استمارة رقم ( )252أ .م  .أ .ق

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مجهــورية مصـــر العــربية

كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
استصالح واستزراع األراضى
عن السنة املالية 2112 /7/1إىل2112/6/21

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  25لسنة  1661بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  22لسنة 1622

استمارة رقم ( )252أ .م  .أ  .ق

تعليمات استيفاء اإلستمارة
أوالً  :وحدة  /العد شركات استصالح و استزراع االراضى.
ثاني ًا  :تستوفى البيانات عن السنة املالية فى .2112/6/21 - 2112/7/1
ثالثاً :تستوفى بيانات االستمارة من واقع السجالت أو دفاترالشركة 1
رابعاً  :فى حالة عدم وجود بند من البنود الواردة باالستمارة توضع عالمة (. )-
خامساً  :يتم تقريب القيم اىل أقرب جنيه مصري ( ال تكتب أى كسور على االطالق ).
سادسا  :تستوفى بيانات االستمارة وفقا للتعاريف املدرجة اسفل كل جدول 1
سابعا :ضع عالمة ( صح ) داخل املربع املناسب ممثال عند استيفاء بند حضرأو ريف وكان االختيار حضر توضع العالمة فى املربع
رقم (  )1الذى يشريإىل احلضر.


نشرة استصالح األراضى

حضر ( )1

ريف ( ) 2

2

استمارة رقم ( )252أ .م  .أ .ق

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  25لســنة  1661بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  22لسنة 1622

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة
استصالح واستزراع األراضى عن
السنة املالية من  2112/7/1اىل 2112/6/21

هذه الصفحة تمأل بمعرفة الجهاز
الزيارة :

الزيارة االوىل

تاريخ الزيارة 21 / / :

الزيارة الثانية
21 / /

جزئى
 -1إستيفاء بيانات املنشأة ؟ كلى
 -2اسباب عدم االستيفاء (اجلزئى  /الغري مستوفى)
املنشأة متوقفة نهائياً املنشأة متوقفة مؤقتاً
رفض إعطاء البيانات

الزيارة األخرية

أخرى تذكر :

21 / /

مل تستوفى
هدم املنشأة

مل يستدل على املنشأة

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

بيانات املشتغلني فى اإلستمارة
م

إسم املشتغل

الوظيفة األصلية

طبيعة العمل
يف االحصائية

1

باحث

2

مراجع ميدانى

2

مشرف ميدانى

2

مراجع مكتبى

5

مشرف مراجعة

6

مرمز

7

مراجعة ترميز

2

مدخل بيانات

6

مراجع إدخال

نشرة استصالح األراضى

التوقيع
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استمارة رقم ( )252أ .م  .أ  .ق

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  25لســنة  1661بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  22لسنة 1622

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة

استصالح واستزراع االراضى

عن السنة املالية من2112/6/21/2112/7/1
 -1اسم املنشأة :

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

 -2حمــافظــــة:

 - 2قســــم /مـــركـــز:

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

 - 2شيــاخة /مـدينة /قـرية:
 -5حضر  /ريف:

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

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

حضــــر

()1

()2

ريــــــف

 -6رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

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

 -7اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

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

 - 2الرقــم الربيــــدى:
 - 6رقـــــم التــليفون:
 - 11رقم التليفون احملمول:
 - 11الفـــــاكــــــس:
 - 12الربيد اإللكرتونى:

0

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

 - 12املوقع االلكرتونى:
 - 12نوع القطاع التابع له املنشأة :حكومى ()1

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

 - 15سنه تأسيس املنشأه الفعلى:

 -16اسم معطى البيان:

عام  /أعمال عام

()2

خاص ()2

شهر وسنه شهر وسنة بدء التشغيل:

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

 -17الوظيفة:
 -12رقم احملمول:

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

 -16رقم التليفون:
 -21التوقيع:

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

خاتم المنشأة

 -21التاريخ:

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

( )1تستويف ميدانيا خالل شهر من تارخيه مع مراعاة إتباع تعليمات االستمارة قبل بدء االستيفاء.
الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة لإلحصاءاتالزراعية )384
(فاكس) 03-33033022
لإلستفسار( :تليفون)03-33034041
نشرة استصالح األراضى
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القسم األول

استمارة رقم ( /252أ) أ .م  .أ .ق

كود احملافظة

خصائص املنشأة :

رقم املسلسل املنشأة

 - 111نوع املنشأة :
1

شركة خاصة

 - 112النشاط اإلقتصادى الرئيسي للمنشأة:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 112اســــــــم احلائز :
 - 112املدير املســـــئول :
 -- 115صفة املنشآة :
 1م ركــز رئيسى

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

فـــــرع

2

 -116الكيان القانونى :
 1مساهمــــة

 3مفردة

2

توصية باألسهم

3

ذات مسئولية حمدودة

4

فرع لشركة اجنبية

5

فـــرديـــة

6

تضــــامـــن

7

توصية بسيطة

8

واقـــــع

9

آخــرى ( تذكر)

,

 -117قيمـة رأس املــال املدفـــوع:

,

,

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

باجلنيه املصــري

 -112مصــدر و نسبة رأس املـــال :
1

مصرى

,

%

,

 2عــربـــى

 - 116قيمــة االستثمارات احلالية :

,

,

 -111تاريــخ بدء مزاولــة النشـــاط احلاىل :

/

 -111عدد شهور العمل الفعلية خالل العام
فى حالة أقل من  12شهر يذكر السبب

شهر

 -112رقــم السجـل التجـارى:

%

3

,

,

أجنبـــى

%

باجلنيــه املصــرى

/

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

بتاريخ

.

/

/

 - 112رقم البطاقة الضريبية :
 -112جهة إصدار الرتخيص :

نشرة استصالح األراضى

وزارة الزراعة

2

أخرى ( تذكر)

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

5

