جمهورية مصر العربية

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

استمارة رقم (  115أ .م .ت.م )
كود المحافظه
مســلســــل المنشــــأة باإلطـــــار

إستمــــارة
نشاط خدمات المرافق العامة التى تشرف عليها
مجالس المدن واألحياء حتى2013/12/31

تخضع صحة وسرية البيانات الــــواردة بهــــــذه االستمارة إلحكـام
القــانون رقـم  35لسنــة 1960بشــــأن سرية البيانات الفردية والمعدل
بالقانون رقـــــــم  28لســـــــــــــــــنة 1982

استمارة رقم ( 115أ .م  .ت  .م )

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه االستمارة
ألحكام القانون رقم  35لسنة  1960بشأن سرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  28لسنة
1982

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
كود احملافظة

مسلسل املنشاه باالطار

إستمــــــــــــارة
نشاط خدمات املرافق العامه التى تشرف عليها جمالس املدن واألحياء
حتى 2013/12/31
بيانات هذه الصفحه متأل مبعرفة اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واالحصاء
بيانات الزيارة :
الزيارة االوىل
تاريخ الزيارة 20 / / :

 -1استيفاء بيانات املنشأة ؟

الزيارة الثانية
20 / /

كلى

الزيارة األخرية
20 / /

مل تستوفى

جزئى

 -2اسباب عدم االستيفاء ( اجلزئى /الغري مستوفى )
املنشأة متوقفة نهائياً
رفض إعطاء البيانات

املنشأة متوقفة مؤقتاً
أخرى

هدم املنشأة

مل يستدل على املنشأة

تذكر ............................................................................................. :

بيانات املشتغلني فى استمارة نشاط خدمات املرافق العامه التى تشرف عليها جمالس املدن واالحياء
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

إسم املشتغل

الوظيفة االصلية

طبيعة العمل يف االحصائية
باحث
مراجع ميدانى
مشرف ميدانى
مراجع مكتبى
مشرف مراجعة
مرمز
مراجعة ترميز
مسجل بيانات
مراجعه تسجيل البيانات

التوقيع

استمارة رقم (  115أ .م .ت.م )
تخضع صحة وسرية البيانات الــــواردة بهــــــذه
االستمارة إلحكـام القــانون رقـم  35لسنــة1960
بشــــأن سرية البيانات الفردية والمعدل بالقانون
رقـــــــم  28لســـــــــــــــــنة 1982

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مســلســــل المنشــــأة باإلطـــــار

إستمــــارة

نشاط خدمات املرافق العامة الىت تشرف عليها
جمالس املدن واألحياء حىت 2013/12/31
 -1أسم الجهه ( الحى /مجلس المدينة ) :
 -2محافظـــة :

 -3قسم  /مركز:

 -4شياخة  /مدينة  /قرية :
 -5حضر /ريف :

حضر ()1

ريف ()2

 -6اســــــــم الطـــــــريق /التابـع:
 -7الــــــرقــــــــم البريـــــــــــدى:
 -8رقـــــــــــــــم التليفــــــــــــون:
 -9رقـــــــــــــــم المحمـــــــــــول:
 -10الفاكــــــــــــــــــــــــــــــــس:
 -11البريــــــد االليــــكتـــــرونى:
 -12الموقــــــع االليكتــــــرونى :
 -13نـوع القطاع التابع له المنشأة :

خاص ()2

حكومى ()1

 -14سنه تأسيس المنشـــأه الفعلى :

أعمال عام ()2

شهر وسنه بدء التشغيل :

 -15اسم معطى البيان ............................................................................................ …… :
-16الوظيفة ................................................................................................ …………. :
-17رقم المحمول :
-18رقم التليفون :

 -19التوقيع ........……………:

 -20التاريخ .........................……......……:

 يرجى من سيادتكم استيفاء بيانات االستمارة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ االستالم الفعلى -لالستفسار يرجى االتصال على رقم

24032167

فاكس 24024170

 -الرقم الداخلى ( مدير عام اإلدارة العامة للمرافق واإلسكان ) 422

استمارة رقم ( ) 115أ.م.ت.م

تعليمات استيفاء االستمارة
 1ـ تستوفى بيانات االستمارة حتى .2013/12/31
 2ـ تستتتوفى بيانتتات االستتتمارة دتتت التتتيشات التتتى جلتتال دييةتتا شليتتو الميجمتتد أل ال تتى لالتتتى تم ت

ا ت

الكا لن .
 3ـ تيلن البيانات بتط لاضح  .لفى حالد ديم لجو أى شت البيانات المطيوبد توضع دالشد ( ـتـ ) فتى المكتان
المتصص لذلك .
 4ـ فى حالد ديم توفا التيشد تيلن كيمد " ال جوجي " فى المكان المتصص ليبيان .
 5ـ تاادى اليقد التاشد فى استيفاء بيانات االستمارة لالتوقيع ديى البيانات شتت المتتصتيت بتالمليو أل ال تى
كالً فيما جتصه .
 6ـ رلدى فى تاتيب جيالل االستمارة تلانو الموضتودات ب يتي جمكتت لمكتتب اءحصتاء فصت كت شوضتو
ديى حيه .
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إستمارة رقم ( )115أ0م0ت.م

