استمارة رقم ( )029أ .م  .أ  .ق

مجهــورية مصـــر العــربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
املكبوس خباريا من القطن طبقا لألصناف
02
والرتب خالل شهر / ..........

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  53لسنة  0692بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  02لسنة 0620
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ختضـــع صـــحة وســـرية البيانـــات الـــواردة بهـــذه
اإلســتمارة ألحكــام القــانون رق ـم  53لســنة 0692
بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم
 02لسنة 0620

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة

املكبوس خبارياً من القطن طبقاً لألصناف والرتب
خالل شهر / ...........

02

هذه الصفحة تملىء بمعرفة الجهاز
الزيارة :
تاريخ الزيارة :

الزيارة االوىل

الزيارة الثانية

الزيارة األخرية

02 / /

02 / /

02 / /

جزئى

مل تستوفى

كلى
 -0إستيفاء بيانات املنشأة ؟
 -0اسباب عدم االستيفاء (اجلزئى  /الغري مستوفى)
مل يستدل على املنشأة
ددم املنشأة
املنشأة متوقفة مققت ًا
املنشأة متوقفة نهائياً
أخرى تذكر ............................................................................................................................. :
رفض إعطاء البيانات

بيانات املشتغلني فى اإلستمارة
م

إسم املشتغل

الوظيفة االصلية

طبيعة العمل يف اإلحصائية

0

باحث

0

مراجع ميدانى

5

مشرف ميدانى

4

مراجع مكتبى

3

مشرف مراجعة

9

مرمز

7

مراجعة ترميز

2

مدخل بيانات

6

مراجع إدخال

النشرة الربع سنوية للقطن

التوقيع
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ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  53لســنة  0692بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  02لسنة 0620

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
كود احملافظة

مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة

املكبوس خبارياً من القطن طبقاً لألصناف والرتب
خالل شهر / ...........

 -0اسم املنشأة :

02

........................................................................................................................................................................................................................................................

 - 0حمــافظــــة:

 - 5قســــم /مـــركـــز:

.........................................................................

 - 4شيــاخة /مـدينة /قـرية:
 -3حضر  /ريف :

......................................................

............................................................................................................................

حضــــر ()0

ريــــــف ()0

 -9رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

........................................................................................................................................................................................................................................................

 -7اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

................................................................................... ......................................................................................................................................................................

 - 2الرقــم الربيــــدى:
/

 - 6رقـــــم التــليفون :
 - 02رقم التليفون احملمول :
 - 00الفـــــاكــــــس :
 - 00الربيد اإللكرتونى :
 - 05املوقع االلكرتونى :
 - 04نوع القطاع التابع له املنشأة :
 - 03سنه تأسيس املنشأه الفعلى :

0

..................................................................................................... .............................................................................. . .......................................... ......................................

...................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

 -09اسم معطى البيان :
 -07الوظيفة :

حكومى ()0

عام  /أعمال عام ()0
شهر وسنه بدء التشغيل :

خاص ()5

..................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................

 -02رقم احملمول :
 -06رقم التليفون :
 -02التوقيع :

........................................................... .............................

 -00التاريخ :

........................................................................................

( )1تستويف ميدانيًا خالل شهر من تارخيه مع مراعاة إتباع تعليمات االستمارة قبل بدء االستيفاء.
لإلستفسار( :تليفون)( 3-33034041فاكس)  03-33033022الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة إلحصاءات الزراعية)384 :
النشرة الربع سنوية للقطن
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رقم مسلسل املنشأة

كود احملافظة

 - 020خصائص املنشأة
نوع املنشأة :
0

شركات الغزل

0

شركات كبس

5

حماجل

4

بنــــــــــــوك

3

شركات جتارة

9

أخــرى

 - 020النشاط اإلقتصادى الرئيسي للمنشأة ...........................................
 -- 025اســــــــم احلائز ............................................................... :
 - 024املدير املســـــئول ............................................................................... :

2

 -- 023صفة املنشآة :
0

مركــز رئيسى

فـــــرع

2

مفردة

3

 -- 016القطاع التابع له املنشأة :
عام /أعمال عام

0

خـــــــــــاص

0

حكومى

5

اســــتثمـــــارى

4

تعــــــــاونى

3

أخــــرى

9

 -027الكيان القانونى :

0

مسادمة

0

توصية باألسهم

5

ذات مسئولية حمدودة

4

فرع لشركة اجنبية

3

فردية

9

تضامن

2

واقع

6

أخرى (تذكر)

7

النشرة الربع سنوية للقطن

توصية بسيطة

.......................

4
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تعليمات استيفاء االستمارة

املكبوس :دوكميات القطن التى مت كبسها خباري ًا لتصديردا أو لتخزينها .
أوال  :تستوفى البيانات عن املوسم الزراعى املنتهى فى . 0204/2/50
ثانيا :تستوفى بيانات دذه االستمارة عن طريق اهليئة العامة للتحكـيم واختبـارات القطـن جلميـع املكـابس
( الشركة املصرية لكبس القطن باإلسكندرية  ،و املكابس الصغرية باحملافظات ) .
ثالثاً  :تستخدم د ذه اإلستمارة فى بيان االقطان املكبوسة خبارياً مبكابس اإلسكندرية وكـذلك املكـابس
الفرعية طبق ًا لالصناف والرتب و اجلهة املالكة للقطن .
رابع ًا  :الوحدة املستخدمة قنطار مرتى .
خامس ًا  :يتم تدوين عدد الباالت فى االستمارة لكل صنف .

النشرة الربع سنوية للقطن
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