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� م�
كتك �� دل�ل إ�شاء ��

1- المقدمة
1.1 الهدف

� عالم العمل لتحقيق 
� المرأة االقتصادي �� ا�د الو�� اليوم حول أهم�ة تمك�� � ي��

� االقتصادي  ات�ج�ة مهمة للنهوض �التمك�� المساواة وتعت�� ر�ادة المرأة لألعمال اس��
� مجال ر�ادة األعمال من خالل 

� المرأة �� وع هو تمك�� للمرأة والهدف من هذا الم��
وعاتهم. ح�ث �مثل  توف�� أهم المعلومات المطل��ة والالزمة إلنجاح تجار�ــهم وم��

� م�. 
�ات �� هذا التق��ر دل�ل مت�امل إل�شاء وتأس�س ال��

1.2 الجهة المختصة لتأس�س الشر�ات في مصر

ا ب�جراءات تأس�س  الهيئة العامة لالس�ثمار ت�اد تكون السلطة المختصة ح��
�ات. و�� إحدى السلطات المختصة ب�دارة عمل�ة التأس�س، وتحص�ل  ال��

� السجل التجاري. و�مكن معرفة الم��د 
كة �� الرسوم ذات الصلة، و�سج�ل ال��

 : من خالل الرا�ط التا��

� إجراءات ال�سج�ل 
تم إ�شاء نظام الش�اك الواحد �مقر الهيئة العامة لالس�ثمار و�دخال النظام اآل�� ��

�ات وتراخص�ص االس�ثمار للمس�ثمر. � �ما �مكن من �سه�ل اجراءات �سج�ل ال�� ��� ال��

h�ps:��bit.ly�3BiQY8r
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منظومة الش�اك الواحد

https://bit.ly/3BiQY8r
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1.3  القوانين الحا�مة لالس�ثمار في مصر

PDF
trade Law Num 17� year 1999

1- قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م و�اب شر�ات من قانون عام 1883م:

PDF
159-12

2-   قانون شر�ات األموال رقم (159) لسنة 1981م وتعد�الته �موجب القانون 4 لعام 2018 

PDF
قانون االس�ثمار

3- قانون 72 لسنة  2017  :

PDF
قانون سوق المال م�

4- قانون سوق المال  رقم 95 لسنة 1992: 

PDF
ة والمتوسطة وعات الصغ�� قانون تنم�ة الم��

5- قانون 152 لسنة 2020 �شأن إ�شاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

� م� سواء �انت محل�ة أو أجن��ة ألح�ام قانون 
كة يتم ا�شاؤها �� وتخضع أي ��

�ات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعد�الته أو ألح�ام قانون االس�ثمار رقم ٧٢  ال��
� البورصة، فإنها تخضع لقانون سوق 

�ات ُمدَرجة �� لسنة ٢٠١٧. و�ذا �انت ال��
� مجاالت الصناعات الغذائ�ة، 

كة �� المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢. و�ال�س�ة إل�شاء ��
والمال�س والم�سوجات، واالتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات، فإنها تخضع لقانون 

� الحا�مة  االس�ثمار الجد�د رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧. و�وضح الش�ل التا�� القوان��
� م�: 

لالس�ثمار ��

https://drive.google.com/file/d/1kqA3swCIsW77S2YoFWWxoRK_8-rxXBRS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EzejK23MT5guuuISrB3ypwhfWpqO96wI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X3myNVyg7C5ZtPXrBnhN0r8Gln12L5Vx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w7rSmUEuJFYhtoJHSA9tBQ068sVdgGSf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xLFlRrmvH1RysIamxYRJTs9iroD1tXvg/view?usp=sharing


قانون االس�ثمار ٧٢ لسنة ٢٠١٧

تتكون الالئحة التنف�ذ�ة لقانون االس�ثمار من ١٣٢ مادة، مقسمة ع� ٥ أبواب هم األح�ام العامة، 
ات والحوافز المتعلقة �المس�ثمر، ومركز خدمة المس�ثم��ن، والمناطق االس�ثمار�ة والتكنولوج�ة والت�س��

الحرة، وتنظ�م ب�ئة االس�ثمار.

� � ال�اب الثالث أنه ع� راغ��
�ات �� � المادة ٣٢ من الفصل الثالث الخاص بتأس�س ال��

 أوضحت الالئحة ��
ون�ة للهيئة العامة لالس�ثمار �حصل من خاللها ع� خدمات �ات إ�شاء حساب ع� البوا�ة اإلل��� تأس�س ال��

� الخاضع له، 
� ثم اس��فاء نموذج التأس�س الذي �حدد من خالله الش�ل والنظام القانو��

و�� التأس�س اإلل���
و�افة الب�انات والمس�ندات الالزمة للحصول ع� الخدمة.

 � منح القانون حوافز خاصة واضاف�ة وذلك للمنطقة االقتصاد�ة لقناة الس��س والمثلث الذه��
( القص�� � سفاجا � قنا � قفط ) .

� �موجب القانون. � للعامل�� تتحمل الدولة جزء من ت�لفة التدر�ب الف��

� من تار�ــــخ � حالة �دء االنتاج خالل عام��
وعات الصناع�ة �� يتم رد نصف ق�مة االرا�� المخصصة للم��

�سل�م االرض .

��ة الدمغة وعات المناطق الحرة ( اعفاء من �� وعات االس�ثمار�ة عدا م�� تم منح حوافز عامة لجميع الم��
�ات وعقود ال�سه�الت االئتمان�ة وذلك لمدة خمس سنوات من تار�ــــخ ورسوم التوثيق وعقود تاس�س ال��

� السجل التجاري
ق�دها ��

� االر�اح
� تقام �عد العمل بهذا القانون حافزا اس�ثمار�ا خصما من صا�� وعات االس�ثمار�ة ال�� يتم منح الم��

� �شمل :- ��ة وال�� الخاضعة لل��

50% خصما من الت�ال�ف االس�ثمار�ة للقطاع (أ) الذي �شمل المنطقة االقتصاد�ة
� ( القص�� � سفاجا � قنا � قفط ) . لقناة الس��س والمثلث الذه��

� انحاء الجمهور�ة
30% خصما من الت�ال�ف االس�ثمار�ة للقطاع (ب) الذي �شمل �ا��
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2.1  مراحل تأس�س الشركة
كة. و�مثل هذا العرض  � �مر بها أي شخص يود إ�شاء �� �لخص هذا العرض المراحل األساس�ة ال��

�ة لالستعداد ��افة المعلومات واألوراق الالزمة ق�ل �دء اإلجراءات القانون�ة وذلك  خطوات تحض��
كة. ل�سه�ل عمل�ة إ�شاء ��

2 - تأس�س الشر�ات في مصر

�ات رسم توض��� ١ مراحل تأس�س ال��

مراحل تأس�س الشر�ات

التأس�س التحض��

� محاسب قانو��تعي��

� محا� درجة ق�د تعي��
أو اس�ئناف ع� األقل 

تحد�د المدير أو المدراء
� وصالحيتهم  المسؤول��

شهادة مراق�ة
الحسا�ات 

�ات ��
األشخاص

�ات ��
األموال

�ارن�ة محا�
كة  ال��

صور �طاقات
�اء ال��

�اء تحد�د ال��
كة � ال��

و�سبهم ��

التخط�ط

تحد�د اله��ل
القانو�� 

دراسة سوق�ة
ومال�ة 

التم��ل

1- استخراج عقد
     التأس�س

2- �سج�ل العقد
3- ��� العقد

4- ترخ�ص مزاولة
     ال�شاط

� ��� 5- فتح ملف ��
     واستخراج ال�طاقة

���ة     ال��

� 6- فتح ملف تأمي��

1- الحصول ع� شهادة
     عدم الت�اس

2- نموذج عقد التأس�س
3- الحصول ع� شهادة 

     إ�داع بن��
4- التأس�س

5- شهادة  مزاولة ال�شاط
� السجل

6- الق�د ��
     التجاري

كة 7- ��� نظام ال��

� ��� 8- فتح ملف ��
     واستخراج ال�طاقة

���ة      ال��

� 9- فتح ملف تأمين��



2.2 المرحلة األولى (التخط�ط)
وع، وتصور المخاطر المتوقعة  وع �� من أهم المراحل ح�ث تعد أداە لبناء تصور مسبق عن الم�� تخط�ط الم��
وع عند تنف�ذە، وما �� اآلل�ات الالزمة لمعالجة هذە المشا�ل المتوقعة لذلك نجاح تخط�ط  � ستواجه الم�� ال��
 �

وع �� � ستواجه الم�� � الت�بؤ �المشا�ل والمصاعب ال��
اتهم �� � ع� التخط�ط وخ�� وع يرت�ط �قدرة القائم�� الم��

مرحلة تنف�ذە.

2.2.1  تحد�د اله��ل القانوني للشركة 

كة، وق�ل اتخاذ أي  � تأس�س ال��
كة من أهم الخطوات األساس�ة عند التفك�� �� � لل��

�عت�� تحد�د اله��ل القانو��
� م�:

�ات �� � تح�م تاس�س ال�� � ال�� إجراء. و�وضح الجزء التا�� القوان��

 6

�ات من قانون عام 1883م: 1. قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999م و�اب ��
 �

� عام ١٩٩٩م وقد نص القانون ع� إلغاء قانون التجارة الصادر ��
تم إصدار قانون التجارة رقم (١٧) ��

� ١٨٨٣م و�ح�م إجراءات 
�ات األشخاص وهو القانون الصادر �� عام ١٨٨٣م ما عدا ال�اب المتعلق ���

�ات األشخاص. تأس�س ��

�ات األموال رقم (159) لسنة 1981م وتعد�الته �موجب القانون 4 لعام 2018  2.  قانون ��
�ات األموال) ��)     

�ات األموال (المساهمة  �ات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١م ضوا�ط تك��ن و�جراءات تأس�س �� �ح�م قانون ال��
�عة العامة  �ات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ال�� والتوص�ة �األسهم وذات المسئول�ة المحدودة). وُ�َعد قانون ال��

�ات، و�نظم اإلدارة والمسائل  � م�، و ينص ع� جميع قواعد ولوائح حو�مة ال��
�ات �� لتأس�س ال��

�ات مثل  وط تنظ�م عمل ال�� المتعلقة �الرقا�ة والواج�ات االئتمان�ة والس�اسات المال�ة؛ �ما �ضع ��
اجتماعات مجلس اإلدارة، واالجتماعات العامة العاد�ة وغ�� العاد�ة. 

3- قانون 72 لسنة  2017  (الم�شأة الفرد�ة):
 ألح�ام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ فقط ، وت�اشــر �شاط أو أ��� من 

�
يتم تأس�س الم�شأة الفرد�ة وفقا

وط واألوضاع المقررة ل�ل �شاط ،  � المادة األو�� من القانون المذكور �ال��
األ�شطة المنصوص عليها ��

ط حدا أد�� � ح�م القانون تاجرا ، و�ش��
� الم�شأة الفرد�ة شخص طب��� واحد �مفردە و�عت�� �� وُ����

� الشخص الذي ي��د مزاولة التجارة 
ط القانون �� لرأس مال الم�شأة الفرد�ة مائة ألف جن�ة م�ي ، و�ش��

�ن ومكتمل األهل�ة.  أن �كون قد �لغ الحاد�ة والع��

PDF

PDF

PDF

TradeLawNumber 17
year 1999

159_12

قانون االس�ثمار

https://drive.google.com/file/d/1kqA3swCIsW77S2YoFWWxoRK_8-rxXBRS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EzejK23MT5guuuISrB3ypwhfWpqO96wI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w7rSmUEuJFYhtoJHSA9tBQ068sVdgGSf/view?usp=sharing
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2.2.1.1  أنواع الشر�ات التجار�ة في مصر 
� عن ط��قها �مكنك اخت�ار الن�ع  �ات واالختالفات، وال�� و�عرض الش�ل التوض��� التا�� أش�ال وأنواع ال��

�ات. ح الش�ل الذي �ل�ه خصائص هذە ال��  لطب�عته، ب�نما ���
�
وعك وفقا المناسب لم��

� م�
�ات �� الش�ل التوض��� ٢: ال��انات القانون�ة المختلفة لل��

�ات  الش�ل التوض��� ٣: خصائص ال��

طب�عة ال��ــان

�ات أشخاص ��

تضامنتوص�ة �س�طةم�شأة فرد�ة

�ات أموال ��

كة ذاتشخص واحد ��
مسئول�ة محدودة

كة مساهمة ��
م��ة

م�شأة فرد�ة
(أشخاص)

امات � كة تكون �اسم شخص واحد وله �امل الحقوق وعل�ه �افة االل�� ال��
كة م�شأة فرد�ة �مع�� أن الورق الرس�� �كون ب�سم شخص واحد، ال تحتاج الم�شأة الفرد�ة إ� عقد تأس�س ��

وال�د أن �كون الشخص فوق ال٢١ سنة. 

السلب�اتاإل�جاب�ات

• ال تحتاج إ� إجراءات معقدة
• إتاحة عدد من االمت�ازات القانون�ة
ة �ات الصغ�� • مناس�ة لتأس�س ال��

   ورسوم إ�شائها �س�طة

• يتحمل المالك �افة األع�اء �مفردە
• صع��ة الحصول ع� قروض أو

ة    تم��الت �م�الغ كب��
• تمتد المسؤول�ة القانون�ة لألموال

� ذمتك الشخص�ة، وال يوجد فصل ب��
كة المال�ة.  المال�ة وذمة ال��

وفقا للمواد 10، 11 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

كة شخص ��
واحد (أموال)

� المدير.  امات ومن حقه تعي�� � كة تكون �اسم شخص واحد وله �امل الحقوق وعل�ه �افة االل�� ال��
� البنك.

