استمارة رقـم ( )000أ.م.أ.ق مركز رئيسى
ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه االستمارة
ألحكام القانون رقم  00لسنة  0660بشأن اإلحصاء
املعدل بالقانون رقم  32لسنة 0623

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

رقـم مسلسل االستمارة باحملافظة

(*)
(*)

القطاع
كود االستمارة

(*)

رقـم مسلسل املنشـأة باإلطـار

إستمــــــــــــارة
اإلحصاء الصناعى السنوى والسلعى
فــى منشــآت القطــاع العام  /االعمال العام
عــن السنـــة املالية املنتهيـــة فــــى 3000/6/00
االســــــم التجــــــاري للمنشــــاة :

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

النشاط اإلقتصادى الرئيسى للمنشأة:

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

عنــــوان املنشــــــــأة:
حمــافظــــة:

قســــم /مـــركـــز:

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

شياخة /مدينة /قرية:

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

اسـم الطريـق /التابـع:

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

رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

حضــــــر /ريــــــف:

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

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

أسم املنطقة الصناعية:

رقم املنطقة الصناعية:

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

رقم القطعة :

رقم اجملمعة /اجملاورة :

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

الرقــم الربيــــدى:

رقم التليفون/ ........ ............................................................... . :

الفاكــــــس :

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

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

املوقع اإللكرتونى :
اســم البــــاحــــــث:

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

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

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

رقم التليفون احملمول:
الربيد اإللكرتونى:

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

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

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

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

التوقيع:

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

التاريخ:

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

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

التوقيع:

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

التاريخ:

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

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

التوقيع:

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

التاريخ:

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

اســم املراجع امليدانى:
اسم املشـــــــــــرف:

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

(*) ترتك الستخدام اجلهاز0

استمارة رقـم ( )000أ.م.أ.ق مركز رئيسى
البيـــانـــات العـــــامــــة

توضع عالمة (√) على املربع املناسب

 -0االســـــم التجـــــارى للمنشاة :

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

 – 3اسم الشركة التابع هلا املنشأة :
 -0اســــــــم املديــــــر املســـئول:

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

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

 -4صفة املنشآة
 1مركــز رئيسى يتضمن حسابات الفروع

 2مركــز رئيسى ال يتضمن حسابات الفروع

 3فـــــرع

 4مفـــرده

 -0الكيان القانونى
 1مساهمــــة

2

توصية باألسهم

 3ذات مسئولية حمدودة

 4فرع لشركة أجنبية

5

فـــرديـــة

 6تضــــامـــن

 7توصية بسيطة

8

واقـــــع

 9آخــرى ( تذكر)

 -6قيمه رأس املـــال املدفوع :

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

باجلنيه املصـــــرى

 -7مصــدر ونسبه رأس املـــال
مصري:

% ..

عربي :

ا
إل
 -2عدد شهور العمل ج
شهر
الفعلية خالل العام :
م
/
/
 -6تاريخ بدء مزاولة االنشاط احلالي :
ل
مكتب:
الســجــــل التـــجـــارى:
 -00رقـــم
ـ
مكتب:
 -00رقـــم الســجـــل الصنــاعــى:
ـ
حمافظة:
 -03رقــم البـطـاقــةـ الضريـبـيـة:
 - 00القانون التابـع لهـ الشركــة :
300
67
ـ
1
1
ـ
ـ
حاصلة على شهادة األيزو؟
 – 04هل املنشأة
ـ
 2ال
 0نعم
ـ
إل
يف حالة االجابة ـ
بنعم اذكر رقم الشهادة
ج
ـ
م
ى
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ا
..........................

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

.

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

2

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

.

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

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

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

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

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

ل
احلسابات اخلتامية و امليزانية للمنشأة 0
 -ترفق صورة من 1ـ
ـ
ـ

%.

3

أجنيب :

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

%
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...............................................................

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

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

بتاريخ/ / :

بتاريخ/ / :

مكتب:

