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تـــوضــع عالمة (√) داخــل املـــربـــع املنــــاســب0

 -1االســـــم التجـــــارى للمنشأة :

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

 – 8اسم الشركة التابع هلا املنشأة :

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

 -5اســــــــم احلائز /املدير املسئول:

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

 - 4صفة املنشآة :
 2فـــــرع

 1مركــز رئيسى

3

مفـــرده

 - 0الكيان القانونى:
 1مساهمــــة

2

توصية باألسهم

3

 4فرع لشركة أجنبية

5

فـــرديـــة

6

 7توصية بسيطة

8

واقـــــع

 9آخــرى ( تذكر)

 -9قيمه رأس املـــال املدفوع :
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باجلنية املصـــــرى
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تعليمات إستيفاء االستمارة
 -1تستوفى استمارة مستقلة للمركز الرئيسي فى حالة ما إذا كان يتبع هـذا املركـز أك ـر مـن فـرع وتسـتوفى فـى
االستمارة بيانات اجلداول اليت تنطبق على املركز الرئيسي فقط.
 -8يتم دمج بيانات املركز الرئيسى مع بيانات الفرع فى حالة ما إذا كان يتبع هذا املركز فرع وحيد أيا كان موقعه.
 -5فى حالة املنشآت التى ليس هلا فروع تستوفى استمارة واحدة شاملة بيانات املنشأة واملركز الرئيسي.
 -4تستوفى بيانات االستمارة عن سنة ميالدية تبدأ فى أول يناير وتنتهي يف أخر ديسـمرب مـن نفـس العـام وفـى حالـة
اختالف السنة املالية للمنشأة عن السنة املطلوبة حترر االستمارة عن السنة املالية اليت تقع سـتة أشـهر منهـا علـى
األقل فى السنة امليالدية املذكورة .
 -0إذا كانت املنشأة قد تأسست أو توقفت خالل سنة اإلحصاء فتستوفى هذه االستمارة عن فرتة النشاط الواقعة خالل
تلك السنة مهما كانت مدتها مع ذكر املدة 5
 - 9يراعى يف استيفاء جدول رقم (  ) 1اخلاص باملشتغلني ما يلي :
أ ـ املديــــرون  :مديرو األعمال م ل رؤساء وأعضاء جملس اإلدارة ومديرو اإلنتاج ومديرو اإلدارات
ب ـ اإلداريـون  :هم األفراد املسئولون عن األعمال اإلدارية
جـ ـ الكتبــــة  :املوظفـون التنفيـذيون لمعمـال املكتبيـة املختلفـة ( أفـراد – حسـابات – خمـازن – سـكرتارية
.......اخل )
د ـ األخصائيون  :يقصد بهم املتخصصون فى اجملاالت املختلفة كاملهندسني و األطباء والعلميني...اخل
هـ  -الفنيــون  :يقصد بهم العمالة املساعدة لمخصائيني م ل مساعدي املهندسني وغريهم 5
و  -مالحظون ومشرفون  :هم األفراد املناط بهم اإلشراف و الرقابة على اإلنتاج م ل رؤساء الصاالت واملالحظـون فـى
املنشآت الصناعية 5
ز  -عمــال التشغيـل  :هم العمال الذين يعملون على اآلالت أو يقومون بعمليات تتصل مباشرة مبراحل اإلنتاج .
ح  -عمـال خدمات فنية  :هم الذين يقومون بأعمال الصيانة وإدارة احملطات و الورش باملنشأة5
ط  -عمال البيع  :هم العاملون فى مراكز البيع التابعه للمنشآت الصناعية5
ي  -املشتغلون اآلخرون :تشتمل على عمال اخلدمات العامة وعمال األمن واحلراسة.
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 - 7يراعى يف استيفاء جدول رقم ( ) 6اخلاص باإلنتاج والطاقة اإلنتاجية واملخزون من اإلنتاج التام مايلى:
أ  -يدرج بهذا اجلدول مجيع املنتجات اليت تنتجها املنشأة وتشتمل على املنتجات الرئيسية واملنتجات ال انويـة علـى
ان يعطى لكل سلعه رقم مسلسل
ب  -تقاس الطاقة اإلنتاجية القصوى على مستوى املنشأة بالقدرة اإلنتاجية القصـوى للمرحلـة الرئيسـية بفـر
توافر جمموعة متكاملة من االشرتاطات كالصيانة املنتظمة وقوة عماله مدربه وتوافر مسـتلزمات اإلنتـاج
باملواصفات احملددة .
ويستبعد من حساب الطاقة القصوى ذلك اجلزء الذي الميكن حتقيقه بسبب إعداد االالت لإلنتاج والصـيانة
واالنتقال من عملية ألخرى يف حدود املعدالت الفنية.
ج  -تقاس الطاقة املتاحة على مستوى املنشاة بالطاقة اإلنتاجية ألضعف مرحلة إنتاجية.
د  -تقدر مجيع الطاقات على أساس ساعات عمـل املنشـاة املوضـحة باالسـتمارة خـالل العـام وبسـعر بيـع اإلنتـاج
الفعلي.
هـ  -يراعى فى حاله املنتجات املفرو عليها رسم أنتاج أو حصيلة خزانة أن يُقوم املنتج منها بسعر البيع الفعلى.
و  -أسباب قصور اإلنتاج الفعلي عن الطاقة املتاحة
تدرج أسباب قصور اإلنتاج الفعلي عن الطاقة املتاحة بالنسبة للكمية حبيث يكون جمموع النسب .%155
ز  -يراعى فى تدوين الطاقات ما يلى :
 الطاقة املتاحة أكرب من أو تساوى االنتاج الفعلى ( الكميه والقيمة ) 5 الطاقة القصوى أكرب من أو تساوى الطاقة املتاحة ( الكميه والقيمة ) 5ح  -التحويالت بسعر البيع
هى املنتجات التى يتم حتويلها للتشـغيل كمسـتلزمات إنتـاج لنشـاط صـناعي أخـر ملنشـاة أخـرى تابعـه لـنفس
الشركة.
 - 2تدون القيم والكميات باألرقام الصحيحة وعدم استخدام العالمات العشريه.
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بيان املركز الرئيسى والفروع التابعة له

