
  

 1 
كة    : كود الشر

 

 أساسية :بيانات أوالً: 

  :/ المنشأة اسم الشركة

 القانون:                   
 1981لسنة  159قانون      2017لسنة  72قانون       1997لسنة  8قانون  

ذ.م.م / مالك  الشركةُمدير  /الشركة المساهمة  اإلدارة مجلس رئيس/  الرئيسي الُمتضامن شريكال /الفردية الُمنشأة صاحب اسم
 الشخص الواحد شركة

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

               :الموبايلرقم 
 

                الرقم القومي :

 الُعملة : _______________     ,    ,    : رأس المال الُمصدر)باأللف جنيه مصري( 
 

 الُعملة : _______________     ,    ,    : التكاليف االستثمارية)باأللف جنيه مصري(
 

  الرئيسي المقرعنوان 
 المحافظة.................................. .مركز .......................................... /قرية................................  قسمشياخة/ 

 
العنوان 

 .............................بالتفصيل........................................................................................................
 

 )إن وجد( عنوان موقع ممارسة النشاط
 المحافظة.................................. .مركز .......................................... /شياخة/ قرية................................  قسم

 
العنوان 

 ......................................................................................................بالتفصيل...............................
 

   

 منوذج 
 شآتنامل /بيانات التواصل مع الشركاتحتديث 



  

 2 
كة    : كود الشر

          :  ي رقم السجل التجار 

 : __________________مكتب السجل التجاري 
___________________________________________________________ 

 ----/  --/  --في السجل التجاري:  تاريخ القيد
 

     -     -   :  رقم التسجيل الضريبي
 

 النشاط:   مزاولة تاريخ بدء 
 ----/  --/  --بدأت بتاريخ    لم أبدأ لألن                         

 :   العمالة واألجوربيانات  ثانيًا:

 
 

 البيان
 )بالجنية(األجور السنوية  عدد العمالة

 المجموع أجانب مصريين المجموع أجانب مصريين

       إدارييـــــــــن

       عمالة فنيـــة

       عمالة عادية

       عمالة مؤقتة

       المجمــــــوع

 :والصادرات املبيعات ثالثًا: بيانات



  

 3 
كة    : كود الشر

 (مصري جنيهاألف المحلية )ب المبيعات قيمة إجمالي    :    ,    ,     

 

 مصري جنيهلف الصادرات )باأل قيمة إجمالي(           :    ,    ,     

 

 توزيع الصادرات حسب الدول :
 

 جنيهلف باألالقيمة  الدولة جنيهلف باألالقيمة  الدولة

1-   2-   

3-   4-   

5-   6-   

7-   8-   

 
 : هامعحتديات اجهت لتي وأكثر اجلهات ا : رابعاً 

         التأمينات االجتماعية    األحياء               الغرف التجارية                        اتحاد الصناعات
 مصلحة الجمارك   مصلحة الضرائب               السجل التجاري                                        الدفاع المدني والحريق  

   مصلحة الضرائب العقارية            مصلحة الجوازات          مصلحة الشهر العقار                                               أجهزة المدن 
  شركات الكهرباء       هيئة التنمية السياحية       هيئة التنمية الصناعية                                         مكتب تراخيص العمل

  المحافظات                 شركات الغاز      هيئة المجتمعات العمرانية         هيئة التعمير والتنمية الزراعية
  وزارة الصحة       هيئة االستثمار              جهاز شئون البيئة هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات

                                      وزارة الزراعة  وزارة االثار            وزارة البيئة  الشرب والصرف الصحي مياهشركات 
              وزارة الكهرباء وزارة القوى العاملة    وزارة الموارد المائية وزارة المالية 

 .... جهات أخري: ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .............. ...
              ...... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ................ . 

 
 
 
 
 
  



  

 4 
كة    : كود الشر

 مع تلك اجلهات التحديات التي تواجه الشركة / املنشأة أهم 
   

 اتاءشاإلنو  البناء صيتراخ على حصولال توسعه أوالالزمة إلقامة المشروع  األراضأو استالم أو تسجيل  تخصيصتوافر أو 
 األنظمة الجمركية والتجارة عبر الحدود اتصاالت(        -غاز -صرف صحي أو صناعي –مياة  -توصيل المرافق )كهرباء

 إجراءات التصفية والخروج من السوق       ظروف السوق واالحتكار واالغراق                                                 
 األنظمة الضريبية                       إجراءات التقاضي أو فض المنازعات                        

 ظروف داخلية بالشركة قوانين ولوائح وقرارات تنفيذية معقدة ومتضاربة                                     
 المغاالة في الرسوم ومقابل الخدمات       تأخر الحصول على المستحقات )دعم الصادرات(                                   
  الحصول على التمويل والمواد الخام والعمالة الفنية المتخصصة                     

 .. تحديات أخري: ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ..... . 
          ...... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 
          ...... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 

  
 :التحديات بالتفصيل اهم

 مالحظات الجهة المختصة مقترحات الحل التحديات بالتفصيل م
1  

 
   

2  
 
 

   

3  
 
 

   

4  
 

   

 رئيس مجلس اإلدارة / المدير المسئول / صاحب المنشآة  
     /االســــــــــــم                                                                                                

 /الصفة                                                    :...................................................
 

 /خاتم الشركة                                                                                                 

 


