إستمارة رقم ( /281جـ) أ0م 0ت  0م
ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـ ا اإلسـتمارة
ألحكــام النــانون رقــم  53لســنة  2690بشــأن ســرية
البيانات الفردية و املعدل بالنانون رقم  18لسنة 2681

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

رقم مسلسل املنشأة باإلطار (*)

إستمـــــارة (**)

إحصاءات نشاط ننل البضائع والركاب للوحدات النهرية
للنطاع اخلاص الغري منظم عن عام 1022
إسم مالك الوحدة :

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

النشاط اإلقتصادى للوحدة :

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

عنــــوان الوحدة :
حمــــــــــــافظــــــــــــــــــــة:

قســــم /مـــركـــز:

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

شياخـــــة /مدينـــــة /قريـــــــة:

حضــــــر /ريـــــــف:

إســـــم الطريــــــــق /التابــــــــع:
رقم التنظيم /اســم مــالك املبنـــى:

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

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

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

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

رقـــــــــــم التليفـــــــــــــــــون/ ........................................ . :

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

إسم معطى البيان .......................................... :

الرقـــم الربيــــــدى:

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

رقـــم ت 0احملمــــول :

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

الوظيفة ................................................. :
خامت املنشأة

إســم البـــــاحــــث:

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

التوقيع:

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

التاريخ:

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

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

التوقيع:

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

التاريخ:

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

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

التوقيع:

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

التاريخ:

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

إســم املراجع امليـدانى:
إســم املشــــــــــرف:

(*) ترتك الستخدام اجلهاز0
(**) يراعى اتباع تعليمات استيفاء اإلستمارة

تعاريف وتعليمات إستيفاء االستمارة

أوالُ  :التعاريــــف :
 -2الوحدة النهرية :
هى قاطرة ذات قوة حمركة او منطورة تنطر آلياً تتحرك فى رحلة بنهر النيل أو فروعه لننل البضائع والركاب .
 - 1محولة الوحدة النهرية :
هى اقصى محولة تسعها الوحدة بالطن وليس كمية البضائع املننولة عليها .
 5امجاىل الطن  .كيلو مرت :
هو جمموع حاصل ضرب كمية البضاعة املننولة طوال العام × املسافة املنررة ( بني املرسيني )

ثانياُ  :التعليمــــات :
ـ جدول رقم ( )2جيب مراعاة ان يتم تدوين األجور طبناً لفئات العاملني وليست امجالية .
 جدول رقم ( )5جيب مراعاة أن يتم تدوين عدد الوحدات فى اخلانة املخصصة طبناً حلمولتها وعمرها . جدول رقم ( )4جيب مراعاة أن يتم تدوين عدد الوحدات اململوكة فى اخلانة املخصصة طبن ًا لفئات احلمولة وحالتهاالفنية مع مراعاة تطابق عدد الوحدات اململوكة فى جدوىل (0)5(، )1
 جدول رقم ( )3تدون نوع السلعة املننولة وكميتها من مرسى آلخر فى سطر واحد مع مراعاة أن تكون كمية البضائعبالطن .
 جدول رقم ( )7جيب مراعاة أن تدون كمية وقيمة الوقود املستخدم حسب نوعه واذا كانت وحدة الكمية مغايرة فيجبأن تكتب الوحدة .
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إستمارة رقم ( /281جـ) أ0م 0ت  0م

العمـــــــــــــالة واألجـــــــــور

إستمارة رقم ( /281جـ) أ0م 0ت  0م
(النيمة باجلنيه)

جدول رقم ( ) 2
عـــــــــــــــــــــــدد املشتغليــــــــن فـــــــــــــى آخــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــام
م

2

فئــــــــــــــات املشـــــتغليــــــــــــــن

مـــــــــــالك الوحـــــــــدات

دائميـــــــــــــــــــــن
مجلـــة
إنــاث
ذكـور

بــدون أجـــر
بـــأجـــــــر

1

حبـــــــــــــــارة ومســـــاعـــــدوهم

5

فنيــــــــــــــون و عمال خدمات فنيـة

4

طاقــــــم األمـــــــــن واملطبـــــــــخ

3

اخلـــــــــــــدمات املعاونــــــــــــــة
بــدون أجــــر

9

اجلمــــــــــــــــلة

7

املــزايــــــــــــا العينيــــــــــة

8

مسـاهمــة الوحـدة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــة

6

إمجالي األجـور والتأمينات اإلجتماعية واملـزايا العينية

بـــأجــــــــر

(*)تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشتغلني املصريني واألجانب (عدا بدالت االنتنال)
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مــؤقتيــــن (تشمل املومسيني)
إنـــاث مجلة
ذكـور