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

إستمارة رقـم ( )000أ.م.أ.ق مركز رئيسى

تعليمات إستيفاء االستمارة
 -0تستوفى استمارة مستقلة للمركز الرئيسي استمارة ()000أ0م0أ.ق مركز رئيسى ( لالدارة فقط) .
 -3تستوفى استمارة (  )000أ0م0أ.ق مكرر  /منشأة عن كل فرع (مصنع) تابع للمركز الرئيسى.
 -0اذا لــم يوجـــد فـروع او منشآت تابعه للشركة خالف املنشأة التى يقع بهـا املركـز الرئيسـى فتسـتوفى االسـتمارة
( )000أ0م0أ.ق مكرر /منشأة شامله بيانات املنشأة واملركز الرئيسى.
 -4تستوفى بيانات االستمارة عن سنة مالية تبدأ فى أول يوليو وتنتهي يف أخر يونيه من السنة التالية.
 -0إذا كانت املنشأة قد تأسست أو توقفت خالل سنة اإلحصاء فتستوفى هذه االستمارة عن فرتة النشاط الواقعة خـالل
تلك السنة مهما كانت مدتها مع ذكر املدة 0
 – 6يذكر اسم املنشأة وعنوانها املستوفى عنها االستمارة ( )000أ0م0أ.ق مكرر /منشأة وذلك علـى مسـتوى احملافظـه
والقسم وليس اسم وعنوان املركز الرئيسى 0
 – 7يكتب النشــــاط االقتصـــادى الرئيسى للمنشــأة ( الفــرع) وهـــو املنتج االساسى هلا او اخلدمــة التى تؤديهـــا
( النشاط الغالب) بصرف النظر عن النشاط الرئيسى للشركه ( املركز الرئيسى)0
 – 2تستوفى بيانات استمارة املركز الرئيسـى فـى حالـة الشـركات التـى نشـاطها الرئيسـى صـناعى أ مـا فـى حالـة
الشركات التى نشاطها الرئيسى مقاوالت أو تشييد وبناء أو غري ذلك فيكتفى باستيفاء االسـتمارة ( )000أ0م0أ.ق
مكرر  /منشأة عن كل ورشة على حدة 0
 - 6يراعى يف استيفاء جدول رقم (  ) 0اخلاص باملشتغلني ما يلي :
أ ـ املديــــرون  :مديرو األعمال مثل رؤساء وأعضاء جملس اإلدارة ومديرو اإلنتاج ومديرو اإلدارات 0
ب ـ اإلداريـون  :هم األفراد املسئولون عن األعمال اإلدارية 0
جـ  -الكتبـــة  :املوظفون التنفيذيون لألعمال املكتبية املختلفة ( أفراد – حسابات – خمازن –سكرتارية..اخل ).
د ـ األخصائيون  :يقصد بهم املتخصصون فى اجملاالت املختلفة كاملهندسني و األطباء والعلميني...اخل 0
هـ  -الفنيــون  :يقصد بهم املساعدين لألخصائيني مثل مساعدي املهندسني وغريهم 0
و  -مالحظون ومشرفون  :هم األفراد املناط بهم اإلشراف و الرقابة على اإلنتاج مثل رؤساء الصاالت واملالحظـون فـى
املنشآت الصناعية 0
ز  -عمــال التشغيـل  :هم الذين يعملون على اآلالت أو يقومون بعمليات تتصل مباشرة مبراحل اإلنتاج .
ح  -عمـال خدمات فنية  :هم الذين يقومون بأعمال الصيانة وإدارة احملطات و الورش باملنشأة0
ط  -عمال البيع  :هم العاملون فى مراكز البيع التابعه للمنشآت الصناعية0
ي  -املشـــــتغلون اآلخـــــرون :تشـــــتمل علـــــى عمـــــال اخلـــــدمات العامـــــة و األمـــــن واحلراســـــة.
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إستمارة رقـم ( )000أ.م.أ.ق مركز رئيسى
بيان املركز الرئيسى والفروع التابعة له

م

البيــــــان

محافظة

قسم  /مركز

شياخه/مدينه/قرية

رقم التنظيم واسم الشارع

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
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رقم التليفون

النشاط االقتصادى

مالحظات

إستمارة رقـم ( )000أ.م.أ.ق مركز رئيسى
العمـــــــالــــــــــة واألجـــــــــــــور
(القيمة باجلنيه)

جدول رقم ()0

عـــــــــدد املشتغليــــــــن فى آخر العام

م
فئــــــــات املشتغليــــــــــــــن

دائميـــــــن
ذكـــور

0

مــــــــــــديــــــــــــــــــــــرون

3

أخصائيـــــــــون وفنيــــــــــــون

0

مــالحظـــون ومشرفــــــــــــون

4

إداريــــــون وكتبـــــــــــــــــة

0

عمــال تشغيــل وعمـــال خدمــات فنيــــة

6

عمـــــــــــــال بيـــــــــــــع

7

مشتغلـــــــون آخــــــــــــرون

2
6

إنـــاث

مــؤقتيــن (تشمل املويميني)
مجلــــة

ذكــــور

إنـــاث

مجلــــة

مجـلة األجــور

مجــلــــــــة
ذكــــور

إنـــاث

مجلـــــــة

اجلمــــــــــــــــلة
املــزايــــا العينيــــــــــة (**)