م

البيــــــان

محافظة

أ-المركز الرئيسى
ب -فروع أدمجت بياناتها فى هذه االستمارة
1
2
3
ج -فروع لم تدمج بياناتها فى هذه االستمارة
1
2
3
4
5
6
يستوفى هذا البيان من المركز الرئيسي فقط

قسم  /مركز

شياخه/مدينه/قرية

رقم التنظيم واسم الشارع

رقم التليفون

النشاط االقتصادى

مالحظات
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العمـــــــالــــــــــة واألجـــــــــــــور

(القيمة باجلنيه)

جدول رقم ()1

عـــــــــدد املشتغليــــــــن فى آخر العام

م
فئــــــــات املشتغليــــــــــــــن
ذكـــور
1

أصحـــاب املنشــأة العاملني
بهـا

8
5
4
0
9
7
2

مــــــــــــديــــــــــــــــــــــرون
أخصائيـــــــــون وفنيــــــــــــون
مــالحظـــون ومشرفــــــــــــون
إداريــــــون وكتبـــــــــــــــــة
عمــال تشغيــل وعمـــال خدمــات فنيــــة
عمـــــــــــــال بيـــــــــــــع

6
15
11
18

مشتغلـــــــون آخــــــــــــرون
اجلمــــــــــــــــلة

دائميـــــــن
مجلــــة
إنـــاث

مــؤقتيــن (تشمل املويميني)
مجلــــة
ذكــــور إنـــاث

ذكــــور

مجــلــــــــة
مجلة
إنـــاث

مجلة األجور
النقدية خالل
العام (*)

بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجــــــــر

بــدون أجــر
بــأجـــــــر
بــدون أجــر
بــأجـــــــر

املــزايــــا العينيــــــــــة * *
مســـــاهمــــــــة املنشـــــــــأة فـــــــى التـــأمينـــــــات
اإلجتماعيــــــة
إمجــالي األجــور النقديــة والتأمينــات اإلجتماعيــة واملزايــا
العينية

