استمارة رقم (  ) 45أ1م1خ

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

تخضع صحة وسرية البيانـات الـواردة بهـذه االسـتمارة
ألحك ـ ــام الق ـ ــانون رق ـ ــم ( )35لس ـ ــنة  0961المع ـ ــدل
بالقانون رقم ( )28لسنة 0982

غير مخصص للبيع وتستوفى مجانا

 -0أسم المنشأة:
 -2العن ـوان :
المحافظـة :
 -3التليفـون :
 -4النشاط االقتصادى الرئيسى :

استمارة *
إحصاءات إصابات العمل فى منشآت القطاع ( الحكومى والقطاع العام  /األعمال العام )
والقطاع الخاص للعاملين  05عامل فأكثر خالل عام 0505
مسلسل المنشأة باإلطار على مستوى المحافظة :
قسم /مدينة /مركز :
الف ــاك ــس:

 -5جملة عدد حاالت اإلصابات خالل العام :
 -6صفة المنشأة :

 0مركز رئيسى
 0حكومى

2

 -8الكيان القانونى :

 0مساهمة

2

 -9جنسية المنشأة :

 0مصرية

 -7القط ــاع :

 5توصية بسيطة
-01اسم معطى البيان أو المدير المسئول:
اســم البـاحـث :

اسم المراجع الميدانى :

اسم المراجع المكتبى :

 يراعى إتباع تعليمات استيفاء االستمارة

2

6
2

مسلسل المنشأة بالمحافظة

شياخة /قريـة :
البريد االلكترونى :
جملة عدد العاملين

فرع
عام /أعمال عام

 3مفرده
 3خاص

ذات المسئولية المحدودة

توصية باألسهم

3

فردية

 7جمعيات وأخرى

4

خاص استثمارى

 4تضامن
8

فرع لشركات أجنبية

أجنبية
تليفون :

الوظيفة :
التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التاريخ 211 / / :
التاريخ 211 / / :
التاريخ 211 / / :

التاريخ :

211 / /

خاتم
المنشأة

أهداف اإلحصائية :

تهــدف اإلحصائية إلـــى حصر واقعـــات إصابات العمـــل فى منشــآت القطاع الحكومى والقطاع العام  /األعمال العام والقطـــاع الخـــاص
 05عامـــــــل فأكثر بقصد التعرف على اآلتى :
 1ـ حجم إصابات العمل فى المنشآت السابق ذكرها.
 2ـ توزيع اإلصابات طبقا ً للقطاع والنوع وبعض الخصائص األخرى مثل فئات السن  ،شهور السنة  ،مكان وقوع اإلصابة
ونتيجة اإلصابة والسبب الخارجى لإلصابة  ،طبيعة اإلصابة  ،والعضو المصاب  ،الحالة التعليمية  ،أقسام المهن  ،والنشاط اإلقتصادى.
 3ـ معدل اإلصابة موزعة طبقا ً للقطاع والنوع والنشاط اإلقتصادى .
 4ـ معدل اإلصابة المميتة طبقا ً للقطاع والنوع .
 0ـ معدل تكرار اإلصابة طبقا ً للقطاع والنوع والنشاط اإلقتصادى .
 6ـ معدل أيام اإلنقطاع بسبب اإلصابة طبقا ً للقطاع والنوع والنشاط اإلقتصادى.
 7ـ معدل شدة اإلصابة طبقا ً للقطاع والنوع والنشاط اإلقتصادى .
 8ـ توفير البيانات الخاصة بإصابات العمل إلعداد الدراسات المحلية والمقارنات الدولية.

-0-

تعليمات استيفاء االستمارة

تعليمات عامة :
 -0تستوفى بيانات االستمارة لجميع حاالت إصابات العمل التى حدثت خالل العام اعتبا ار من أول يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر1
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-0فى حالة وجود فروع للمركز الرئيسى للمنشأة تستوفى استمارة مستقلة للمركز الرئيسى واستمارة لكل فرع من الفروع التابعة للمنشأة5

