مجهــورية مصـــر العــربية

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
استمارة رقم ( )552أ .م  .أ  .ق

القطــــــــاع
كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة

احصاء االنتاج الصناعى الربع سنوى
يف منشآت القطاع العام والقطاع اخلاص
عن الربع ...........
من  2102/ /الي 2102 / /

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  55لسنة  0691بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  22لسنة 0622

استمارة رقم ( )330أ.م.أ .ق
تخضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه االستمارة
ألحكام القانون رقم  33لسنة 1662بشأن اإلحصاء
والمعدل بالقانون رقم  08لسنة 1680

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

رقم مسلسل المنشأة باإلطار

غير مخصص للبيع وتستوفى مجانا

استمارة (*)
إحصاء اإلنتاج الصناعي الربع سنوي
1

قطاع عام  /أعمال عام

قطاع خاص

0

عن الربع  .................:المدة من أول شهر  022 ...........إلى أخر شهر 022 ...........
 -1االسم التجاري للمنشأة ....................................................................................................................................:
 -0اسم الحائز  /المدير المسئول ………………………………………………………………………………:
 -3عنوان المنشاة  :محافظة ..........................

قسم /مركز .................

شياخة  /مدينة /قرية............:

 -رقم التنظيم وأسم الشارع...........................:

تليفون.......................

فاكس.................................

البريد اإللكترونى ...............................................................................................................................................:
 -4عنوان اإلدارة  :محافظة ........................

شياخة /مدينة /قرية .............:

قسم /مركز ..............

2

رقم التنظيم وأسم الشارع  ...........................................تليفون ........................................فاكس ...............................
البريد اإللكترونى ...............................................................................................................................................:

-3الكيان القانوني

الكيان القانوني

1

مساهمه

2

توصية باألسهم

3

4

فرع شركة أجنبية

5

فردى

6

تضامن

7

توصية بسيطة

8
7

واقع

9

أخرى

1

 -6هل المنشأة خاضعة لقانون استثمار رأس المال العربي و االجنبى

1

نعم

0

ذات مسئولية محدوده

ال

 -7النشاط االقتصادي الرئيسي للمنشأة بالتفصيل ........................................................................
 - 8أوجه األنشطة األخرى للمنشأة ........................................................................
أسم الباحث  ................................. :الوظيفة  ...............................:التوقيع  ................:التاريخ / / :
أسم المراجع الميداني  ..................... :الوظيفة  ............................. :التوقيع  ................:التاريخ :

/ /

أسم المراجع المكتبى  ..................... :الوظيفة  ............................. :التوقيع  ................:التاريخ :

/ /

(*) يراعى إتباع تعليمات االستمارة قبل االستيفاء والمذكورة فى صفحة ص0

تعليمات استيفاء االستمارة
-----------------------------------

 – 1عدد المشتغلين :
يشـمـل جملة عدد المشتغلين ذكور وإناث في نهاية الفترة المطلوب عنها البيان .
يراعىىى فىىي هىىذا الصىىدد أن تتضىىمن االسىىتمارة عىىدد المشىىتغلين بالمنشىىاة فقىىع ( فىىي حالىىة كونهىىا فىىرع ) دون تحميلهىىا بعمالىىة
المركز الرئيسي أو بعمالة فروع أخرى .

 -0األجور النقدية :
يقصد باألجور النقدية إجمالي المبالغ المدفوعة للعاملين بالمنشأة وما في حكمها قبل استقطاع الضرائب والتأمينات
وتشمل المرتبات والمكافآت الشاملة والبدالت والحوافز واألجر االضافى وبدالت التمثيل والتدخل ضمن األجور النقدية
بدالت االنتقاالت التي تدفع للعاملين إذ تعتبر احد بنود المستلزمات الخدمية .

 6-3 -4 -3المواد االوليه والكهرباء و الوقود والتعبئة والتغليف :
يدرج في هذه البنود قيمة المستخدم فقع من المواد األولية( رئيسية ومساعدة ) وقيمة الكهرباء المشتراه وكذلك
قيمة الوقود والزيوت وقيمة مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في التشغيل خالل الفترة التي يجمع عنها البيان.
 -7المستلزمات الخدمية :
يدرج في هذا البند قيمة الخدمات التي حصلت عليها المنشأة مثل (مصروفات صيانة وإصالح – دعايىة وإعىالن – مصىروفات
بنكية – نقل وإنتقاالت  .................الخ)
 -8المنتجات:
يشمل اإلنتاج بسعر بيع المصنع بدون ضرائب المبيعات ورسوم اإلنتاج وحصيلة الخزانة وذلك على مسىتوى كىل سىلعة وال
يتضمن هذا الجدول سوى المنتجات السلعية التي قامت المنشأة بإنتاجها خالل الفترة .

 – 6الخدمات الصناعية التي قدمتها المنشأة للغير :
وهى قيمة اإليرادات التي تتقاضاها المنشأة عن التشىغيل لحسىاب الغيىر وذلىك علىى مىواد أو منتجىات ال تملكهىا المنشىأة وقىد
تكون هذه الخدمة إنتاج سلعة معينة أو مرحلة أو أكثر من مراحل إنتاج هذه السلعة .
 -12اإلعانات:
اإلعانات التى حصلت عليه المنشأة مثل إعانات إنتاج أو إعانات تصدير.

 -11اإليرادات األخرى :
تشمل المشغوالت الداخلية والخدمات المباعة ومخلفات اإلنتاج .
مالحظات عامة :
( أ ) يراعى إدراج جميع القيم بالجنيه المصري .
(ب ) في حالة إدراج بيان القيمة لبند اواكثر من بنود االستمارة بعملة غير الجنية المصري – يرجى
ذكر نوع تلك العملة بوضوح
(ج ) في حالة إدراج بيان القيمة لبند أو أكثر من بنود االستمارة ( باأللف جنيه) يرجى
توضيح ذلك أمام كل بند
( د) يراعى االلتزام بأستيفاء البنود الواردة باالستمارة فقع دون إضافة بنود أخرى .
( ه) قيمة االنتاج عن الربع السابق بالجنيه

(و) فى حاله التغير فى قيمة االنتاج بالزيادة اوالنقص بنسبة كبيرة يرجى ذكر اسباب :
................................................................................... - 1
.................................................................................... -0

-0-

عدد المشتغلين واجمالى األجور
( القيمة بالجنية )

جدول رقم ()1

عدد المشتغلين
ذكــــور

اجمالى األجور

إنـــــاث

المستهلك من المستلزمات السلعية والخدمية
( القيمة بالجنيه)

جدول رقم () 0
البيـــــــــان
المواد األولية
كهرباء التشغيل
الوقود والزيوت والغاز
مواد التعبئة وقطع الغيار
مستلزمات خدمية
االجمــــــــــــالى

القيمــــــــة

المنتجـــــــــات
( القيمة بالجنيه)

جدول رقم()3
اسم السلعة

وحدة
الكمية

اإلنتاج بسعر البيع
الكمية

القيمـــة

االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
إيرادات تشغيل للغير واإليرادات األخرى واإلعانات
جدول رقم ()4

( القيمة بالجنيه)

القيمـــــــة

البيــــــان
إيرادات تشغيل للغير
اإليرادات األخرى
اإلعانات
 برجاء مراجعه بند ه  ,وصــ0-6-

