إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق
تخضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه
اإلستمارة ألحكام القانون رقم  03لسنة 2663
بشأن اإلحصاء
المعدل بالقانون رقم  12لسنة 2621

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزى للتعبئة العامة
واإلحصاء

رقـم مسلسل االستمارة بالمحافظة

(*)
(*)

القطاع
رقـم مسلسل المنشـأة باإلطـار

إستمــــــــــــارة
احصاء الكهرباء والطاقة
عــن السنـــة المالية المنتهيـــة فــــى
1320/6/03

االســــــم التجــــــاري للمنشــــأة :

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

النشاط اإلقتصادى الرئيسى للمنشأة:

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

عنــــوان المنشــــــــأة:
محــافظــــة:

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

شياخة /مدينة /قرية:

حضــــــر /ريــــــف:

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

اسـم الطريـق /التابـع:

رقم المنطقة الصناعية:

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

أسم المنطقة الصناعية:
رقم القطعة :

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

رقم المجمعة /المجاورة :

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

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

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

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

الموقع اإللكترونى:

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

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

رقم التنظيم /اسم مالك المبنى:

الفاكــــــس :

قســــم /مـــركـــز:

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

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

الرقــم البريــــدى:

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

رقم التليفون المحمول:
البريد اإللكترونى:

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

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

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

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

اســم البــــاحـــــث............................... :
...........
اســم المراجع الميدانى............................... :
............. .......
اسم المشـــــــــــرف................................ :
............. .......

(*)تترك الستخدام الجهاز

التوقيع...............................:
التوقيع...............................:
التوقيع...............................:

التاريخ......... :
التاريخ:
التاريخ:

البيـــانـــات العـــــامــــة

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق
توضع عالمة (√) على المربع المناسب

 -2االســـــم التجـــــارى للمنشاة :

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

 – 1اسم الشركة التابع لها المنشأة :

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

 -0اســــــــم المديــــــر المســـئول:

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

 -4صفة المنشآة
 1مركــز رئيسى يتضمن حسابات الفروع

2

مركــز رئيسى ال يتضمن حسابات الفروع

 3فـــــرع

4

مفـــرده

 -3الكيان القانونى
1

مساهمــــة

2

توصية باألسهم

3

ذات مسئولية محدودة

4

فرع لشركة أجنبية

5

فـــرديـــة

6

تضــــامـــن

7

توصية بسيطة

8

واقـــــع

9

آخــرى ( تذكر)

 -6قيمه رأس المـــال المدفوع :

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

بالجنيه المصـــــرى

 -7مصــدر ونسبه رأس المـــال
% ..

ا مصري:
إل
 -2عدد شهور ج
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/
/
مزاولة النشاط الحالي :
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مكتب:
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ـ
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ـ
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 - 1محطات التوليد :
أ  -اسم المحطة المستوفى عنها اإلستمارة .....................................................................:

ب ـ نوع المحطة :
توضع عالمه
مائي ديزل ()2
مائـي ()7
غازي ديزل ()6
بخاري ديزل ()3
على المربع المناسب
جـ  -ارتباط المحطة بالشبكة الموحدة ( مرتبطة بالشبكة  /غير مرتبطة بالشبكة )
د  -اسـم الشركة التابعة لها المحطة :
..........................................................................................
هـ  -عنوان الشركة التابعة لها المحطة :
قسم  /مركز .............................:
محافظة .............................. :
شياخة  /مدينة  /قرية ........:
اسم الطريق /التابع  ...............................:رقـم التنظيم  /اسم المالك............................. :
الرقـــــم البريــــدى.............................................. .............................................. :
رقم التليفون....................... / ........ ...................... :الموبايل................................:
الفاكــــــس  ................................. ............. :البريد اإللكترونى................................ :
الموقع اإللكترونى..................... ....................... ....................... ....................... :
و -النشاط اإلقتصادى الرئيسي للشركة التابعة
لهاالمحطة................................................................:
بخاري ()2

غـازي()1

بخاري غازي ()4

ديزل ()0

.

