نموذ التعريف بالمستثمر
(يجب ملئ كافة التفاصيل من قبل المساهمين  /رئيس مجلس اإلدارة  /أعضاء مجلس اإلدارة)

 .1البيانات الشخصية
االسم كامـــــــل باللغة العربية
االسم باللغة االنجلـــــــــــيزية
(كما هو مذكور بجواز السفر)
تاريخ الميالد (يوم /شهر /سنة)

رقم جـــــــــــواز الســــــــفر
(صورة من جواز السفر)

الجنســـــــــــــــــــــــــــــــية
تاريخ إصدار جــــــواز السفر
هل لديك جنسيات أخـــــرى ؟

تاريخ انتهاء جواز السفر
نعم

ال

إذا كانتتتتتا اإلجابتتتتتة نعتتتتتم
(من فضلك أذكر الجنسيات األخرى)

تاريخ التمـــــــــتع بهــــــــــا
دولــــــــــــــة اإلقامـــــــــــة

مصر

أخرى

إذا كنتتا ممتتيم بمصـــــــــــتتـر
يرجتتذ ذكتتر نتتو ورقتتم وتتتاريخ إصتتدار
اإلقامة (مع تمديم صورة منها)

العنوان الحالذ فذ مصــــــــر
إذا كنتتا ممتتيم بدولتتة أختترى
يرجتتذ ذكتتر الدولتتة وعنتتوان الس ت ن الحتتالذ
(مع تمديم ما يثبا العنوان الحالذ)

تليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

تليفون محمول

فاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

بريد ال ترونذ

أرقتتتتتتتام الحستتتتتتتابات البن يتتتتتتتة
بجمهورية مصــــــــر العربية
أرقام الحستابات البن يتة ختار
جمهورية مصــــــــر العربية
متتتتتا هتتتتتذ وستتتتتيلة التواصتتتتتل
المفضلة فيما يتعلق بهذا النموذ
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تليفون محمول

تليفون

بريد ال ترونذ
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 .2بيانات الشركة  /المشروع المراد إنشاءه فى مصر
اســــــــــــم الشــــــــــــــركة
الغـــــرض من إنشاء الشركة
سنوات الخبرة فى هذا المجال
موقــــــــــع وعنوان الشركة
رأس المال المصدر للشركة
حصتتتتتتتة الشتتتتتتتريك  /الشتتتتتتتركاء
األجانب فذ رأس المال المصدر

العالقتتة بتتين الشتتركاء األجانتتب
إن وجدت (أبن ابنة زو

أب )...

اسم الشركة :
العنوان :

المساهمة فذ شركة/شركات
النشاط :
أخرى داخل مصر (إن وجد)
رأس المال المصدر :
الشركاء وحصة كل شريك ( )%
المساهمة فذ شركة  /شركات اسم الشركة :
أخرى خار مصر
العنوان :
(والذى يمتلك األجنبذ  %10أو أكثر
من الحصص)

نسبة الشراكة :

العمارات الس نية و/أو
التجارية المملوكة فذ مصر
(مع تمديم ما يثبا المل ية)

هتتل تمتلتتك أستتهم فتتذ شتتركات
ُمدرجة بالبورصة المصرية ؟
إذا كانا اإلجابة نعــــــــم
يرجذ ذكر اسم الشركة  /الشركات
وعدد األسهم المملوكة ب ل شركة

نعم

ال

عدد األسهم :

اسم الشركة :

اســــــــــــم وكيل المؤسسين
(مع تمديم صورة من التوكيل)

عنوان وكيل
المؤســــــــــسين
تليفون الوكــــــــــــــــــــــــيل

التليفون المحمول

رقم التوكيل وجهة اإلصدار

تاريخ التوكـــــيل

بصفتي /
أقر أنا السيد /
بأنني مسئول مسئولية كاملة عن كافة البيانات الموضحة عاليه وكذلك المستندات المقدمة مني صحيحة  ،وفى حالة ثبوت اضطالععنا
فى أى ممارسات غسيل أموال أو تمويل أى تنظيم أو كيانات أو أشخاص إرهابيطة  ،فسطو أتحمطل المسطئولية الجناةيطة وقطد يطتم إلغطاء
"التوقيع"
قيدى وما تم منحه لى فى من موافقات .
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