و�كون أقل رأس مال ٥٠ ألف جن�ه م�ي و�تم ا�داعهم ��

السلب�اتاإل�جاب�ات

• المل��ة الدائمة
• سهولة الحصول ع� قرض من البنوك

• قا�ل�ة نقل األسهم
���ة واالدخار  • المرونة ال��

• ارتفاع ت�ال�ف اإل�شاء
كة من شخص �� �

• عبء االمتثال ��
واحد 

وفقا للمادة (4) مكرر من القانون (4)  لسنة 2018



�ات األموال، فيوضح الش�ل التا�� أهم هذە االختالفات  �ات األشخاص و�� �� � أما عن االختالفات ب��

�
كة �� تتم ادارة ال��

�ات االموال من ق�ل ��
مجلس االدارة من دون

�اء؛ ف�ما تدار ال��
�ات االشخاص من  ��

�ات االشخاص �� �
رأس المال ��

�ات �� �
، ب�نما �� صغ��

األموال �كون رأس المال كب�� 

كة االشخاص ل�س لها ح ��
� ط�ح أسهم وسندات؛ ع�

�� 
�ات االموال فله عكس ��

حق اصدار السندات و االسهم

8

�ات  الش�ل التوض��� ٣: خصائص ال��

�ات األموال �ات األشخاص و�� �� � لش�ل التوض��� ٤: أهم االختالفات ب��

كة تضامن ��
 (أشخاص)

�اء من ٢-٥ عدد ال��
امات � � االل��

�� � � الحقوق ومتضامن��
�� � �اء متضامن�� �ل ال��

السلب�اتاإل�جاب�ات

• سهلة اإلجراءات
• قدرتها ع� تحقيق األر�اح

�ات • ثقة الناس بهذە ال��

�اء • المشا�ل �شمل �ل ال��
• حدوث �عض الخالفات وال�اعات

• تزع�ع اإلدارةد 

 للمادة ٢٠ من القانون التجاري
�
وفقا

كة مساهمة ��
م��ة (أموال)

�ات المساهمة عن ثالثة -و�م�دأ عام ال �قل راسمالها المصدر عن ٢٥٠ الف جن�ة  � ال��
�� � ال �قل عدد المؤسس��

م�ي �سدد منها ١٠ ٪ عند التأس�س و�تم است�مالهم ل٢٥٪.
امات، ومجلس اإلدارة هو المسؤول عن إدارة  � كة ول�س عليها ال�� � ال��

�� � توجد بها جمع�ة عموم�ة مكونة من المسام��
امات � كة، و�تحمل �افة االل�� ال��

السلب�اتاإل�جاب�ات

 للمادة ٢ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١"
�
وفقا

• القدرة ع� ز�ادة رأس المال عن ط��ق اال�تتاب العام م�� أقرت
   الجمع�ة العموم�ة ذلك.

نها من الحصول ع� القروض واالئتمان
�
•  تمتعها �شهرة واسعة مما �مك

   �سهولة.
اء ح�� ولو �انت أجورهم مرتفعة. •  القدرة ع� استخدام الخ��

•  إتاحة الفرصة لتطبيق م�دأ التخصص وتقس�م العمل ع� نوا��
    أ�شطتها

ة عند التأس�س إ� أن يتم تك��نها ومزاولتها  كة نفقات كب�� •  تحمل ال��
أ�شطتها.

� المل��ة ا للفصل ب�� كة نظر� � و�دارة ال�� � المساهم�� •  انقطاع العالقة ب��
واإلدارة.

كة وقت ط��ل و�جراءات عد�دة. •  استغراق تح��ل �شاط ال��
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2.2.1.2  وضع الشر�ات الناشئة في مصر: 

ها 
ّ
 لتط��ر منتج أو خدمة يؤمنون أن

�
� يتطلعون قدما وع يتم إطالقه من ق�ل ر�ادي�� كة الناشئة إ� م�� �ش�� مصطلح ال��

�ات   ما ت�دأ ال��
�
� السوق. غال�ا

�� 
�
 متنام�ا

�
� طل�ا

ً فعاً� لمش�لة ما و�التا�� تال��
ّ

� السوق، أو تقّدم ح�
تمس حاجة ماسة ��

� �دا�اتها من ناح�ة جلب التم��ل الالزم لتنم�ة 
الناشئة برأس مال متواضع وت�ال�ف مرتفعة، وتواجه تحّد�ات جّمة ��

� السوق.
حجم عمل�اتها وتوسعة حضورها ��

وعات التقل�د�ة أنها تصبو نحو تحقيق نمو م�سارع دون أن �صاحب هذا النمو ازد�اد  كة الناشئة عن الم�� � ال�� ما �م��
� القدرة ع� استق�ال وخدمة الم��د من العمالء مقا�ل عدم  � الموازنة ب��

� ذلك ��
خّ�� (ثا�ت) للت�ال�ف و��من التحدي ��

 Business model عرف �افتقادها لنموذج عمل كة الناشئة أو الستارت اب تُ ة.  كذلك ال�� تكّ�د نفقات عمل�ات�ة كب��
� السوق.

ه مطلوب ��
ّ
� أ�امها األو� ع� تط��ر منتج يؤمن ال��ادي أن

مت�لور وواضح، �ل تصب جهودها ��

� أنه رأس المال الذي 
كة الناشئة عن رأس المال االس�ثماري �� � الذي يتم اس�ثمارە إلطالق ال��

و�ختلف رأس المال الم�د��
يتم جل�ه لتط��ر فكرة ر�اد�ة ما وتح��لها لمنتج أو خدمة حق�ق�ة �ما أنه �غ�� رأس المال هذا الت�ال�ف المصاح�ة لتقد�م 

وعرض الفكرة.

� أ�امها األو� لجلب التم��ل �االلتفات إ� األقارب واألصدقاء، ق�ل أن 
�ات الناشئة ��  ما �س� ال��

�
أما عن التم��ل فغال�ا

ة راج مفهوم جلب التم��ل  � السنوات األخ��
تتحّول الوجهة نحو جهات التم��ل االس�ثماري الراغ�ة للمشار�ــــع ال��اد�ة و��

ّع لتم��ل  وع ال��ادي ع� تأس�س صفحة خاصة اون الين �ستجدي الت�� الجم�� Crowd Funding إذ �قدم صاحب الم��
 ع� 

�
وع مهّمة ورسالة اجتماع�ة تنعكس إ�جا�ا وع والفكرة، ال سّ�ما إن �ان للم�� وع من شخص يؤمن �جدوى الم�� الم��

الب�ئة والمجتمع ��ل.

كة ناشئة ال تختلف عن اإلجراءات السالف ذكرها  و�جب التن��ه أن اإلجراءات المت�عة والمس�ندات المطل��ة ل�سج�ل ��
كة الذي �حددە رائد األعمال. � لل��

ا للش�ل القانو�� وفق�
ة  وعات الصغ�� �ات وذلك �اإلضافة إ� قانون تنم�ة الم�� � تخضع لها ال�� � االس�ثمار ال�� �ما تخضع لنفس قوان��

والمتوسطة (قانون 152 لسنة 2020)

ة ومتناه�ة الصغر (الجهاز) منح حوافز للم�شآت  وعات المتوسطة والصغ�� وأجاز القانون لمجلس إدارة جهاز تنم�ة الم��
� مجال 

ا العاملة �� � عدد من األ�شطة من ضمنها: ر�ادة األعمال والتحول الرق�� والذ�اء االصطنا�� وأ�ض�
� تعمل �� ال��

تكنولوج�ا المعلومات والخدمات المتصلة بها. وتتعدد تلك الحوافز ل�شمل الحوافز النقد�ة، وتحمل جزء من ت�لفة 
� يتطلبها  � المعارض، إضافة إ� ما يتصل �األرض أو المرافق ال��

اك �� � لت�لفة االش��
، والتحمل ال�� أو الجز�� � التدر�ب الف��

� األلف من الناتج 
� الموازنة العامة للدولة ما ال �جاوز ٠٫٣ ��

ا لهذا الغرض �� وع. ونص القانون ع� أن �خصص سن��� الم��
ا. المح� اإلجما�� و�حد أد�� ١٫٥ مل�ار جن�ه سن���

� تح��ل أف�ارهم 
�� � � فتعد المؤسسة الفرد�ة الش�ل األ�سب لرواد األعمال الراغب��

وعن الش�ل القانو��
لمشار�ــــع ناشئة لما تتمتع �ه المؤسسة الفرد�ة من امت�ازات قد سلف ذكرها.

