إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م
ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـ ا اإلسـتمارة
ألحكــام النــانون رقــم  33لســنة  1190بشــأن ســرية
البيانات الفردية و املعدل بالنانون رقم  22لسنة 1122

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

رقم مسلسل املنشأة باإلطار (*)

إستمـــــارة (**)

إحصاءات الننل العام للركاب بالطرق الربية
(املرتو والرتام)
عن عام 200 / 200
 -1اإلســــــم التجــــــاري للمنشــــأة :

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

 -2النشاط االقتصادي الرئيسي للمنشأة :

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

 -3عنــــوان املنشــــأة:
حمــــــــــــافظــــــــــــــــــــة:

قســــم /مـــركـــز:

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

حضــــــر /ريـــــــف:

شياخـــــة /مدينـــــة /قريـــــــة:
إســـــم الطريــــــــق /التابــــــــع:
رقم التنظيم /اســم مــالك املبنـــى:

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

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

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

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

 -4رقـــــــــــم التليفـــــــــــــــــون/ ........................................ . :

الرقـــم الربيــــــدى:

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

رقـــم التليفون احملمــــول :

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

الفـاكـــــــــــــــــــــــــــــــس :

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

املوقــــــــــــع اإللكـــــــــــرتونى:

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

 هل مت إستيفاء بيانات املنشأة ؟ -ما هــــو سبب عدم االستيفاء ؟

1

..

الربيــد اإللكــرتونى:

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

نعـــــــــ ـم

2

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

ي كــر الســبب

ال

 1املنشأة متوقفة نهائيا

2

املنشأة متوقفة مؤقتا

3

هـــــــدم املنشــــــأة

 4مل يستدل على املنشأة

5

تغيري نشــاط املنـشأة

6

رفض إعطاء البيانات

 7آخـــــــرى ( ت كر )
إســم البـــــاحــــث:

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

التوقيع:

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

التاريخ:

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

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

التوقيع:

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

التاريخ:

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

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

التوقيع:

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

التاريخ:

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

إســم املراجع امليـدانى:
إســم املشــــــــــرف:

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

(*) ترتك الستخدام اجلهاز0
(**) يراعى اتباع تعليمات جداول االستمارة قبل بدء االستيفاء0

العمـــــــــــــالة واألجـــــــــور

جدول رقم ( ) 1
م

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

( النيمة باجلنيه )

فئــــــــــــــات املشـــــتغليــــــــــــــن

عـــــــــــــــــــــــدد املشتغليــــــــن فـــــــــــــى آخــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــام
مجــلــــــــــــــــــة
مــؤقتيـــــــــن (تشمل املومسيني)
دائميـــــــــــــــــــــــــن

ذكـــــور
1

أعضاء جملس االدارة

2

مــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــرون

3

أخصائيـــــــــــون وفنيــــــــــــــــون

إنـــاث

مجلــــة

ذكــور إنـــاث

مجلــــة

ذكــور إنـــاث

تشمل( :املهندسني  -الفنيني  -العاملون بالصيانة – العاملون بالورش)

4

إداريــــــــــون وكتبـــــــــــــــــــة

3

مالحظون ومشرفون

9

عمال تشغيل
تشمل( :سائنني – حمصلني – نظار احملطات)

7

عمال خدمات
تشمل( :عمال النظافة – التليفون  -الغفراء)

2

مشتغلون أخرون

10

اجلمــــــــــــــــلة

11

املــزايــــــــــــا العينيــــــــــة ( * *)

12

مســـاهمـــة املنشــأة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــة

13

إمجالي األجور والتأمينات اإلجتماعية واملزايا العينية

(*)تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشتغلني املصريني واألجانب (عدا بدالت االنتنال)
(**)تشمل ما تتحمله املنشأة للمشتغلني املصريني واألجانب من األغ ية واملالبس واالنتناالت وادخدمات القنافية واالجتماعية والريايية وتكلفة السكن............اخل 0
عامل
عـــدد العامـــلني األجــانـب فى املنشأة
مجلة أجور العاملني األجـانـب فى املنشأة

جنيه
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مجــــــلة

مجـــــــلة األجـور
خـــــالل العام (*)

