس.........................................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
م

المستندات
المقدمه

بيان المستندات المطلوبة

اوال :الشركات األنجبية المؤسس وفقا ألحكام قابون االستثمار
1
2

طلب ياسم رئةس قطاع خدمات االستثمار الستصدار خطاب مونجه للسنجل يالتعدةل المطلوب
توكةللللل او ت للللوة
أنجبية .

يالسللللةر فلللل اإلنجلللل ار ات متللللرنجم وموثللللج يالخارنجةلللل المصللللرة فلللل حاللللل ونجللللود ل لللل

3

صورة إثيات شخصة مقدم الطلب .

4

سنجل تنجاري حدةث لم ةمر علة اكثر من ثالث اشهر

5

طلللللب مللللن الشللللرك مرفللللج يلللله محضللللر النجمعةلللل غةللللر العادةلللل للشللللرك األم مصللللدج علةلللل مللللن الخارنجةلللل
المصللللرة متضللللمن التعللللدةل المطلللللوب التأشللللةر يلللل فلللل السللللنجل التنجللللاري  +ترنجملللله معتمللللده فلللل حاللللله
ونجود ل أنجبيةه
فللل حالللل التصللل ة  -:ةلللتم تقلللدةم تعهلللد ملللن ملللدةر ال لللرع يملللا ة ةلللد االلتللل ام يتقلللدةم مخالصللل ملللن النجهلللات
الحكومة (التأمةبات – الضرائب – النجمارك )

ثابةا  -:فروع اليبوك األنجبية
1

طللللللب ياسلللللم رئلللللةس قطلللللاع خلللللدمات االسلللللتثمار الستصلللللدار خطلللللاب مونجللللله للسلللللنجل ةتضلللللمن التعلللللدةل
المطلوب .

2

صورة كتاب موافق اليبك المرك ي المصري عل التعدةل المطلوب مع اإلطالع على األصل .

3

سنجل تنجاري حدةث لم ةمر علة أكثر من ثالث أشهر

4

توكةلللللل مقلللللدم الطللللللب او ت لللللوة
يالخارنجة المصرة .

5

أصل كتاب موافق المدةر االقلةم لل رع عل التعدةل  +ترنجمه معتمده ف حاله ونجود ل

أنجبيةه

6

موافق اليبك الرئةس يالخارج عل التعدةل المطلوب  +ترنجمه معتمده ف حاله ونجود ل

أنجبيةه
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 +ترنجمللللله معتملللللده فللللل حالللللله ونجلللللود ل للللل أنجبيةللللله مصلللللدج علةللللله

رقم اإلصدار  :التاسع

تاريخ اإلصدار 2015/11/25 :

استيفاء المستندات (
*)
مستوفاه
شكالًً

غير مستوفاه
شكالً














































صفحة 2/1

محمد غريب

(قطاع خدمات االستثمار )

اإلدارة العامة للشئون القانونية للشركات

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

المستلـــــم

مـقـــدم الطلــــــــــــب
اسم المستلم :

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

االسم/الصفة :

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

التوقيــــــع
:

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

التوقيــــــع
:

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

التاريـــــــخ
:

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

التاريـــــــخ
:

التليفــــون :

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

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

.
.

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

.

......

( * ) استة ا المستبدات من حةث الشكل ولةس المضمون

2

الخطـــــــــوات -:
 -1التونجه الى الموظف المختص ياإلدارة العام للشئون القابوبة للشركات يقطاع خدمات االستثمار وتقدةم الطلب مرفقا يه
المستبدات المشار إلةها.

 -2الحضور الى الهةئ يعد مضى من أدا الخدم لتسلم المستبدات والخطاب المونج للسنجل للتاشةر يالتعدةل .

زمن أداء الخدمــة :
يالبسي ل روع الشركات األنجبية  2ةوم عمل
يالبسي ل روع اليبلوك األنجبية  2ةوم عمل

اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب.

اعتبارا من اليوم التالي الستالم الطلب .

ملحوظة:
صا ع لى االل تزام بالتوقي تات الم حددة ألداء الخد مة تع تذر الهي ئة العا مة لال ستثمار
حر ً
والمناطق الحرة عن قبول أي طلبات غير مستوفاة للمستندات المطلوبة.

وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع صحيح
القانون واإلجراءات المتبعة .للمستندات المطلوبة.
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رقم اإلصدار  :التاسع

تاريخ اإلصدار 2015/11/25 :

صفحة 2/2

محمد غريب