PDF
ة والمتوسطة وعات الصغ�� قانون تنم�ة الم��

https://bit.ly/3guJm9l
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2.2.2  دراسة تحل�ل�ة للسوق والجدوى المال�ة للمشروع 

�
وع مهم جدا ق�ل ال�دء �ه، فدراسة الجدوى تحدد هل من المناسب الدخول �� عمل دراسة جدوى للم��

وع من عدمه؟ هذا الم��

2.2.3   التم��ل 
، وكذلك �

ورة، ول�نه س�حتاج �عض االس�ثمار الم�د�� إن �دء عمل تجاري صغ�� ال �حتاج ألموال طائلة �ال��
القدرة ع� تغط�ة النفقات المستمرة ق�ل أن تتمكن من تحقيق أر�اح. ومن هنا تأ�� أهم�ة معرفة طرق تم��ل

وع. الم��

اخ�ص دفع لمرة واحدة (ال�� � تُ 1.  تحد�د رأس المال من خالل المهم تقدير ت�ال�ف اإل�شاء الم�دئ�ة ال��
اء العالمة التجار�ة و�حوث السوق، والمخزون،  ، و�� � والتصار�ــــح، والمعدات، والرسوم القانون�ة، والتأم��

، و��جار العقارات، إلخ). و�ناء العالمة التجار�ة، وفعال�ات االفتتاح ال�ب��
ا لـ ١٢ شهر ع� األقل (اإل�جار  قّدر أنك ستحتاجها إل�قاء عملك مفتوح� � تُ 2. تحد�د الم�وفات ال��

 ، � اء  والمرافق، وال�س��ق واإلعالن، واإلنتاج، واللوازم، ونفقات السفر، ورواتب الموظف�� أو ق�مة ال��
� الذي ستحتاجه أو تقدير

ورات�ك، إلخ). و�ناء ع� ذلك �مثل مجم�ع هذە األرقام م�لغ االس�ثمار الم�د��
 . رأس المال الم�د��

لذا فهذە الخطوة مهمة في تأس�س المشروع من الصفر وترت�ط ارت�اط رئ�سي �الق�ام �عمل مسح للسوق، 
وهذا المسح ال �د أن يتوفر ف�ه ما �لي: 

من أهم القرارات التي �جب اتخاذها لتحد�د حجم التم��ل المطلوب هو:

 ودراسة الجدوى نوعان:

وع؟  � الم��
الن�ع األول: دراسة جدوى أول�ة لق�اس هل من المناسب الدخول ��

وع � �عد الدارسة األول�ة، لمعرفة الم�ان المناسب للم��
: دراسة جدوى مت�املة و�� تأ�� �

الن�ع الثا��
وع األول�ة، ولتحد�د أفضل الطرق وع، ولتحد�د ت�لفة الم�� � الم��

التجاري ولتحد�د �س�ة ال��ــح ��
وع التجاري، وغ�� ذلك مما تعمل دراسة الجدوى ع� ب�انه وتوض�حه. لتوسعة الم��

• تحد�د دقيق وتفص��� للسوق المستهدف ومعرفة حجمه.
 . � • تحد�د دقيق للعمالء المحتمل��

وع. • ب�ان أفضل�ة الموقع إلقامة الم��
• ق�اس �س�ة العرض والطلب.

• ق�اس درجة المنافسة.
• دراسة الت�ال�ف المتوقع �فها واألر�اح المتوقع الحصول عليها.
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ا لـ 12 شهر ع� األقل (اإل�جار أو ق�مة قّدر أنك ستحتاجها إل�قاء عملك مفتوح�
ُ
� ت 2. تحد�د الم�وفات ال��

، ورات�ك، إلخ).  � اء  والمرافق، وال�س��ق واإلعالن، واإلنتاج، واللوازم، ونفقات السفر، ورواتب الموظف�� ال��
 . � الذي ستحتاجه أو تقدير رأس المال الم�د��

و�ناء ع� ذلك �مثل مجم�ع هذە األرقام م�لغ االس�ثمار الم�د��

وع ح�ث انها تتمحور حول وضع خطة عمل م�دئ�ة تتضمن � تأس�س الم��
تعت�� هذە المرحلة �مثا�ة ال�دء ��

� ع� ك�� � لتحض�� المس�ندات المطل��ة للتأس�س.  فمن خالل هذ المرحلة س�تم ال�� � الالزم�� � الموظف�� تعي��
كة، فينقسم هذا الجزء إ� المتطل�ات الواجب توافرها اإلجراءات الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س ��

� مرحلة التحض�� ق�ل التوجه لهيئة االس�ثمار. 
�اإلضافة إ� األوراق المطل��ة ��

وع ح�ث انها تتمحور حول وضع خطة عمل م�دئ�ة � تأس�س الم��
تعت�� هذە المرحلة �مثا�ة ال�دء ��

� لتحض�� المس�ندات المطل��ة للتأس�س، فمن خالل هذ المرحلة س�تم � الالزم�� � الموظف�� تتضمن تعي��
كة. و�نقسم هذا الجزء إ� المتطل�ات الواجب � ع� اإلجراءات الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س �� ك�� ال��

� مرحلة التحض��
توافرها �اإلضافة إ� األوراق المطل��ة ��

وعك (وزارة التنم�ة المحل�ة): م�ادرة م��
h�ps:��www.nccpimand�p.gov.eg/ar/program

تتضمن القائمة التال�ة �عض الجهات المختصة بتوفير التم��الت لمساعدة المس�ثمر في �دء
المشروع الخاص �ه:

 �h�p:��www.msmeda.org.eg : ة والمتوسطة وعات الصغ��  جهاز تنم�ة الم��

ة:  م�ادرة بنك م� لتم��ل المروعات الصغ��
h�ps:��www.banquemisr.com/ar/funding-smes/small-enterprises-projects

2.3  المرحلة الثان�ة (التحضير)

2.3.1  تحضير المس�ندات المطل��ة لتأس�س شركة أو مشروع فردي

كة الش�ل التوض��� ٥: اإلجراءات الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س ��

01

02

03

04

� محاسب قانوى تعي��
ل�عمل

كة �مراقب لحسا�ات ال��

�اء و�سبهم تحد�د ال��
كة وتحد�د �� ال��
الحصة وق�متها

تحد�د المدير�المدراء
� وتحد�د المسئول��

صالحيتهم

كة � محا� لل�� تعي��
و�كون ع� األقل درجة

ق�د واس�ئناف

http://www.msmeda.org.eg/
http://www.msmeda.org.eg/
https://www.banquemisr.com/ar/funding-smes/small-enterprises-projects
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المس�ندات المطل��ة
لتأس�س م�شأة فرد�ة

المس�ندات المطل��ة
لتأس�س شركة

الشخص الواحد

المس�ندات المطل��ة
لتأس�س شر�ات

أشخاص

المس�ندات المطل��ة
لتأس�س شر�ات

أموال

 صورة توك�ل من
صاحب الم�شأة في

حالة ما إذا تم التأس�س
عن ط��ق وك�ل

(اإلطالع على األصل)
�كون التوك�ل منصوص

ف�ه على تأس�س
الشر�ات.

 شهادة عدم الت�اس االسم
معتمدة من السجل

التجاري.
* في حالة ق�ام الشخص
االعت�اري بتأس�س شركة

الشخص الواحد يتم تقد�م
المس�ندات التال�ة:

 صورة توك�الت من جميع 
الشر�اء (االطالع على 

األصل) : �كون التوك�ل 
منصوص ف�ه على تأس�س 

الشر�ات والتوقيع على
عقود التأس�س أمام مكتب 

توثيق االس�ثمار.

