
F-ISS/A-01-06  
 

 

 from 21 Page   

 

 
 

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

 

 البيانات الشخصية  .1

  ل باللغة العربيةـــــــاالسم كام

  يزيةـــــــــــاالسم باللغة االنجل

 )كما هو مذكور بجواز السفر(

 

  سنة( /)يوم/ شهرتاريخ الميالد 

  از الســــــــفررقم جـــــــــــو

 )صورة من جواز السفر(

 

  يةـــالجنســــــــــــــــــــــــــــ

  تاريخ انتهاء جواز السفر   تاريخ إصدار جــــــواز السفر

 ال   نعم  هل لديك جنسيات أخـــــرى ؟

 إذا كانتتتتتا اإلجابتتتتتة  نعتتتتتم    
 )من فضلك أذكر الجنسيات األخرى(

 

  ـاـتع بهـــــــــتاريخ التمــــــــ

 أخرى   مصر  ةـــدولــــــــــــــة اإلقامــــــــ

 إذا كنتتا ممتتيم بمصـــــــــــتتـر   
يرجتتذ ذكتتر نتتو  ورقتتم وتتتاريخ إصتتدار 

 اإلقامة )مع تمديم صورة منها(

 

  العنوان الحالذ فذ مصــــــــر

إذا كنتتا ممتتيم بدولتتة أختترى   
لحتتالذ يرجتتذ ذكتتر الدولتتة وعنتتوان الستت ن ا

 )مع تمديم ما يثبا العنوان الحالذ(

 

  تليفون محمول      ونـــــــــــتليفــــــــــــــــــــــــــ

  بريد ال ترونذ      ســــــــفاكــــــــــــــــــــــــــــــ

أرقتتتتتتتام الحستتتتتتتابات البن يتتتتتتتة 

 بجمهورية مصــــــــر العربية

 

أرقام الحستابات البن يتة ختار  

 رية مصــــــــر العربيةجمهو

 

متتتتتا هتتتتتذ وستتتتتيلة التواصتتتتتل 

 فيما يتعلق بهذا النموذ المفضلة 

 

     بريد ال ترونذ          تليفون           تليفون محمول       

 

 التعريف بالمستثمرنموذ  
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 بيانات الشركة / المشروع المراد إنشاءه فى مصر  .2

  كةرــــــــــــــم الشــــــــــــاس

  شركةرض من إنشاء الـــــالغ

  سنوات الخبرة فى هذا المجال

  ع وعنوان الشركةــــــــــموق

  رأس المال المصدر للشركة

حصتتتتتتتة الشتتتتتتتريك / الشتتتتتتتركاء 

 األجانب فذ رأس المال المصدر
 

العالقتتة بتتين الشتتركاء األجانتتب 

   زو    أب   ...( ابنةإن وجدت )أبن     

 

المساهمة فذ شركة/شركات 

 أخرى داخل مصر )إن وجد(

 اسم الشركة :

 العنوان :

 النشاط :

 رأس المال المصدر :

 الشركاء وحصة كل شريك )  %(

المساهمة فذ شركة / شركات 

 أخرى خار  مصر 
أو أكثر  %10)والذى يمتلك األجنبذ 

 من الحصص(

 اسم الشركة :

 العنوان :

 :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 ؟

 ال   نعم 

إذا كانا اإلجابة  نعــــــــم  
يرجذ ذكر اسم الشركة / الشركات   

 وعدد األسهم المملوكة ب ل شركة
  عدد األسهم :  اسم الشركة :

 اســــــــــــم وكيل المؤسسين 
 )مع تمديم صورة من التوكيل(

 

عنوان وكيل 

 المؤســــــــــسين

 

  التليفون المحمول    لـيـــتليفون الوكــــــــــــــــــــ

  تاريخ التوكـــــيل    رقم التوكيل وجهة اإلصدار
 

  بصفتي /  أقر أنا السيد /

 بوت اضطالععنا، وفى حالة ثالمقدمة مني صحيحة  المستندات كذلككافة البيانات الموضحة عاليه ومسئولية كاملة عن  بأنني مسئول

 قطد يطتم إلغطاءوأتحمطل المسطئولية الجناةيطة ل أموال أو تمويل أى تنظيم أو كيانات أو أشخاص إرهابيطة ، فسطو  يفى أى ممارسات غس

 ""التوقيع           فى من موافقات .لى قيدى وما تم منحه 

 