(*) األجور النقدية  :تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملن والبدالت للمشتغلني املصريني واألجانب (عدا بدالت االنتقال)5
(**) املزايا العينية :تشمل ما يلى (األغذية واملالبس التى تصرف للمشتغلني املصريني واألجانب واالنتقاالت واخلدمات ال قافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............اخل) الذي تتحمله املنشأة 5
مشتغل
عـدد املشتغليــن األجـانـب فى املنشاة
مجلة أجور املشتغلني األجانب فى املنشأة

جنيه
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املستلــزمـات السلعـيـة املستهلكة خالل العام
أ  -اخلامات الرئيسيـة واملسـاعـدة
جدول رقم ()8

م

اســــــم السلعــــة بالتفصيــــل

(القيمة باجلنيه)

وحــدة قيــاس
الكميــة

حملـــــــــى
قيمــــة
كميـــة

املستهــلك خــــــــالل العــــــــام (*)
مستـــــــــورد
قيمــــة
كميـــة

مجــــــــــــلة
قيمــــة
كميـــة

اإلمجــــــــــــــــالي
(*) تتم ــل فــى كميــة وقيمــة اخلامات الرئيسية واملساعدة املستخدمــة فعـالً فى إنتـــاج السلــع خــالل العــام وليسـت بالضــرورة ان يكــون قــد تـم احلصـول عليـها خـالل العــام.
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تابع املستلــزمـات السلعـيـة املستهلكة خالل العام
ب  -الوقــود والزيـــوت والشحومـــات

جدول رقم ()5
م

(القيمة باجلنيه)

املستهـلك خــالل العـــام

وحـــــــدة قياس

البـيـــــــــان

الكميـــــة

1

فحــــــــــــــومات

8

مــــــــــــــــازوت

5

ســــــــــــــــوالر

4

ديــــــــــــــــزل

0

كيــروسيــــــن

9

بنـــزيـــــــــــن

7

غــــــــــــاز طبيـعــــــــــــى

2

بـــــوتــاجـــــاز

6

زيــــــــوت وشحــــومـــــــات

15

آخــــرى :

الكميــــة

اإلمجالـــــــــــى

تابع املستلــزمـات السلعـيـة املستهلكة خالل العام
ﺠ  -الكــــهرباء
( القيمة باجلنيه)
م

البيان

1

كهرباء مستخدمة يف التشغيل

8

كهرباء مستخدمة يف اإلنارة

5

االمجالـــــى

4

كهرباء مباعة للغري

كهرباء منتجة
كمية
قيمة
ك5و5س

كهرباء مشرتاه
كمية
قيمة
ك5و5س

القيمـــــــة

إستمـارة رقـم ( )015أ5م5أ  5ق
تابع املستلــزمـات السلعـيـة املستهلكة خالل العام
د – مستلزمات سلعية أخرى

(القيمة باجلنيه)

جـدول رقم ( )0

م

البيـــــــــــــان

1

قطــــع غـيــــــار ومـــــواد ومهمـــات

8

أدوات كتابيــة ومطبوعـات

5

مـــــــــواد تعبـئـــــــــة وتغليــــــف

4

ميــــــــــــــــاه (**)

0

أخرى

قيمـــــة املستهــلك خـــــــالل العــــــــام
حملــــــى

مستــــــــورد(*)

اإلمجالـــــــــــى

(*) مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري 5
(**) التشمل املياه الداخلة فى إنتاج السلع واليت تدخل ضمن اخلامات5

مجــــلة

إستمـارة رقـم ( )015أ5م5أ  5ق
مصروفــــات خـــــــــــدمية
خـــالل العــــام
جدول رقم ()9

م

البيـــــــــــــــان

1

مصـــروفــــــــــــــات تشغيل لدى الغيـر (*)

8

مصـــروفــــــــــــــات صيـــــــانــــــــــة (**)