 شهادة عدم الت�اس االسم 
معتمدة من السجل

التجاري.
 شهادة بنك�ة: ب��داع %10 

على األقل من ق�مة رأس 
المال المصدر �ال�س�ة 

للشر�ات المساهمة 
وشر�ات التوص�ة �األسهم 

و�ست�مل إلي 25% في 
خالل 3 أشهر و�ست�مل 

إلي 100% في خالل 
5 سنوات ، مع مراعاة 
األ�شطة التى أشترط 

القانون المنظم لممارستها
 حد أدنى من ق�مة رأس 

المال المدف�ع ، �ما يراعي
 أال �قل رأس المال المصدر

عن 250 ألف جن�ة.

 صورة توك�الت 
(االطالع علي األصل)

 oمن جميع المؤسسين في
حالة الشر�ات المساهمة 
(عدد المؤسسين ال �قل 

عن ثالثة).
أو من جميع الشر�اء في 

حالة الشر�ات ذات 
المسئول�ة المحدودة 

(عدد الشر�اء ال �قل عن 
اثنين، و�جب أن �كون 
�الشركة مدير مصري),

�كون التوك�ل منصوص 
ف�ه على تأس�س الشر�ات

 صور إث�ات الشخص�ة 
(سار�ة واضحة) للشر�اء 
(مع جواز طلب االطالع 

على األصل): (رقم قومي 
للمصر�ين جوازات السفر

لألجانب)

 صورة من �ارن�ه الق�د في 
نقا�ة المحامين للمحامى

الذي �قوم �التصديق على 
العقد أمام نقا�ة المحامين. 
(محامي ابتدائي على األقل

و�كون �ارن�ه المحامى 
ساري حتى تار�خه)

 نماذج االستعالم األمني
عن الشر�اء األجانب.

 صور إث�ات الشخص�ة 
(سار�ة واضحة) للوك�ل 
(االطالع على األصل) :

رقم قومي للمصري, 
جواز السفر لألجنبي 

(�لزم وجود إقامة سار�ة)

 إذا �ان مؤسس الشركة
أحد أشخاص القانون العام

�جب الحصول على
موافقة رئ�س مجلس

الوزراء أو الوز�ر المختص
�حسب األحوال.

 توك�ل بتأس�س شركة
الشخص الواحد، سواء

�ان المؤسس شخص
اعت�اري أو طب�عي �حتوي

على تأس�س الشر�ات
والتوقيع على عقود

التأس�س أمام الشهر
العقاري.

 توك�ل من الممثل
القانوني للشخص

االعت�اري.
 مستخ�ج حد�ث من

السجل التجاري للشخص
االعت�اري 

(االطالع على األصل).

صور إث�ات الشخص�ة
(سار�ة واضحة) 

لصاحب الم�شأة: 
(مع جواز طلب االطالع

على األصل),
رقم قومي للمصر�ين

جوازات السفر لألجانب.

صور إث�ات الشخص�ة 
(سار�ة واضحة) للوك�ل 
(االطالع على األصل) : 

رقم قومي للمصري 
جواز السفر لألجنبي 

(�لزم وجود إقامة سار�ة).
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 نموذج االستعالم األمني
عن صاحب الم�شأة

األجنبي.
 موافقة الجهة المختصة

إذا �انت أي من أغراض
الشركة �ستوجب

الحصول على موافقة
خاصة �مقتضى أح�ام
القوانين المعمول بها

(موافقة مس�قة).

 نموذج االستعالم األمني
عن صاحب الشركة أو

المدير األجنبي.

 أصل مستخ�ج رسمي من
سجل المحاسبين

والمراجعين �ما �ف�د
أحق�ة مراقب حسا�ات

الشركة في مراجع واعتماد
ميزان�ات شر�ات األموال، 

وتقدم صورة أو إقرار
 قبول تعيين في حال أن 

�كون قد تقدم بهذە 
الشهادة مس�قا للهيئة.

 صور إث�ات الشخص�ة 
للمؤسس �عد اإلطالع 
على األصل رقم قومي

 للمصري، جواز السفر
 لألجنبي.

 صور إث�ات الشخص�ة
للوك�ل  �عد االطالع على

 األصل رقم قومي 
للمصري، جواز السفر 

لألجنبي (�لزم وجود إقامة
سار�ة).

 موافقة الجهة المختصة
إذا �انت أي من أغراض

الشركة �ستوجب الحصول
على موافقة خاصة �حسب

أح�ام القوانين المعمول
بها (موافقة مس�قة). 

 موافقة الجهة المختصة
إذا �انت أي من أغراض

 الشركة �ستوجب 
الحصول على موافقة 

خاصة �مقتضى أح�ام 
القوانين المعمول بها 

(موافقة مس�قة).

 في حالة وجود حصة
عي��ة عند التأس�س تقد�م 
تق��ر تقي�م الحصة العي��ة 

من أهل الخبرة من 
أصحاب المهن المنظمة

�قانون وذلك �حسب 
طب�عة �ل حصة.

 تق��ر تقي�م األصول 
الماد�ة الملموسة للم�شأة 

الفرد�ة (أراضى - عقارات - 
م�اني - آالت - معدات - 
مخزون) معتمدا� من خبير

فني حسب طب�عة تلك 
األصول ، مدعما 

�المس�ندات الم��دة 
للمل��ة .

 تقد�م أصل محضر 
اجتماع جماعة الشر�اء 

�الشركة تحت التأس�س 
والمتضمن الموافقة على 

تق��ر التقي�م وتوز�ــــع ناتج 
 
�
التقي�م على الورثة وفقا

إلعالم الوراثة �اإلضافة إلى 

 والتوقيع علي عقود 
التأس�س أمام مكتب 

توثيق االس�ثمار، وفي 
حالة كون الوك�ل أحد 
الشر�اء �ذكر �التوك�ل

جملة (التعاقد مع النفس 
و الغير).

 صور إث�ات الشخص�ة 
(سار�ة واضحة) 

للمؤسسين أو الشر�اء: 
(مع جواز طلب االطالع 

علي األصل):
(رقم قومي للمصر�ين.),

(جوازات السفر لألجانب.)

 أصل مستخ�ج رسمي
من سجل المحاسبين
والمراجعين �ما �ف�د

 أحق�ة مراقب حسا�ات 
الشركة في مراجع واعتماد 
ميزان�ات شر�ات األموال، 

وتقدم صورة أو إقرار قبول 
تعيين في حال أن �كون 
قد تقدم بهذە الشهادة 

مس�قا للهيئة.

 صورة من �ارن�ه الق�د في 
نقا�ة المحامين للمحامى 

الذي �قوم �التصديق على 
العقد أمام نقا�ةالمحامين. 

(محامى ابتدائي على األقل)
و�كون �ارن�ه المحامى

ساري حتى تار�خه. 



جدول 1 المس�ندات المطل��ة لتأس�س شركة في مصر

المس�ندات المطل��ة
لتأس�س م�شأة فرد�ة

المس�ندات المطل��ة
لتأس�س شركة

الشخص الواحد

المس�ندات المطل��ة
لتأس�س شر�ات

أشخاص

المس�ندات المطل��ة
لتأس�س شر�ات

أموال
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* في حالة وجود حصة
عي��ة عند التأس�س:

 يتم تقد�م تق��ر تقي�م 
الحصة العي��ة من أهل 

الخبرة من أصحاب المهن
المنظمة �قانون وذلك 

�حسب طب�عة �ل حصة 
و�قرار المؤسس �الموافقة 

على صحة التقي�م.

