تعليمات عامة

إستمارة رقم (04ع) ا.م.خ

يجب اإللمام التام بالنقاط التالية وااللتزام بها عند استيفاء بيانات االستمارة :

 – 1تستوفى البيانات التعريفية الواردة بغالف االستمارة بالكامل وبكل دقةة مةم م ارةةاة عن ةنةوان المناةمة الم ةوب هةو ةنةوان المكةان الةزا يةفاول فية
الناا بصرف النظر ةن تبعيت لمكان آخر .

 -2تستوفى بيانات الجدول رقم ( )1من واقم الميفانية العمومية والحسابات الختامية وقيمتها مقربة ألقرب جنية ةةن السةنة الماليةة المنتهيةة قبةل اةهر
يولي من كل ةام عو ةن عا سن مالية تدخل فيها ستة عاهر ة ى األقل فى سنة البحث .

 -3تستوفى بيانات الجدول رقم ( )2ةن العام ين بالمنامة الزين يتقاضون مرتباتهم اهريا
ويراةى ةند استيفاء بيانات هزا الجدول ما ي ى :

( ع ) البيانات الم وبة بهزا الجدول تامل العام ين بمجر نقدا بالمنامة وال يدخل ضمنهم :
 -الزين يعم ون بمجر ةينى .

 الزين يعم ون بمجر نقدا ولكنهم تغيبوا ألا سبب من األسباب فى جميم عيام فترة الصرف ولم يتقاضوا عجو ار ةنها . المجندون حتى ولو كانت المنامة تصرف لهم عجورهم بالكامل عو جفء منها . -المبعوثون والمعارون الى جهة عخرا ول الوقت .

– التالميز الصناةيين التابعين لمعاهد التدريب المهنى الما عنهم لم يعينوا بالمنامة .

 العام ون غير المتفرغين ل عمل فى المنامة الةزين يتقاضةون مكافةنت نظيةر ةم هةم بهةا كاأل بةاء والمحاسةبون والمدرسةون … الة الةزينيعم ون فى غيرها من المنانت فى نفس الوقت .
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( ب ) المهنـــة :
هى الحرفة عو نوع العمل الزا يفاول الفةرد حاليا بالمنامة بالتفصيل ( مهندس مدنى  /بيب بارا  /ةامل تركيب فجاج  ....إل ).

 يراةى ةدم دمج المهن مم بعضها وتستوفى كل مهن ة ى حده. يدون عمام كل مهنة ةدد العام ين وساةات ةم هم وعجورهم خالل فترة الصرف وزلك لكل من الزكور واإلناث .( ج ) عن يكون متوس األجر النقدي فى كل مهنة واقم بين الحد األدني والحد األة ي لألجر في كل مهنة ة ي حده .
 – 0يراعى عند إستيفاء الجدول الثانى ما يلى :
 يستوفى ةدد العام ين وجم ساةات العمل المدفوةة األجر واألجور النقدية لكل من الزكور واإلناث خالل فترة الصرف لكل مهنة ة ى حدة . ساةات العمل هى ةدد الساةات التى يتقاضى العام ون ةنها عج ار نقةديا وتاةمل باإلضةافة إلةى سةاةات العمةل الفع يةة ( عصة ي  +إضةافية ) السةاةات المحتسةبة بةمجرفى عيام الع الت األسبوةية والرسمية واإلجافات .
 األج ةةور النقدي ةةة ة ةةن فتة ةرة الص ةةرف ه ةةى األج ةةور اإلجمالي ةةة بالجنية ة قب ةةل خص ةةم عي ةةة اس ةةتق اةات منه ةةا ( وتا ةةمل األج ةةر األصة ة ى واألج ةةر اإلض ةةافى والب ةةدالت الدوري ةةةواالستحقاقات الدورية األخرا مثل العموالت والمكافنت ) .
 الحد األدنى لألجر  :هو عدنى عجر ل ماتغل من جم األجور النقدية قبل خصم عا إستق اةات فى كل مهنة ة ى حده . الحد األة ى لألجر  :هو عة ى عجر ل ماتغل من جم ة األجور النقدية قبل خصم عا إستق اةات فى كل مهنة ة ى حده . -تستوفى البيانات الخاصة بالعام ين زكور عو إناث فى الخانات المخصصة لكل منهما كال ة ى حده .
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إستمارة رقم (40ع) أ.م.خ
تخضع صحة وسرية البيانات الواردة ألحكام القانون

جمهورية مصر العربية

رقم  35لسنة  1960بشان اإلحصاء

والمعدل بالقانون رقم  28لسنة 1982

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
غير مخصصة للبيع وتستوفى مجانا

رقم مسلسل المنشأة باإلطار (

)

إستمارة
إحصاء التوظف واألجور وساعات العمل عن شهر يولية 2011
) للعاملين بشركات القطاع العام/األعمال العام (
 -1إسم المنشأة واالسم التجارى للمنشأة  ................................................................. :عدد العاملين بالمنشأة
-2عنـوان المنشـأة
قس ــم  /مركــز ........... :

محافظــة ..................... :

شياخة  /مدينة  /قرية ..............:

