
 االستثمار مجمع ٌقدمها خدمات 01

 خدمات من التؤسٌس بعد ما خدمات إلى باإلضافة الشركات، بتؤسٌس المتعلقة الخدمات االستثمار خدمات مجمع ٌقدم

 .وحكومٌة وفنٌة قانونٌة

 

 والنظم القرارات تعدٌالت ونشر للشركات، األساسٌة والنظم العقود كنشر االستثمار، صحٌفة فً بالنشر المجمع وٌقوم

 الخارجٌة،باإلضافة بوزارة العتمادها االستثمار صحٌفة نسخ وتوثٌق الخاصة القرارات بعض نشر للشركات، األساسٌة

 .الضرٌبٌة اإلعفاءات خدمات ذلك إلى

 .التؤسٌس بعد مرحلة أوفً الشركات تؤسٌس مرحلة فً سواء المستثمر تخدم جهة، 34 بالمجمع الممثلة الجهات وتبلغ

 التً االستثمار خدمات بتقدٌم المعنً المفوض الممثل طرٌق عن االستثمار خدمات بمجمع المختلفة الجهات تمثٌل وٌتم

 مستندات أو قرارات أٌة اعتماد أو على االستثمار،والموافقة خدمات مجمع داخل جهة أو وزارة كل اختصاصات فً تدخل

 .التابعة الجهة رئٌس أو المختص الوزٌر من علٌها الحصول ٌلزم عقود أو

 بإرسال الخدمات،وٌقوم على للحصول والرسوم والمستندات المستثمرٌن طلبات ٌتسلم الذي االتصال مسئول طرٌق عن أو

 .الخدمة إنهاء ومتابعة الجهة إلى الطلبات

 مكان فً المستثمرون معها ٌتعامل التً الحكومٌة الجهات كافة تجمٌع به منوط االستثمار خدمات مجمع فان للتقرٌر ووفقا

 خالل من الشركات وتشغٌل وتؤسٌس إلنشاء الالزمة والتراخٌص والتصارٌح الموافقات على الحصول من لٌتمكنوا واحد

 .االستثمار مناخ واحد،لتحسٌن موقع

 فً تقع التً الحرة المناطق بنظام العمل فً ترغب التً والمنشآت الشركات تؤسٌس االستثمار خدمات مجمعات وتتولً

 ونظمها تؤسٌسها عقود وتعدٌل العادٌة وغٌر العادٌة العامة وجمعٌاتها إدارتها مجالس محاضر واعتماد الجغرافً نطاقها

 .المعنٌة الحرة المنطقة إدارة ومجلس الحرة المناطق لشئون الدائمة الفنٌة اللجنة موافقة بعد وتصفٌتها األساسٌة

ا ٌوجد ًٌ  كل لخدمة وذلك بالقاهرة الرئٌسً االستثمار خدمات مجمع وهً االستثمار، لخدمات مجمعات 5 عدد حال

 لتغطٌة وذلك باإلسكندرٌة االستثمار خدمات مجمع فرع حكومٌة، جهة 34 لعدد ممثلٌن به وملحق الجمهورٌة محافظات

 االستثمار خدمات مجمع فرع حكومٌة، جهة 42 لعدد ممثلٌن به وملحق( مطروح/  البحٌرة/  اإلسكندرٌة) محافظات

 به وملحق ،( سٌناء وجنوب شمال/  الشرقٌة/  السوٌس/  اإلسماعٌلٌة/  بورسعٌد) محافظات لتغطٌة وذلك باإلسماعٌلٌة

 محافظات لتغطٌة وذلك بؤسٌوط االستثمار خدمات مجمع فرع حكومٌة، جهة 00 لعدد ممثلٌن

 .حكومٌة جهات 7 لعدد ممثلٌن به لحقوم( الجدٌد الوادي/أسوان/األقصر/قنا/الفٌوم/أسٌوط/المنٌا)

 من الثالث الدور بتخصٌص رمضان من بالعاشر المستثمرٌن جمعٌة قامت والذي العاشر بمدٌنة االستثمار خدمات فرع و

 .بتجهٌزه الهٌئة وقامت للهٌئة، كفرع إلقامته مقرها

 االستثمار خدمات مجمع بإنشاء 4114 لسنة 72 رقم الجمهـورٌة رئٌس قرار صــدر 4114إبرٌل فً أنه بالذكر الجدٌر

 باالستثمار المعنٌة للوزارات ٌكون أن على، الجدٌدة العمرانٌة والمدن بالمحافظات وفروعها لالستثمار العامة بالهٌئة

 .المطلوبة الخدمات إلنجاز االستثمار خدمات بمجمع مفوضٌن ممثلٌن


