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تعليمات إستيفاء اإلستمارة
 -1تستوفى مجيع اجلـــداول املاليــة واإلدخاريـــة والبيانـــات اإلضـافية بالل ـــة العربيـــة  ،علـى نن
تــرد القيمة باجلنيه املصرى
 -2يرفق مع إستمارة املركز الرئيسـى نسـ ه مـن امليزانيـة العموميـة و اتسـابات اخلتاميـة و التقريـر
السنوى للبنك .
 -3يراعى تطابق إمجاليات البنود املطلوب تفصيلها جبميع جداول اإلستمارة مع مثيلتها مما يرد بامليزانيـة
واتسابات اخلتامية مثل(حركة األصول الثابتة ،اإليرادات  ،املصروفات  ..اخل ) .
 - 4بالنسبة للبنود التفصيلية املطلوبة عن السنة املالية والتى ال يوجد هلا بيانات يدون ال يوجد .
 -3البيانات اإلدخارية املطلوبة هى حركة عدد الوثائق ومبالغ التأمني واالحتياطى الفنى وصافى األقسـا
احملصلة وصافى التعويضات املسددة 1
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نعداد املشت

البيان
احملافظات

نعضاء جملس
اإلدارة

ذكور

إناث

مديرون
ذكور

إناث

لني باملركز الرئيس والفروع التابعة له (*)

خـالل العام

نخصائيون وفنيون

ذكور

إناث

املركز الرئيسي

القاهــــــرة
اإلسكندرية
بورسعـــــيد
الســـــويـس
دميــــــــا
الدقهـــــلية
الشرقيـــــة
القليـــــوبية
كفــر الشيخ
ال ـــــــربية
املنوفيـــــــة
البحــــــرية
اإلمساعيلية
اجلــــــــيزة
الفيــــــــوم
بنى ســــويف
املنيــــــــــا
نســـــــيو
سوهـــــــــاج
قنــــــــــــا
األقـــــــصر
نســــــــــوان
البحر األمحر
الوادى اجلديد
مطــــــــروح
مشال سيناء
جنوب سيناء
االمجاىل
(*) تشمل العمالة املؤقته واملومسية
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مالحظون
ومشرفون

ذكور

إناث

إداريون وكتبه

مشت لون آخرون

إناث

إناث

ذكور

ذكور

اجلملة
ذكور

إناث
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العمـــــــالــــــــــة واألجـــــــــــــور

(القيمة باجلنيه)

جدول رقم ()1

عــــــــــــــــــــدد املشت ليــــــــن فى آخــــــــــــــر العـــــــــــــــــام
م

دائميـــــــن

فئــــــــات املشت ليــــــــــــــن
ذكـــور

1

نعضــــــــــــــــــــــاء جملــــــــــــــــــــس اإلدارة

2

مــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون

3

نخصـــــــائيـــــــــون وفنـيـــــــــــــــــــــــــــون

4

مـــــــالحظـــــــــــون ومشـــــــــــرفــــــــــــون

3

إداريـــــــــــــــــــــــون وكتبــــــــــــــــــــــــة

9

عمـــــــــــــــال خدمـــــــــــــــات فنيــــــــــــة

7

بــــدون نجــــــــر

2
6

مشـت لــون آخــــــــرون

اجلمــلـة

إنـــاث

مــؤقتيــن (تشمل املومسيني)
مجلــــة

ذكـــور

إنـــاث

مجلــــة

مجــلــــــــة
ذكـــور

إنـــاث

مجــــــــلة

بــــــــأجــــــــر
بــــدون نجــــــــر
بــــــــأجــــــــر

املـــــــــــزايـــــــــــــــا العينيـــــــــــــــة (**)

 11مساهمــة املنشـأة فــى التـأمينات اإلجتماعيــــــــة
 11إمجالي األجور واملزايا العينية والتأمينات اإلجتماعية
(*) تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشت لني املصريني واألجانب (عدا بدالت االنتقال)
(**)تشمل ما تتحمله املنشأة للمشت لني املصريني واألجانب من (األغذية واملالبس واالنتقاالت واخلدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............اخل)1
عـــدد املشت لني األجــانـب فى املنشــــأة

