إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م
ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـ ا اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  33لســنة  1690بشــأن ســرية
البيانات الفردية و املعدل بالقانون رقم  28لسنة 1682

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

رقم مسلسل املنشأة باإلطار (*)

إستمـــــارة (**)

إحصاء نشاط النقل اجلوى
لشركات القطاع العام  /األعمال العام /والقطاع اخلاص الوطنية
عـن عام 2011
اإلســــــم التجــــــاري للمنشــــأة :

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

النشاط اإلقتصادى الرئيسي للمنشأة:

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

عنــــوان املنشــــأة:
حمــــــــــــافظــــــــــــــــــــة:

قســــم /مـــركـــز:

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

حضــــــر /ريـــــــف:

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

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

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

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

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

الرقـــم الربيــــــدى:

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

القطــــــــــــــــــــــــــــــــــاع (***):
 -1عام/اعمال عام
رقـــــــــــم التليفـــــــــــــــــون/ ........................................ . :

 - 3استثمـــارى

 - 2خـــاص منظم
رقـــم ت 0احملمــــول :

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

الفـاكـــــــــــــــــــــــــــــــس :

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

املوقــــــــــــع اإللكـــــــــــرتونى:

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

املساحـــــة الكليـــة للمنشـــــأة :

..

الربيــد اإللكــرتونى:

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

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

مــرت مـــربــــع
%%

نسبــــة املســاحـــــة املستغلـــــة :
 هل مت إستيفاء بيانات املنشأة ؟ -ما هــــو سبب عدم االستيفاء ؟

1

نعــــــــــم

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 االستمارة قبل بدء االستيفاء0
(***) توضع عالمة ( ) أمام االجابة الصحيحة0

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

تعاريف وتعليمات إستيفاء االستمارة

أوال  :التعاريــــف :
أوالُ
 -1احلركة الدولية املنتظمة :
هي احلركة بني املطارات املصرية واملطارات الدولية االخرى مبواعيد حمددة0
 - 2احلركة الدولية الغري املنتظمة :
هي احلركة بني املطارات املصرية واملطارات الدولية االخرى مبواعيد غري حمددة0
 - 3احلركة احمللية املنتظمة:
هي احلركة بني املطارات املصرية وبعضها مبواعيد حمددة0
 - 4احلركة احمللية الغري منتظمة:
هي احلركة بني املطارات املصرية واملطارات وبعضها مبواعيد غري حمددة0

ثانيا  :التعليمــــات :
ثانياُ
طبقا لفئات العاملني وليست امجالية0
 جدول رقم ( )1جيب ان تدون األجور طبقاُ جدول رقم ( )3السعة (عدد املقاعد للطائرة الواحدة)0 جدول رقم ( )6جيب مراعاة أ ن تـدون كميـة وقيمـة الوقـود املسـتخدم حسـب نوعـك وإ ا كانـت وحـدةالكمية مغايرة فيجب أن تكتب الوحدة0
 -املساحة الكلية للمنشأة  :تشمل املبانى واألراضي والفضاء
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إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

العمـــــــــــــالة واألجـــــــــور

جدول رقم ( ) 1

(القيمة باجلنيك)

عـــــــــــــــــــــــدد املشتغليــــــــن فـــــــــــــى آخــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــام
م

فئــــــــــــــات املشـــــتغليــــــــــــــن

1

أصحـــاب املنشــأة العاملني بهـا

2

أفراد اخرون يعملون باملنشأة بــدون أجــر

3

مــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــرون

4

أخصائيـــــــــــون وفنيــــــــــــــــون

3

طيـــــارون وطاقــــــــم الضـــيافـــــة

9

مــالحظـــــــــون ومشرفـــــــــــــون

7

إداريــــــــــون وكتبـــــــــــــــــــة

8

عمــال تشغيل وعمـال خدمـات فنيـــة

6

عمـــــــــــــــــال بيــــــــــــــــــع

10

مشتغلـــــــــون آخـــــــــــــــــــرون

دائميـــــــــــــــــــــــــن
مجلــــة
كـــــور إنـــاث

مــؤقتيـــــــــن (تشمل املومسيني)
مجلــــة
كــور إنـــاث

مجــلــــــــــــــــــة
مجــــــلة
كــور إنـــاث

بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجــــــــر

11

اجلمــــــــــــــــلة

12

املــزايــــــــــــا العينيــــــــــة ( * *)