5

مصـــروفــــــــات أحبـــــــــاث وجتـــــــــارب

4

إجيارات آالت ومعدات ووسائل نقل وانتقال

0

مصـــروفـــــات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال

9

مصـــروفــــــــــــــات نقل وانتقاالت (***)

7

مصـــروفــــــــــــــات اتصاالت

2

أتعـــــــــــاب حمــــاسبيــــــــة وقــــــــانـــــونيــــــــــة

6

مصروفــــات األمــــن واملطــــافئ

15

مصـــروفــــــــــــــات التأمني ضد السرقة واحلريق وخيانة األمانة

القيمــــة بــاجلنيــــــه

( ال تشمل األقساط )
11

مكــافــآت لغيــر العامليـــن عــــن خدمـــات مـــــــؤداه

18

عمـــــــــوالت ومــصــــروفــــــــات بنــكيـــــــــــــــة

15

العمـــــــــوالت األخــــــــــــرى

14

مــصــــروفــــــــات تدريب العاملني داخل وخارج املنشاة

10

مصــروفــــات خـــدميـــة أخــــــــــــرى
اإلمجالـــــــــــى

(*) املصروفات التى تتحملها املنشأة عن اإلعمال التى متت بواسـطة الغـري علـى مـوارد ومنتجـات مملوكـه للمنشـاة وقيمـة
املستحق ملقاولي الباطن نظري تنفيذ ما اسند إليهم من اعمال5
(**) املصروفـات التى تتحملها الوحدة نظري قيام الغري بأعمال صيانة على أصول املنشأة.
(***) تشمل بدالت االنتقال( بدل السفر ) 5

إستمـارة رقـم ( )015أ5م5أ  5ق
مصروفــــات أخـــــــــرى
خـــالل العــــام

جدول رقم ()7

م
1
8
5
4
0

9
7
2
6
15
11

18

البيـــــــــــــــان

القيمــــة بــاجلنيــــــه

إجيار عقارات ( مبانى وأراضى غري زراعية)
إجيار أراضى زراعية ومزارع
فوائد مدينة
ضرائب عقـــــارية
الضرائب والرسوم السلعية :
رسوم مجركية
رسوم إنتــــاج
حصيلة خزانه
ضريبة مبيعات
ضرائب غري مباشرة على النشاط (*)
ضرائب مباشرة على الدخل (**)
خسائر بيع أوراق مالية
أقساط تأمني ضد السرقة واحلريق
أعباء وخسائر متنوعة :
خسائر بيع خملفات (***)
خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار
تعويضات وغرامات
تربعات وإعانات
أخرى
اإلمجالـــــــــــى

( *) تتم ل فى الرسوم والضرائب غري املباشرة التى تفرضها الدولة على ممارسـه النشـاط االنتـاجى ومسـتلزماته
م ل رسوم الدمغة وضريبة السيارات 5
(**) تتم ل فى الضريبة على أرباح شركات األموال والضريبة على إبرادات رؤوس األموال املنقولة ما شابها 5
(***) هى اخلسائر الناجتة عن بيع املخلفات بأقل من قيمتها التقديرية 5

اخلدمات الصناعية التى قدمتها املنشأه للغري خالل العام ( ايرادات تشغيل للغري )
جدول رقم ()2

م
1
8
5
4

نــــــوع اخلــــدمـــــــــة

اإلمجالـــــــــــى

القيمـــــــة بــاجلنيــــــه

510
 )51أ.م.أ  .ق
إستمـارة رقـم (0

اإلنتـــاج والطـــاقة االنتــــاجية والمخــزون
جدول رقم

م

إسم السلعة
بالتفصيل

9

الدليل
السلعى
(* )

) القيمة بالجنيه (

وحدة
قياس
الكميه

الطاقة القصوى

كمية

قيمة

الطاقة المتاحة

كمية

قيمة

اإلنتاج بسعر
البيع(**)

كمية

قيمة

اسباب قصوراالنتاج الفعلى عن الطاقة المتاحة منسوبا
للكمية
عدم
عدم توافر
توافر نقص العمال
مواد أوليه
قطع غيار

