
إنشاء مشروع صغير في مصر

إن إمتالكك و إدارتك لمشروعك الخاص هو إنجاز مليء باإلثارة للعديد من األشخاص حول
% من تكوين القطاع الخاص في مصر.98العالم .تمثل المشروعات الصغيرة 

عندما تصبح صاحب مشروع أو شركة ناشئة أو رائد أعمال سيكون لديك تحكم أكبر و
استقاللية  في اتخاذ القرارات، كاختيارك لفريق العمل، و كيف تخطط لتنميةG رأس مالك ، و

نوع العمل و موقعه.

ولكن من ناحية أخرى، إنشاء مشروعك الخاص يعتبر من أكبر التحديات التي يمكنG أن
تواجهها. . بالتأكيد ستعمل عدد ساعات أكثر وفترات أطول ، ستتحمل مسؤوليات

القراراتالتي تتخذها  و في بعض األحيان لن تجد إرشادات واضحة التخاذG بعض القراراتوقدG ال
تحصل على مكاسب  مالي لفترة طويلة حتى  تنشئ و تأسس بنية قوية  لمشروعك.

ولكن إذا كنت ذلك الشخص  الذي يستمتع   تستمتع عند شراء أو استعمال اآلخرينG لمنتجاتك
أو الخدمات التي توفرها ، و  تستطيع أن تحل المشاكل وأن تفكر بطريقة مبتكرةG )أي خارج

الصندوق(، فإن إنشاء مشروع صغير قد يكون الطريق الصحيحG لك! 

تعرف اآلن على الخطوات المطلوبة إلنشاء مشروع في مصر 
الشروط األساسية لتأسيس مشروع صغير في مصر:

 جنيهGاً  للبGدء في تأسGيس شGركة صGغيرة بشGكل٥٠٬٠٠٠تحتاج رأس  مGال ال يقGل عن .1
قانوني.

يشترط القانون المصري وجود شريكين على األقل عند إنشGGاء "شGGركة ذات مسGGؤولية.2
G."محدودة" ،  ويجوز للفرد إنشاء "شركة فردية

الوثائق المطلوبة:

G:الوثائق تشمل G.سوف تحتاج  لوثائق مختلفة لتأسيس شركة ، مع نسخ ورقية و إلكترونية

نسخ من التوكيالت ذات الصلة.1
شهادة "عدم االلتباس" لتجنب  استخدام "نفس" أسماء الشركات.2
بطاقات الرقم الوطني / جوازات سفر المؤسسين / الشركاء وكذلك المحامين.3
شهادة من سجل المحاسبين والمراجعين تفيد بأن لمراجع  حسابات الشركة الحق في.4

مراجعة واعتماد الميزانيات.
استمارة تعريف مستثمرG مكتملة حسب االصول.5
تفاصيل المستشار القانوني للشركة.6
7.Gنسخة من بطاقة هوية المحامي في  نقابة المحامين

في حالة الحاجة إلى موافقات قانونيةG خاصة ، يجب أيًضا تقديم الموافقات الرسمية من
الهيئات المختصة.G إذا كانت الشركة تهدفG إلى العمل بموجب نظام المناطق الحرة ، فيجب

أيًضا تقديم الوثائق التالية:

بالنسGبة للمنطقGة الحGرة العامGة: موافقGة الهيئGة العامGة لالسGتثمار والمنGاطق●
الحرة من خالل مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة التي سيتم إنشGGاء الشGGركة

فيها.