الموافقة على أ�ة ب�انات 
أخرى للشركة تحت 

التأس�س 

 نماذج االستعالم األمني 
عن المؤسسين أو الشر�اء 

األجانب.
 تحد�د اسم وعنوان

المس�شار القانوني للشركة 
على أال تقل درجة الق�د عن

محام اس�ئناف.
 صور إث�ات الشخص�ة 
(سار�ة واضحة) للوك�ل 
(االطالع علي األصل) :

*رقم قومي للمصري
*جواز السفر لألجنبي 

(�لزم وجود إقامة سار�ة)

 موافقة الجهة المختصة 
إذا �انت أي من أغراض 

الشركة �ستوجب الحصول 
علي موافقة خاصة �مقتضي
أح�ام القوانين المعمول بها

(موافقة مس�قة).
 في حالة وجود حصة عي��ة

عند التأس�س : في حالة
شر�ات المساهمة�التوص�ة
�األسهم : �قدم أصل تقري
 اللجنة المش�لة من الهيئة 
العامة لالس�ثمار والمناطق 
الحرة بتقي�م الحصة العي��ة

في حالة شركة ذات مسئول�ة
محدودة : �جوز اال�تفاء

فقط بتقد�م تق��ر من أهل 
الخبرة من أصحاب المهن 

المنظمة �قانون وذلك 
�حسب طب�عة �ل حصة

*
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� تختلف � ع� اإلجراءات والخطوات القانون�ة الالزمة للتأس�س، وال�� ك�� من خالل هذ المرحلة س�تم ال��
 � �ات وال�� �ات. و�وضح الجزء التا�� أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال�� � لل��

وفَقا لله��ل القانو��
: � الش�ل التا��

تتلخص ��

�ات  الش�ل التوض��� ٦: ملخص عن أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال��
� م�:  

من خالل منظومة الش�اك الواحد �مقر هيئة االس�ثمار ��

2.4  المرحلة الثالثة (التأس�س):
كة تجار�ة اإلجراءات الوجب ات�اعها لتأس�س ��  2.4.1

منظومة الش�اك الواحد  2.4.2

إستخراج ال�طاقة
��ة ���ة و�� ال��
الق�مة المضافة

�مكن من خالل مكتب الضرائب الموجود �مقر الهيئة العامة لإلسثمار والمناطق الحرة
إستخراج ال�طاقة الضر���ة و�طاقة ال�سج�ل في ضر��ة الق�مة المضافة في خالل يومين من 

تقد�م األوراق المطل��ة لش�اك الضرائب داخل الهيئة 

إستخراج
عقد

التأس�س

دفع رسوم
نقا�ة

� المحامي��

التصديق ع��
عقد

التأس�س

إستخراج
شهادة
الغرفة

التجار�ة

�
اك �� اإلش��

غرفة
الصناعات

�
اك �� اإلش��

غرفة
الصناعات

إستخراج
مستخ�ج
السجل
التجاري

التوجه للشهر
العقاري للتصديق
علي عقد التأس�س
ودفع رسوم الشهر

العقاري والتي
تختلف حسب رأس

مال  الشركة

التوجه لهيئة
االس�ثمار وتقد�م
األوراق المطل��ة
و�ستخراج عقد 

التأس�س

التوجه لنقا�ة
المحاميين

الموجودة داخل
هيئة األس�ثمار

ودفع رسوم النقا�ة
والتي تختلف

حسب رأس مال
الشركة التي ي��د

رأسمالها عن
20000

التوجه للغرفة
التجار�ة لسداد

الرسوم و�ستخراج
شهادة الغرفة

التجار�ة

التوجه لغرفة
الصناعات

لإلشتراك في
الغرفة المختصة
ب�شاط الشركة

التوجه للسجل
التجاري للتأشير

في السجل
التجاري و�كون
التأشير صالح
لمدة خمس

سنوات و�جدد
لمدد مماثلة

إستخراج
مستخ�ج من

السجل التجاري
و�كون ساري لمدة
3أشهر من تار�ــــخ
إصدار أ�ثر من

مستخ�ج للسجل
التجاري



الجهةاإلجراءات
المختصة

األوراق
المطل��ة 

المس�ندات
المرادفة

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
�ات  جدول ٢: أهم األوراق المطل��ة وفقأ لإلجراءات التفص�ل�ة الالزمة لتأس�س ال��

مأل ب�انات نموذج
العقد االبتدائي

والنظام األساسي.

إس��فاء نموذج إستعالمات
أمن�ة فى حالة وجود 

شر�اء أو مدي��ن
أجانب (أفراد�شر�ات)

استخراج شهادة عدم
الت�اس اسم (إذا طلبها

البنك عند فتح الحساب ، 
مع مراعاة أن مدة

صالحيتها أسب�ع واحد) 

استفاء نموذج 
عقد التأس�س 

 يتم سحب استمارة 
الشهادة من الهيئة 
العامة لالس�ثمار

الموقع اإلل�تروني 
للهيئة العامة

لالس�ثمار

الهيئة العامة
لالس�ثمار

الهيئة العامة
لالس�ثمار

الهيئة العامة
لالس�ثمار

وفقا لقانون 72:

وفقا لقانون 159:

�
 يتم ملء النموذج �دو�ا

ثم يتم مراجعته مع 
المحامى المختص بنفس 

المكتب في الهيئة

�
 يتم مأل النموذج �دو�ا

ثم يتم مراجعته مع
المحامى المختص بنفس 

المكتب في الهيئة

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

نموذج شهادة عدم
االلت�اس إل�ترون�ا من

خالل موقع هيئة 

 إث�ات شخص�ة من جميع
المؤسسين أو الشر�اء

صور توك�الت من جميع
المؤسسين أو الشر�اء

نموذج عقد تأس�س يتم
اس��فاؤە �معرفة وك�ل

المؤسسين

كة � ل��
نموذج العقد االبتدا��

�ات �� �
إستعالم أم��

� أفراد
إستعالم أم��
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�
كة مساهمة 72 نها�� نموذج عقد ��

�
توص�ة �األسهم 72 نها��

�
توص�ة �األسهم 159 نها��

كة ذات مسئول�ة محدوة نموذج عقد ��
�
 72 نها��

�
كة مساهمة 159 نها�� نموذج عقد ��

�
كة ذات مسئول�ة محدوة 159 نها�� نموذج عقد ��

https://bit.ly/3GBkmIj
https://bit.ly/3uz9WGP
https://bit.ly/3rxYedm
https://bit.ly/3otVEn2
https://bit.ly/3ryuBZo
https://bit.ly/3B5nSJG
https://bit.ly/3B5nSJG
https://bit.ly/3otVEn2
https://bit.ly/3Bdjfxh


ر

الجهةاإلجراءات
المختصة

األوراق
المطل��ة 

المس�ندات
المرادفة

األقرار المرفق �النموذج

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
�ات  جدول ٢: أهم األوراق المطل��ة وفقأ لإلجراءات التفص�ل�ة الالزمة لتأس�س ال��

فتح حساب بنكى
و��داع �امل رأس

المال �ه

سحب و�س��فاء نموذج
متا�عة خط سي
 ملف الشركة

طلب ال�شر فى
ح�فة اإلس�ثمار

دفع رسوم
التأس�س

البنك

الهيئة العامة
لالس�ثمار

الهيئة العامة
لالس�ثمار

الهيئة العامة
لالس�ثمار

يتم المراجعة مع البنك لمعرفة المس�ندات المطل��ة
لفتح الحساب والتى تختلف من بنك إلى آخر

�
�صرف هذا النموذج مجانا

و�قدم مع �اقى األوراق
المطل��ة و�ستخدم

لص�اغة عقد التأس�س.