13

مســـاهمـــة املنشــأة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــة

14

إمجالي األجور والتأمينات اإلجتماعية واملزايا العينية

(*)تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشتغلني املصريني واألجانب (عدا بدالت االنتقال)
(**)تشمل ما تتحملك املنشأة للمشتغلني املصريني واألجانب من األغ ية واملالبس واالنتقاالت واخلدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............اخل 0
عامل
عـــدد العامـــلني األجــانـب فى املنشأة
مجلة أجور العاملني األجـانـب فى املنشأة

جنيك
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مجـــــــلة األجـور
خـــــالل العام (*)

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م
(*)

توزيع الطائرات اململوكة واملستأجرة طبقا للطراز وفرتة التشغيل
خـــالل العــــام
جدول رقم ()2

الطراز

فرتة التشغيل

أقـــــل مـن
 3ســــنوات

-3

- 10

املمـــــــــــــلوكة

املســــــــتأجـــــــرة

اجلمــــــــــــــــــلة
(*) ركاب  -بضاعة
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 20فـــأكـــثر اجملمــــــــــــوع

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

عدد طائرات الركاب اململوكة واملستأجرة طبقا للطراز والسعة واحلالة الفنية
خـــالل العــــام
جدول رقم ()3

الطـــــــــــــــــراز

عــدد الطائرات

احلـــــــــــــــــــــالة الفنيــــــــــــــــــــة

الســـــــــــعة
(عــــــدد املقاعد
للطائرة الواحدة) الشــــــــــغالة

املمـــــــــلوكــة

املســـــــــتأجــــــرة

اجلمــــــــــــــــلة
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حتــــــــــت االصالح
والكشوفات (باأليام)

مجــــلة عدد الطائرات

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

عدد طائرات البضائع اململوكة واملستأجرة طبقا للطراز
وكمية البضائع املنقولة واحلالة الفنية
خـــالل العــــام
جدول رقم ()4

الطــــــــــــــــراز

عـــــــــدد
الطائــــرات

كميــــة البضائع املنقولـــــة بالطن
املفرغـــــــــة

املشحونـــــــة

املمــلوكــــــة

املســــــــتأجــــــرة

اجلمــــــــــــــــــلة
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احلـــــــــــــــــــالة الفنيـــــــــــــــــة
حتت االصــــالح
الشــــغالة والكشوفـــات
(باأليـــــــــام)

مجــــلة عـــــدد
الطائـــــــرات

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

حركة الركاب الدولية (املنتظمة) باملطارات املصرية (*)
خـــالل العــــام
جدول رقم ()3
املطــــــــــــــــــــار

عــــــــــــــــدد الرحـــــــــــــــــــــــــــالت
وصـــــــــــــــــــول

عـــــــــــــــــــدد الركـــــــــــــــــــــــاب
وصـــــــــــــــــــــــــول

مغــــــــــــــــــــادرة

اجلمـــــــــــــلة
(*) تستوفى احلركة لكل مطار على حدة
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مغـــــــــــــــــــادرة

عابــــــــــــرون (ترانزيت)

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

حركة الركاب الدولية (الغري منتظمة) باملطارات املصرية (*)
خـــالل العــــام
جدول رقم ()9
املطــــــــــــــــــــــار

عــــــــــــــــــدد الرحــــــــــــــــــــــالت
وصـــــــــــــــــــــــــول

عـــــــــــــــــــــدد الركــــــــــــــــــــــــــــــاب
وصـــــــــــــــــــــــول

مغـــــــــــــــــــــادرة

اجلمــــــــــــــلة
(*) تستوفى احلركة لكل مطار على حدة
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مغـــــــــــــــــــادرة

عابــــــــــرون (ترانزيت)

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

حركة الركاب احمللية (املنتظمة) باملطارات املصرية (*)
خـــالل العــــام
جدول رقم ()7
املطـــــــــــــــــــــــار

عــــــــــــــــــــــدد الرحـــــــــــــــــــــالت
وصــــــــــــــــــــول

عـــــــــــــــــدد الركـــــــــــــــــــــــــــــــاب
وصـــــــــــــــــــــــول

مغـــــــــــــــــــــــادرة

اجلمــــــــــــــــــــلة
(*) تستوفى احلركة لكل مطار على حدة
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مغــــــــــــــــــــادرة

عابـــــــــرون (ترانزيت)

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

حركة الركاب احمللية (الغري منتظمة) باملطارات املصرية (*)
خـــالل العــــام
جدول رقم ()8
املطــــــــــــــــــــــــــــار

