(قطاع خدمات االستثمار )

Investment Services Sector

طلــــــــب

التوصية بإقامة مؤقتة لمستثمري الشركات الخاضعة ألحكام قانون االستثمار
السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  :منح إقامة سنة لشركــة..........................................................:

العنـوان..................................................................................................... :
وذلك بكفالة السيد .........................................................................................../
تليفون ......................................................................................................:
فاكـ ــس......................................................................................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
تحرر بمعرفة مقدم الطلب

بيان المستندات المطلوبة

م

طلب على مطبوعات الشركة باسـم رئـيس قطـاع خـدمات االسـتثمار

1

(موق ـ مم ــن لــل ح ــق التوقيـ ـ ومختــوم بخ ــاتم الشــركة بم ــنح إقام ــة

تحرر بمعرفة الموظف المختص

المستندات
المقدمه


استيفاء المستندات
(*)

مستوفاه شكالً ًً

غير مستوفاه شكالً





مس ــتثمر موض ــحا ب ــل (اس ــم المس ــتثمر  -جنس ــيتل  -ص ــفتل  -رق ــم
جواز السفر .

2

عدد ( 1صورة من جواز سفر المستثمر .







سجل تجارى أو شهادة بيانات حديثة لم يمضى عليها  14يوم تفيـد
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( :اســم المســتفيد مــن ا قامــة  -جنســيتل  -صــفتل  -صــالحياتل -
رأس المــال المصــدر ومــن لــل حــق التوقي ـ عــن الشــركة والق ـوانين







الخاضعة لها الشركة .
فــى شــركات األشــخاص تقــدم شــهادة إيــداع  %25مــن رأس المــال
الشركة  ،و فى حالة المنشات الفردية تقدم شهادة بنكيـة تفيـد وضـ
4

وديعــة مجمــدة لمــدة عــام بمبلـ وقــدره  200000مائتــان ألــف دوالر

أمريكــى ب حــد البنــوك المســجلة لــدى البنــك المركــزى المصــرى كمــا
يتعهــد البنــك بعــدم صــرف الوديعــة إال بموجــب خطــاب مــن الهيئــة
وذلك بعد الت كد من مزاولة المنش ة للنشاط .
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6

المشــروعات التــى مــر عليهــا عــام والتــى لــم تبــدأ النشــاط تقــدم صــورة
ضوئية من المستندات الجدية .
توكيــل رســمل بالشــهر العقــارس مــن رئــيس مجلــس ا دارة أو مــن لــل
حق التوقي عن الشركة يتضمن إنهـا إجـ ار ات ا قامـة أو التعامـل
مـ الجهــات الحكوميــة  ،ويمكــن االستعاضــة عــن التوكيــل بتفــوي
من رئيس مجلس ا دارة بعد إثبات صحة التوقي من البنك
* الطلبات من شركات المناطق الحرة ترد على خطاب المنطقة













وتتعهد الشركة ب ن المستندات الموضحة أعاله تتفق فل الشكل والمضمون م صحيح القانون وا ج ار ات المتبعة
مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الصفة:
التوقي ـ ـ ـ :
التاري ـ ـ ــخ :
التليفـ ــون :

المستلـــــم

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

اسم المستلم :
التوقي ـ ـ ـ :
التاريـ ـ ـ ـخ :

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

( * استيفا المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

الخطـــــــــوات -:
 -1التوجه إلى شباك ممثل اإلدارة العامة للخدمات الحكومية بالصالة المخصصة لذلك بقطاع خدمات
االستثمار لتقديم الطلب مرفقا به المستندات المشار إليها .

 -2الحضور إلى مكتب جوازات االستثمار بالصالة المخصصة لذلك بعد مضى زمن أداء الخدمة لتسلم
التوصية بمنح إقامة سنة للمستثمر .
زمن أداء الخدمــة  :يومين عمل اعتبا ار من اليوم التالل الستالم الطلب بعد موافقة الجهات المعنية .
ملحوظة:

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

مستوفاة للمستندات المطلوبة.