المنطقة الحرة الخاصة: موافقة مجلس الوزراء.●

والتكاليف:  الرسوم
الحرة وفقًا للهيئة العامة لالستثمار  ، فإن إجمالي الرسوم الالزمة لتأسيس شركةوالمناطق

جديدة مذكورة أدناه. او تشمل:

٪ من رأس مGال الشGركة المصGدر ، و بحGد0.01 جنيه + 50رسم اعتماد نقابة المحامين: .1
 جنيه.25000األقصى 

 جنيه1000٪ من رأس المال المصدر ، بحد أقصى 0.025رسوم توثيق عقد التأسيس: .2
  جنيه 63.25تسجيل الشركة في السجل التجاري برسوم: .3
 جنيGه200٪ من رأس مال الشركة المدفوع 0.002رسوم رخصة التشغيل اشتراك سنوي .4

 جنيه2000+ بحد أقصى 
 ألGف جنيGه ،500للتسجيل بنقابة المهن التجاريGة ، إذا  كGان رأس مGال الشGركة أقGل من .5

 ألف جنيGه ستصGل500 جنيه. إذا تجاوز رأس مال الشركة 125تصل رسوم التسجيل إلى 
 جنيه.250الرسوم إلى 

٪ من رأس مال الشGركة المصGدر بحGد أقصGى0.001يتم احتساب رسوم التأسيس بنسبة .6
 جنيه.100 جنيه و حد ادنى 1000

 جنيه مصري لكل نسخة.600نسخة طبق األصل من  لوائح  الشركة  وشهادة التأسيس ، .7
 جنيه.114شهادة عدم االلتباس السم الشركة .8

الطلب:

هناك طريقتان رئيسيتان للتقديم:

البوابة اإللكترونية:-1
الرابط قم بالتسجيل وإنشاء حساب على .1   .  هذا
اختيار خدمة التأسيس ، وتحميل المستندات المطلوبة ، وتقديم الطلب للمعالجة..2
3.G.على المستندات Gدفع الرسوم ببطاقة ائتمان ، والتوقيع اإللكتروني
سيتم إرسGال جميGع مسGتندات شGركتك إلى حسGاب البوابGةG اإللكترونيGة للهيئGة العامGة.4

لالستثمار والمناطق الحرة.

ISC ))- التأسيس عن طريق مركز خدمة المستثمرين2

1.GتثمرينGة المسGز خدمGد مراكGارة أحGدين زيGالمعتم Gركة أو الممثلينGيقوم  شركاء الش 
وتقGGديم جميGGع الوثGGائق الموضGGحة ضGGمن "المسGGتندات المطلوبGGة".G سGGيقوم المحGGامي
المختص في المركGGزG بعGGد ذلGGك بمعالجGGة التوثيGGق وإدخGGال المعلومGGات في النظGGام
اإللكتروني للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة. بعد ذلك ، سيصدر المحGامي عقGد
تأسيس الشركة وجميع نمGاذج الطلبGات المطلوبGةG للتسGجيل في السGجالت التجاريGة ،

وكذلك إلصدار البطاقات الضريبية وأرقام التأمين.
بعد التوقيع إلكترونيًا ، يتم دفع  الرسوم من خالل الممثل المعتمد للشركاء إما نقGدًا أو.2

G.ببطاقة ائتمان
سيتم توجيه الشركاء أو الممثل المفGوض للتوقيGع من أجGل توثيGق عقGد التأسGيس من.3

قبل مكتب التسجيل العقاري والتوثيق.

http://www.gafi.gov.eg/


بعد يوم عمل واحد ، ستستلم الشركة سجلها التجاري ورقم التسجيل الضGGريبي ورقم.4
تسجيل ضريبة القيمة المضافة ورقم التأمين، و ستكون جاهزة لبدء العمل.

الرابط لمزيد من المعلومات التفصيلية حول هذا الموضوع ، يرجى زيارة   هذا

جديد@         أعمال إنشاء في مختصه محاماة شركات عن ةأمثلة

وشركاه   صالح يسري
محاما   القانونية       ة  مكتب االستشارات و وشركاه    البديوي

خليفة     و السعدني محاماة مكتب
شورى   محاماة مكتب

https://www.shuralawfirm.com/
https://sadanykhalifa.com/en
https://bedeawi.com/
https://youssrysaleh.com/
https://www.gafi.gov.eg/english/eServices/Pages/DepartmentService.aspx%D8%9FDSID=7