 - 2مناطق النقل ( الشركة المصرية لنقل الكهرباء ) :
اسم المنطقة المستوفى عنها اإلستمارة
.......................................................................................:
 - 3شركات التوزيع :
أ  -اسم الفرع المستوفى عنها اإلستمارة ...........................................................................:
ب  -اسـم الشركة التابع لها الفرع ............................................................................... :
جـ  -عنوان الشركة التابع لها الفرع :
قسم  /مركز ...........................:
محافظة .............................. :
شياخة  /مدينة  /قرية ...............................:
اسم الطريق /التابع  .......................................:رقم التنظيم  /اسم المال........................:
الرقـــــم البريــــدى....................... .............................................. :
رقم التليفون .. ....................... / ........ ...................... :الموبايل.. ....................... :
الفاكــــــس  ................................. ............. :البريد اإللكترونى......... :
الموقع اإللكترونى ..................... ....................... ....................... ....................... :
...

.
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تعليمات استيفاء االستمارة
 – 2تستوفى بيانات االستمارة عن سنه مالية تبدأ فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من العام التالى 3
 - 1أذا كانت المنشأة قد تأسست أو توقفت خالل سنة االحصاء فتستوفى هذه االستمارة عن فترة النشااط الواقعاة
خالل تلك السنه مهما كانت مدتها مع ذكر المدة 3
 - 0تستوفى بيانات هذه اإلستمارة عن كل من المصادر اآلتية -:
أ  -شركات انتاج الكهرباء .
ب  -شركة نقل الكهرباء ( الشركة المصرية لنقل الكهرباء ) .
جـ  -شركات توزيع الكهرباء .
د  -شركات توزيع الغاز ( الطبيعي  -السائل ) .
وتجمع بيانات اإلستمارة عن كل مصدر من هذه المصادر مع األخذ في اإلعتبار استيفاء الجداول التي تتفاق
وطبيعة

كل مصدر حيث خصصت كاآلتى:

أ  -جداول تختص بالبيانات العامة عن كل نشاط ( من . )9 : 2
ب  -جداول خاصة بنشاط توليد الكهرباء ( . ) 20: 23
جـ  -جدول خاص بنشاط نقـل الكهرباء ( . ) 24
د  -جداول خاصة بنشاط توزيع الكهرباء ( . ) 26:23
هـ  -جداول خاصـة بنشـاط توزيع الغاز( . ) 22:27
 - 4يراعى في استيفاء جدول رقم (  ) 2الخاص بالمشتغلين ما يلي :
أ  -المديــــرون  :مديرو األعمال مثل رؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة ومديرو اإلنتاج ومديرو اإلدارات 3
ب  -اإلداريـون  :هم األفراد المسئولين عن األعمال اإلدارية 3
جااااـ  -الكتبــااااـة  :الموظفااااون التنفيااااذيون لمعمااااال المكتبيااااة المختلفااااة ( أفااااراد – حسااااابات – مخااااازن –
سكرتارية....الخ)3
د  -األخصائيون  :يقصد بهم المتخصصون فى المجاالت المختلفة كالمهندسين و األطباء والعلميين...الخ 3
هـ  -الفنيــون  :يقصد بهم المساعدين لمخصائيين مثل مساعدي المهندسين وغيرهم 3
و  -مالحظاون ومشاارفون  :هام األفااراد المناااط بهام اإلشااراف و الرقاباة علااى اإلنتاااج مثال رؤساااء الصاااالت
والمالحظون فى الشركات 3
ز  -عمـااـال التشغيااـل  :هاام العمااال الااذين يعملااون علااى اآلالت أو يقومااون بعمليااات تتصاال مباشاارة بمراحاال
اإلنتاج .
ح  -عمـال خدمات فنية  :هم الذين يقومون بأعمال الصيانة وإدارة المحطات و الورش بالشركة3
ط  -عمال البيع  :هم العاملون فى مراكز البيع التابعه للشركات 3
ى  -المشتغلون اآلخرون :تشمل عمال الخدمات العامة و األمن والحراسه.
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العمـــــــالــــــــــة واألجـــــــــــــور
(القيمة بالجنيه)