مجلة نجور املشت لني األجـانـب فى املنشأة

مشت ل
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جنيه

مجلة األجـــور
خالل العام (*)
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املستلزمــات السلعــــــية املستهلكــة
خـالل العام
( القيمة باجلنيه)

جدول رقم ()2

قيمـــــــة املستهـــــــــلك خـــــالل العــــــــــــــام
م

البيــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

وقـــــود وزيـــوت وشحومــات

تأمينات عامة

تأمينات األش اص وتكوين األموال

حمــــــــــلي مستــورد (*) حمــــــــــلي

2

قطــع غيـار ومـواد ومهمــات

3

مـــواد تعبئــــة وت لــــــيف

4

ندوات كتابيـــة ومطبوعـات

3

ميــــــــــــــــــــــــــــاه

9

كهــربــــــــــــــــــــاء

7

نخــــــــــــــــــــرى

اإلمجالـــــــــــــــــــي
(*) مبعرفة الشركة نو مبعرفة ال ري1
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مستــورد (*)

اإلمجـــــــالي
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املصروفــــات اخلـــــــــدمية
خـــالل العــــام
( القيمة باجلنيه)

جدول رقم ()3

قيمة املصروفـــــــــات
م

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
تأمينات عامة

1

مصروفـــــــــــــات تشــ يــل لــــــــــــــــــدى ال ــري

2

مصـــروفــــــــــــات صيـــانــــــــــــــــــــــــــــــــة (*)

3

إجيــــــــــار مبــــــــــانى ومـــــــــا فى حكمـــــــــــــــــــــــها

4

إجيــــار آالت ومعــــــــــدات ووسائـــــــل نقـــــل وانتقــــــــال

3

مصروفات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال

9

مصـــروفــــــــــــــات نقـــــــــــــــل وانتقـــــــــــــاالت (**)

7

مصـروفــات إتصــاالت (تليفــون -تل ــــراف  -فاكس 111الــخ)

2

نتعـــــــــــاب حمــــاسبيــــــــة وقــــــــانـــــونيـــــــــــة

6

مصروفات التأمني ضد السرقة واتريق وخيانة األمانة (ال تشمل اإلقسا )

11

عمــــــــــــــــوالت ومصروفــــــــــــــات بنكــــــــــــــــــيه

11

مصـروفــات تدريـــب العامـــلني (داخل – خارج ) املنشـــــأة

12

مصـروفــات خــربة ونتعـــاب فنيــــه ( نتعـاب استشــــاريني)

13

اشرتاكـــــــات فــــى هيـــئات حمــــــلية وإقليمية ودوليه

14

تكالــــــــــيف خـــدمـــات املصالــــح واملؤسســــــــــــــات

13
19

تعويضــــــــــــات مســـــــــــــــــــــــــددة
نخــــــــــــــــــــــــــــــــرى
اإلمجالــــــــــــــــــــــي

(*) التى تتحملها املنشأة نظري قيام ال ري بأعمال صيانة على نصول املنشأة.
(**) تشمل بدالت االنتقال (بدل سفر)1
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تأمينات األش اص
وتكوين األموال

اجلملة
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مصروفـــــــــــات آخـــــــــري
خــــالل العـــام
جدول رقم ()4

( القيمة باجلنيه)

قيمة املصروفـــــــــات
م

1

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تأمينات عامة

املصروفات التحويلية اجلارية :
ضــــرائب ورســـــــــوم سلعيــــــــة
إهـــــــــــــالك واستهـــــــــــــــالك
فــــــــوائد مدفــــــوعـــــــــــــــة
مصروفـــــــات حتويليــــة نخرى

