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طلــــــــب
التوصية بتأشيرة دخول مستثمر "الشركات الخاضعة ألحكام قانون االستثمار
السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  :تأشيرة دخول مستثمر .لشركــة ............................................................:
العنـوان............................................................................................................... :

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

فاك ـ ـس................................................................................................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
تحرر بمعرفة مقدم الطلب

م

بيان المستندات المطلوبة

1

طلب على مطبوعات الشركة باسـم رئـيس قطـاع خـدمات االسـتثمار موقـ ممـن
له حق التوقي ومختوم بخاتم الشركة) بتأشيرة دخول مستثمر االسم  -الجنسـية
 -الصفة  -رقم جواز السفر) .

2

عدد  )2صورة ضوئية من جواز سفر المستثمر .

3

ســجل تجــار أو شــدادة بيانــات حديثــة لــم يمضــى عليدــا  14يــوم تفيــد  :اســم
المســتفيد مــن ا/قامــة  /جنســيته  /صــفته  /صــالحياته  /رأس المــال المصــدر)
ومن له حق التوقي عن الشركة والقوانين الخاضعة له الشركة .

4

5

6

فى شركات األشخاص تقدم شدادة إيداع  %25من رأس المال الشركة  ،و فى
حالة المنشات الفردية تقدم شدادة بنكية تفيد وض وديعة مجمدة لمدة عام
بمبلغ وقدره  200000مائتان ألف دوالر أمريكى بأحد البنوك المسجلة لد
البنك المركز المصر كما يتعدد البنك بعدم صرف الوديعة إال بموجب
خطاب من الديئة وذلك بعد التأكد من مزاولة المنشأة للنشاط).
المشروعات التى مر عليدا عام والتى لم تبدأ النشاط تقدم صورة ضوئية من
المستندات الجدية .

توكيل رسمى بالشدر العقار من رئيس مجلس ا/دارة أو من له حق التوقي
عن الشركة يتضمن إنداء إجراءات ا/قامة أو التعامل م الجدات الحكومية ،
ويمكن االستعاضة عن التوكيل بتفويض من رئيس مجلس ا/دارة بعد إثبات
صحة التوقي من البنك .
* الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة ترد طلباتدا على خطاب المناطق
الحرة

المستندات
المقدمه

تحرر بمعرفة الموظف المختص

استيفاء المستندات
(*)

ال ًً
مستوفاه شك ً

غير مستوفاه شكالً
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وتتعدد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون م صحيح القانون وا/جراءات المتبعة .
المستلـــــم

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الصفة.................................................. :
التوقيــــــع :

التاريـــــــخ :

التليفــــون :

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

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

اسم المستلم:

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

التوقيــــــع :

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

التاريـــــــخ :

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

* ) استيفاء المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

الخطـــــــــوات -:
 -1التوجه إلى شباك ممثـل ا/دارة العامـة للخـدمات الحكوميـة بالصـالة المخصصـة لـذلك بقطـاع خـدمات االسـتثمار لتقـديم
الطلب موضحا بيانات المستثمر) أو كتاب من المنطقة الحرة التاب لدا المشروع مرفقا به المستندات المشار اليدا .
 -2االسـتعالم ااتفيـا عــن التوصـية الصـادرة إلــى مصـلحة الجـوازات بمجمـ التحريـر حيـث ترســل توصـية الديئـة باالســتقدام
للشركات حديثة التأسيس أو التى بدأت النشاط أو الجادة فى التنفيذ وبعد ورود موافقة الجـوازات علـى دخـول المسـتثمر

البالد يتم إبالغ الشركات بدا فى حالة سؤالدم عندا .

زمن أداء الخدمــة :

يومين عمل اعتبا ار من اليوم التالي الستالم الطلب بعد موافقة الجدات المعنية .

ملحوظة:

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

للمستندات المطلوبة.

