الهيئة العامة للاستثمار

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
والمناطق الحرة

نموذج رقم (
طلب (إستخراج  -تجديد) ترخيص مكتب اعتماد
التاريخ _________ /____ /___ :
السادة  /اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
تحية طيبة وبعد ،،،

باالشااااا

إلاااا صااااال نلنااااا ل

اااا  72لساااا  2017لمااااا صاااال ادةاااا نلماااااا  )22م اااا بشاااا

مكاتاااال نالاتمااااا نلمااا ا لياااا مااا نليةاااا بمااا

ااااا

نلملنخناااال لنلتصاااا ة لنلتااا ن ةا بال مااا خااا م اااا خ اااا

نإل نءنل لنلمست انل نل اص بالمش لاال نالستثما ة لتناة شياانل نالاتماا.
لخ هذن نلش
نلنا ل

أتنا لسةااتك بطدب هذن إلست ن ت ةا مكتال ناتماا بصاتت

نلممثا نلناا ل

ك لكاة اا نلممثا

) لش ك ك  ----------------------------------------------------لخق نلبةا ال نلتالة :

أولا  :بيانات طالب الترخيص
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ثانيا  :بيانات الترخيص المطلوب
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ثالثا  :التراخيص ،والموافقات ،والتصاريح الصادرة للشركة

رابعا  :بيانات العناصر الفنية المتواجدة بالمكتب ومؤهلاتها ومدة الخبرة

رابعا  :بيان الخبرات والأعمال السابقة في المجال.
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خامسا  :المقومات المادية المتواجدة بالمكتب التي تمكن المكتب من ممارسة نشاطه

سادسا  :مرفقات الطلب  :يرفق مع الطلب نسختين رسميتين من المستندات التالية :
 .1عقد تأسيس الشركة ونظاماها األساسي.
 .2مستخرج سجل تجاري حديث لم يمر علي صدورة شهرين.
 .3صورة إثبات الشخصية للمساهمين.
 .4المستندات المطلوبة وفقا لدليل الشروط واإلجراءات الخاصة باالنشطة االستثمارية المنصوص عليها في المادة ( )19من قانون
االستثمار.
 .5تعهد من الممثل القانوني للشركة أو وكيله بإبرام وثيقة تامين سنوية بالقيمة التي تقدرها الهيئة وبما ال يقل عن مليون جنية ،
وتصدر الوثيقة من إحدي الشركات المرخص لها بالعمل في مصر والخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية علي أن تصدر
الوثيقة باسم الهيئة فور الحصول علي الموافقة لمكتب االعتماد.
 .6المستندات المؤيدة لمدة الخبرة والمؤهالت الخاصة بالعناصر الفنية المتواجدة بالمكتب.
------------------------------------------------------------------------------ .7
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إقــــــــــــــــرار

أقر أنا  ------------------------------------------بصفتي  ------------------------------لشركة ---------------------------
بعدم وجود أية أحكام قضائية نهائية تتعلق بعمل الشركة أو أى من مساهميها الرئيسين أو المدراء التنفيذيين تؤثر على عمل
الشركة.
وهذا إقرار مني بذلك.

الأسم ------------------------------------------- :
الصفة ---------------------------------------- :
--

التوقيع-------------------------------------- :

--

التاريخ----------------------------------- :
-----

مقدم الطلب
الممثل القانوني للشركة  /وكيل الممثل القانوني
------------------------------
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