2

املصروفـــــات اجلاريــة الت صصيـــــــة
تربعــــــــات وإعـــــــــــانــــات
تعويضــــــــات وغرامـــــــــــات
خســـــــــــائر رنمساليـــــــــــة
مصروفــات سنـوات سابقـــــــة
ديـــــــــون معدومــــــــــــــة
مصروفات ختصصية اخـــــرى

3

خمصصات خبــــــالف اإلهــــــــالك

4

ضرائــــــــب عقاريــــــــــــــــــة

3

ضرائـــــب الـــــدخـــــــــــــــــل
اإلمجالـــــــــــــــــــي
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تأمينات األش اص
وتكوين األموال

اجلملة
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اإليــــــــــــــرادات خــــالل العـــام

جدول رقم ()3

( القيمة باجلنيه)

قيمـــــــة اإليــــــــــــــرادات
م

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1

نقســــــا التأمــــــني احملصــلة

2

عموالت عملبات إعادة التأمني الصادر

3

نرباح فروق تقييم عمالت نجنبية

4

صافى الدخل من االستثمارات امل صصة:

تأمينات عامة

إستثمارات مالية
إستثمارات عقارية
3

إيـرادات متنوعة :
فائض بيع الشقق والعقارات
نرباح بيع وإستهالك نوراق مالية
إيرادات سنوات سابقة
مصروفات سنوات سابقة مرتدة

9

إيرادات نخرى
اإلمجــــــالـــــــــى
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تأمينات األش اص
وتكوين األموال

اجلملة
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حركـــة امل صصــات خــــالل العـــام
جدول رقم ()9

م

(القيمة باجلنيه)

البيــــــــــــــــــان

1

خمصص إهـــــــالك األصول الثابتـــــة

2

خمصص األخطــــار الســــاريــــــــــة

3

خمصص هبو نســـعار األوراق املاليــــة

4

خمصص التعويضات حتـــت التسويــــة

3

خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

قيمة الرصيد
نول العام

قيمة اإلضافات
خـــالل العام

 9خمصص الضرائـــــــب املتنــازع عليها
7

خمصص املطالبات واملنازعــــــــــات

2

خمصص التقلبـــات العكســـــــــية

6

خمصص مكافأة ترك اخلدمـــــــــة

 11خمصص القروض والعوائـــــــد اجملنبة
 11خمصص األصول التى آلت ملكيتها للبنك
 12خمصص امل اطــــــــــر البنكيـــــة
 13خمصصــــــــــــات نخـــــــــــــرى

اإلمجالــــى
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قيمة االستبعادات
خـــــالل العام

قيمة الرصــيد
نخـــر العام
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حركة عدد الوثائق ومبالغ التأمني واالحتياطى الفنى
خــــالل العـــام
جدول رقم ()7

م

البيان

1

عدد الوثائق
( وثيقــــة )

2

مبالغ التأمني
( باجلنيـــه)

3

االحتياطى الفنى
( باجلنيـــه)

نوع التأمني

املستجد خالل العام

الرصيد نول العام

املستبعد خالل العام

الرصيد آخر العام

تأمينات عامة
تأمينات األش اص
وتكوين األموال
تأمينات عامة
تأمينات األش اص
وتكوين األموال
تأمينات عامة
تأمينات األش اص
وتكوين األموال

صافى األقسا احملصلة وصافى التعويضات املسددة
خــــالل العـــام
جدول رقم ()2

م

(القيمة باجلنيه)

نــــــــــوع التأمني

صافى األقســـا
احملصلة (*)

صافى التعويضات
املسـددة (**)

 1تأمينـــــــات عامـــــــــــــــــــه
 2تأمينات األش اص وتكوين األموال
( * ) نقسا مباشرة – نقسا إعادة التكافل الصادر
(**) التعويضات املسددة املباشرة – التعويضات املسرتدة من نقسا إعادة التكافل الصادر
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فرق األقسا عن
التعويضات

إستمـــــارة رقـــم ( ) )221ا.م.ا.ق

حركة اإلستثمارات للتأمينات العامة وتأمينات
األش اص وتكوين األموال
خالل العام
جدول رقم ()6
م