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

جدول مكونات وحدات املرتو و الرتام
جدول رقم ( ) 2

مسلسل

املاركة  /الطراز

1
2
3
4
3
اجلمـــــــلة

عدد الوحدات
()1

عدد العربات امللحنة بالوحدة
()2

مجلة عدد العربات
()2(×)1

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

توزيع عربات املرتو والرتام طبنا لفئات العمر وطراز العربات يف 200 /9/30
جدول رقم ( ) 3

فئات العمر
للعربات
طراز
العربات

أقل من  3سنوات

 3وأقل من 10

 10وأقل من 13

اجلملة

-3-

 13وأقل من 20

 20فأكقر

اجلملة

جدول رقم ( ) 4

احلالة الفنية
للعربات
طراز العربات

توزيع عربات املرتو والرتام طبنا لطراز العربات واحلالة الفنية للعربات يف 200 /9/30
الوحدات الصاحلة (الشغالة)
عدد ( ) 1

مجلة املناعد

الوحدات الصاحلة
باملخازن ( ) 2

وحدات حتت
اإلصالح ( ) 3

اجلملة

-4-

وحدات منتظر
إصالحها ( ) 4

وحدات هالكة
وخردة ( ) 3

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

اجلـــمـلـة
()3(+)4(+)3(+)2(+)1

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م
جدول رقم ( ) 3
مسلسل

بيان بأمساء ادخطوط وبداية ونهاية وطول كل خط بالكيلو مرت والدقائق
وقيمة الت كرة يف 200 /9/30
اسم ادخط

بداية ادخط

نهاية ادخط

1
2
3
4
3
9
7
2
1
10
11
12
13
14
13
19
17
12
11
20
21
22
23
24
23
29
27
22
21
30

مجلة أطوال ادخطوط بالكيلو مرت
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طول ادخط
بالكيلومرت

متوسط طول
ادخط بالدقائق

قيمة الت كرة
بالنروش

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

حركة التشغيل للمرتو والرتام عن عام 200 / 200
جدول رقم ( ) 9
م

عدد وأطوال ادخطوط يف 200 /9/30
العدد

الطول بالكيلومرت

مجلة وحدات
املرتو /الرتام
باحلركة
()1

عدد األدوار
الفعلية
()2

عدد ساعات
التشغيل الفعلية

مجلة عدد الكيلو مرتات املنطوعة طوال العام
املنتجة
()3

اهلالكة
()4

اجلملة

1
2
3
4

اإلمجالي

مالحظات :

(  ) 1ينصد بها جمموع عدد الوحدات املرتو (الرتام) التى باحلركة خالل فرتة اإلحصاء سواء عملت طوال السنة أو جزء منها على أساس جتميعى يوما بيوم طوال الفرتة املطلوب عنها البيان
وك لك بالنسبة لعدد األدوار وعدد ساعات التشغيل وعدد الكيلومرتات املنطوعة 0
(  ) 2حيسب الدور على أساس املسافة املنطوعة ذهابا أو إيابا فنط ،أى أن ال هاب والعودة حيتسبا دورين0
(  ) 3الكيلو مرتات املنتجه هى التى قطعتها الوحدات فى عمليات ننل الركاب 0
(  ) 4الكيلو مرتات اهلالكة هى التى قطعتها الوحدات فى عمليات أخرى خالف ننل الركاب كعمليات تدريب السائنني أو اإلصالح أو فى قطع املسافة بني اجلراج وحمطات النيام وبالعكس0
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إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

حركة الركاب وقيمة االيرادات
عن عـام 200 / 200
جدول رقم ( ) 7
البيان

عدد الت اكر

اإليرادات باجلنيه

ركاب الت اكر ( عادية وخمفضة )
ركاب االشرتاكات (عادية وخمفضة) ( ) 1
ركاب البطاقات اجملانية ( ) 2
ركاب بدون أجر ( ) 3
اجلملة
عدد االشرتاكات املنصرفة خالل العام
أ -شهري .........................

ب -ربع سنوي .........................

جـ  -سنوي .........................

