(قطاع خدمات االستثمار )

Investment Services Sector

طلب الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري في مصر
السيد األستاذ /رئيس قطاع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على قيد فرع بالسجل التجاري لشركــة........................................................:وجنسيتها .....................:
وشكلها القانوني............:وذلك بغرض ..........................................................................................:

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

تليفون . ...................................................................:فاكـ ــس.................................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
تحرر بمعرفة مقدم الطلب تحرر بمعرفة الموظف المختص

م

بيان المستندات المطلوبة

المستندات
المقدمة

1

طلـ باسـا السـيد رئــيس قطـاع خـدمات االســتثمار مرفقـاً بـص رــورة توكيـل رسـمي مــن
الشركة األا باسا مقدا الطل موثق ومردق عليص مع االطالع على األرل.

2

3

نس ــخة م ــن النس ــاا األساس ــي للش ــركة األا بالخ ــارن أو مس ــتخرن رس ــمي م ــن الس ــجل

التجـ ــاري للشـ ــركة األجنبيـ ــة مرـ ــدقال عليـ ــص مـ ــن القنرـ ــلية المر ـ ـرية بالخـ ــارن وو ارة
الخارجية المررية ومترجا إلـى اللغة العربية  +رورة ضوئية .
ق ـ ـرار الشـ ــركة األا بالخـ ــارن بافتتـ ــا فـ ــرع فـ ــي مرـ ــر مرـ ــدقاً عليـ ــص مـ ــن القنرـ ــلية

المرـ ـ ـ ـرية بالخ ـ ـ ــارن وو ارة الخارجي ـ ـ ــة المرـ ـ ـ ـرية ومت ـ ـ ــرجا إلـ ـ ـ ــى اللغ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة +

استيفاء المستندات (*)
مستوفاة شكالً ًً

غير مستوفاة شكالً



















رورة ضوئية.
4

قـرار الشــركة األا بالخــارن بتعيــين مــدير للفــرع فــي مرــر مرــدقاً عليــص مــن القنرــلية
المرـ ـرية بالخ ــارن وو ارة الخارجي ــة المرـ ـرية ومت ــرجا إلـ ــى اللغـ ـة العربي ــة  +ر ــورة







ضوئية

إق ـ ـرار الشـ ــركة األا بعـ ــدا سـ ــبق فـ ــتً فـ ــرع للشـ ــركة فـ ــي مرـ ــر مرـ ــدقاً عليـ ــص مـ ــن

5

القنرـ ـ ـ ــلية المر ـ ـ ـ ـرية بالخـ ـ ـ ــارن وو ارة الخارجيـ ـ ـ ــة المر ـ ـ ـ ـرية ومتـ ـ ـ ــرجا إل ـ ـ ـ ــى اللغـ ـ ـ ــة

6

شــهادة بنكيــة بمــا يعــادل  5000جنيــص مرــري بالعملــة الح ـرة بالســعر الرســمي ب ســا







العربية  +رورة ضوئية.

الفرع  +رورة ضوئية.

7

عدد  2رورة من عقد اإليجار أو الملكيـة لمقـر الفـرع مثبـت التـاريش بالشـهر العقـاري

8

عدد  2رورة من عقد المقاولة أو االتفاقيـة المبرمـة ألي عمليـة بمرـر مـع االطـالع

9

استيفاء نماذن االستعالا األمني عن الشركة األجنبية وعن مدير الفرع في مرر

مع االطالع على األرل .

على األرل +رورة مستخرن سجل تجاري للشركة المررية المتعاقد معها.
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ونتعهد بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع رحيً القانون واإلجراءات المتبعة ،ونقر بموافقتنا علي شطب قيد
فرع الشركة من السجل التجاري في حالة ورود نتائج استعالم أمني غير طيبة.

المستلـــــم

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسا/الرفة:

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

اسا المستلا:

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

التوقيـ ـ ــع:

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

التوقيـ ـ ــع:

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

التاري ـ ـ ــش:

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

التاري ـ ـ ــش:

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

التليفـ ــون:

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

( * ) استيفاء المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

مقابل الخدمة :
نوع مقابل الخدمة

القيمة

الجهة المستحقة

مكان السداد

--

--

--

--

الخطـــــــوات :
 -1التوجص الى شباك ممثل اإلدارة العامة للخدمات الحكومية بالرالة المخررة لذلك بقطاع خـدمات االسـتثمار لتقـديا الطلـ
المستندات المشار اليها .

 -2الحضور إلى مكت

مرفقـا بـص

سجل تجارى االستثمار بعد مضى من الخدمة إلتماا إجراءات القيد .

زمن أداء الخدمــة :
 5 oأياا عمل .
ملحوظة:
o

حرراً على االلت اا بالتوقيتات المحددة ألداء الخدمة تعتذر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة عن قبول أي طلبات غير مستوفاة للمستندات

المطلوبة.
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