البيــــــــــــــــــــــــــــــان

1

نوراق ماليــــــــــــة

2

عقــــــــــــــــارات

3

قــــــــــــــــــروض

4

ودائــــــع بالبنــــوك

3

إستثمارات نخـــــــرى

(القيمة باجلنيه)
قيمــة الـرصيــد
نول العــام

قيـمـــة اإلضـافـات
خــالل العــام

اإلمجالـــــــــــى
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قيمـة اإلستبعادات
خـــالل العـــام

قيمـة الـرصيـد
آخـــر العــام
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اإلجيـــــــار التقديرى والفوائد التقديرية
خــــالل العـــام
جدول رقم ()11

م

البيــــــــــــــــــــــــــان

1

اإلجيار التقديرى للمبانى اليت تش لها الشركة من ممتلكاتها

2

الفوائد التقديرية لألموال اململوكة للشركة (*)

اإلمجـــــــــــاىل

(*) الفوائد التقديرية – حقوق املساهمني × سعر اإلقراض واخلصم
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القيمة باجلنيه
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حركة األصـــــــول الثـــــابتـــــة
خــــالل العـــام
جدول رقم ( )11
م

نــــــــوع األصــــــــــــل

1

نراضــــــــــــــــــــــــــــى

2

مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

3

آالت ومعـــــــــــــــــــــدات

4

وســــــــــــــائل نقل وانتقال

3

عــــــــــــــــــــــدد وندوات

9

نثــــــــاث ومعدات مكاتب

7

برامــــــــــــــــج جاهـــزة

2

نجهــــــــــــــزة حاسب آلي

6

جتهيزات وتركيبات نجهزة

11

آالت تصوير وطباعـــــــــة

11

نصـــــــــــــــــول نخـــرى

( القيمة باجلنيه )
القيمة الصافية
لألصــل فــي
نول العام

قيمة اإلضافات على األصل خالل العام (*)

حمـــــــلية

مستـــــوردة (**)

قيمة االستبعادات
(املباع واملدمر) من
األصل خالل العام

قيمة إهالك العام

االمجالــــــــــــى
(*) قيمة اإلضافات تشمل ( اإلضافات املشرتاه نو املنتجة ذاتياً )1
(**) مبعرفة املنشأة نو مبعرفة ال ري1
(***) القيمة الصافية لألصل نخـر العام = ( القيمة الصافية لألصل يف نول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام ) – ( قيمة االستبعادات  +إهالك العام)1
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القيمة الصافية لألصل
نخر العام (***)
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املشروعـــات حتـــــت التنفيــــــذ
خالل العام

جدول رقم () 12
م

(القيمة باجلنيه)
البيــــــــــــــــــــــــــــــان

1

تكـــويـــن إستثمارى (*)

2

إنفــــــاق إستثــمارى (**)

قيمــة الـرصيـد
نول العــام

قيـمــــة
اإلضــافـات
خــالل العــام

قيـمــــة نصول
تكاملت ومعدة
لإلنتـاج خـــالل
العـــام

قيمــة الـرصيــد
آخـــر العــام

اإلمجالـــــــــــى
(*)يتمثل فى اإلستثمارات التى ورد مقابلها نصول مل تتكامل بعد لإلنتاج وحيسب كاآلتى:
قيمة الرصيد آخر العام = قيمة الرصيد نول العام  +قيمة اإلضافات خالل العام – قيمة نصول تكاملت ومعدة لإلنتاج

(**)يتمـثل فى اإلستثمـارات التى مل يرد مقابلها نصول كالدفعات املقدمة واإلعتمـادات املسـتندية لشـراء األصـول الثابتـة وحيسـب
كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد آخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد نول العـــام  +قيمـــة اإلضافــات خـالل العام

إســم معطى البيـان .................................................................................. :
وظيفة معطى البيان ................................................................................. :
رقـــــــــم التليفون ........................................................................ :

ختم املنشأة
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