جدول رقم ( )1

اإلســـــكان
عدد تراخيص البناء والتعديل واهلدم حىت عام 2013
البيـــان

عدد تراخيص البناء

القطــاع

مباني سكنية مباني غري سكنية

عدد تراخيص

عدد تراخيص

التعديل

اهلدم
مبانى مبانى

مبانى

مبانى

سكنية

غري سكنيه سكنية غري سكنيه

خاص
عام
حكومي
الجملة

جدول رقم ( )2

عدد املباني السكنية والغري سكنية الىت مت إنشاؤها واالضافة عليها فى نطاق جملس
املدينة أو احلي حسب مستوى البناء والقطاع*
حىت عام 2013

القطاع

البيان

أقتصــــادى
عدد
املباني

عدد

مباني ســــكنية

عدد

الوحدات الغرف
السكنية

(**)

متوســـــط
عدد

عدد
املباني

فــــوق املتوسط

عدد

الوحدات

الغرف

السكنية

(**)

عدد املباني

عدد

عدد

الوحدات

الغرف

السكنية

(**)

خاص مرخص ( بناء )
خاص مرخص ( إضافة )
خاص غير مرخص ( بناء )
خاص غير مرخص ( إضافة )
عام ( بناء )
عام ( اضافه )
حكومى ( بناء )
حكومى ( اضافه )
• يسترشد فى استيفائها من اإلق اررات التي يقدمها أصحاب المباني التي تم بنائها خالل سنة اإلحصاء تطبيقا للقانون رقم  56لسنة  1964ماده رقم ()6
** تحتسب الصالة غرفه وال يحتسب دورة المياه او المطبخ

أسم المهندس المختص00000000
توقيع 00000000 /
أسم مدير اإلسكان والمرافق00000
توقيع 00000000 /
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عدد املباني
غري السكنية

استمارة رقم ( )115أ0م0ت.م

جدول رقم ( )3
خدمات أخرى
احلدائق واملتنزهات العامة داخل املدينة أو احلي حىت عام *2013
م

تابعة جمللس املدينة

البيـــان

العدد

1

حدائق الحيوان واألسماك مجانا

2

حدائق الحيوان واالسماك بايراد

3

حدائق النباتات والمتنزهات والمنتزهات العامة مجانا

4

حدائق النباتات والمتنزهات والمنتزهات العامة بايراد

تابعة جلهات أخرى**

املساحة باملرت 2

العدد

املساحة باملرت2

* يعتبر المنتزه متنزها عاما إذا كان الغرض االساسى هو استفادة الجمهور منه وليس لمجرد التجميل وبذلك ال تعتبر الخضرة
الموجودة على األرصفة بالشوارع منتزها عاما .
** تشمل الحدائق والمنتزهات العامة التابعة لوزارتي الري والزراعة وغيرها الموجودة داخل كردون المدينة أو الحي سواء كانت
برسم أو مجانا .

جدول رقم ()4

األسواق العمومية داخل املدينة أو احلي حىت عام *2013
اجلهه التابع هلا

م

أسواق اخلضر والفاكهة
العدد

املساحة باملرت 2

أسواق املاشية و احليوانات
العدد

املساحة باملرت2

مجلس المدينة
الشركة المصرية العامة لألسواق
شركات أخرى وأفراد

1
2
3

* ال تشمل األسواق المقامة في الشوارع

جدول رقم ()5
عدد البالجات ومنشآتها عدا القرى السياحيه حىت عام 2013

م

البيان

1

وحدات خلع المالبس

3

كبائن

2

حكومى

أعمال عام

خاص

العشش

4

شاليهات

6

بالجات

5

ً
توزيع املنشآت طبقا للقطاع

الكازينوهات ونوادي الشاطئ
اسم المهندس المختص……………… /

التوقيع...................:
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إستمارة رقم ( )115أ0م0ت.م

جدول رقم ( )6
بيانات اخلدمات العامة التابعة جمللس املدينة أو احلي حىت عام 2013
رقم
مسلسل

1

العدد حىت

البيـــان

2013/12/31

خدمات المياه والكهرباء داخل المدينة
أ  -عدد الحنفيات العمومية لمياه الشرب
ب– عدد لمبات وكشافات اإلنارة العامة بالشوارع

2

3

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

عدد سيارات النقل التابعة للمجلس أو الحى
أ – سيارات رش الطرق

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

ب – سيارات الكسح

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

ج – سيارات وعربات جمع القمامة

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

د – سيارات وعربات نقل الركاب

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

المنشآت البلدية العامة
دورات المياه العمومية

4

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

( رجـــال )

( ســيدات )

المجازر ونقط الذبح

......................
......................
......................
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إستمارة رقم ( )115أ0م0ت.م

جدول رقم ( )7
حجم القمامة الىت مت التخلص منها خالل عام 2013
حجم القمامة الىت

م

اسم اجلهة الىت قامت
بالتخلص من القمامة

مت التخلص منها
مرت مكعب

طن

 1مجلس المدينة أو الحي

 2شركات جمع القمامة

 3الزبالــــين

اإلجمالي
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طرق
التخلص

كميه التخلص
مرت
مكعب

طن

مكان مكبات

مقالب النفايات

إستمارة رقم ( )115أ0م.ت.م

جدول رقم ( )8

املساحة الكلية للربك واملستنقعات واملساحة الىت مت ردمها خالل عام 2013
رقم
مسلسل

املساحة الكلية للربكة
موقع الربكــة

العمـــق باملرت

فى بداية العام باملرت
املربع

اجلمــــــــــــــــــــلة
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املساحة الىت مت ردمها
خالل العام باملرت املربع