مالحظات:
(  ) 1حتول اشرتاكات (املرتو والرتام) إىل عدد ت اكر ركاب إشرتاكات كاآلتى :
 الشهري  30راكب اشرتاك الربع سنوي  130راكب اشرتاك السنوي  900راكب اشرتاك(  ) 2ميقل ه ا العدد ركاب البطاقات التى مينح مبنتضاها حق الركوب اجملانى للعاملني باملــرفق أو هيئات وشركات الننل
املتفق على معاملتهم باملقل وبعض الفئات ال ين مينحون ه ا احلق من أقارب العاملني باملرفق وغريهم 0
(  ) 3هم الركاب ال ين هلم حق الركوب اجملانى كرجال الشرطة واإلسعاف 0
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إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

عدد احلوادث واالصابات طبنا للنوع
عن عام 200 / 200
جدول رقم ( ) 2
البيـــــــــــــــــــــــان

عدد احلوادث
بدون إصابات
()1

احلوادث الناتج عنها إصابات
عدد احلوادث( ) 2

عدد النتلى

مصادمات
حريق
مشاا
خمالفة الركاب للوائح *
مشاجرات
أخرى ( تبني )
 ............................... ...............................اإلمجالي
* تشمل صعود الركاب للعربات ونزوهلم منها أثناء سريها وأية خمالفات أخرى من ه ا النوع.

-8-

عدد اجلرحى

إمجالي احلوادث
()2(+)1

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

املستلزمات السلعية املستهلكة خـالل العــام
أ -الوقود والزيوت والشحومات
جدول رقم ( ) 1
م

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

1

فحـــــــومــــــــــــات

2

مـــــــــــــــــــــازوت

3

ســــــــــــــــــــــوالر

4

ديــــــــــــــــــــــزل

3

كريوسني )(JET A1

9

بــــنزيـــــــــــــــــن

7

غـــــاز طبيعــــــــــي

2

بـــــوتاجــــــــــــــاز

1

زيوت وشحومـــــــــات

10

أخـــــــــرى

( النيمة باجلنيه )
املستهلك خــــــــــــالل العـــــــــــــام
وحدة قياس الكمية
كميــــــــــــــة قيمــــــــــــــــة

اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

تابع املستلزمات السلعية املستهلكــة خـــالل العام
ب  -الكهرباء
جدول رقم ( ) 10

م

البيان

كهرباء مشرتاا
الكمية
ك.و.س

النيمة باجلنيه

 1كهرباء مستخدمة يف التشغيل
2

كهرباء مستخدمة يف اإلنارة
اجلملة

- 11 -

كمية الكهرباء املنتجة ذاتيا
الكمية
ك.و.س

النيمة باجلنيه

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

تابع املستلزمات السلعية املستهلكــة خـــالل العام
جـ  -مستلزمات سلعية اخرى
جدول رقم ( ) 11
م

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

خامات

2

قطع غيـــار ومواد صيــــانه

3

مواد ومهمات متنوعة

4

أدوات كتابيـة ومطبوعـات

3

مـــــواد تعبئـــة وتغـــليف

9

ميـــــــــــــــــــــــــــــاا

7

أخـــــــرى

( النيمة باجلنيه )
قيمــــــة املســــــــــتهـــــلك خــــــــــــالل العـــــام
حمـــــــــــــــلي

اجلمـــــــــــــــــــــــــــــلة
(*) مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري0
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مســــــتـــــورد (*)

مجـــــــــــــلة

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

مصروفــــــات خدميــــــة
خـــالل العام
جدول رقم ( ) 12
م

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

مصـــروفــــــــات تشغــــــــــيـل لــــــدى الغـــــــــيـر (*)

2

مصـــروفــــــــات صيـــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــة (**)

3

مصـــروفــــــــات أحبــــــــــــــــاث وجتــــــــــــــــــارب

4

إجيــــــــــار مبانـــــــى ومـــــا فـــــى حكمهـــــــــــــــا

3

إجيــــــــــار أالت ومعـــــدات ووســائل ننــــل وانتنــــــــال

9

مصروفات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستنبال

7

مصـــروفــــــــــــــات ننـــــــــل وانتنـــــــــــــاالت (***)

2

مصـــروفــــــــــــــات اتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت

1

أتعـــــــاب حمــاسبيــــــــــــة وقـانــــــونيــــــــــــــــــة

10

مصروفــــات األمــــــــــن واملطــــــــــــــــــــــــــــــــافئ

11

مصـروفــــات التأمني ( يد السرقـة واحلريق وخيانة األمانة )