جدول رقم ()2
عــــــــــــــــــــــــــــدد المشتغليــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــى آخــــــــــــر العــــــــــــــــــام

م

دائميـــــــــــــــــــن

فئــــــــات المشتغليــــــــــــــن
ذكـــور
2

أصحـــاب المنشــــأة العـــاملــين

بــــدون أجــــــر

بهــــــــا

بــــــــأجــــــــر
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1

مــــــــــــديــــــــــــــــــــــرون

0

أخصائيـــــــــون وفنيــــــــــــون

4

مــالحظـــون ومشرفــــــــــــون

3

إداريــــــون وكتبـــــــــــــــــة

6

عمــال تشغيــل وعمـــال خدمــات فنيــــة

7

عمــال البيــــــــع

2

مشتغلــــــــــــون آخــــــــــــــــرون

إنـــاث

مــؤقتيـــــــــن (تشمل الموسميين)
جملــــة

ذكــــور

إنـــاث

جملــــة

جمـــــــلـــــــــــــــــــة
ذكــــور

إنـــاث

جمـــلة

بــــدون أجــــــر
بــــــــأجــــــــر
بــــدون أجــــــر
6

الجمـــــــــــــــــــــلة

بــــــــأجــــــــر

23

المــــــــزايـــــــــــا العينيــــــــــــــــــــــة (**)

22

مســـــاهمـــة المنشــــأة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــــــة

21

إجمالي األجور والمزايا العينية والتأمينات االجتماعية

(*) األجور  :تشمل األجور والمرتبات والمكافآت والمنح والبدالت للمشتغلين المصريين واألجانب (عدا بدالت االنتقال)
(**) المزايا العينية :تشمل ماتتحمله المنشأة للمشتغلين المصريين واألجانب من (األغذية والمالبس واالنتقاالت والخدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............الخ) 3
عدد المشتغلين االجانب فى الشركة

جمله اجور المشتغلين االجانب فى الشركة

جمـــــلة األجــــــور

خالل العام (*)

استمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

المستلزمات السلعية خالل العام

جدول رقم ()1

(القيمة بالجنيه)

البيـــــــــــــان

م
2

خامـــــــــات

1

وقــود وزيــوت وشحومات

0

قطــــع غــــــيار ومهمــــات

4

مواد تعبئة وتغليف

3

مخلفــــــــــــات

6

أدوات كتابيـــة ومطبوعــات

7

كـــهــــرباء

2

ميــــــــــــاه

6

أخـــــــرى

قيمة المستهـــــلك خــــالل العـــــام
محـــــــلي

اإلجمالـــــــــــى
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مستــــــورد

جمــــلة

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق
مصروفـــات خدميـــة
خالل العام
جدول رقم ()0

م

القيمــــة بــالجنيــــــه

البيـــــــــــــــان

2

مصـــروفــــــــــــــات تشغيل لدى الغيـر و مقاولي الباطن (*)

1

مصـــروفـــــــــــــات صيـــــــانـــــــــة (**)

0

مصـــروفـــــــات أبحـــــــاث وتجــــــارب

4

إيجار آالت ومعدات ووسائل نقل وانتقال

3

مصـــروفـــــات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال

6

مصـــروفــــــــــــــات نقل وانتقاالت (***)

7

مصـــروفــــــــــــــات اتصاالت:
تليفون  -تلغراف  -فاكس...-الخ
انتـــــــــرنـــــت