 00مســـــاهمـــة املنشــــأة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــــــة
 00إمجالي األجور واملزايا العينية والتأمينات اإلجتماعية
(*) تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشتغلني املصريني واألجانب (عدا بدالت االنتقال)
(**) تشمل ما تتحمله املنشأة من األغذية واملالبس التى تصرف للمشتغلني املصريني واألجانب واالنتقاالت واخلدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............اخل 0
عدد المشتغلين االجانب فى المنشأة

مشتغل

جمله اجور المشتغلين االجانب فى الم ِنشأة
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جنيه

خالل العام (*)

إستمارة رقـم ( )000أ.م.أ.ق مركز رئيسى

املصروفـــــات و اإليـــــرادات (*)
خــــــالل العـــام

جدول رقم ()3
املصروفـــــــــــات

م

القيمة باجلنيه

م

اإليـــــــــــرادات

0

وقود وزيوت وشحومات

0

إعـــــــانات

3

قطع غيار ومهمات

3

إيرادات أوراق مالية

0

مواد تعبئة وتغليف

0

فوائد دائنة

4

أدوات كتابية

4

إجيارات دائنة حمصلة

0

امليـــــــــاه

0

اجيارات حمسوبة

6

اإلنـــــارة

6

أرباح رأيمالية

7

مصروفات صيانة

7

إيرادات سنوات سابقة

2

مصروفات أحباث وجتارب

2

تعويضات و غرامات

6

مصروفات نشر وإعالن وطبع ودعاية واستقبال وعالقات عامة

6

عموالت

00

مصروفات نقل وانتقاالت

00

إيرادات متنوعة

00

مصروفات اتصالت
تليفون – تلغراف  -فاكس  .. -اخل
انرتنت

03

تأجري أصول ثابتة (خالف العقارات) (**)

00

تكاليف خدمات املصاحل واملؤسسات

04

مصروفات خدمية متنوعة

00

اجيار عقارات فعلية (مباني و اراضي غري زراعية)

06

اجيار عقارات حمسوبة (مباني و اراضي غري زراعية)

07

اجيار أراضي زراعية و مزارع

02

فـــــــــــوائد

06

ضرائب عقارية

30

ضرائب مباشرة على الدخل

30

تعويضات و غرامات

33

تربعات و اعانات
اإلمجالـــــــــــــى

اإلمجالـــــــــــــى

(*) يذكر فى هذا اجلدول القيم التى ختص املركز الرئيسى و البنود التى ال ترد على مستوى املنشأة وإمنا ترد على مستوى الشركة 0
(**) تشمل مصروفات تأجري معدات ووسائل النقل 0

-6-

القيمة باجلنيه

حركة األصـــــــول الثـــــابتـــــة
خالل العام

جدول رقم ( ) 0
م

نوع األصل

0

أراضــــــــــــــــــــــــــــى

3

مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

0

آالت ومـعـــــــــــــــــــدات

4

وسائــــل نقــــل وانتقـــــال

0

عـــــــــــــــــــــــدد وأدوات

6

أثـــاث ومعــدات مكــاتــب

7

برامــــــــج جــــــــــــاهزة

2

أجــــهــــزة حاســــــب آلـي

6

ثـــروة حيوانــــية ومائــــية

00

أصـــــــــــــــــــــول أخرى

القيمة الصافية
لألصل يف
أول العام

قيمة اإلضافات على األصل
خالل العام
حملية

(*)

مستوردة

(**)

استمارة رقـم ( )000أ.م.أ.ق مركز رئيسى
( القيمة باجلنيه )
قيمة االستبعادات
(املباع واملدمر) من
األصل خالل العام

قيمة إهالك
العام

القيمة الصافية لألصل
أخر العام

االمجـــــــــــــــاىل
(*) قيمة اإلضافات تشمل ( اإلضافات املشرتاه أو املنتجة ذاتي ًا )
(**) مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري
(***) القيمة الصافية لألصل أخـر العام = ( القيمة الصافية لألصل يف أول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام ) – ( قيمة االستبعادات  +إهالك العام )
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(***)

إستمارة رقـم ( )000أ.م.أ.ق مركز رئيسى

أســم معطى البيـان .................................................................................. :
وظيفة معطى البيان ................................................................................. :
رقــــــــم تليفـون ................................................................................... :

ختـــم املنشــــــأة
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