(قطاع خدمات االستثمار )

Investment Services Sector

طلــــــــب
التوصية باستقدام عمالة أجنبية (تأشيرة دخول) للعمل بالبالد "الشركات الخاضعة ألحكام
قانون االستثمار
السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  :تأشيرة دخول عامل للبالد .لشركــة ..........................................................:
العنـوان................................................................................................................. :

تليفون ...................................................................:

فاكـ ــس........................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.

تحرر بمعرفة مقدم الطلب

تحرر بمعرفة الموظف المختص

م

بيان المستندات المطلوبة

المستندات
المقدمه

1

طلب باسم رئيس قطاع خدمات االستثمار (موقع ممن له حق التوقيـع ومختـوم
بخاتم الشركة) يوضح بيانات األجانب المطلـوب اسـتقدام م (االسـم  -الجنسـية
 -الوظيفة  -رقم جواز السفر  -تاريخ الميالد) .



 

2

عدد ( )2صورة ضوئية من جواز السفر .

3

صورة من السجل التجارى يطلب مرة واحدة .




 
 



 

4

صورة من استمارة ( )2تأمينات عن العام الحالى  +خطاب من الشركة
بإجمالى عدد العمالة المصرية وأجورهم وكذا العمالة األجنبية (تطلب مرة
واحدة فى العام) .
 نسبة العمالة األجنبية إلى المصرية " %10عامل أجنبى لكل  9من العمالةالمصرية" .
 -إذا كان المشروع حديث التأسيس ولم يبدأ النشاط تعفى الشركة من

استيفاء المستندات (*)
مستوفاه شكالً ًً

غير مستوفاه شكالً

االستمارة المذكورة شرطية أن تكون الوظائف المستقدم علي ا العمال إحدى
هذه الوظائف (مدير مالى  -مدير إدارى  -فنى تركيبات) ((التطبق النسبة
القانونية)) .

5

توكيل رسمى بالش ر العقارى من رئيس مجلس اإلدارة أو من له حق التوقيع
عن الشركة يتضمن إن اء إجراءات استقدام واستخراج وتجديد تراخيص العمل
للعمالة األجنبية أو التعامل مع الج ات الحكومية  ،ويمكن االستعاضة عن
التوكيل بتفويض من رئيس مجلس اإلدارة بعد إثبات صحة التوقيع من البنك .
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6

بالنسبة للجنسيات جنوب شرق آسيا (باكستان  -ال ند  -سيرالنكا  -الفليبين
 بنجالديش  -اندونيسيا  -ميانمار) : صورة ضوئية من ش ادة الخبرة موثقة من السفارة المصرية بدولة األجنبىأو الخارجية المصرية بالداخل .
 صورة ضوئية من عقد العمل موثق من خارجية األجنبى والسفارة المصرية.
 العاملون بالم ن التى تلزم مزاولت ا تقديم تصريح مزاولة كما يلى ( :الطبوالتمريض  :موافقة و ازرة الصحة) (الطيارين  :موافقة و ازرة الطيران المدنى)
(مجال الفن  :موافقة نقابة الم ن التمثيلية  -الموسيقية حسب التخصص)
(الم ندسون  :موافقة نقابة الم ندسين) (مصممو الفنون التطبيقية  :موافقة
نقابة الم ن التطبيقية) (األنشطة المائية  :موافقة غرفة السياحة واألنشطة



 

المائية) (البحارة  :ترخيص عمل بحرى  -مصلحة الموانى والمنائر) (مدربى
والعبى األنشطة الرياضية  :موافقة نقابة الم ن الرياضية باإلضافة إلى موافقة
المجلس القومى للرياضة) .
 إذا ما كان االستقدام محدد المدة (مؤقت) يجب إيضاح ذلك بالطلبوتحديد المدة الالزمة وتحديد تاريخ الفترة والغرض من االستقدام .
* الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة ترد طلبات ا على خطاب المناطق
الحرة

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

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
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مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

الخطـــــــــوات -:
 -1التوجه إلى شباك ممثـل اإلدارة العامـة للخـدمات الحكوميـة بالصـالة المخصصـة لـذلك بقطـاع خـدمات االسـتثمار لتقـديم
الطلب مرفقا به المستندات المشار إلي ا .
 -2االســتعالم هاتفيــا عــن رقــم التوصــية الصــادرة إلــى و ازرة القــوى العاملــة وال ج ـرة حيــث ترســل توصــية ال يئــة باالســتقدام
للو ازرة.

زمن أداء الخدمــة:

اعتبار من اليوم التالي الستالم الطلب.
ا
يومين عمل

ملحوظة:

حرصاً على االلتزام بالتوقيتات المحددة ألداء الخدمة تعتـذر ال يئـة العامـة لالسـتثمار والمنـاطق الحـرة عـن قبـول أ طلبـات غيـر مسـتوفاة

للمستندات المطلوبة.
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