 -3يستوفى سجل إصابات العمل للمركز الرئيسى ولكل فرع من الفروع بحيث يبدأ برقم( )0فى بداية العام وينتهى بأخر رقم فى نهاية العام الميالدى 1
الغالف :
 -4فى حالة عدم حدوث أيه إصابات عمل خالل العام تستوفى بيانات غالف االستمارة بالكامل موضحا بالبند الخامس" ال توجد حاالت"  ،ثم يتم إستيفاء جـدول رقم()2
الخاص بعدد العاملين1
 -5إذا كان للمنشاة فروع فى البند رقم ( )6تسجل بيانات تلك الفروع بالجدول رقم ( )0الخاص بتلك الفروع 1
جدول رقم (: )0
 -6يدون به الفروع التابعة للمركز الرئيسى والبيانات الخاصة بها 1
جدول رقم (: )0
 -7يدون به عدد العاملين بالمنشأة موزع إلى ذكور  ،إناث  ،جملة وهو يمثل الحالة فى  30ديسمبر من كل عام وكذلك متوسط عدد ساعات العمل اليومية للعامل1
 -8جملة أيام العمل الفعلية خالل العام  ،وهي عبارة عن مجموع أيام العمل الفعلية التى إشتغلهاالعامل بالمنشأة خالل العام ( بعد خصم أيام الجمع والعطالت الرسمية وكافة
األجازات بأنواعها ) 1
 -9جملة ساعات العمل الفعلية للعاملين خالل العام = حاصل ضرب أيام العمل الفعلية للعامل خالل العام  Xمتوسط عدد ساعات العمل اليومية للعامل  xعددالعاملين .
جدول رقم (: )3
 -01يدون به رقم مسلسل  ،أسم المصاب  ،النوع ( ذكر  /أنثى )  ،السن بالسنوات الكاملة  ،الحالة التعليمية  ،المهنة بالتحديد  ،مدة م ازولة المهنة  ،شهر حدوث اإلصابة ،
مكان حدوث اإلصابة  ،السبب الخارجى لإلصابة  ،العضو المصاب  ،نوع اإلصابة  ،عدد أيام االنقطاع  ،نتيجة اإلصابة 1
-00الحالة التعليمية يدون به إحدى الحاالت اآلتية  :يق أر ويكتب – أعلى مؤهل حصل علية الفرد ( ابتدائية – إعدادية  111الخ ) 1
 -02المهنة تدون بالتفصيل مثل ( كاتب حسابات – سمكرى سيارات – نجار مسلح – عامل لف وحزم – تباع  111الخ ) 1
 -03مدة مزاولة المهنة تستوفى للعامل المصاب بالسنوات الكاملة 1
 -2بالطريق إلى العمل
 -04مكان حدوث اإلصابة تدون بها إحدى الحاالت اآلتية  -0 :فى مكان العمل
 -4بالطريق الي او أثناء تأدية مأمورية خارج مقر العمل 1
 -3بالطريق من العمل
 -05السبب الخارجى لإلصابة وهى إحدى الحاالت اآلتية :
أ  -حوادث النقل  :مثل حوادث السكة الحديد  ،المترو  ،الترام  ،المركبات بأنواعها  111الخ 1
ب – حدوث التسمم العارض :مثل التسمم بالعقاقير  ،واألدوية  ،والغازات  ،واألبخرة  111الخ 1
ج – مضاعفات أثناء الرعاية الجراحية والطبية  :مثل نزف عارض أثناء الرعاية الطبية  111الخ 1
-0-

د -حوادث النيران أو اللهب  :مثل حوادث إشتعال النيران فى مبنى أو حوادث مواد سريعة االلتهاب  111الخ 1

ه  -حوادث ذات طبيعة صناعية  :مثل حوادث االصطدام العارض بجسم صلب أو احتباس داخل أشياء أو حوادث آالت ميكانيكية أو أدوات وأشياء قاطعة أو ثاقبة أو
حوادث انفجار أو قذيفة أو مواد متفجرة أو مواد ساخنة أو أبخرة أو حوادث تيار كهربائى  111الخ 1

و -حوادث الغوص أو الغرق واألجسام الغريبة  :وتشمل كذلك استنشاق أو ابتالع طعام أو أشياء أخرى أو دخول أجسام غريبة  111الخ 1
ز – أسباب شخصية  :مثل عدم االنتباه أو االنتحار أو التسمم سواء بمواد صلبة أو سائلة أو غازية  111الخ

ح -القتل او إلحاق اإلصابة عمدا بواسطة آخرين  :تشتمل القتل أو المشاجرة أو االغتصاب أو االعتداء بمواد كاوية أو قاطعة أو ثاقبة  111الخ1

ط – حوادث أخرى غير محددة  :مثل السقوط من مكان مرتفع وكافة اإلصابات بوسائل أخرى أو غير محددة1

 -06العضو المصاب  :مثل العين اليمنى أو اليسرى أو الساق اليمنى أو الساقين أو القدم اليسرى  111الخ1
 -07طبيعة ( نوع ) اإلصابة  :وهى إحدى الحاالت اآلتية :

أ  -الكســر  :مثل كسر بالجمجمة أو عظام الوجه أو كسر بالعمود الفقرى أو بالجذع أو بالحوض أو بالعضد  111الخ 1

ب -الخلع أو القطع أو الثنى بالمفاصل والعضالت المجاورة حولها :وتشمل خلع بالكتف أو ثنى بالساق أو القدم  111الخ 1
ج -إصابات داخل الجمجمة واصابات داخلية تشمل األعصاب  :مثل االرتجاج أو التهتك أو الرض بالمخ  1111الخ 1

