(قطاع خدمات االستثمار )

Investment Services Sector

طلــــــــب
تراخيص عمل المستثمرين ( الشركات الخاضعة ألحكام ق  159لسنة)1981

السيد األستاذ /رئيس مجمع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،

أرجو التفضل بالموافقة على  :تراخيص عمل المستثمرين ( الشركات الخاضعة ألحكام ق  159لسنة )1981لشركــة
................................................................................................................
العنـوان:
.................................................................................................................
تليفون ........................................................................................................ :
فاكـ ــس........................................................................................................ :
ومرفق المستندات المطلوبة.
تحرر بمعرفة مقدم الطلب تحرر بمعرفة الموظف المختص

بيان المستندات المطلوبة

المستندات
المقدمه

استيفاء المستندات
(*)

مستخرج حديث من السجل التجاري طبقا ألخر تشكيل لمجلس اإلدارة



 

بالنسبة للمساهم أو الشريك األجنبي فقط ( من غير أعضاء مجلس



 

م
1

2

أو المديرين العموم أو شهادة بيانات حديثة .

اإلدارة أو المديرين) يقدم قائمة مساهمين أو شركاء معتمدة طبقا

مستوفاه شكالً ًً

غير مستوفاه شكالً

آلخر تعديل لرأس المال .
3
4

صورة من جواز السفر .
صحيفة الشركات أو صورة من العقد الموثق (في حالة التأسيس
الجديد) .




 
 

وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع صحيح القانون واإلجراءات المتبعة
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(قطاع خدمات االستثمار )

Investment Services Sector

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الصفة:

المستلـــــم

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

اسم المستلم:

التوقيـ ـ ــع:

التاري ـ ـ ــخ:

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

التاري ـ ـ ــخ:

التليفـ ــون:

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

التوقيـ ـ ــع:

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

( * ) استيفاء المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

--

--

--

الخطـــــــــوات -:
 -1التوجه الى شباك ممثل االدارة العامة للخدمات الحكومية بالصالة المخصصة لذلك بقطاع خدمات

االستثمار لتقديم الطلب موضحا به (اسم الشركة – شكلها القانونى – عنوانها – اسم االجنبى – جنسيته –

رقم جواز السفر – الوظيفة المطلوبة )مرفقا به المستندات المشار اليها .
 -2الحضور الى مكتب تراخيص العمل بالهيئة بعد مضى زمن أداء الخدمة لتسلم التوصية الموجهة الى
مكتب تراخيص العمل الستخراج التراخيص بعد ورود موافقة الجهات األمنية

زمن أداء الخدمــة :
يومين عمل من بعد ورود الموافقة االمنية.
ملحوظة:

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

مستوفاة للمستندات المطلوبة.
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