PDF

 يتم تص��ر إذونات الدفع
من �سختين ق�ل الدفع، 

ثم التوجه إلى بنك 
األسكندر�ة، ف�ع اإلس�ثمار 

لدفع جميع الرسوم، ف�ما 
عدا رسم نقا�ة التجار�ن 
والذى يتم دفعه �خ��نة 

نقا�ة التجار�ين الموجودة 
فى صالة الدور الثانى 

�الهيئة العامة لإلس�ثمار,
�عد ذلك، يتم تص��ر

جميع إ�صاالت السداد من
ثالثة �سخ، ثم العودة إلى

إدارة متا�عة التأس�س 

�ذكر في هذا الطلب 
ب�انات عن الشركة وعن 
ممثلها والقانون المنظم 
لهاوش�لها القانونى واللغة

المراد ال�شر بها فى 
صح�فة اإلس�ثمار. 

يتم مأل الطلب و�سل�مه
مع نموذج متا�عة خط سير
ملف الشركة أثناء المراجع
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https://bit.ly/3Lg7lat


الجهةاإلجراءات
المختصة

األوراق
المطل��ة 

المس�ندات
المرادفة

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
�ات  جدول ٢: أهم األوراق المطل��ة وفقأ لإلجراءات التفص�ل�ة الالزمة لتأس�س ال��

شهادة
مزاولةالتجارة 

استخراج السجل
التجاري وطلب الق�د

ش�اك نقا�ة
المحامين �الهيئة

الغرفة التجار�ة
�مقر هيئة االس�ثمار

 هيئة االس�ثمار

ل�سل�مها صورة واحدة
من أذونات الدفع وأصل

وصورتان من إ�صاالت
السداد.

 إذا زاد رأس مال الشركة
عن 200 ألف جن�ه

مصري يتم التوجه إلى
ش�اك نقا�ة المحامين

بهيئة االس�ثمار الستخرا
 إذن دفع رسوم التصديق

على العقد

 صورة من عقد الشركة
أو النظام األساسي

 سند ح�ازة م�ان ممارسة
ال�شاط مث�ت التار�ــــخ

 الرسوم المقررة
 توك�ل للمحامي في حالة

وجود و�الة

 اصل شهادة المزاولة
أصل عقد التأس�س الموثق
�الشهر العقاري أصل قرار

 التأس�س
أصول إ�صاالت رسوم 

الق�د في السجل التجاري
تص��ر �سختين من عقد 
التأس�س وقرار التأس�س، 

و�سخة من التوك�الت 
الصادرة لوك�ل المؤسسين 

و�سل�مهم إلدارة المتا�عة
18

نموذج من طلب شهادة 
المزاولة



الجهةاإلجراءات
المختصة

األوراق
المطل��ة 

المس�ندات
المرادفة

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
�ات  جدول ٢: أهم األوراق المطل��ة وفقأ لإلجراءات التفص�ل�ة الالزمة لتأس�س ال��

فتح ملف ضر�بي
واستخراج

ال�طاقة الضر���ة

فتح ملف
تأميني 

عدد 2 صورة من السجل 
التجاري و�قدم األصل 

لإلطالع (�جب مراعاة أن 
�كتب غرض الشركة 
وعنوانها فى السجل 

التجارى �ما هو مكتوب 
فى عقد التأس�س).

صورة من عقد التأس�س
و�قدم األصل لإلطالع.

صورة من شهادة التأسي
 و�قدم األصل لإلطالع.

صورة من عقد إ�جار 
(مث�ت تار�خه �مأمور�ة

الشهر العقارى التابع لها 
موقع العقار) أو صورة من
عقد تمل�ك موثق، لمقر 
الشركة المث�ت �السجل 

التجاري و�قدم األصل 
لإلطالع.

طابع �ق�مة جن�ه واحد 
على �ل صفحة من 
صفحات صور عقد

التأس�س وعقد اإل�جار.
صورة من �طاقة وك�ل

 المؤسسين.

PDF

يتقدم صاحب العمل �طلب
�دء ال�شاط علي النموذج 

رقم 2 ( س2 ) من أصل 
وصورتين خالل اسبوعين 

من تار�ــــخ �دا�ة ال�شاط 
مرفق �ه المس�ندات 

اآلت�ة:
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طلب إصدار او تجد�د
���ة �طاقة ��

https://bit.ly/3B9swq3


الجهةاإلجراءات
المختصة

األوراق
المطل��ة 

المس�ندات
المرادفة

نموذج رقم 2 طلب المؤمن
 عليهم واجورهم

نموذج رقم 11 توقيع صاحب 
العمل  او المدير المسئول

اك عامل إخطار إش��

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة :
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
�ات  جدول ٢: أهم األوراق المطل��ة وفقأ لإلجراءات التفص�ل�ة الالزمة لتأس�س ال��

فتح ملف
تأميني 

 توقيع صاحب العمل 
أو من ينوب عنه أو 
�فوضه في تح��ر 

االستمارات علي نموذج 
التوقيع علي النموذج 

رقم 11 معتمد من 
صاحب العمل أو التوقيع 

اإلل�تروني.
 المس�ندات الدالة علي 

�دا�ة ال�شاط مثل ( عقد 
الشركة أو قرار التأس�س 
أو عقد اإل�جار ، ال�طاقة 

الضر���ة ، السجل 
التجاري ،....).

 تح��ر النموذج رقم (1) 
(س 1) ل�ل عامل 

�الم�شآة  ومس�ند الم�الد
 أو صورة ضوئ�ة منه �عد 

مطا�قته على األصل 
والتأشير �ذلك من 
الموظف المختص 

واس��فاء توق�عات العامل
 وصاحب العمل  .

 مطا�قة توقيع صاحب 
العمل نموذج التوقيع علي

جميع المس�ندات 
المقدمة .

 �سج�ل رقم م�شآة فور
التقدم �المس�ندات

السا�قة .
إعادة صورة من استمارة 
س1 واستمارة س2 �عد

�سج�لها علي الحاسب. 

PDF

PDF

PDF
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https://bit.ly/3B5PLRP
https://bit.ly/3ssBBGu
https://bit.ly/3oxr37S
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� التعامل مع أي هيئة حكوم�ة وذلك أل
وري للغا�ة �� �جب مالحظة أن مستخ�ج السجل التجاري ��

كة مسجل �ه حقوق اإلدارة والصالح�ات والمدي��ن ومدة   السجل التجاري ع�ارة عن ملخص لعقد ال��
كة ورأس المال. ال��

� و�ستغرق ٤٥ يوم للحصول ع� موافقة. ، يتم تقد�م ورق استعالم أم�� � �ك أجن�� � حالة دخول ��
��

��ة الق�مة المضاف فتكون  ���ة حال استخراجها ألول مرة تكون صالحة لمدة سنة أما عن �� ال�طاقة ال��
�  التابع  كة من خالل مكتب التأم�� � لموقع ال�� صالحة لمدة ٦ أشهر،   و�عد ذلك يتم استخراج رقم تأمي��

كة. له مقر ال��

��ة الق�مة المضافة،  � سنة أن �سجل ���
� ت��د مب�عاتها عن نصف مليون جن�ه �� �ات ال�� �جب ع� ال��

��ة الق�مة  �� �
� تمارسها أن �سجل �� كة ال�� � �جب ع� ال�� ومرفق �األسفل مجموعة من األ�شطة ال��

��ة الجدول. المضافة ع� الفور، تقع هذ األ�شطة تحت مس� ��

��ة الق�مة  �ات ع� إعفاء من �� � �حصل مقدميها من ال�� مرفق �األسفل قائمة �السلع والخدمات ال��
المضافة

� حالة إ�شاء مصنع واألوراق المطل��ة الستخراج سجل 
ا ذكر االعت�ارات �� ومن المهم أ�ض�

� األسفل:
صنا�� �ما موضح ��

�مكن االطالع على نموذج لعقد التأس�س للشر�ات �أنواعها من خالل الرا�ط التالي:

PDF

PDF

2.4.3   في حالة إ�شاء مصنع

� حالة إ�شاء مصنع �جب استخراج سجل صنا�� من هيئة التنم�ة الصناع�ة وُ�نصح بتوك�ل 
��

كة محا�� لمتا�عة �افة اإلجراءات ألنها تختلف �اختالف ال�شاط الذي تمارسه ال��
� المنطقة الصناع�ة و�جب توافر رخصة صناع�ة.

