إستمارة رقم ( )222أ.م.ت.م جارية
تخضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة
ألحكام القانون رقم  35لسنة  1960بشأن سرية
البيانات والمعدل بالقانون رقم  28لسنة 1982

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

رقـــــــــــم مســــلســـــل المنشـــــــأة باإلطــــــــــار (*)

إستمارة ( **)
إحصاء منشأت التخزين لحساب الغير ( الصـــوامع)
قطاع عام  /أعمال عام
عن عام 2012 /2011

عن عام2222/ 2222

اإلســـــم التجـــارى للمنشـــأة :
الشركة /البنك التابع له املنشأة :
النشاط اإلقتصادى الرئيسى للمنشأة :
عنــــوان املنشـــأة :
حمــافظة :

قسم  /مركز :

شياخة /مدينة  /قرية :
إســم الطريق التابع :

حضر  /ريف :

رقم التنظيم  /إسم مالك املبنى :
رقم التليفون :

الرقم الربيدى :
رقم التليفون احملمول :

الربيد األلكرتونى :

الفاكس :
املوقع األلكرتونى :

نعم

اســــــم الباحـــث ..................... :

التوقيع ...................... :

التاريخ ....................... :

إسم املراجع امليدانى ................... :

التوقيع ...................... :

التاريخ ....................... :

إســــم املشـــــرف ...................... :

التوقيع ...................... :

التاريخ ....................... :

(*) ترتك إلستخدام اجلهاز .
(**) يراعى إتباع تعليمات اإلستمارة قبل بدء إلستيفاء .

استمارة رقم ( )222أ.م.ت.م جارية

العمالة واألجور
)2
جدول رقم (

)القيمة باجلنيه(
عدد املشتغلني فى اّخر العام

مسلسل

دائمني

فئات املشتغلني
ذكور
اصحاب املنشــــأة العاملني
بها

2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
22
22

إناث

مؤقتني ( تشمل املومسيني)
مجلة

ذكور

إناث

مجلة

مجلة
ذكور

بدون أجر
بأجر

أفراد آخرون يعملون باملنشأة بدون أجر
مديـــــــــــــــرون
أخصائيون وفنيون
مالحظون ومشرفون
إداريون وكتبة
عمال تشغيل وعمال خدمات فنية
مشتغلون اخـــــرون
اجلــــــــملة
املزايا العينية **
مساهمة املنشاة فى التامينات اإلجتماعية
امجاىل األجور والتامينات اإلجتماعية واملزايا العينية

(*) تشمل األجور واملرتبات واملكأفات واملنح والبدالت للمشتغلني ( عدا بدالت اإلنتقال )
(**) تشمل ما تتحمله املنشاه للمشتغلني املصريني واألجانب من ( األغذية واملالبس واإلنتقاالت والخدمات الثقافية واألجتماعية والرياضية وتكلفة السكن .....إلخ .
عدد العاملني األجانب يف املنشآة

عامل

مجلة أجور العاملني األجانب يف املنشآة

جنيه
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إناث

مجلة األجور خالل العام (*)
مجلة

أستمارة رقم ( )222أ.م.ت.م.ع جارية

أ  -نوع الصومعه واملساحة
جدول رقم ()2
موانى

توزيع

رئيسية

املساحة الكلية املقامة عليها *

البيان
آلية

نصف آلية غري آلية

آلية

نصف آلية غري آلية

آلية

نصف آلية غري آلية

سهم

قرياط

فدان

نوع الصومعة

ــ توضع عالمة صح ( √ ) فى اخلانة املناسبة
* توضع املساحة باألرقام

ب  -سعة اخلاليا والطاقة التشغيلية
حجـم التشغيل الفــعلى *

السعة التصميمية
نوع اخلاليا

العدد

حجم اخلاليا

الوزن املستوعب

طوال العام

)باملرت املكعب(

)بالطن(

) طن  .يوم(

اخلاليا الرئيسية املستديرة

اخلاليا البينية

اإلمجاىل
* يتم حساب حجم التشغيل الفعلى بتجميع حاصل ضرب كل كمية مت ختزينها (بالطن) xعدد أيام التخزين هلا خالل العام (طن  .يوم ).

