
 رئاسة مجلس الوزراء 
 الصندوق االجتماعى للتنمیة

 ....: ..................مكتب 
 وحدة خدمات المنشأت الصغیرة 

 
 والحصول على الرقم القومى تسجیل منشأة قائمة طلب

 
 الرقم القومى للمنشأة                                                 
       
    

               :    /       /لطلب تاریخ تقدیم ا    
    : بیانات اساسیة للمنشأة: اوال 
 :     /     /    تاریخ بدء مزاولة النشاط :     /     /     تاریخ االصدار : .................. رقم السجل التجارى  .١
  :         رأس المال المثبت بالسجل التجارى   .٢
 ....................................................................................................االسم التجارى للمنشأة   .٣
 .....: ..................................................................................رقم التأمینات االجتماعیة للمنشأة  .٤
   شركات     فردیة                                  :أة ــــالكیان القانونى للمنش .٥
   ال     نعم                                         :النشاط خاضع للترخیص .٦

 :     /       /تاریخ االصدار : ............................... اط ـــرقم رخصة النش         
         :      /       /تاریخ االصدار  ..........: ....................رقم البطاقة الضریبیة  .٧
  : ...............................اط الرئیسىـــــــالنش  .٨
  اخرى     أمن غذائى           خدمى           تجارى           زراعى         صناعى            :     التصنیف النوعى للنشاط  .٩

 : ...........................ت المنشأة : ..................... حى /  مركز ............................أة عنوان المنش .١٠
 إیجار                           تملیك:                        مقر المنشأة  .١١
 أنثىـر                            ذك  :            العاملین بالمنشأة عدد  .١٢
  :شخصیةبیانات  : ثانیا
 ................................ صفتھ) : .............................................رباعى ( طالب الخدمة سم ا .١
 ذكر                            أنثى:                                النوع  .٢
 /   /بتاریخ    ...... صادر من         .......: ...........................رقم مستند اثبات الشخصیة  .٣
 : ............................محافظة : ...................................................................... محل االقامة  .٤
 ) .إن وجد .............. ( : ...................محمول : ..................................... منزل : رقم التلیفون  .٥
 ) :إن وجدت ( أسماء الشركاء  .٦

 الصــــفة القانونیــــة        طاقـــــــــةرقم الب          ـــــــــمــــــــــــاالســـ       
   
   
   

                                                                                      
 طالب الخدمةتوقیع                                                                                          

 )                                                                                             .......................(  
 
 

 رئاسة مجلس الوزراء
 الصندوق االجتماعى للتنمیة

 : ......................مكتب 
 وحدة خدمات المنشأت الصغیرة 

 إیصال
 .....................………….............................: . الطلب المقدم من السید ...............................................................................  :استلمت أنا

   .) الرسوم / المستندات ( متطلبات الحصول على الخدمة   كافةمستوفیا  والحصول على الرقم القومى تسجیل منشأة قائمةطلببشان 
         /     /   :   بتاریخ         م ـــــــــوقید الطلب برق

  .رسوم فور تقدیم الطلب مستوفیا المستندات وال: التاریخ المحدد النجاز الخدمة 
 توقیع الموظف المختص                                                                                                                         

                                                                                                                                                          ) .......................                           (           
                                                                                                  

 
 

  



                                 
 

 كمة الجراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحا
 

على المواطنین حصول تیسیر  فى شأن ١٩٩٨ لسنھ )٤٢٤٨( رئیس مجلس الوزراء رقم روفقا لقرا     

وحدة خدمات  من والحصول على الرقم القومى  تسجیل منشأة قائمة  ومنھا خدمة طلب  الجماھیریةخدماتال

 .جتماعى للتنمیة الصندوق االبالمنشات الصغیرة والمتناھیة الصغر 

  ١/٣/٢٠١٠تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیم الخدمة وفقا للوارد بھذا النموذج  الصادر بتاریخ     

  من تحدید - )الصندوق االجتماعى للتنمیة  و المركزى للتنظیم واالدارة الجھازكثمرة للتعاون بین ( 

  قیتات الزمنیة المحدده النجازھا والتوى الخدمةالغ المطلوبة للحصول عل والمبللمستندات واالوراق

 واى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة وذلك على  علیھا ، او االعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول

  :النحو التالى 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
  :مع االطالع على االصل تقدم صور من المستندات التالیة        

  .اثبات الشخصیة ندمست  .١

 .عقد ایجار او سند ملكیة للمنشاة  .٢

 .البطاقة الضریبیة   .٣

 .السجل التجارى  .٤

 .رخصة التشغیل النھائیة  .٥

 .عقد الشركة إن وجد  .٦

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : نیا ثا

  جنی    ھ للمنش    أة ٢٠٠ ، وللمنش    أة الص    غیرة  جنی    ھ٥٠٠وع بح    د أقص    ى فم    ن راس الم    ال الم    د% ١

 .المتناھیة الصغر 

  :التوقیتات المحددة النجاز الخدمة  : ثالثا 

فور تقدیم الطلب مرفقا بھ المستندات تسجیل المنشأة القائمة والحصول على الرقم القومى یتم   -    

 .وسداد الرسوم المقررةالمطلوبة 

 

 

و مبالغ  اضافیھ تحت اى مسمى ألتوقیت المحدد ، او طلب مستندات فى حالھ عدم الحصول على الخدمھ فى ا
 -: یمكنك االتصال باحدى الجھات التالیة 

 ١٦٧٣٣:   ت الصندوق االجتماعى للتنمیة 
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢: الرئیسى بالقاھره  ت  المركز   : ھیئھ الرقابة االداریة

 : الرقابة االداریة بالمحافظة  ت مكتب