صعوبات
التسويق

أخرى

جملة

التالف
والفاقد من
اإلنتاج
بسعر البيع

صــــــافى مبيعــــــات انتاج تام (***)
محليه
كمية

قيمة

تصدير
كمية

قيمة

جملة
كمية

قيمة

كمية

قيمة

المخزون من االنتاج التام

التحويالت
بسعر البيع

كمية

قيمة

اول العام
كمية

قيمة

أخر العام
كمية

قيمة

االجمالى
( * ) تترك الستخدام الجهاز
(** ) اإلنتاج التام بسعر البيع وهو يشمل{ صافى المبيعات  +اإلنتاج التالف والفاقد
 +التحويالت بسعر البيـع () +التغير فى مخزون إنتاج تام (المخزون من اإلنتاج التام
عن) }.
عبارةالعام
التام أول
اإلنتاج
المخزون
أخر
إجمالى المبيعات من اإلنتاج التام مستبعداً منها المردودات و المرتجعات و المسموحات .
تام هي
منإنتاج
مبيعات
العام-صافى
***)
(
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ساعه
ورديه
يوم

البضائع بغـــــر البيع

إستمـارة رقـم ( )015أ5م5أ  5ق

جدول رقم ( ) 15

م
1
8
5
4

البيــــــــــــــــان
صافى مبيعات بضائع بغر البيع
خمزون أول املدة
خمزون أخر املدة
(**)
املشرتيات بغر البيع

(*)

القيمة باجلنيه

(*) صافى مبيعات بضائع بغر البيع عبارة عن :
( مبيعات البضائع بغر البيع – املردودات و املرجتعات و املسموحات ).
(**) هى السلع اليت تشرتيها املنشأة بغر بيعها باحلالة اليت اشرتيت بها دون إجراء عمليات صناعية عليها.

إيرادات النشاط االخري
خالل العام

جدول رقم ()11

البيـــــــــــــــــــــان

م
1

خـــــــــدمـــــــات مبــــــاعــــــــــــــة (*)

8

املخلــفــــــــــــــات (**)

5

مشغــــوالت داخليـــــــة (***)

4

عــائـــد بضـائــع بغـــــــر البيـــــع (****)

0

إعـــــانات إنتــــــاج

9

فوائد دائنة

7

إجيارات دائنة حمصلة

2

إيرادات أوراق مالية

6

إيرادات وأرباح متنوعة :

القيمــة بــاجلنيـــه

أرباح بيع خامات ومواد وقطع غيار

)

تعويضات وغرامات
عموالت
15

أخرى
اإلمجالـــــــــــى

(* ) تتمــ ل فـى اإليـرادات التـى حتققــت للـوحـدة مـن مباشـرة النشـاط اخلـدمـى.
(**) هى عبارة عن القيمة التقديرية للمخلفات املتواجدة فعالً لدى املنشأة 5
(***) تتمـ ل فـى إنتـاج الــوحـــدة مــن األصــول البقصد البيع وإمنا بقصد اإلستخدام الـذاتى فـى
العمليات الرأيماليـــة5
(****){ بضائع بغر البيع (صافى مبيعات بغر البيـع  ±تغـري فـى خمـزون بضـائع بالتكلفـة) –
مشرتيــات بضائــع بغــر البيــع{ 5

إستمـارة رقـم ( )015أ5م5أ  5ق

حـــركــة املخــزون
خــالل العـــام
جدول رقم ()18

م

( القيمة باجلنيه )

البيــــــــــــــــان

1

إنتاج غري تام

8

خامات رئيسية ومساعدة

5

الوقود والزيوت والشحومات

4

مواد تعبئة وتغليف

0

قطع غيار ومواد ومهمات

9

مستلزمات سلعية أخرى
االمجاىل

أول العام

أخر العام

إستمـــــارة رقـــم ( )015أ5م5أ  5ق
االصول واخلصوم املالية
جدول رقم ( )15
م

االصول

1

مدينون (عمالء)

