(قطاع خدمات االستثمار )

طلــــــــب
التوصية بتجديد ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبية

Investment Services Sector

السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  :تجديد ترخيص عمل لمدير فرع لشركــة .............................................

العنـوان................................................................................................................. :

تليفون .........................................................:فاكـ ــس.......................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
م

1

تحرر بمعرفة مقدم الطلب تحرر بمعرفة الموظف المختص

بيان المستندات المطلوبة
طلب باسم رئيس قطاع خدمات االستثمار (موقع ممن له حق التوقيع
ومختوم بخاتم الشركة) يوضح بيانات المدير (االسم  -الجنسية -

المستندات
المقدمه


استيفاء المستندات
(*)

مستوفاه شكالً ًً

غير مستوفاه شكالً





الصفة  -رقم الترخيص) .
2

أصـل جـواا السـفر لعطــالع عليـه مـع صـورم ضــوئية منـه موضـحا بــه

أخر تاريخ وصول لألجنبى إلى البالد .

توكيل رسمى بالشهر العقارى من رئيس مجلس اإلدارم أو من له حق
3

التوقيع عن الشركة بالتعامل مع الجهات الحكومية  ،ويمكن













االستعاضة عن التوكيل بتفويض من المدير األجنبى بعد إثبات
صحة التوقيع من البنك .

4
5

صورم ضوئية من الترخيص السابق من الوجهين .
أصــل شــهادم خلــو مــن مــرض نقــص المناعــة (االيــدا) مــن مستشــفى
حكــومى فــى حالــة ماــادرم الــبالد أثنــاا اإلقامــة الســابقة ومعتمــدم بخــاتم













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

Investment Services Sector

المستلـــــم

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الصفة:

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

اسم المستلم:

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

التوقيـ ـ ــع:

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

التوقيـ ـ ــع:

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

التاري ـ ـ ــخ:

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

التليفـ ــون:

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

التاري ـ ـ ــخ:

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

( * ) استيفاا المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

--

--

--

الخطـــــــــوات -:
 -1التوجــه الــى الشــباك المخــتص بالصــالة المخصصــة لــذلك بقطــاع خــدمات االســتثمار لتقــديم الطلــب مرفقــا بــه
المستندات المشار اليها .
 -2الحضور الى مكتب تراخيص عمل األجانب بالدور الثانى بعد مضى امن أداا الخدمـة لتنفيـذ توصـية الهيئـة
بتجديد ترخيص عمل األجنبى .

زمن أداء الخدمــة :
 يومين عمل اعتبا ار من اليوم التالى الستالم الطلب .

ملحوظة:

حرصاً على االلتاام بالتوقيتات المحددم ألداا الخدمة تعتذر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرم عـن قبـول أط طلبـات غيـر

مستوفام للمستندات المطلوبة.
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