اسم الطريق  ........................................... :اسم مالك المبنى  /رقم التنظيم  ........... :رقم التليفون  ................ :رقم الفاكس ................ :
 -3النشاط الرئيسى للمنشأة ................................................................................................................. :
 -4صفة المنشأة (* )

1

مركز رئيسى

2

فرع

3

مفردة

 -5عدد الفروع
 -6اسم معطى البيان  /المدير المسئول ...................................... :
هل تم إستيفاء اإلستمارة (*) :

1

نعم

اسم جامع البـيان ....................................... :
(*) توضع عالمة (

√

) على المربع المناسب

2

رقم التليفون .............................. :
ال

ما سبب عدم اإلستيفاء .............................. :

الوظيفة ....................................... :

التوقيع ........................... :

إستمارة رقم ( 40ع ) أ.م.خ
نوع فترة الصرف

عدد السطور المستوفاه

جملة األجور والمرتبات النقدية والعينية
خالل السنة المالية 2011/2010

جدول رقم (* )1
مسلسل

األجور والمرتبات

المكافآت السنويه والمنح
غيرالدوريــه

قيمة التأمينات اإلجتماعية

) القيمة بااللف جنيه (
قيمة المزايا العينية

الجملـة

إجمالى
* يستوفى من المركز الرئيسى والفروع التابعه له على أن تكون جملة الجدول مساويه لما هو وارد بالميزانية العمومية والحسابات الختاميه .
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إستمارة رقم ( 40ع ) أ.م.خ
عدد العاملين موزعين طبقاً للمهنه والنوع وجملة األجور بالجنيه وجملة
ساعات العمل المدفوعة األجر لهم عن شهر يوليه 2011

جدول رقم ()2

عدد

م

المهنه بالتفصيل للعاملين

النوع

1

2

3

ذكور

عدد العاملين ساعات العمل

جملة األجوروالمكافأت
والمنح قبل خصم

المدفوعة األجر

اإلستقطاعات بالجنيه

5

6

4

أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

تستوفى بيانات الجدول عن العاملين بالمنشأة الذين يتقاضون مرتباتهم شهرياً .

** متوسط األجر = جملة األجور والمكافآت والمنح قبل خصم االستقطاعات ÷ عدد العاملين
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متوسط األجر

الحد األدنى

الحد األعلى

بالجنيه**

لألجر بالجنيه

لألجر بالجنيه

7

8

9

إستمارة رقم ( 40ع ) أ.م.خ
عدد العاملين موزعين طبقاً للمهنه والنوع وجملة األجور بالجنيه وجملة
ساعات العمل المدفوعة األجر لهم عن شهر يوليه 2011
تابع  :جدول رقم ()2
عدد

م

المهنه بالتفصيل للعاملين

النوع

1

2

3

ذكور

عدد العاملين ساعات العمل
4

والمنح قبل خصم

المدفوعة األجر

اإلستقطاعات بالجنيه

5

6

أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور

أناث
تستوفى بيانات الجدول عن العاملين بالمنشأة الذين يتقاضون مرتباتهم شهرياً .
** متوسط األجر = جملة األجور والمكافآت والمنح قبل خصم االستقطاعات ÷ عدد العاملين
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و

جملة األجوروالمكافأت

متوسط األجر

الحد األدنى

الحد األعلى

بالجنيه **

لألجربالجنيه

لألجر بالجنيه

7

8

9
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عدد العاملين موزعين طبقاً للمهنه والنوع وجملة األجور بالجنيه وجملة
ساعات العمل المدفوعة األجر لهم عن شهر يوليه 2011

تابع  :جدول رقم ()2

عدد

م

المهنه بالتفصيل للعاملين

النوع

1

2

3

ذكور

عدد العاملين ساعات العمل

جملة األجوروالمكافأت
والمنح قبل خصم

المدفوعة األجر

اإلستقطاعات بالجنيه

5

6

4

أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

تستوفى بيانات الجدول عن العاملين بالمنشأة الذين يتقاضون مرتباتهم شهرياً .

** متوسط األجر = جملة األجور والمكافآت والمنح قبل خصم االستقطاعات ÷ عدد العاملين
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متوسط األجر
بالجنيه **
7

الحد األدنى

الحد األعلى

لألجر بالجنيه لألجر بالجنيه
8

9

إستمارة رقم ( 40ع ) أ.م.خ
عدد العاملين موزعين طبقاً للمهنه والنوع وجملة األجور بالجنيه وجملة
ساعات العمل المدفوعة األجر لهم عن شهر يوليه 2011

تابع  :جدول رقم ()2

عدد

م

المهنه بالتفصيل للعاملين

النوع

1

2

3

عدد العاملين ساعات العمل

جملة األجوروالمكافأت
والمنح قبل خصم

المدفوعة األجر اإلستقطاعات بالجنيه
ذكور

4

5

أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور
أناث

ذكور

أناث
تستوفى بيانات الجدول عن العاملين بالمنشأة الذين يتقاضون مرتباتهم شهرياً .
** متوسط األجر = جملة األجور والمكافآت والمنح قبل خصم االستقطاعات ÷ عدد العاملين
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6

متوسط األجر

الحد األدنى

الحد األعلى

بالجنيه **

لألجربالجنيه

لألجر بالجنيه

7

8

9