عـــــــــــــــــــدد الرحـــــــــــــــــــــــالت
وصـــــــــــــــــــــول

عـــــــــــــــــــــــــــدد الركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
وصــــــــــــــــــــــول

مغــــــــــــــــــــــادرة

اجلمـــــــــــــــلة
(*) تستوفى احلركة لكل مطار على حدة
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مغــــــــــــــــــــــادرة

عابـــــــــــرون (ترانزيت)

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

حركة البضائع الدولية (املنتظمة) باملطارات املصرية (*)
خـــالل العــــام
جدول رقم ()6
املطـــــــــــــــــــــــــار

عـــــــــــــدد الرحـــــــــــــــــــــالت
وصــــــــــــــــــول

كميـــــــــــــــة البضـــائــــــــــع بالطــــــــــــــــــــن
وصــــــــــــــــــول

مغــــــــــــــــــــادرة

اجلمـــــــــــــــــلة
(*) تستوفى احلركة لكل مطار على حدة
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مغــــــــــــــــادرة

عبـــــــــــــــور (ترانزيت)

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

حركة البضائع الدولية (الغري منتظمة) باملطارات املصرية (*)
خـــالل العــــام

جدول رقم ()10
املطــــــــــــــــــــــــار

عــــــــــــــــــدد الرحــــــــــــــــــــــــــالت
وصــــــــــــــــــول

كميـــــــــــــــــــــة البضـــائــــــــع بالطـــــــــــــــــــــــــن
وصـــــــــــــــــــول

مغــــــــــــــــادرة

اجلمــــــــــــــلة
(*) تستوفى احلركة لكل مطار على حدة
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مغـــــــــــــــــادرة

عبــــــور (ترانزيــــت)

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

حركة البضائع احمللية (املنتظمة) باملطارات املصرية (*)
خـــالل العــــام
جدول رقم ()11
املطـــــــــــــــــــــــار

عــــــــــــــــــدد الرحــــــــــــــــــــــــــالت
وصــــــــــــــــــــول

كميــــــــــــــــــــــة البضـــائـــــــــــــــــــع بالطـــــــــــــــــــــن
وصـــــــــــــــــــــول

مغـــــــــــــــــــــادرة

اجلمــــــــــــــــلة
(*) تستوفى احلركة لكل مطار على حدة
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مغـــــــــــــــــــادرة

عبــــــور (ترانزيــــت)

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

حركة البضائع احمللية (الغري منتظمة) باملطارات املصرية (*)
خـــالل العــــام
جدول رقم ()12
املطـــــــــــــــــــــار

عـــــــــــــــــــــدد الرحـــــــــــــــــــــالت
وصــــــــــــــــــول

كميـــــــــــــة البضـــائــــــــــــع بالطــــــــــــــــــــــــــــن
وصـــــــــــــــــــــول

مغـــــــــــــــــــادرة

اجلمـــــــــــــــــلة
(*) تستوفى احلركة لكل مطار على حدة
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مغــــــــــــــــــــــادرة

عـــــــــــــبور (ترانـــزيت)

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

املستلزمات السلعية املستهلكة خـالل العــام
أ -الوقود والزيوت والشحومات
جدول رقم ()13
م

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

1

فحـــــــومــــــــــــات

2

مـــــــــــــــــــــازوت

3

ســــــــــــــــــــــوالر

4

ديــــــــــــــــــــــزل

3

كريوسني )(JET A1

9

بــــنزيـــــــــــــــــن

7

غـــــاز طبيعــــــــــي

8

بـــــوتاجــــــــــــــاز

6

زيوت وشحومـــــــــات

10

أخـــــــرى (ت كــــر)

( القيمة باجلنيك)
املستهلك خــــــــــــالل العـــــــــــــام
وحدة قياس الكمية
كميــــــــــــــة قيمــــــــــــــــة

اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

تابع املستلزمات السلعية املستهلكـة خـالل العام
ب  -الـكــهــربـــاء
جدول رقم ()14

كهربـــــــــــاء مشـــــــــــــرتاة
م

البيـــــــــــــــــــــــــــان

1

كهرباء مستخدمة يف التشغيل

2

كهرباء مستخدمة يف اإلنارة

كمية الكهربــــــــــــاء املنتجــــة اتيا

الكميــــــــــــة
الكميــــــــة
القيمة باجلنيـــــــك
(ك.و.س)
ك0و0س

اجلمـــــــــــــــــــــــــــلة
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القيمـــــة باجلنيـــك

