مــحـــــــــافـــظــــــــــة :

**1305012016001

قــســـــــم  /مـــركـــــــز:

7016176172117

اسم ورقـم الشياخة /المدينة /القريـة :

استمــــارة تعـــداد المنشـــآت

( نموذج رقم  7/1ت  .س ) 6172

(*) مسلسل السجل بالشياخة  /المدينة  /القرية :
مسلسـل االستمارة :

اســـم ورقـــم التــابـــــع:
رقم منطقة المراقب:

رقـم منطقة المراقـب العـام:

رقم منطقة المفتش :

رقـم منطقة المسجــل:

رقم منطقة المعاون بالوحـدة االداريــة :

مسلسل السجل بمنطقة المسجل:
تستوفـى لجميـع المنشــآت العاملـة والمغلقـة مؤقتـا ً

تستــــوفى لجميــــــــع المنشـــــــــآت
وصـف المكان  -6رقـم تعـداد المنشأة حـــــالة
الذي تشغـله

المـنـشــــــأة (المـدون داخـل المثلـث) العمــــل

رقــــــــــــــــم

رقم تعداد المبنى رقــم التنظـيــم

و
الـبـلـــــــــوك

و

اسم مالك المبنى

اسم الطريق

()6

()0

 -7مبنـى بأكمـلــه
 -6دور أو أكـثـــر
 -0شقــة أو أكثـر
 -4حجرة أو أكثـر
 -6حجرة أو أكثــر
فــــي وحـــــدة
ســكــنــيـــــــة
 -2دكــان أو أكثـر
 -1جــــــــــــــراج
 -8كــشـــــــــــــك
 -9عـشـه  /خيمـة
 -01نـصـبـــــــة /
فــرشة ثابتـة
 -77أخـــــــــــرى
(تــــذكـــــــر)

()7
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 -7عـاملــة

 -2مـــوقــع المنشـــأة
 -1الــــبــــــــــــــدروم
 -7الــــدور األرضـــي
 -6الــــــــــــدور األول
 -0الــــدور الثـــانــــي
 -4الــــدور الثــالـــــث
وهـــكـــــــــذا .....
 -88ســــــطـــــــــــــح
 -99لوصــــف المــكـــــان
( ) 77171191817

()4

 -6مغلقـــة
مـؤقتـــا
 -0مغلقـــة
نـهائيـــا
 -4مـخــزن
مـغلـــق
 -6تـحــــت
التجهيـز
 -2مـكــــان
مـنشــأة
خــالـــي
 -1أخـــرى

()1

()2( 1 )6

القــطـــــاع
الـــــــــذي
تــتـبـعـــــه
الـمـنـشــأة
 -7حكـومـي
 -6عــــــــام
 -0أعـمـــال
عــــــــــام
 -4خـــــاص
إستثماري
 -6خــــاص
عـــــادي
 -2مشتــرك
 -1تعــاونـي
 -8جمعيـات
ومؤسسـات
أهـلـيــــــــة
 -9دبلوماسي
/دولـــــي
 -71أخــرى

-2

جـنـسـيـــــة
حـــائــــــــز
المـنـشـــــأة

بالمنشــــأة
يسمـح بتعـدد

 -7مصــري
 -6عـربـــي
 -0أجنبــــي

و
 -71اســــم حـائـــــز المنشــأة
أو المـديـــــر المـسـئـــول
(ثـــــــالثـــــــــــــــي)
و
 -77االســـم التجـاري للمنشـأة

()8

م

-6

 -9رقـــم تليـفــون المـنشـــــأة

هــل يوجــد

()77( 1 )71( 1 )9

( في حالة غير
المصري تكتب
دولة الحائـز )

مشـتــــرك
 -4مصري/
عـربـــي
 -6مصـري/
أجنبــــي
 -2عـربــي/
أجنبــــي
 -1مصـري/
عـربــي/
أجنبــــي

اإلجـــابــــات
أ -تـلـيـفـــــــــون
ب -فــاكــــــــــس
ج -حــاســــــــــب
د -إنــتــرنــــــــت
هـ  -مـــــوقـــــــــــــــع
على اإلنـتــرنـــــت

 -7نعم
 -6ال
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بيـــانـــات تـلخيـصيــة :

عــــــــــدد
المـنشــآت
بالصـفحــة

عـامـلــــة

حـــــــــــــــــــالة العــمــــــــــــــــل

القطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

خــانــة رقــم ()1

خــانــة رقــم ()8

مـغـلـقــــــة

مغـلـقـــــــة

مـخــــــزن

تـحـــــــــت

مكـان منشأة

مـؤقـتــــــا

نهــائيــــــا

مغـلــــــــق

التجهـيــــز

خــــالــــــــي

(*) يستوفى بمعرفة تكنولوجيا المعلومات

أخـــــــرى

الجـمـلــــــة

حـكـومــي

عـــــام

أعمـال

خــــــاص

خـــــاص

عــــام

إستثماري

عـــــادى

مشتــرك

جمـعـيــات
تعاونـــي ومؤسسات
أهـلـيــــــة

دبلوماسي/
دولــــــــي

أخــــرى الجـمـلــــة

