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تعليمات إستيفاء االستمارة
 -0تستوفى بيانات اإلستمارة عن كل عمليات املبانى واإلنشاءات املدنية داخل اجلمهورية وتستبعد العمليات العسـكرية
والعمليات املنفذة خارج اجلمهورية .
 -8جتمع البيانات عن سنة ميالديةتبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخرديسمرب .
 -5ترفق مع اإلستمارة بعد إستيفاء بياناتها نسخة من امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية .
 -4يراعى فى إستيفاء اجلدول اخلاص باملشتلل ن ما يلى :
أ  -املديرون  :مديرو األعمال مثل رؤساء وأعضاء جملس االدارة ومدير و اإلنتاج ومديرو االدارات .
ب  -اإلداريون  :هم األفراد املسئولون عن األعمال االدارية.
ج  -الكتبة  :املوظفون التنفيذيون لألعمال املكتبية املختلفة (أفراد – حسابات – خمازن – سكرتارية 111إخل)
د  -األخصائيون  :يقصد بهم املتخصصون فى اجملاالت املختلفة كاملهندس ن واألطباء والعلمي ن.......إخل .
ﮬ  -الفنيون  :يقصد بهم املساعدين لألخصائي ن مثل مساعدى املهندس ن وغريهم .
و  -مالحظون ومشرفون  :هم األفراد املناط بهم اإلشراف والرقابة على اإلنتاج مثل رؤساء الصاالت واملالحظون .
ز  -عمال التشليل  :هم الذين يعملون على اآلالت أو يقومون بعمليات تتصل مباشرة مبراحل اإلنتاج .
ح  -عمال خدمات فنية  :هم الذين يقومون بأعمال الصيانة وإدارة احملطات و الورش با لشركة 1
ط  -عمال التشييد  :هم الذين يعملون بأعمال التشييد والبناء بصفة مباشرة .
ى  -املشتللون اآلخرون :تشمل عمال اخلدمات العامة و األمن واحلراسه.
 - 6يراعى يف استيفاء اجلدول اخلاص بالعمليات التى قامت الشركة بالعمل فيه خالل العام ما يلي :
أ -تدون العمليات التى مت العمل بها خالل العام سواء سبق العمل بها من سنوات سابقة أو سيتم استكماهلا فـى سـنوات
الحقة .
ب  -يستوفى بيان نوع العملية بأحد األنواع التالية :
مبانى ( سكنية – صناعية – صحية – تعليمية – إدارية أخـرى ) – طـرق وكبـارى وانفـاق – حمطـات (ميـاه -
جمارى – كهرباء )  -شبكات (مياه  -جمـارى – كهربـاء ) – حفـر آبـار ( ميـاه – بـرتول ) إنشـاءات صـرف ورى –
إنشاءات أخرى .
ج  -إمجاىل قيمة التعاقد للعملية تدرج قيمتها بعد آخر تعديل باالضافة أو احلذف .
د -قيمة ما مت تنفيذه خالل السنه تذكر قيمته كجزء من التعاقد كإيراد وليس على أساس التكلفة الفعلية وذلك
سواء مت بواسطة الشركة أو بواسطة مقاول الباطن .
 -5يراعى فى ا ستيفاء اجلدول اخلاص باخلامات املستخدمه خالل العام تذكر اخلامات املستخدمة فـى العمليـات الـواردة
فى اجلدول اخلاص بالعمليات التى قامت الشركة بالعمل فيها خالل العام مع مالحظة اآلتى :
أ -تدون بيانات اخلامات ( كالرمل واألمسنت ) التى تدخل فى مراحل خمتلفة من العمليـة ( كالبيـا والتبلـي )
مره واحدة .
ب -اخلامات املنتجة داخل ورش الشركة واملستخدمة فى العمليات يدون نصيب كل عملية منها حتت العمود املخصص
هلا كما لو كانت مشرتاه من اللري مثل الطوب واملواسري والبالط وأعمال النجارة .......
ج  -اخلامات التى تقوم الشركة بصرفها لللري نظري قيامه بأعمال مصنعية تدون أمام كل عملية .
د  -تعترب كل مقاولة من مقاوالت الباطن التى تقوم الشركة بها حلساب اللري شاملة املواد واملصنعية عملية مسـتقلة
تدون عنها اخلامات التى استخدمتها الشركة لتنفيذها وال تدون ايه خامات مقدمة من املقـاول األصـلى أو صـاحب
املقاولة .
 - 7تدون القيم والكميات باألرقام الصحيحة وعدم استخدام العالمات العشرية.
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(القيمة بالجنيه)

