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طلــــــــب
استقـــــــدام تابعـــــــة
السيد األستاذ /رئيس مجمع خدمات االستثمار
تحية طيبة وبعد،،،
أرجو التفضل بالموافقة على  :استقدام تابعه لشركــة .................................................................:
العنـوان............................................................................................................ :
وذلك بكفالة السيد ................................................................................................../

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

م

بيان المستندات المطلوبة

1

طل ــب م ــن الش ــركة موج ــع م ــن رئ ــيس مجل ــس ا دار أو مم ــن ل ــه ح ــق االدار
والتوجيع

2

إجرار من الكفيل بمسؤليته عن التابعة .

3

عدد  3صور من جواز سفر الكفيل والتابعة.

4

شهاد بيانات حديثة تفيد صفة الكفيل ورأسمال الشركة والقانون الخاضعة له
الشركة ومن له حق التوجيع عنها .

5
6

7

خطاب التأمينات بعدد العمال المصريين المؤمن عليهم في حالة استقدام
التابع بناء على عدد العمالة .

تحرر بمعرفة الموظف المختص

المستندات
المقدمه

استيفاء المستندات
(*)

مستوفاه شكالً ًً

غير مستوفاه شكالً































ايصال سداد مقابل اداء الخدمة

عند تقديم الطلب ال بد من وجود توكيل رسمي بالشهر العقاري من رئيس
مجلس ا دار أو من له حق التوجيع عن الشركة يتضمن إنهاء إجراءات





التابعين أو التعامل مع الجهات الحكومية  ،ويمكن ا ستعاضه عن التوكيل
بتفويض من رئيس مجلس ا دار بعد إثبات صحة التوجيع من البنك .
* الطلبات من شركات المناطق الحر ترد على خطاب المنطقة

وتتعهد الشركة بأن المستندات الموضحة أعاله تتفق في الشكل والمضمون مع صحيح القانون وا جراءات المتبعة .
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المستلـــــم

مـقـــدم الطلــــــــــــب
االسم/الصفة:

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

اسم المستلم :

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

التوجيـ ـ ــع :

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

التوجيـ ـ ــع :

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

التاري ـ ـ ــخ :

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

التاري ـ ـ ــخ :

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

التليفـ ــون :

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

( * ) استيفاء المستندات من حيث الشكل وليس المضمون

مقابل الخدمة
نوع مقابل الخدمة

القيمة

الجهة المستحقة

استقـــدام تابعــة

 500جنيه

الهيئة العامة لالستثمار

مكان السداد

خزينة الهيئة بالدور الثاني
بمجمع خدمات االستثمار

الخطـــــــــوات -:
 -1التوجــه ىلــا ــبا ممثــل اإلدارة العامــة للخــدمات الحكوميــة بالصــالة المخصصــة لـ ل بقطــاع خــدمات االســتثمار لتقــديم
الطلب موضحا به (بيانات التابعة أو كتاب من المنطقة الحرة التابع لها الم روع) مرفقا به المستندات الم ار ىليها .
-2

التوجه ىلي مصلحة الجوازات بمجمع التحرير حيث ترسل توصيه الهيئة باالستقدام لل ركات التي بدأت الن اط أو الجادة في التنفي

زمن أداء الخدمــة :

 .1يومين عمل اعتبا ار من اليوم التالي الستالم الطلب فى حاله الشركات التي بدأت النشاط .

 .2يومين عمل بعد ورود الموجف تنفيذي من جطاع الشركات في حاله الشركات التي لم تبدأ النشاط
ملحوظة:
ح رصاً على االلتزام بالتوجيتات المحدد ألداء الخدمة تعتذر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحر عن جبول أي طلبات غير مستوفا للمستندات المطلوبة.
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