استمارة رقم  /615أ .م.ت .م

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

تخضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه االستمارة
ألحكام القانون رقم  55لسنة  6611المعدل بالقانون
رقم  82لسنـة 6628

رقم مسلسل المنشأة
استمـارة
إحــصاء أحــكام اإلفـالس
عـن الـسنة القــضائية المنتهية
فـى 8168 / 68 / 56

مـحــــافــظــة ................................ :
إسم المحكمه ................................ :

الـتوقـيع............. :
رقـم التـليفـون ................................ :
إسم محرر اإلستمارة.......................... :
أمـين عام الـمحكمـه .................. :

الـتوقـيع............. :
رقـم التـليفـون ................................ :

خاتم المحكمة :

استمارة رقم  /615أ .م.ت .م

تعليمات إستيفاء اإلستمارة
 -6تـستـوفـي اإلستـمارة مـن المحـاكـم اإلقـتـصاديـة عـن الفـتـرة مـن  8168 / 6 / 6الـى .8168 / 68 / 56
 -8يستوفى الجدول رقم (  ) 6عن حاالت أحكام اإلفالس النهائية .
 -5يستوفى الجدول رقم (  ) 8لعدد حاالت األحكام التى تم إشهارها فعال .
 -4عند إستيفاء جدولى رقم (  ) 8 ( ، ) 6يتم كتابة النشاط اإلقتصادى بالتفصيل .
 -5يتم التوقيع على بيانات اإلستمارة وتختم بخاتم المحكمة المختصة .

(أ)

استمارة رقم  165أ 0م  0ت .م

عدد حاالت أحكام اإلفالس النهائية وقيمة الدين
خالل الفترة من  2012 / 1 / 1الى 2012 / 12 / 31
جدول رقم ( ) 1

(القيمة بالجنيه )
محل اإلقامة

م

إسم المفلس

الجنسية
المحافظة

* تترك الستخدام االدارة .

القسم/المركز

تاريخ
صدور
الحكم

قيمة الدين

النشاط اإلقتصادى

كود النشاط
االقتصادى*

مالحظات

(أ)

استمارة رقم  165أ 0م  0ت .م

عدد حاالت االحكام التى تم إشهارها وقيمة الدين
خالل الفترة من  2012 / 1 / 1الى 2012 / 12 / 31
جدول رقم ( ) 2

(القيمة بالجنيه )
محل اإلقامة

م

إسم المفلس

الجنسية
المحافظة

* تترك الستخدام االدارة .

القسم/المركز

تاريخ
صدور
الحكم

قيمة
الدين

النشاط اإلقتصادى

كود النشاط
االقتصادى*

مالحظات

استمارة رقم  165أ 0م  0ت .م

إجمالى عدد حاالت أحكام اإلفالس النهائية
وعدد حاالت االحكام التى تم إشهارها وقيمة الدين
خالل الفترة من  2012 / 1 / 1الى 2012 / 12 / 31
(القيمة بالجنيه )

* جدول رقم ( )3
م

البيــــان

1

عدد حاالت احكام اإلفالس النهائية

2

عدد حاالت االحكام التى تم إشهارها

3

إجمالى عدد الحاالت وقيمة الدين

* يترك هذا الجدول الستخدام االدارة .

عدد الحاالت

قيمة الدين