العمالة واألجور

جدول رقم()1

عـــــــــدد املشتلليــــــــن فى آخر العام

م

فئــــــــات املشتلليــــــــــــــن

دائميـــــــن
ذكـــور

0

أصحـــاب املنشــأة العامل ن بهـا

8

مــــــــــــديــــــــــــــــــــــرون

5

أخصائيـــــــــون وفنيــــــــــــون

4

مــالحظـــون ومشرفــــــــــــون

6

إداريــــــون وكتبـــــــــــــــــة

5

عمــال تشليــل وعمـــال خدمــات فنيــــة

7

عمـــــال التشييـــد والبنــــــاء

إنـــاث

مــؤقتيــن (تشمل املومسي ن)
مجلــــة

ذكــــور

إنـــاث

مجلــــة

مجــلــــــــة
ذكــــور

إنـــاث

مجــــــلة

بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجــــــــر

 2مشتللـــــــون آخــــــــــــرون

بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجــــــــر
بــــدون أجــــــــر

6

اجلمــــــــــــــــلة

01

املــزايــــا العينيــــــــــة * *

00

مســـــاهمـــة املنشــــأة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــــــة

08

إمجالي األجور والتأمينات اإلجتماعية واملزايا العينية

بــــــــأجــــــــر

(*) األجور :تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشتلل ن املصري ن واألجانب (عدا بدالت االنتقال)
(**) املزايا العينية :تشمل ما تتحمله الشركة للمشتلل ن املصري ن واألجانب من ( األغذية واملالبس واالنتقاالت واخلدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............اخل ) 1
عـدد املشتلليــن األجـانـب فى الشركة

مشتغل

مجلة أجور املشتلل ن األجانب يف الشركة

جنيه
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مجلة األجور
خالل العام (*)
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العمليات التى قامت الشركة بالعمل فيها خالل العام
(تعاقد اصلى)
جدول رقم ( )8
م

أسم العملية

(القيمة باجلنيه)
موقع
العملية

(حمافظة)

نوع
العملية

املقاولة
شاملة أم
مصنعية

إمجالي قيمة
التعاقد

قيمة ما مت تنفيذه خالل العام
بواسطة

الشركة/املقاول

بواسطة مقاوىل الباطن
شامل
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مصنعية

اجلملة

إمجالي قيمـة
ما مت تنفيذه
من العملية
حتى نهاية العام

اجلهة املتعاقد معها
االســم

القطــاع

اخلامات املستخدمه خالل العام
(تعاقد أصلى )

جدول رقم ( ) 5
م

اسم العملية
(من واقع جدول )8

إستمارة رقم ( )655أ1م1أ 1ق

حديد تسليح
بالطن

أمســـنت
بالطن

طــــوب
باأللف

رمل وزل
باملرت املكعب

كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية

قيمة

حوائ
أخشــاب وخرسانة
جاهزة (*) معدنية

مواســـــري

قيمة

(*) احلوائ واخلرسانة اجلاهزة هي املشرتاه فق وليست املصنعة مبعرفة الشركة 0
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قيمة

قيمة

أخرى
قيمة

(القيمة باجلنيه)
بــالط

خامات
ادوات
ادوات
ادوات صحية
معدنية كهربائية متنوعة

مجلة
اخلامات

قيمة

قيمة

قيمة

قيمة

قيمة

قيمة
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العمليات التى قامت الشركة بالعمل فيها خالل العام
(تعاقد من الباطن)
جدول رقم ()4
م

أسم العملية

(القيمة باجلنيه)
موقع
العملية

(حمافظة)

نوع
العملية

املقاولة
شاملة أم
مصنعية

قيمة ما مت تنفيذه خالل العام
إمجالي قيمة
التعاقد

بواسطة الشركة/
املقاول
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بواسطه مقاوىل
الباطن
مصنعية
شامل