2

أتعـــــــــــاب محــــاسبيــــــــة وقــــــــانـــــونيــــــــــة

6

مصروفــــات األمــــن والمطــــافئ

23

مصروفـــات التامين ضد السرقة والحريق وخيانة األمانة (التشمل
االقساط)

22

مكــافــآت لغيــر العامليـــن عــــن خدمـــات مـــــــؤداه

21

عمـــــــــوالت ومــصــــروفــــــــات بنــكيـــــــــــــــة

20

العمـــــــــوالت األخــــــــــــرى

24

مــصــــروفــــــــات تدريب العاملين داخل وخارج الشركة

23

مصـــــروفـــــــات خدمية أخــــرى
اإلجمالـــــــــــى

(*) المصروفات التى تتحملها الشركة عن اإلعمال التى تمت بواساطة الغيار علاى ماوارد ومنتجاات مملوكاه للشاركة وقيماة
المستحق لمقاولي الباطن نظير تنفيذ ما اسند إليهم من اعمال3
(**) المصروفـات التى تتحملها الوحدة نظير قيام الغير بأعمال صيانة على أصول الشركة.
(***) تشمل بدالت االنتقال (بدل السفر)3
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مصروفــــات أخـــــــــرى
خـــالل العــــام

استمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

جدول رقم ()4

م

القيمــــة بــالجنيــــــه

البيـــــــــــــــان

إيجار عقارات فعلية (مبانى واراضى غير

2

زراعيه)
إيجار عقارات محسوبة (مبانى واراضى غير

1

زراعيه)

0

إيجار أراضى زراعية ومزارع

4

فــــوائد مدينه

3

ضرائب عقـــــارية

6

الضرائب والرسوم السلعية:
رسوم جمركية
رسوم إنتــــاج
حصيلة خزانه

7

ضريبة مبيعات

2

ضرائب غير مباشرة على النشاط (*)

6

ضرائب مباشرة على الدخل (**)

23

خسائر بيع اوراق مالية

22

افساط التامين ضد السرقة والحريق
أعباء وخسائر متنوعة :

21

خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار
تعويضات وغرامات
تبرعات وإعانات
20

أخرى
اإلجمالـــــــــــى

(*) تتمثاال فااى الرسااوم والضاارائب غياار المباشاارة التااى تفرضااها الدولااة علااى ممارسااه النشاااط االنتاااجى
ومستلزماته مثل رسوم الدمغة وضريبة السيارات 3
(**) تتمثل فى الضاريبة علاى اربااح شاركات األماوال والضاريبة علاى إيارادات رؤوس األماوال المنقولاة
وما شابهها
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إستمارة رقم ()065
أ5م5أ  5ق
إيــــرادات النشـــاط الجــــاري
جدول رقم ()3

م

القيمة بالجنيه

البيــــــــــــــان

2

صافى المبيعات ( الكهرباء  /الغـاز )

1

مشغوالت داخلية تامة بالتكلفة (*)

0

إيرادات تشغيل للغير

4

عــائــد بضـائـع مشتراه بغـرض البيـع (**)

3

خدمـــات مباعــــة(***)

6

المخلفـــــــات (****)

7

إعانات أنتــــاج

2

فوائد دائنة

6

إيجارات دائنة محصلة

23

إيجارات محسوبة

22

إيرادات أوراق مالية

 21إيـــرادات وأربـاح متنوعة :
أربـاح بيع خامات ومواد وقطع غيار
تعويضات وغرامات
عمــــــــــــــوالت
20