 ا�شاء المصانع �كون فقط ��
اد المواد الخام المطل��ة. �طافة االحت�اجات يتم من خاللها است��

��ة الجدول ��

���ة اإلعفائات ال��

https://bit.ly/3oxruz2
https://bit.ly/3oBdKmX
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األوراق المطل��ة الستخراج سجل صناعي و�طاقة احت�اجات

 اث�ات الشخص�ة لمقدم الطلب
 مستخ�ج حد�ث وساري للسجل التجاري (لم �مر عل�ه ا��� من ٣ شهور)

� حالة المو�ل او المفوض
 توك�ل او تف��ض ��

 سند ح�ازة الم�شأة (عقد اال�جار أو سند المل��ة)
 شهادة عض��ة سار�ة من اتحاد الصناعات

( � (مكتب اس�شاري هند�� � والبي��  الملف الف��
� سا�قة (�عتمد التق��ر من مكتب اس�شاري

 تق��ر الوقا�ة ضد اخطار الح��ق أو موافقة دفاع مد��
( هند��

���ة  ال�طاقة ال��
 �

� حالة التعد�ل (تعد�ل رخصة ال�شغ�ل س�كون ��
 اصل السجل الصنا�� او رخصة ال�شغ�ل ��

حال اختالف �شاط الرخصة المطل��ة عن ال�شاط األص�� المخصص له المصنع)
 للقدرة المطل��ة (كه��ا وم�اە الخ)

�
 خطاب توص�ل مرافق ط�قا
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المكتب

هيئة االس�ثمار
(مكتب نقا�ة 
المحاميين)

دفع رسوم
نقا�ة المحاميين

هيئة االس�ثمار

هيئة االس�ثمار
(مكتب الشهر 

العقاري)

عقد التأس�س 
وقرار التأس�س

التصديق على
عقد التأس�س

عقد الشركة

توثيق عقد 
الشركة

�حد أدنى 
2300 جن�ه وذلك

حسب ق�مة 
رأس مال الشركة 

اعتماد عقد 
الشركة

تتراوح من 
( 25000-250)

ا على حسب  جنيه�
رأس المال

الموقع والرا�طال��ف�ةالرسومالمستخ�جالغرض

3.  الجهات المختصة 
جدول 3: الجهات المختصة لهذە المرحلة التأس�س

ا في   السداد نقد�
حساب النقا�ة 

ب�نك اإلسكندر�ة

 في 
�
السداد نقدا

خ��نة مكتب نقا�ة 
المحامين في أحد 

فروع مركز خدمات 
المس�ثم��ن

ا  الدفع إل�ترون��
من خالل الموقع 
االل�تروني لهيئة 

االس�ثمار

هيئة االس�ثمار: 
https:��www.gafi
.gov.eg/Arabic/H
owcanwehelp/O

neStopShop/Pag

es/default.aspx

الموقع الجغرافي:
https:��goo.gl/m
aps/WuzK2YgWU

  EscPTw76

 Salah 3 :العنوان

 Salem St, Al

 Estad, Nasr City,

 Cairo

ا في  السداد نقد�
حساب مصلحة  

الشهر ب�نك 
اإلسكندر�ة

--------------

 في 
�
 السداد نقدا

خ��نة مكتب 
السجل التجاري 

في أحد فروع مركز 
خدمات المس�ثم��ن

https://www.gafi.gov.eg/Arabic/Howcanwehelp/OneStopShop/Pages/default.aspx
https://goo.gl/maps/WuzK2YgWUEscPTw76
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الموقع والرا�طال��ف�ةالرسومالمستخ�جالغرضالمكتب

3.  الجهات المختصة 
جدول 3: الجهات المختصة لهذە المرحلة التأس�س

ا  الدفع إل�ترون��
من خالل الموقع 
االل�تروني لهيئة 

االس�ثمار

ا في   السداد نقد�
حساب االتحاد 

العام للغرف 
التجار�ة ب�نك 

اإلسكندر�ة

 في
�
 السداد نقدا

خ��نة مكتب 
السجل التجاري في 

أحد فروع مركز 
خدمات المس�ثم��ن
ا من   الدفع إل�ترون��

خالل الموقع 
االل�تروني لهيئة 

االس�ثمار

ا في   السداد نقد�
حساب مصلحة 

الضرائب المصر�ة 
ب�نك اإلسكندر�ة

 في 
�
 السداد نقدا

خ��نة مكتب 
مصلحة الضرائب 

في أحد فروع مركز 
خدمات المس�ثم��ن

 Salah 3 :العنوان

 Salem St, Al

 Estad, Nasr City,

 Cairo

 Governorate,

Egypt

هيئة االس�ثمار
(مكتب الشهر 

العقاري)

هيئة االس�ثمار
(مكتب السجل 

التجاري)

هيئة االس�ثمار
( مكتب مصلحة 

الضرائب)

التصديق على
عقد التأس�س

التأشير في
السجل التجاري

توثيق عقد 
الشركة

السجل التجاري

استخراج ال�طاقة 
الضر���ة والق�مة 

المضافة

ال�طاقة الضر���ة 
المؤقتة و�طاقة 

ال�سج�ل في ضر��ة 
الق�مة المضافة
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الموقع والرا�طال��ف�ةالرسومالمستخ�جالغرضالمكتب

3.  الجهات المختصة 
جدول 3: الجهات المختصة لهذە المرحلة التأس�س

ا من   الدفع إل�ترون��
خالل الموقع

 االل�تروني لهيئة 
االس�ثمار

هيئة االس�ثمار
( مكتب مصلحة 

الضرائب)

استخراج ال�طاقة 
الضر���ة والق�مة 

المضافة

ال�طاقة الضر���ة 
المؤقتة و�طاقة 

ال�سج�ل في ضر��ة 
الق�مة المضافة

الهيئة القوم�ة 
للتأمين االجتماعي

فتح ملف
تأميني

ملف اشتراك

را�ط الهيئة:
https:��nosi.gov.
eg/ar/Services/P

ages/Info/ANew

EmployerFile.asp

 x

الموقع الجغرافي:
https:��goo.gl/m
aps/cVzxeSv1Ugk

guTPN7

العنوان: 5 

 Lazoughly

 Square, Al

 Gazirah Al

 Gadidah, El

 Sayeda Zeinab,

 Cairo

 Governorate,

Egypt

--------------

https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Info/ANewEmployerFile.aspx
https://goo.gl/maps/cVzxeSv1UgkguTPN7