ــ  6ــ

أستمارة رقم ( )222أ.م.ت.م.ع جارية
حركة املخزون خالل العام

) للصـوامــــع (
جدول رقم ()2
إسم السلعة

*
الوارد خالل
وحدة الكمية رصيد اول العام
العام

ــ  7ــ

املنصرف خالل
العام

الرصيد آخر العام

أستمارة رقم ( )222أ.م.ت.م.ع جارية
حركة املخزون خالل العام

) للصــوامـــع (
تابع جدول رقم ()2
إسم السلعة

*
الوارد خالل
وحدة الكمية رصيد اول العام
العام

املنصرف خالل
العام

الرصيد آخر العام

* وحدة الكمية تكون بالطن كلما أمكن وإذا تعذر جيب أن توضع وحدة الكمية مثل (طرد وزن ،صندوق وزن ،جوال وزن ...
صفيحة وزن  .....وبرميل وزن  )....وتقرب الكميات إىل أقرب وحدة كمية مبينة .

قيمة املواد الكيماوية املستخدمة فى حفظ السلع
جدول رقم ()2
القيمة باجلنيه

البيان
املواد الكيماوية املستخدمة حلفظ السلع
ــ  8ــ

أستمارة رقم ( ) 222ا.م.ت.م جارية

املستلزمات السلعية املستهلكة خالل العام
أ  -الوقود والزيوت والشحومات

جدول رقم ()2
م

اسم السلعة

2

مازوت

2

سوالر

2

ديزل

2

بنزين

2

غاز طبيعى

2

بوتاجاز

2

زيوت وشحومات

2

أخــــــــــرى

وحدة الكمية

اإلمجـــــــاىل

ــ  9ــ

الكمية املستهلكة القيمة باجلنيه

أستمارة رقم ( ) 222ا.م.ت.م جارية

املستلزمات السلعية املستهلكة خالل العام
ب  -الكهرباء
جدول () 2

م

بيــــان

2

كهرباء مستخدمة فى التشغيل

2

كهرباء مستخدمة فى اإلنارة

الكمية املستهلكة
) ك.و .س(

اإلمجاىل

ــ  10ــ

القيمة باجلنيه

استمارة رقم ( )222ا.م.ت.م جارية

تابع املستلزمات السلعية املستهلكة خالل العام
جـ  -مستلزمات سلعية أخرى

جدول رقم () 2

)القيمة باجلنيه(
قيمة املستهلك خالل العام

م

البيان

2

قطع غيار ومواد صيانة

2

عدد وأدوات ومهمات

2

أدوات كتابية ومطبوعات

2

مواد تعبئة وتغليف

2

ميــــــــــاه

2

أخــــــــرى

اجلملة
حملى

اإلمجاىل
)*(

مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري

ــ  11ــ

مستورد (*)

استمارة رقم ( ) 222ا.م.ت.م جارية

مصروفات خدمية خالل العام
جدول رقم () 2
م

القيمة باجلنيه

البيــــــــــان

 2مصروفات صيانة (مبانى ـ ماكينات ـ معدات ـ سيارات ـ أثاث ) (*)
 2إجيارات مبانى ومافى فى حكمها
 2اجيار االت ومعدات ووسائل نقل وانتقال
 2مصرفات دعاية واعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال
 2مصروفات نقل وانتقاالت (**)
 2مصروفات إتصاالت
 2أتعاب حماسبية وقانونية
 2مصروفات األمن واملطافى
 2مصروفات التامني ( ضد السرقة واحلريق وخيانة األمانة )
 22مكافات لغري العاملني عن خدمات مؤداه
 22عموالت ومصروفات بنكية
 22العموالت االخرى
 22مصروفات تدريب العاملني ( داخل  -خارج ) املنشاة
 22اخـــــــرى
اجلمـــــــــــــــــــلة
)*(

التى تتحملها الوحدة نظري قيام الغري باعمال صيانة على اصول املنشاة .

)**(

تشمل بدالت اإلنتقال ( بدل السفر ) .

ــ  12ــ

إستمارة ( )222أ.م.ت.م جارية

املصروفات األخرى خالل العام
جدول رقم () 2
البيــــــــــــــــــــــــــان

م
أجيار اراضى زراعية ومبانى
فوائد ( حملية وخارجية )
ضرائب عقارية
الضرائب والرسوم السلعية:

2
2
2
2

رسوم مجركية
رسوم انتاج
حصيلة خزانة
ضريبة مبيعات
ضرائب غري مباشرة على النشاط ( * )
ضرائب مباشرة على الدخل ( ** )
2

أعباء وخسائر متنوعة
مصروفات سنوات سابقة

2

خسائر بيع خملفات (***)
خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار
خسائر فروق العملة
ديون معدومة
تعويضات وغرامات
تربعات واعانات
أقساط التأمني (السيارات)
خسائر رامسالية
اهالك
مصروفات اخرى
اإلمجاىل
)*( التى فرضتها الدولة على ممارسة النشاط اإلنتاجى ومستلزماته مثل رسزم الدمغة وضريبة السيارات .