أخــــــــــــــــرى

اإلجــــــمــــــــــــالي
(*) المشغوالت الداخلية تتمثل فى أنتاج الوحدة من األصول ال بقصد البيع وإنما بقصد االستخدام الذاتي فى العمليات
الراسمالية3
(**)عائــد بضائــع مشتراه بغــرض البيــع = صافى مبيعاات بضاائع بغارض البياع – صاافى مشتريـاـات بضائـاـع
بغــرض البيع  ±التغير فى مخزون بضائع بغرض البيع
(***)خدمات مباعة تتمثل فى اإليرادات التى تحققت للوحدة من مباشرة النشاط الخدمى3
(****) المخلفات هى عبارة عن القيمة التقديرية للمخلفات المتواجدة فعالً لدى المنشأة وأرباح بيعها فى حاله البيع3
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استمارة رقم ( )065أ5م5أ
5ق
حركة المخــزون(*)
خــالل العـــام
جدول رقم() 6
( القيمة بالجنيه )

م

البيــــــــــــــــان

2

بضائع بغرض البيع

1

خامات رئيسية ومساعدة

0

الوقود والزيوت والشحومات

4

مواد تعبئة وتغليف

3

قطع غيار ومواد ومهمات

6

مخلفات وخردة

7

مستلزمات سلعية أخرى

أول العام

االجمـالــــــــــى
*يتعلق بالمملوك للمنشأة فقط وال يشمل لحساب الغير
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أخر العام

استمارة رقم ( )065أ5م5أ
5ق
حركة األصـــــــول الثـــــابتـــــة
خالل العام
جدول رقم()2

م

( القيمة بالجنيه)

نوع األصل
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2

أراضــــــــى

1

مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

0

آالت ومعـــــــــدات

4

وسائل نقل وانتقال

3

عــــــــدد وأدوات

6

أثاث ومعدات مكاتب

7

برامـــج جاهـــزة

2

أجهزة حاسب آلي

6

أصول أخـــــرى
االجــــــمالــــــى

القيمة الصافية
لمصل في أول
العام

قيمة اإلضافات على األصل
خالل العام (*)
محلية

مستوردة
(**)

قيمة االستبعادات
(المباع
والمدمر) من
األصل خالل
العام

قيمة إهالك العام

القيمة الصافية لمصل
أخر العام(***)

(*) قيمة اإلضافات تشمل ( اإلضافات المشتراه أو المنتجة ذاتيا ً )3
(**) بمعرفة المنشأة اوبمعرفة الغير3
(***) القيمة الصافية لمصل أخـر العام = ( القيمة الصافية لمصل في أول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام ) – ( قيمة االستبعادات  +إهالك العام )3

استمارة رقم ( )065أ5م5أ
5ق
األصـــــول والخصـــوم المالــيــة
خــــــــــالل العـــام

جدول رقم ()7
القيمة بالجنيه
م

األصـــــــــــــــول

أول العام

أخر العام

مدينون ( عمالء )

م

الخصــــــــــــوم

2

2

حقوق الشركاء

أوراق ماليااااااة ( أسااااااهم -
 1ساااااااااندات  -كمبياااااااااااالت
..الخ )

رأس المال المدفوع

أرصدة نقدياة لادى البناوك
0
والصندوق

االحتياطي

 4أصول مالية أخرى

المخصصات
االرباااااااح و الخسااااااائر
المرحلاااة مااان سااانوات
سابقة
قاااااااااااروض طويلاااااااااااة
1
وقصيرة األجل
أوراق مالياااااة( أساااااهم-
0
ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااندات-
كمبياالت.....الخ )
 4دائنون ( موردون)
 3التزامات أخرى
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أول العام

أخر العام

إستمارة رقم ()065
أ5م5أ  5ق
المشروعـــات تحــــت التنفيــــــذ
خالل العام

جدول رقم ()9
بالجنيه)
م

البيـــــــــــان

2

تكـــويـــن استثمارى (*)

1

أنفــــــاق إستثــــــــمارى (**)

