(قطاع خدمات االستثمار )

Investment Services Sector

طلــــــــب
الثوصية بثجديد إقراة اؤقثة لاتسثما ي الش كرت الخرضعة ألحكرم قرنون االتسثمار

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

أرجو التفضل بالموافقة على  :تجديد إقامة مستثمر لشركــة .....................................................:
العنـوان....................................................................................................... :
تليفون ........................................................................................................:
فاكـ ــس........................................................................................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
ثح

م

باع فة اقدم الطلب

بيرن الاتسثندات الاطلوبة

الاتسثندات
الاقداه

ثح

باع فة الاوظف الاخثص

اتسثيفرء الاتسثندات
(*)

مستوفاه شكلا اً

غير مستوفاه شكلا

 1طلب على مطبوعات الشركة باسم رئيس قطاع خدمات االستثمار
(موقع ممن له حق التوقيع ومختوم بخاتم الشركة) .موضحا االسم
 -الجنسية – رقم جواز السفر – تاريخ اإلقامة







 2عدد ( )1صورة من جواز سفر المستثمر موضحا به اإلقامة
السابقة







 3سجل تجاري أو شهادة بيانات حديثة لم يمضي عليها  14يوم
تفيد(:اسم المستفيد من اإلقامة /جنسيته  /صفته /صلحياته /رأس
المال المصدر ) ومن له حق التوقيع عن الشركة والقوانين
الخاضعة له الشركة.



مستندات الجدية في حالة المشروعات التي لم تبدأ النشاط والتي
 4مر عليها عام
5

توكيل رسمي بالشهر العقاري من رئيس مجلس اإلدارة أو من له
حق التوقيع عن الشركة يتضمن إنهاء إجراءات اإلقامة أو التعامل
مع الجهات الحكومية  ،ويمكن االستعاضة عن التوكيل بتفويض
من رئيس مجلس اإلدارة بعد إثبات صحة التوقيع من البنك
* الطلبات من شركات المناطق الحرة ترد على خطاب المنطقة

















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

اـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الصفة:

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

اسم المستلم :

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

التاري ـ ـ ــخ :

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

التاري ـ ـ ــخ :

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

التليفـ ــون :

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

التوقيـ ـ ــع :

التوقيـ ـ ــع :

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

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

( * ) استيفاء المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

اقربل الخداة
نوع اقربل الخداة

القياة

الجهة الاتسثحقة

اكرن التسداد

--

--

--

--

الخطـــــــــوات -:
-1

الثوجه إلى شبرك اامل االدا ة العراة للخدارت الحكواية برلصرلة الاخصصة لذلك بقطرع خدارت االتسثمار لثقديم الطلب

-2

الحضو إلى اكثب جوازات االتسثمار برلصرلة الاخصصة لذلك اضى زان أداء الخداة لثتسلم الثوصية بثجديد اإلقراة في

ا فقر به الاتسثندات الاشر إليهر.
حرلة بدء النشرط أو جدية الثنفيذ

زان أداء الخداــة :

يومين عمل اعتبا ار من اليوم التالي الستلم الطلب

الحوظة:

حرصاا على االلتزام بالتوقيتات المحددة ألداء الخدمة تعتذر الهيئة العامـة للسـتثمار والمنـاطق الحـرة عـن قبـول أي طلبـات غيـر

مستوفاة للمستندات المطلوبة.