12

مكــافــآت لغيــر العامليـــن عــن خدمــــات مـــــــــؤداا

13

عمـــــــــوالت ومــصــــروفــــــــــات بنــكيــــــــــــــــة

14

العمــــــــــــــــــــــــــــــــوالت األخــــــــــــــــــــــــرى

13

مــصــروفـــات تدريب العامــلني (داخـل – خـارج) املنشــــأة

19

أخـــــــــــرى

النيمـــــــــــــــة بــاجلنيــــــه

اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
(*)التى تتحملها املنشأة عن األعمال التى متت بواسطة الغري على موارد ومنتجات مملوكة للمنشـأة وقيمـة املسـتحق ملنـاولي البـاطن نظـري
تنفي ماأسند إليهم من أعمال0
(**)التى تتحملها الوحدة نظري قيام الغري بأعمال صيانة على أصول املنشأة.
(***)تشمل بدالت اإلنتنال (بدل السفر)0
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إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

مصروفــــات أخـــــــــرى
خـــالل العــــام
جدول رقم ( ) 13
م

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

إجيــــــــارات أرايـــــــى زراعيـــــــــة ومبـــــــــــانى

2

فــــــــــــــــــــــــــــوائد ( حمليــــــه وخارجيــــــــه)

3

يــــــــــــرائب عنـــــاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

4

الضـــــــــرائب والرســـــــــــــــــوم السلعـــــــــــــــية:

النيمـــــــــــــة بــاجلنيــــــه

رســــــــــــــــــوم جـمركيــــــــة
رســـــــــوم إنتـــــــــــــــــــــــاج
حصـــــــــــيلة خـــــــــــــــزانــة
يريبـــــــــــة مبيعـــــــــــــــات
يرائب غري مباشرة على النشاط (*)
يرائب مباشــرة على الدخـــل (**)
3

أعبــــــــــــــاء وخسائـــــــــــر متنوعــــــــــــــــــة :
خسائــــر بيــع خملفـــــــات (***)
خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار
خســـــائر فـــــروق العمـــــــــلة
خســـــائر رامساليــــــــــــــــــة
تعويضـــــــــــات وغرامـــــــــات
تربعــــــــــات وإعـــــــــــــانات
أقساط التأمني ( املرتو والرتام )
مصروفــات سنـــــوات سابنـــــــة
ديــــــــــــون معــــدومـــــــــــه
إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك

9

أخـــــــــــــــرى
اجلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

(*) التى تفريها الدولة على ممارسه النشاط اإلنتاجى ومستلزماته مقل رسوم الدمغة ويريبة السيارات0
(**) تتمقل فى الضريبة على أرباح شركات األموال والضريبة على إيرادات رؤوس األموال املننولة وما شابهها
(***)الناجته عن بيع املخلفات باقل من قيمتها التنديرية0
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إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

إيــــــرادات النشـــــــاط
خــالل العـــام
جدول رقم ( ) 14
م
1

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
خــدمـــــــــات مباعـــــــــــــــة
 ايرادات الت اكر ايرادات االشرتاكات ايرادات رحالت وانتناالت خاصة ايرادات سياحة -خدمات مباعة أخرى

2

صافـــى مبيعــــات انتـــاج تـــــام

3

عائد مبيعـــــات بضـائع مشرتاة بغرض البيع

4

إيـــرادات تشغــــــيل للغــــــــــري

3

منــــــــــــح واعـــــــــــــــــانات

9

إيـــــــرادات استقـــمارات ماليــــة

7

فــــوائـــــــــد دائنــــــــــــــــــة

2

إجيــــــــــارات دائنــــــــــــــــــه

1

أربـــــــــــــــاح رامساليــــــــــــة

10

إيـــرادات سنــــوات سابنــــــــــة

11

أرباح بيع خملفات ومواد وقطع غيار

12

إيـــرادات و اربـــاح غـري عاديــــة

13

تعويضـــــــــات وغرامــــــــــــات

14

أخــــــــرى
اجلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله
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النيمـــــــــــــة بــاجلنيــــــه

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

حركــــة املخــــــــزون
خــالل العام
جدول رقم ( ) 13
م

( النيمة باجلنيه )
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

خــــــــامــــــــات

2

الوقود والزيوت والشحومات

3

أدوات كتابية ومطبوعات

4

قطع غيار ومواد صيانة

3

مــواد تعبئــــه وتغليــــف

9

مواد ومهمات متنوعة

7

خملفــــات وخــــــــــردا

2

أخــــــــــــرى

أول العــــــــــــــــام

اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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أخـــــــــــر العــــــام