اجلملة

إمجالي قيمة ما مت
تنفيذه من العملية
حتى نهاية العام

اجلهة املتعاقد معها
االســم

القطــاع

اخلامات املستخدمه خالل العام
(تعاقد من الباطن)

جدول رقم ( )6
م

اسم العملية
(من واقع جدول )4
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حديد تسليح
بالطن

أمسنت
بالطن

طوب
باأللف

رمل وزل
باملرت املكعب

كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية

قيمة

أخشاب

قيمة

(*) احلوائ و اخلرسانة اجلاهزة هي املشرتاه فق وليست املصنعة مبعرفة الشركة1
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حوائ
وخرسانة
جاهزة (*)

قيمة

(القيمة باجلنيه )

مواسري

معدنية

أخرى

قيمة

قيمة

بالط

قيمة

ادوات
ادوات
ادوات معدنية
كهربائية
صحية

قيمة

قيمة

قيمة

خامات
متنوعة

مجلة
اخلامات

قيمة

قيمة
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املستلزمات السلعية خالل العام
جدول رقم ()5

(القيمة باجلنيه)

م

قيمة املستهـــــلك خــــالل العـــــام

البيـــــــــــــان

0

وقــود وزيــوت وشحومات

8

قطــــع غــــــيار ومهمــــات

5

أدوات كتابيـــة ومطبوعــات

4

ميــــــــــــاه

6

كهربـــــــاء

5

أخـــــــرى

حمـــــــلي

مستــــــورد (*)

مجــــلة

اإلمجالـــــــــــى

(*) مبعرفة الشركة او مبعرفة اللري1
قيــم املخـزون خــالل العام (*)

جدول رقم()7

بيــــان

م
0

خامـــــــــات

8

وقود وزيوت شحومات

5

قطع غيار ومواد ومهمات

4

بضائع مشرتاه بلر البيع

6

خملفات وخردة

5

مستلزمات سلعية اخرى
االمجــــاىل

(القيمة باجلنيه)
أول العام

(*) يتعلق باململوك للمنشأة فق وال يشمل حلساب اللري
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أخر العام

إستمـارة رقـم ( )655أ1م1أ  1ق
مصروفــــات خدميـــة خـــالل العام
جدول رقم ()2

م

القيمــــة بــاجلنيــــــه

البيـــــــــــــــان

0

مصـــروفــــــــــــات تشليل لدى الليـر ومقاولي الباطن(*)

8

مصـــروفــــــــــــات صيـــــــانــــــــة (**)

5

مصـــروفــــــــــــات أحبــــــاث وجتــــــارب

4

إجيار أالت ومعدات ووسائل نقل وانتقال

6

مصـــروفـــــات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال

5

مصـــروفــــــــــــــات نقل وانتقاالت (***)

7

مصـــروفــــــــــــــات اتصاالت

2

أتعـــاب حمــاسبيــــة وقـانــونيــة

6

مصروفــــات األمــــن واملطــــافئ

01

مصـروفــــات التأم ن ضد السرقة واحلريق وخيانة األمانة(ال تشمل األقساط)

00

مكــافــآت لليــر العامليـــن عــن خدمـــات مــــؤداه

08

عمـــــــــوالت ومــصــــروفــــــــات بنــكيـــــــــــة

05

العمـــــــــوالت األخــــــــــرى

04

مــصــــروفــــــــات تدريب العامل ن داخل و خارج الشركة

06

مصــروفــــات خـــدميـــة أخـــــــرى
اإلمجالـــــــــــى

(*) املصروفات التى تتحملها الشركة عن اإلعمال التى متـت بواسـطة اللـري علـى مـوارد ومنتجـات هلوكـه للشـركة وقيمـة
املستحق ملقاولي الباطن نظري تنفيذ ما اسند إليهم من اعمال1
(**) املصروفـات التى تتحملها الوحدة نظري قيام اللري بأعمال صيانة على أصول الشركة.
(***)تشمل بدالت االنتقال (بدل السفر)1
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إستمارة رقم ( )655أ1م1أ 1ق
مصروفــــات أخـــــــــرى
خـــالل العــــام
خـــــالل العـــــام