)**( تتمثل فى الضريبة على ارباح شركات االموال والضريبة على ايرادات رؤوس االموال املنقولة وما شابهها .
)***( الناجتة عن بيع املخلفات باقل من قيمتها التقديرية .
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القيمة باجلنيه

إستمارة ( )222أ.م.ت.م جارية

إيرادات النشاط خالل العام

جدول رقم ()22
البيــــــــــــــــــــــــــان

م
2

ايرادات التخزين بالصوامع

2

ايرادات تشغيل للغري

2

منح واعانات

2

ايرادات استثمارات مالية

2

فوائد دائنة

2

اجيارات دائنة

2

ارباح رامسالية

2

ايرادات سنوات سابقة

2

ارباح بيع خملفات ومواد وقطع غيار

22

ايرادات وارباح غري عادية

22

تعويضات وغرامات

 22ايرادات متنوعة اخرى
اإلمجاىل

ــ  14ــ

القيمة باجلنيه

استمارة رقم ( ) 222ا.م.ت.م جارية

قيمة حركة املخزون اململوكة للمنشآة خالل العام
جدول رقم ()22
م

)القيمة باجلنيه(
البيــــــــــــــــــان

2

الوقود والزيوت والشحومات

2

مواد تعبئة وتغليف

2

قطع غيار ومواد وصيانة

2

عدد وأدوات ومهمات

2

أدوات كتابية ومطبوعات

أول العام

 2أخــــــرى
اإلمجاىل

ــ  15ــ

آخر العام

إستمارة رقم ( ) 222أ.م.ت.م جارية

حركة األصول الثابتة خالل العام

جدول رقم ()22

)القيمة باجلنيه (

البيـــان

م

صافى القيمة أول العام

قيمة اإلضافات خالل العام (*)
حملى

2

أراضى

2

مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق

2

أالت ومعدات

2

وسائل نقل وإنتقال

2

عدد وأدوات

2

أثاث ومعدات مكاتب

2

برامج جاهزة

2

أجهزة حاسب آىل

2

أصول آخرى

مستوردة

(**)

قيمة املستبعد ( املباع
واملدمر) خالل العام

اإلمجاىل
(*) قيمة اإلضافات تشمل ( اإلضافات املشرتاه أو املنتجة ذاتياَ)
(**) مبعرفة املنشاة أو مبعرفة الغري
(***) (القيمة الصافية لالصل اخر العام) = ( القيمة الصافية لالصل فى اول العام ) ( +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام)  ( -قيمة اإلستبعادات  +اهالك العام ) .
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القيمة الصافية أخر العام
قيمة اإلهالك خالل العام
(***)

إستمارة رقم ( ) 222أ.م.ت.م جارية

املشروعات حتت التنفيذ
خالل العام
جدول رقم ()22

)القيمة باجلنيه (

م

البيـــان

2

تكوين إستثمارى (*)

2

إنفاق إستثمارى (**)

قيمة الرصيد أول العام

قيمة اإلضافات خالل
العام

قيمة أصول تكاملت ومعدة
لإلنتاج خالل العام

قيمة الرصيد آخر العام

اإلمجاىل
(*) تكوين إستثمارى يتمثل فى اإلستثمارات التى ورد مقابلها أصـــــول مل تتكامل بعد لإلنتاج وحيسب كآلتى :
قيمة الرصيد آخر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإلضافات خالل العام  -قيمة أصول تكاملت ومعدة لإلنتاج .
(**) انفاق استثمارى يتمثل فــــى االستثمارات التى مل يــــــرد مقابلها أصــــول كالدفعات املقدمة واإلعتمادات املستندية لشراء
األصول الثابتة وحيسب كآلتى :
قيمة الرصيد آخر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإلضافات خالل العام

إســـم معطى البيان :
وظيفة معطى البيان :
رقــم التليـــــفون :
خاتم المنشأة
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