قيمــة الـرصيـد
أول العــام

قيـمــــة
اإلضــافـات
خــالل العــام

(القيمة

قيمة ما تكامل
خـالل الـعـام

قيمــة الـرصيــد
أخـــر العــام

اإلجمالـــــــــــى
(*) تكوين استثمارى يتمثل فى االستثمارات التى ورد مقابلها أصول لم تتكامل بعد لإلنتاج ويحسب كاآلتى:
قيمة الرصيد أخر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإلضافات خالل العام – قيمةما تكامل خالل العام.
(**) إنفـــاق إستثمـــارى يتمـثل فــى االستثمارات التى لم يرد مقابلها أصول كالدفعات المقدماة واإلعتماادات المساتندية لشاراء
األصــول الثابتـــة ويحســب كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد أخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أول العـــام  +قيمـــة اإلضافــات خـالل العام _ قيماةما تكامال خاالل
العام 3
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إستمارة رقم ( )065أ5م5أ
5ق

توليد الكهرباء
الوقود والزيوت والشحومات والمواد المستخدمة فى توليد
الكهرباء
جدول رقم () 23
البيــان

(القيمة بالجنيه)
وحدة قياس
الكمية

إجمالى المستهلك
كمية

قيمة

المستهلك فى توليد الكهرباء
كمية

قيمة

المستخدم لغير أغراض الطاقة (*)
كمية

الغرض من اإلستخدام

قيمة
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فحومـــــات
فحم بترولى
نافتــــا
مــازوت
ســــوالر
النفط
ديــــزل
والمشتقا
ت
كيروسين
البترولية
بنزيــــن
زيوت وشحومات
الغازالسائل(بوتاجاز)
الغازات البترولية
الغاز الطبيعـــى
مواد كيماوية أخرى
فحم نباتى
الطاقة
المتجددة
المخلفات الزراعية
أخــــــــــرى
اإلجــــــمـــــــــالى
(*) المستخدم لغير أغراض الطاقة مثل  -2 :النقل

 -1التسخين

 -0اإلدارة

 -4أخرى

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القــــوى المحركـــــــــة

جدول رقم ()11
م

الوحدة

نوع القوى
(*)

قدرة المحرك األسمية
حصان

كيلوات

قدره المولد
األسميه
كيلوات

اإلجمــالى
(*) يقصد بنوع القوى  :تربين بخارى  -تربين مائى – ماكينة ديزل  3333الخ
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القدرة
الفعلية
كيلوات

جملة ساعات
التشغيل
فى السنة

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ 5
ق

الطــــــاقة الكهربائيــــــة

جدول رقم ()12
م

2
1
0

الكمية
بالكيلووات /ساعة

البيــان

القيمة بالجنيه

الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة
( )+الطااـاقة الكهربائيااـة المحااـولة إلااى المحطااة ماان محطااات
أخرى
( )-الطـاقة الكهربائيـة المحـولة من المحطة إلى محطات
أخرى

4

إجمالي الطاقة بالمحطة (*)

3

( )-الطاقة الكهربائية المستهلكة ذاتيا ً بالمحطة

6

صافى الطاقة الكهربائية المرسلة (**)

(*) إجمالي الطاقة بالمحطة = الطاقة الكهربائية المولدة من المحطاة  +الطاـاقة الكهربائياـة المحاـولة إلاى المحطاة مان

محطات أخرى  -الطـاقة الكهربائيـة المحـولة من المحطة إلى محطات أخرى 3
(**) صافى الطاقة الكهربائية المرسلة=إجمالي الطاقة بالمحطة  -الطاقة الكهربائية المستهلكة ذاتيا ً بالمحطة 3

كمية البخار المنتج بالمحطــة

جدول رقم ()13
م

2

الكمية بالطن

البيـــــــــــان
إجمالي كمية البخار المنتجة
كمية البخار المستخدمة فى :

1

أ  -توليد الكهرباء
ب  -أغراض أخرى
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إستمارة رقم ( )065أ5م5أ
5ق
نقل الكهرباء
كمية الطاقة الكهربائية القابلة للبيع