جدول رقم ()6

م

البيـــــــــــــــان

0

إجيار عقارات (مباني وأراضي غري زراعية)

8

إجيارات أراضى زراعية ومزارع

5

فـــــــــوائد مدينـــة

4

ضرائب عقـــــارية

6

الضرائب والرسوم السلعية:

القيمــــة بــاجلنيــــــه

رسوم مجركية
رسوم إنتــــاج
حصيلة خزانه
5

ضريبة مبيعات

7

ضرائب غري مباشرة على النشاط (*)

2

ضرائب مباشرة على الدخل (**)

6

خسائر بيع أوراق مالية

01

أقساط التأم ن ضد السرقة واحلريق

00

أعباء وخسائر متنوعة :
خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار
تعويضات وغرامات
تربعات وإعانات

 12أخـــــــــــــــــرى
اإلمجالـــــــــــى
(*) تتمثل فى الرسوم والضرائب غري املباشرة التى تفرضها الدولة على هارسه النشاط االنتاجى ومستلزماته

مثل رسوم الدملة وضريبة السيارات0

(**) تتمثل فى الضريبة على أرباح شركات األموال والضريبة على إيرادات رؤوس األموال املنقولة وما شابهها
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إستمارة رقم ( )655أ1م1أ 1ق
ايــــرادات النشــــاط االخـــرى
خــالل العام
جدول رقم()01
م

البيـــــــــــــــان

0

خدمـــــات مباعــــــة (*)

8

إيـــرادات أوراق مالية

5
4

مشلــوالت داخليـــة تامة (**)
عائد بضائع مشرتاه بلر البيع (***)

6

إيرادات تشليل لللري

5

اعانات إنتاج

7

فوائد دائنة وحمصلة

2

اجيارات دائنه حمصله

6

املخلفـــــــات(****)

01

إيـــرادات وأربـاح متنوعة :

القيمــــة بــاجلنيــــــه

أربـاح بيع خامات ومواد وقطع غيار
تعويضات وغرامات حمصلة
عمــــــــــــــوالت
00

إيرادات أخرى
االمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل

(*) تتمثل فى االيرادات التى حتققت للوحدة من مباشرة النشاط اخلدمى1
(**) تتمثل فى انتاج الوحدة من االصول البقصد البيع وامنا بقصد االستخدام الذاتى فى العمليات الرامسالية1
(***) عائــد بضائــع مشرتاة بلــر البيــع = صافى مبيعات بضائع بلر البيع  -صافى مشرتيــات بضائــع
بلــر البيــع  ±التلري فى خمزون بضائع 1
(****) هى عبارة عن القيمة التقديرية للمخلفات املتواجدة فعالُ لدى الشركة وارباح بيعها فى حاله البيع 1

القيمة باجلنيه

قيمه االعمال التى مت تنفيذها خالل العام
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إستمارة رقم ( )655أ1م1أ 1ق

اآلالت واملعدات ووسائل النقل اململوكة للشركة
خالل العام
جدول رقم()00
م

النــــــــــــــوع

0

معــدات خـرسـانـيه

8

االونــاش

5

معــدات نقل أتـربـة

4

معدات حفـــر خاصة

6

معــدات دك

5

معــدات أسفلـت

7

وسائل نقــل

2

معــدات أخــرى

العـــــدد
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إستمارة رقم ( )655أ1م1أ 1ق

األصـــــول واخلصـــوم املالــيــة
خــــــــــالل العـــام

جدول رقم () 08
م

0

األصـــــــول

القيمة باجلنيه

مدينـون (عمـالء)

م

اخلصـــــوم

0

حقوق الشركاء (*)

أوراق ماليــــة ( أســــهم  -ســــندات -
8

8

قرو طويلة وقصرية األجل

كمبياالت  111اخل)
أوراق مالية ( أسـهم  -سـندات -
5

أرصدة نقدية لدى البنوك والصندوق

5

4

أصول مالية أخرى

4

دائنون (عمالء)

6

التزامات أخرى

كمبياالت  111اخل)

