(قطاع خدمات االستثمار )

Investment Services Sector

طلــــــــب
تجديـــــد إقامة تابعــــــــــة
السيد األستاذ /رئيس مجمع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  :تجديد إقامة تابعة لشركــة .....................................................:
العنـوان................................................................................................... :

وذلك بكفالة السيد........................................................................................../
تليفون ....................................................................................................:
فاكـ ــس....................................................................................................:
ومرفق المستندات المطلوبة.
تحرر بمعرفة مقدم الطلب

م

1
2
3

بيان المستندات المطلوبة
طل ــب م ــن الش ــركة موق ــع م ــن رئ ــيس مجل ــس ا دار أو مم ــن لـ ـ ح ــق
ا دار والتوقيع
عدد ( )1صور من جواز سفر التابعة موضحا ب ا قامة السابقة
شهاد بيانات حديثة تفيد صفة الكفيل ورأسمال الشركة ومن ل حق
التوقيع عن الشركة والقوانين الخاضعة ل الشركة.

المستندات
المقدمه

تحرر بمعرفة الموظف المختص

استيفاء المستندات
(*)

مستوفاه شكالً ًً

غير مستوفاه شكالً



















ش ـ ــهاد خل ـ ــو م ـ ــن م ـ ــرن نق ـ ــص المناع ـ ــة (االي ـ ــدز ) م ـ ــن مستش ـ ــفى

4

حكـ ــومت معتمـ ــد بخـ ــاتم شـ ــعار الجمهوريـ ــة فـ ــت حالـ ــة م ـ ــادر التابعـ ــة
ال ــبالد أثن ــا ا قام ــة الس ــابقة وف ــى حال ــة ع ــدم الم ــادر ي ــتم االط ــال







على أصل جواز السفر.
خطاب من التأمينات بعدد العمالة المؤمن عليها فت حالة استقدام

5

التابعة بنا على عدد العمالة.

6

ايصال سداد مقابل ادا الخدمة







* الطلبات من شركات المناطق الحر ترد على خطاب المنطقة




وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق فت الشكل والمضمون مع صحيح القانون وا ج ار ات المتبعة



(قطاع خدمات االستثمار )

Investment Services Sector

المستلـــــم

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الصفة:

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

اسم المستلم :

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

التوقيـ ـ ــع :

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

التوقيـ ـ ــع :

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

التاري ـ ـ ــخ :

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

التاري ـ ـ ــخ :

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

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

التليفـ ــون :

( * ) استيفا المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة
تجدي ـ ــد إقامة تابعـ ـ ـ ـ ــة

القيمة

الجهة المستحقة

 500جني

الهيئة العام لالستثمار

مكان السداد
خزينة الهيئة بالدور الثانت بمجمع
خدمات االستثمار

الخطـــــــــوات -:
-1

التوج إلى شباك ممثل االدار العامة للخدمات الحكومية بالصالة المخصصة لذلك بقطا خدمات

-2

الحضور إلى مكتب جوازات االستثمار بالصالة المخصصة لذلك بعد مضى زمن أدا الخدمة لتسلم

االستثمار لتقديم الطلب مرفقا ب المستندات المشار إليها.

التوصية بتجديد ا قامة فت حالة بد النشاط أو جدية التنفيذ .
زمن أداء الخدمــة :
.1

يومين عمل اعتبا ار من اليوم التالت الستالم الطلب فى حال الشركات التى بدأت النشاط .

.2

يومين عمل بعد ورد الموقف التنفيذى من قطا الشركات فى حالة الشركات التى لم تبدأ النشاط

ملحوظة:

حرصاً على االلتزام بالتوقيتات المحدد ألدا الخدمة تعتذر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحر عـن قبـول أط طلبـات غيـر

مستوفا للمستندات المطلوبة.