د -إصابات داخلية بالصدر والبطن والحوض  :مثل إصابات القلب أو الرئة أو الكبد أو بأحد أعضاء الحوض  111الخ 1

ه  -جروح مفتوحة بالرأس والرقبة والجذع  :مثل جروح العين ،اآلذن  ،الرقبة أو الصدر أو الظهر بما فى ذلك البتر 11الخ 1

و -جروح مفتوحة باألطراف العلوية أو السفلية أو إصابات األوعية الدموية  :مثل الجروح أو البتر فى أحد األطراف العلوية  ،السفلية  ،بجانب إصابات األوعية الدموية
بالرأس أو بالرقبة أو الصدر أو بالحوض  111الخ 1

ثار واضحة على سطح الجلد وتشمل إصابات الوجه والرقبة أو فروه الرأس أو بأحد األطراف  111الخ1
ز -اإلصابات السطحية  :هى تلك اإلصابات التى ال تترك آ ا

ح -تأثير دخول جسم غريب فى فتحة من فتحات الجسم  :تشمل دخول جسم غريب فى العين أو األذن أو األنف أو الفم  111الخ1

ط – حروق  :وتشمل الحروق بأحد أعضاء الجسم أو األطراف  111الخ 1

ى – التسمم والتأثيرات السامة  :وتشمل التسمم بالعقاقير واألدوية  ،أو تأثير السموم والمواد الكيماوية  111الخ 1

ك – إصابات أخرى غير محددة ومضاعفات مبكرة لإلصابة  :وتشمل المضاعفات المبكرة لإلصابة أو إصابات غير معينة  111الخ 1

 -08نتيجة اإلصابة  :يدون بها ما يلى  :شفاء – عجز كلى – (  %35فأكثر ) – عجز جزئى ( أقل من  –– ) %35تحت العالج ـ وفاة 5
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ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ )  ( ٤٥ﺃ ٠ﻡ ٠ﺥ

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )(١

ﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ) * (
ﻤﺴﻠﺴل

ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ

ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ

ﻗﺴﻢ  /ﻣﺮﻛﺰ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
* ﯾﺴﺘﻮﻓﻰ ھﺬا اﻟﺠﺪول ﺑﺈﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻰ ﻓﻘﻂ٠
*اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﯿﻔﺎء إﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﺠﺪول .
-٤-

رﻗﻢ اﻟﺘﻠﯿﻔﻮن

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﻔﺭﻉ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ )  ( ٤٥ﺃ٠ﻡ٠ﺥ

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )(٢
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺠﻤﻠﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻹﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻰ ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ

ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻰ ٢٠١٠ / ١٢ / ٣١
ﺫﻜﻭﺭ

ﺇﻨﺎﺙ

ﺠﻤﻠﺔ

ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل

-٥-

ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻴﺎﻡ

ﺠﻤﻠﺔ ﺴﺎﻋﺎﺕ

ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻹﻨﻘﻁﺎﻉ

ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ )  ( ٤٥ﺃ .ﻡ.ﺥ

ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) ( ٣

ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺨﻼل ﻋﺎﻡ
ﺭﻗﻡ

ﺍﺴــﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ

ﻤﺴﻠﺴل

)ﺜﻼﺜﻴﺎﹰ (

١

٢

ﺍﻟﻨﻭﻉ

ﺍﻟﺴﻥ

)ﺫﻜﺭ /ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕ

ﺃﻨﺜﻰ(

ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ

٣

٤

ﺍﻟﺤﺎﺍﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــ
ﺓ) ﺃﻋﻠﻰ

ﺷﮭﺮ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل

ﻤﺅﻫل ﻟﻠﻔﺭﺩ(

٥

٦

ﺣﺪوث

اﻹﺻﺎﺒﺔ

٢٠١٠

ﻤﻜﺎﻥ

ﺍﻟﺴﺒﺏ

ﺤﺩﻭﺙ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ

ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ

ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ

٨

٩

٧

-٦-

ﺍﻟﻌﻀﻭ

ﻁﺒﻴﻌﺔ )ﻨﻭﻉ( ﻋﺩﺩ ﺃﻴﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ

ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ

١٠

١١

ﺍﻹﻨﻘﻁﺎﻉ

ﻧﺘﯿﺠــﺔ اﻹﺻﺎﺑــــﺔ )
ﺷﻔﺎء أو ﻋﺠﺰ ﻛﻠﻰ أو
ﺟﺰﺋﻰ أو ﺗﺤـﺖ اﻟﻌـــﻼج
أو وﻓﺎة(

١٢

١٣

ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
ﻁﺭﻴﻕ ﺼﻼﺡ ﺴﺎﻟﻡ

٢٠٨٦ : ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺭﻴﺩ

ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺼﺭ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ

٢٤٠٢٤٠٩٩  ـ ﻓﺎﻜﺱ٢٤٠٢٣٠٣١ : ﺘﻠﻴﻔﻭﻥ
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