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

األصـــــول وادخصـــوم املالــيــة
خــــــــــالل العـــام
جدول رقم ( ) 19
م

1

األصـــــــــــــــــــــــول

النيمـــة باجلنيه

مدينــــــــــون (عمــــــــــــــالء)

م

ادخصــــــــــــــــــوم (*)

1

حنـــوق الشــركــــاء (**)

أوراق ماليــة ( أسهـــم وســـــندات
2

2

قروض طويلة وقصرية األجل

وكمبياالت  000الــخ)
أوراق مالية ( أسهـم وسندات
3

أرصدا نندية لدى البنوك والصندوق

3

4

أصـــول ماليــــة أخــــرى( ت كر)

4

دائنــــــــون (عمــــــــالء)

3

التزامــات أخـــرى (ت كر)

وكمبياالت  000اخل)

(*) ادخصوم املالية = إمجاىل قيمة األصول القابتة خالل العام  +إمجاىل قيمة األصول املالية خالل العام
(**)تشمل رأس املال املدفوع  ،االحتياطي  ،املخصصات  ،اإلرباح وادخسائر املرحله0
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النيمة باجلنيه

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

حركة األصـــــــول القـــــابتـــــة
خــالل العـــام
جدول رقم ( ) 17
م

نــــــــــــــوع األصــــــــــــــــل

1

أرايـــــــــــــــــــــــــــــى

2

مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

3

آالت ومعـــــــــــــــــــــدات

4

وحـــدات الننـــل اململوكــه

3

وســــائل ننــــل وانتنــــال

9

عــــــــــــــــــــــدد وأدوات

7

أثاث ومعـــدات مكــــــاتب

2

برامـــــــــــج جاهـــــــــزة

1

أجهــــــزة حـــاسب آلــــــي

10

ثــروة حيوانيــة ومائيـــــــة
أصـــــــــول أخـــــــــــــرى

11

( النيمة باجلنية )
قيمــــــــة اإليافات خـــــــالل العام (*) قيمــــــة املســـتبعد
صــافـــى النيـــمة
(املباع واملدمر)خالل

أول العـــــــــــام

حمــــــــــــلية

مســـــــتوردة (**)

العـــــــــــــــام

اجلمــــــــــــــــــــــــــــلة
(*) تشمــل (اإليــافــات املشتــراا أو املنتجــة ذاتيــا).
(**) مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري0
(***) النيمة الصافية لألصل آخر العام = (النيمة الصافية لألصل فى أول العام  +قيمة اإليافات على األصل خالل العام) ( -اإلستبعادات  +إهالك العام)0
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قيمة اإلهـــالك
خـــــــالل العام

النيمـــــة الصافيــــة
آخـــــــر العام (***)

إستمارة رقم (  )111أ0م 0ت  0م

املشروعـــات حتــــت التنفيــــ
خالل العام
جدول رقم ( ) 12

م

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

تكـــويـــن استقمــــــارى (*)

2

إنفــــــاق إستقــــــــمارى (**)

( النيمة باجلنيه )
قيمــة الـرصيـد
أول العـــــــــام

قيـمـــــــــــة
اإليــافـــــات
خــــــالل العــام

قيـمــــة أصول
تكاملت ومعدة

قيمــة الـرصيــد

لإلنتـاج خـــالل

أخــــــــر العــام

العـــام

اجلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
(*) يتمقل فى اإلستقمارات التى ورد منابلها أصول مل تتكامل بعد لإلنتاج وحيسب كاآلتى:
قيمة الرصيد أخر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإليافات خالل العام – قيمة أصول تكاملت ومعدة لإلنتاج 0
(**) يتمـقل فــى اإلستقمــارات التى مل يرد منابلها أصول كالدفعات املندمـة واإلعتمـادات املسـتندية لشـراء األصـــول القابتــــة وحيســـب
كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد أخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أول العـــام  +قيمـــة اإليافــات خـالل العام 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إســم معطى البيـان .................................................................................. :
وظيفة معطى البيان ................................................................................. :
رقــــم التليفـــــون ................................................................................. :
خامت املنشأة
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