(*) تشمل رأس املال املدفوع  ،االحتياطي  ،املخصصات  ،األرباح واخلسائر املرحلة من سنوات سابقة1
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القيمة باجلنيه

إستمارة رقم ( )655أ1م1أ 1ق

حــركــة األصــول الثـابتـة خـالل العام

(القيمة باجلنيه)

جدول رقم ()05
نــوع األصــل

م
0

أراضـــــــى

8

مبانـي وإنشاءات ومرافق وطرق

5

آالت ومعــــدات

4

وسائل نقل وانتقال

6

عـــــــــدد وأدوات

5

أثاث ومعدات مكاتب

7

برامـــــج جاهـــــزة

2

أجهزة حاسب آلي

6

أصول أخــــــــرى

القيمة الصافية
لالصل فى أول العام

قيمة اإلضافات على االصل خالل العام (*)
حملية

مستوردة (**)

قيمة االستبعادات
(املباع واملدمر من
األصل) خالل العام

قيمة إهالك العام

االمجــــــالي

(*) تشمل ( اإلضافات املشرتاه أو املنتجة ذاتياً )
(**) مبعرفة الشركه او مبعرفة اللري1

(***) القيمة الصافية لالصل اخر العام = ( القيمة الصافية لالصل فى أول العام  +قيمة اإلضافات على االصل خالل العام ) ( -قيمة االستبعادات  +قيمة اهالك العام ) 1
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القيمة الصافية لالصل
أخر العام (***)

إستمارة رقم ( )655أ1م1أ 1ق

املشروعـــات حتــــت التنفيــــــذ
خالل العام

جدول رقم ()04

م

(القيمة باجلنيه)

البيـــــــــــان

0

تكـــويـــن استثمارى (*)

8

أنفــــــاق إستثــــــــمارى (**)

قيمــة الـرصيـد
أول العــام

قيـمــــة
اإلضــافـات
خــالل العــام

قيـمــــة أصول
تكاملت ومعدة

قيمــة الـرصيــد

لإلنتـاج خـــالل

أخـــر العــام

العـــام

اإلمجالـــــــــــى
(*) 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 1
(**) يتمـثل فــى اإلستثمــارات التـى مل يـرد مقابلـها أصـول كالـدفعات املقدمـة واإلعتمـادات املسـتندية لشـراء األصـــول الثابتــــة
وحيســب كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد أخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أول العـــام  +قيمـــة اإلضافــات خـالل العام 1
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إستمارة رقم ()655أ.م.أ.ق

اســــتبيان البيـــئة
س : 0هل توجد نفايات أو خملفات للمنشأة ؟
1

 2ال ( انتقل إىل س ) 4

نعم

س :8ما نوع النفايات أو املخلفات ؟ ( يسمح بتعدد اإلجابات )
 1صلبـــة

 3غازيـــــــة

 2ســــــائله

س :5كيف يتم التصرف فى النفايات أو املخلفات ؟ ( يسمح بتعدد اإلجابات )
 1عـــن طريـــــــق بيعها

 5الردم فى أماكن خمصصة لذلك

 2اإللقاء فى أماكن خالية

 6إعـــادة دورانها مبعرفــة املنشأة
 7أخــــــــــــــرى (تذكـــــر ):
........................................................
........................................................
........................................................

 3اإللقاء فى الرتع واملصارف
متعهدى مجع القمامة
4

س :4هل مت توفيق أوضاع املنشأة مع متطلبات وزارة البيئة ؟
1

نعم (انتهى االستبيان)

 2ال

س : 6ما هى أسباب عدم توفيق أوضاع املنشأة مع متطلبات وزارة البيئة ؟ ( تذكر األسباب )
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -0
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -8
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -5
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اســم معطى البيـان .................................................................................. :
وظيفة معطى البيان ................................................................................. :
رقـم تليفـونه ........................................................................................ :

خــتم الشركة
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إستمارة رقم ( )655أ1م1أ 1ق

أقـــــــرار

أقــــر أنـا /
بأن الشركة مل تزاول أي أعمال مقاوالت خالل عام ..........................
االســــــــم :
التـوقيــــع :
رقم البطاقة:
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