8

5

4

اوراق مالية (اسهم سندات
وكمبياالت....اخل)
ارصدة نقدية لدى البنوك
والصندق
اصول مالية اخرى

( القيمة باجلنيه )
القيمة

م

1

8

اخلصوم

حقوق الشركاء(*)
قرو طويلة وقصرية
االجل

5

اوراق مالية (كمبياالت)

4

دائنون (عمالء)

0

خصوم مالية اخرى

(*) تشمل راس املال املدفوع  ،االحتياطى  ،املخصصات  ،االرباح واخلسائر املرحلة

القيمة

حركة األصـــــــول ال ـــــابتـــــة
خالل العام
جدول رقم ( ) 14
نوع األصل

م
1

أراضى

8

مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

5

آالت ومعدات

4

وسائل نقل وانتقال

0

عدد وأدوات

9

أثاث ومعدات مكاتب

7

برامج جاهزة

2

أجهزة حاسب آلي

6

ثروة حيوانية ومائية

15

أصول أخرى

القيمة الصافية
لمصل يف أول
العام

( القيمة باجلنيه )
قيمة اإلضافات على األصل خالل قيمة االستبعادات
(*)
(املباع واملدمر من
العام
مستوردة(**) األصل) خالل العام
حملية

إستمـارة رقـم ( )015أ5م5أ  5ق

قيمة إهالك
العام

القيمة الصافية لمصل
(

أخر العام ***

االمجاىل
(*)تشمل ( اإلضافات املشرتاه أو املنتجة ذاتي ًا )
(**) مبعرفه الشركه او مبعرفة الغري
(***) القيمة الصافية لمصل أخـر العام = ( القيمة الصافية لمصل يف أول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام ) – ( قيمة االستبعادات  +إهالك العام )

)

إستمـارة رقـم ( )015أ5م5أ  5ق

املشروعـــات حتــــت التنفيــــــذ
خالل العام
جدول رقم ()10

م

(القيمة باجلنيه)

البيـــــــــــان

1

تكـــويـــن است مارى (*)

8

أنفــــــاق إست ــــــــمارى (**)

قيمــة الـرصيـد
أول العــام

قيـمــــة
اإلضــافـات
خــالل العــام

قيـمــــة أصول
تكاملت ومعدة

قيمــة الـرصيــد

لإلنتـاج خـــالل

أخـــر العــام

العـــام

اإلمجالـــــــــــى
(*) يتم ل فى اإلست مارات 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
(**) يتمـ ل فــى اإلست مــارات التى مل يـرد مقابلـها أصـول كالـدفعات املقدمـة واإلعتمـادات املسـتندية لشـراء األصـــول
ال ابتـــة وحيســب كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد أخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أول العـــام  +قيمـــة اإلضافــات خـالل العام 5

إستمـارة رقـم ( )015أ5م5أ  5ق
اســـــتبيان البـــيـــئة
س :1هل توجد نفايات او خملفات للمنشاة ?
1

نعم

2

ال

س :8ما نوع النفايات او املخلفات ?
1

صلبة 2

3

سائلة

غازية

س :5كيف يتم التصؤف فى النفايات او املخلفات ? (يسم بتعدد االجابات)
 1عن طريق بيعها

 5الردم فى اماكن خمصصة لذلك

 2االلقاء فى اماكن خالية

6

اعادة دورائها مبعرف املنشاة

اخـــــــــرى ( تذكر ):
 3االلقاء فى الرتع واملصارف
7
..............................................
.............................................
 4متعهدى مجع القمامة
.............................................
س :4هل مت توفيق اوضاع املنشاة مع متطلبات وزارة البيئة?
نعم (انتهى االستبان )

1

 2ال

س :0ماهى اسباب عدم توفيق اوضاع املنشاة مع متطلبات وزارة البيئة ? ( تذكر االسباب)
-1
-8
-5
-4

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أســم معطى البيـان ......................................................................... :
وظيفة معطى البيان ......................................................................... :
رقـم تليفـونه ...................................................................................:
خامت املنشأه