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

تابع املستلزمات السلعية املستهلكــة خـــالل العام
جـ  -مستلزمات سلعية اخرى

جدول رقم ()13
م

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

قطع غيـــار ومواد صيــــانك

2

أدوات كتابيـة ومطبوعـات

4

مـــــواد تعبئـــة وتغـــليف

3

ميـــــــــــــــــــــــــــــاا

9

أخـــــــرى ( ت كــــــــر)

(القيمة باجلنيك)
قيمــــــة املســــــــــتهـــــلك خــــــــــــالل العـــــام
حمـــــــــــــــلي

اجلمـــــــــــــــــــــــــــــلة

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

مجـــــــــــــلة

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

مصروفــــــات خدميــــــة
خـــالل العام
جدول رقم ()19

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 نقــــل وانتقــــــــال

9

مصروفات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال

7

مصـــروفــــــــــــــات نقـــــــــل وانتقـــــــــــــاالت (***)

8

مصـــروفــــــــــــــات اتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت

6

أتعـــــــاب حمــاسبيــــــــــــة وقـانــــــونيــــــــــــــــــة

10

مصروفــــات األمــــــــــن واملطــــــــــــــــــــــــــــــــافئ

11

مصـروفــــات التامني ( ضد 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

مصــــروفــــات خــدميــــــة أخـــــــــــرى (ت كـــــــــر)

القيمـــــــــــــــة بــاجلنيــــــك

اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
(*)التى تتحملها املنشأة عن األعمال التى متت بواسطة الغـري علـى مـوارد ومنتجـات مملوكـة للمنشـأة وقيمـة املسـتحق ملقـاولي
الباطن نظري تنفي ماأسند إليهم من أعمال0
(**)التى تتحملها الوحدة نظري قيام الغري بأعمال صيانة على أصول املنشأة.
(***)تشمل بدالت اإلنتقال (بدل السفر)0
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إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

مصروفــــات أخـــــــــرى
خـــالل العــــام
جدول رقم ()17

م

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

إجيــــــــارات أراضـــــــى زراعيـــــــــة ومبـــــــــــانى

2

فــــــــــــــــــــــــــــوائد ( حمليــــــك وخارجيــــــــك)

3

ضــــــــــــرائب عقـــــاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

4

الضـــــــــرائب والرســـــــــــــــــوم السلعـــــــــــــــية:

القيمـــــــــــــة بــاجلنيــــــك

رســــــــــــــــــوم جـمركيــــــــة
رســـــــــوم إنتـــــــــــــــــــــــاج
حصـــــــــــيلة خـــــــــــــــزانــة
ضريبـــــــــــة مبيعـــــــــــــــات
ضرائب غري مباشرة على النشاط (*)
ضرائب 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
مصروفــات تاميـن (تامني طائرات)
مصروفــات سنـــــوات سابقـــــــة
ديــــــــــــون معــــدومـــــــــــك
مصروفات تأمينية (سرقة – حريق – خيانك أمانك)
إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك

9

مصروفـــــــــــــات أخـــــــــــــــرى (ت كــــــــــــر)

اجلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

(*) التى تفرضها الدولة على ممارسك النشاط اإلنتاجى ومستلزماتك مثل رسوم الدمغة وضريبة السيارات0
(**) تتمثل فى الضريبة على أرباح شركات األموال والضريبة على إيرادات رؤوس األموال املنقولة وما شابهها
(***)الناجتك عن بيع املخلفات باقل من قيمتها التقديرية0
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إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

إيــــــرادات النشـــــــاط
خــالل العـــام
جدول رقم()18
م
1

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
خــدمـــــــــات مباعـــــــــــــــة
نقـــــــل البضـــائــــع
نقـــــــل الركـــــاب
خدمـات مباعـة اخـرى

2

صافـــى مبيعــــات انتـــاج تـــــام

3

صافـــى مبيعـــــات بضـائع مشرتاة

4

إيـــرادات تشغــــــيل للغــــــــــري

3

منــــــــــــح واعـــــــــــــــــانات

9

إيـــــــرادات استثـــمارات ماليــــة

7

فــــوائـــــــــد دائنــــــــــــــــــة

8

إجيــــــــــارات دائنــــــــــــــــــك

6

أربـــــــــــــــاح رامساليــــــــــــة

10

إيـــرادات سنــــوات سابقــــــــــة

11

أرباح بيع خملفات ومواد وقطع غيار

12

إيـــرادات و اربـــاح غـري عاديــــة

13

تعويضـــــــــات وغرامــــــــــــات

14

إيــــرادات متنوعة أخـــرى (ت كر)

اجلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك
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القيمـــــــــــــة بــاجلنيــــــك

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

قيمة حركــــة املخــــــــزون
خــالل العام

جدول رقم()16
م

(القيمة باجلنيك)
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

إنـتـــــــــــــاج تــــــــام

2

خامـات رئيسية ومساعـدة

3

الوقود والزيوت والشحومات

4

مــواد تعبئــــك وتغليــــف

3

قـطع غيـار ومواد ومهمات

9

خملفــــات وخــــــــــردا

7

أخــــــــــــرى (ت كــر):

أول العــــــــــــــــام

اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
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أخـــــــــــر العــــــام

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

قيم األصـــــول واخلصـــوم املالــيــة
خــــــــــالل العـــام
جدول رقم ()20
م

1

األصـــــــــــــــــــــــول

القيمـــة باجلنيك

مدينــــــــــون (عمــــــــــــــالء)

م

اخلصــــــــــــــــــوم (*)

1

حقـــوق الشــركــــاء (**)

أوراق ماليــة ( أسهـــم وســـــندات
2

2

قروض طويلة وقصرية األجل

وكمبياالت  000الــخ)
أوراق مالية ( أسهـم وسندات
3

أرصدا نقدية لدى البنوك والصندوق

3

4

أصـــول ماليــــة أخــــرى( ت كر)

4

دائنــــــــون (عمــــــــالء)

3

التزامــات أخـــرى (ت كر)

وكمبياالت  000اخل)

(*) اخلصوم املالية = إمجاىل قيمة األصول الثابتة خالل العام  +إمجاىل قيمة األصول املالية خالل العام
(**)تشمل رأس املال املدفوع  ،االحتياطي  ،املخصصات  ،اإلرباح واخلسائر املرحلك0
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القيمة باجلنيك

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

حركة األصـــــــول الثـــــابتـــــة
خــالل العـــام
جدول رقم ()21

م

نــــــــــــــوع األصــــــــــــــــل

1

أراضـــــــــــــــــــــــــــــى

2

مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

3

آالت ومعـــــــــــــــــــــدات

4

وحـــدات النقـــل اململوكــك

3

وســــائل نقــــل وانتقــــال

9

عــــــــــــــــــــــدد وأدوات

7

أثاث ومعـــدات مكــــــاتب

8

برامـــــــــــج جاهـــــــــزة

6

أجهــــــزة حـــاسب آلــــــي

10

ثــروة حيوانيــة ومائيـــــــة
أصـــــــــول أخـــــــــــــرى

11

قيمــــــــة اإلضافات خـــــــالل العام (*) قيمــــــة املســـتبعد
صــافـــى القيـــمة
(املباع واملدمر)خالل

أول العـــــــــــام

حمــــــــــــلية

مســـــــتوردة (**)

العـــــــــــــــام

اجلمــــــــــــــــــــــــــــلة
(*) تشمــل (اإلضــافــات املشتــراا أو املنتجــة اتيــا).
(**) مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري0
(***) القيمة الصافية لألصل آخر العام = (القيمة الصافية لألصل فى أول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام) ( -اإلستبعادات  +إهالك العام)0
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قيمة اإلهـــالك
خـــــــالل العام

القيمـــــة الصافيــــة
آخـــــــر العام (***)

إستمارة رقم (  )183أ0م 0ت  0م

املشروعـــات حتــــت التنفيــــ
خالل العام
جدول رقم ()22

م

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

تكـــويـــن استثمــــــارى (*)

2

إنفــــــاق إستثــــــــمارى (**)

(القيمة باجلنيك)
قيمــة الـرصيـد
أول العـــــــــام

قيـمـــــــــــة
اإلضــافـــــات
خــــــالل العــام

قيـمــــة أصول
تكاملت ومعدة

قيمــة الـرصيــد

لإلنتـاج خـــالل

أخــــــــر العــام

العـــام

اجلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــلة
(*) يتمثل فى اإلستثمارات التى ورد مقابلها أصول مل تتكامل بعد لإلنتاج وحيسب كاآلتى:
قيمة الرصيد أخر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإلضافات خالل العام – قيمة أصول تكاملت ومعدة لإلنتاج 0
(**) يتمـثل فــى اإلستثمــارات التى مل يرد مقابلها أصول كالدفعات املقدمـة واإلعتمـادات املسـتندية لشـراء األصـــول الثابتــــة
وحيســب كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد أخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أول العـــام  +قيمـــة اإلضافــات خـالل العام 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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