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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

  االستقبال واملشورة
  

  :االستقبال و الرد علي االستفسارات . 1

الرد على جميع استفسارات المستثمرين المتعلقة بالنواحي المختلفة للخدمات واألعمال التى تقـدمها الهيئـة للمـستثمرين              
 أوبالحـضور الشخـصي   من خالل استقبال هذه االستفـسارات  ) جليزية ، الفرنسية ، األلمانية   العربية ، االن  (   لغات   بأربع

 . البريد االلكتروني أو من خالل البريد العادي أو الفاكس أوعبر الهاتف 

  تعريف المستثمر بالمجاالت المتاحة لالستثمار ومستندات وإجـراءات تأسـيس الـشركات والرسـوم المـستحقة لـذلك                   

رأس المال ، تغيير الـشكل القـانوني ،     وكذا الضمانات واإلعفاءات وإجراءات خدمات ما بعد تأسيس المشروع مثل زيادة            
لضمانات وحوافز االسـتثمار   1997 لسنة 8الخ لتلك الشركات فى ظل أحكام قانوني االستثمار رقم ....... تراخيص العمل  

مع إفادة المستثمر بمعلومات عن المناطق الصناعية والعمرانيـة والحـرة فـى    لشركات األموال  1981 لسنة 159رقم  و
 . لمساعدة المستثمر فى تأسيس مشروعه–طقة على حدة  كل من–مصر 

توجيه المستثمرين إلى اخذ المشورة الفنية الدقيقة من احد المتخصصين الفنيين المتواجدين فى مكتب المـشورة الفنيـة ،                
ء وذلك حسب طبيعة نشاط كل مستثمر على حدة وتزويد المستثمر بالضوابط المطلوبة لكل نشاط ومـساعدته فـى اسـتيفا     

 .  بالتأسيس ةالطلبات والنماذج الخاص

تعريف المستثمر بالخدمات المقدمة بمكاتب الجهات الخارجية الممثلة بمجمع خدمات االسـتثمار ومـستندات وإجـراءات                 
 .وزمن أداء هذه الخدمات بتلك الجهات 

 من خارجهـا  أو سواء من داخل مصر الخ... استقبال الوفود والزيارات التى تأتي من الهيئات الحكومية والجهات اإلدارية        
 .، وموافاتهم بشرح مفصل عن المجمع ونشأته وتطوره ، وكذا الخدمات التى يقدمها للمستثمرين 

  :توفير مطبوعات مجانية للسادة المستثمرين فى الهيئة مثل  

o الفرص االستثمارية في مصر. 

o  قواعد و معايير حوكمة الشركات .  

o نشأت الصغيرة و المتوسطةكوميه للمدليل الخدمات الح.  

ـانون شـركات   1997 لسنة 8 قانون االستثمار رقم ألحكامتوفير نماذج استرشادية لعقود تأسيس الشركات الخاضعة         و ق
 والئحتـه  1997 لسنة 8 ، ونماذج عقود التأجير التمويلي ، وكذلك قانون االستثمار رقم          1981 لسنة   159األموال رقم   

 . والئحته التنفيذية1981 لسنة 159ات األموال رقم التنفيذية ، وقانون شرك

 ).لالسترشاد فقط( وعقود التأجير التمويلى – والئحتهما التنفيذية 159/81 ، 8/97بيع عقود الشركات الخاضعة للقانون  
  

   :زمن أداء اخلدمة

 يتم الرد فورا
 

 

 

 

 

 

 

 

  : واتـــــــــــاخلط

  :يه ت االستفسار من خالل احد الطرق اآليمكن

  . االستقبال بمدخل المبنى الخلفي بالدور االرضى بمجمع خدمات االستثمارشباكالتوجه الى  -1

و االتصال عبر الهاتف -2   .  الفاكسأ

   . االلكترونيأو االستفسار من خالل البريد العادي إرسال -3
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ع اجلودة وحتسني األداء  قطا

   :املستثمر العربي استصدار بطاقة 2
  

  : املستفيدين من اخلدمه

 .  مصرياجنيهاً) خمسين مليون ( 50000000م عن ـم استثماراتهـد حجـن يزيـلذيرب اــن العـالمستثمري -1

   .  مصرياجنيهاً )خمسين مليون (50000000عن رات الشركات التي تزيد رأس مالها المصدرمجلس إداالعرب لرؤساء ال -2
  

  : املستندات املطلوبة

  .صورة شخصيه) 2(عدد  -1

 .ركهصورة حديثه من السجل التجاري الخاص بالش -2

 .صورة من جواز السفر -3
  

  : زمن اداء اخلدمه

  .عشرة ايام عمل 

  :  ومـــالرس

  .مجانا 

 : واتـــاخلط

 بمجمع خدمات االستثمار لتقديم األرضي بمدخل المبنى الخلفي الدور االستقبالالتوجه الي شباك  -1
  .إليها طلب استصدار بطاقة المستثمر العربي مرفقا به المستندات المشار 

  *ر الي شباك االستقبال بعد مضي زمن اداء الخدمه الستالم البطاقةالحضو -2

  . من صاحب الشأنتفويض أوتقديم صورة توكيل يتم   مندوب لالستالم إرسالفي حاله   * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  