جدول رقم ( )14
البيـــــــان

م

2

الطاقة الكهربائية المشتراه

1

(  ) -الطاقة الكهربائية المستهلكة ذاتيا ً

0

صافى الطاقة الكهربائية القابلة للبيع
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الكمية بالكيلووات  /ساعة

شركـات توزيـع الكهرباء
مصادر الطاقة الكهربائية القابلة للتوزيع

إستمارة رقم ()065
أ5م5أ  5ق

جدول رقم ()23

م
2

كمية الطاقة
بالكيلوات  /ساعة

البيـــــــــــان

القيمة بالجنيه

طاقة مشتراه من محطات تابعة للشركة القابضة
أ -شركات اإلنتاج
ب -الشركة المصرية للنقل

1

طاقة مشتراه من جهات آخرى

0

طاقة منتجة من المحطات التابعة للشركة

4

جملة الطاقة الكهربائية القابلة للتوزيع ( ) 0+1+2

3

الطاقة المفقودة

6

صافى الطاقة الكهربائية المباعة والموزعة ()3 – 4

الطاقة الكهربائية المباعة والموزعة
حسب أوجه اإلستخدام
جدول رقم ()26

م

أوجه االستخدام

ريـــــف
حضـــــر
القيمة
القيمـــة كمية الطاقة
كمية الطاقة
بالجنيه
ك.و /ساعة
بالجنيه
ك.و /ساعة

 2ألغرض صناعية
 1ألغراض زراعية
 0إناره عامـــه
 4مياه ومجارى
 3تخزين وتبريد
 6نقل ومواصالت
 7إناره منــــازل
 2إنارة محالت تجارية
 6هيئات حكومية
 23استخدامات أخرى
اآلجمالـــــــى
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الجمــــلة
القيمة
كمية الطاقة
بالجنيه
ك.و /ساعة

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ
5ق
شركات توزيع الغاز( الطبيعي – السائل )
كمية وقيمة الغاز المباع والموزع
جدول رقم ( )27

م

الكمية
بالمتر المكعب

البيــــــــان

2

الغاز المشترى

1

الغاز المفقود في الشبكة

0

صافى الغاز المباع والموزع

القيمة بالجنيه

الغاز المباع والموزع حسـب أوجه اإلستخدام

جدول رقم ( ) 22

م

الكمية
بالمتر المكعب

أوجه اإلستخــــدام

2

ألغراض صناعية

1

منــــــــازل

3

محالت تجارية

4

هيئات حكومية

3

خدمات ( فنادق – مستشفيات خاصة )

6

تموين سيارات

7

استخدامات أخرى
اآلجمالـــــــي
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القيمة بالجنيه

استمارة رقـم ( )065أ5م5أ
5ق

اســــتبيان البيـــئة
-19-

س : 2هل توجد نفايات أو مخلفات للمنشأة ؟
نعم 1

2

( انتقل إلى س ) 4

ال

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

 3غازيـــــــة

ســــــائله
2

س :0كيف يتم التصرف فى النفايات أو المخلفات ؟ ( يسمح بتعدد اإلجابات )
1

عـــن طريـــــــق بيعها

5

2

اإللقاء فى أماكن خالية

6

3
4

اإللقاء فى الترع والمصارف
متعهدى جمع القمامة

الردم فى أماكن مخصصة لذلك
إعـــادة دورانها بمعرفــة المنشأة
أخــــــــــــــرى (تذكـــــر ):

7

3333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333333333333333333333
س :4هل تم توفيق أوضاع المنشأة مع متطلبات وزارة البيئة ؟
نعم
1

( انتهى االستبيان)

ال

2

س : 3ما هى أسباب عدم توفيق أوضاع المنشأة مع متطلبات وزارة البيئة ؟ ( تذكر األسباب )
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333– 2
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333– 1
33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 – 0
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 –4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أســم معطى البيـان .................................................................................. :
وظيفة معطى البيان ................................................................................. :
رقـم التليفون ........................................................................................ :

خاتم الشركة
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