مجــلـــــــــــــة
ذكور إنــاث مجـلة

مجـــــــلة األجـور
خـــــالل العام (*)

استمارة رقم (  / 281ج) أ .م  .ت  .م

عدد الوحدات النهرية طبن ًا للنوع
خالل العام
جدول رقم ( ) 1
نــــوع الوحـــــدة

وحــــــــــــدات الننــــــــل
غـري آليــــــــــــــة

آليــــــــــــــــــة
بضــــــــــــــائــع
٭ركــــــــــــــــاب
ركـــاب وبضـــائع
اإلمجــــالـــــى
٭تشمل األتوبيس النهرى
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وحـــــدات اجلـــــر
( الرفاصات )

استمارة رقم ( / 281جـ ) أ  .م  .ت  .م

عدد الوحدات النهرية اململوكة الناقلة
٭ طبناً لفئات احلمولة وسنوات التشغيل خالل العام

جدول رقم ( ) 5
سنوات التشغيل
فئات احلمولة

أقل من سنة

سنة وأقل من 3
سنوات

 3وأقل من  20سنوات

أقل من  20طن
 20وأقل من 200
 200وأقل من 100
 100وأقل من 500
 500وأقل من 400
 400وأقل من 300
 300وأقل من 900
 900فأكثر
اإلمجـــــــــاىل
٭ ال تشمل وحدات اجلر ( الرفاصات )
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 20وأقل من  23سنة

احلمولة ( بالطن )
 23سنة فأكثر

اإلمجـــــــاىل

إستمارة رقم ( / 281جـ ) أ  .م  .ت  .م

عدد الوحدات النهرية اململوكة الناقلة
٭ طبناً للحالة الفنية و فئات احلمولة خالل العام
جدول رقم ( ) 4
فئات احلمولة
احلالة الفنية

احلمولة ( بالطن )
أقل من 20

 20وأقل من

طن

200

 200و أقل من  100و أقل من  500و أقل من  400و أقل من  300و أقل من
100

400

500

صاحلة ( الشغالة )
حتت اإلصالح
منتظر اإلصالح
خردة و مازالت بالعهدة
اإلمجـــــــــــاىل
٭ ال تشمل وحدات اجلر ( الرفاصات )

-6-

300

900

 900فأكثر

اإلمجـــاىل

استمارة رقم ( /281جـ ) أ  .م  .ت  .م
البضائع املشحونة واملفرغة باملراسى خالل العام

جدول رقم ( ) 3
نوع السلعة

احملافظة

مرسى الشحن

احملافظة

الكمية املننولة
الكمية املننولة املســــافـة
مرسى التفريغ
بالطن × املسافة
بالكيلومرت
بالطن
بالكيلو مرت
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استمارة رقم (  / 281أ ) أ  .م  .ت  .م

جدول رقم ( ) 9
احملافظة

عدد الركاب طبناً للمراسى خالل العام
مرسى النيام

احملافظة
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مرسى الوصول

العدد

إستمارة رقم ( /281جـ) أ0م 0ت  0م

املستلزمات السلعية املستهلكة خـالل العام
الوقود والزيوت والشحومات
جدول رقم ( ) 7
م

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

وحدة قياس الكمية

2

ســــــــــــــــــــــوالر

لرت

1

كريوسني

لرت

5

بــــنزيـــــــــــــــــن

لرت

4

زيوت وشحومـــــــــات

كيلو جرام

3

أخـــــــرى ( ت كر )

اجلمــــــــــــــــــــــــــــــــــلة

( النيمة باجلنيه )
املستهلك خــــــــــــالل العـــــــــــــام
قيمــــــــــــــــة
كميــــــــــــــة

إستمارة رقم ( /281جـ) أ0م 0ت  0م

اإليرادات واملصروفات خالل العام

جدول رقم ( ) 8
البيــــــــــــــــــــــــــــــــان
أوالً االيرادات
 -2ايرادات ننل البضائع
 -1إيرادات ننل الركاب
 -5إيرادات ننل البضائع والركاب
 -4إيرادات أخري ت كر
اإلمجالي
ثاني ًا املصروفات
 -2األجور االلنندية والتأمينات االجتماعية واملزايا العينية
 -1املستلزمات السلعية
أ -الوقود
ب -قطع الغيار ومصروفات صيانة
جـ  -أدوات كتابية ومطبوعات
د -ضرائب غري مباشرة علي النشاط
هـ -مستلزمات سلعية أخري
 -5مصروفات أخري ت كر
اإلمجالي

النيمة باجلنية

إستمارة رقم ( /281جـ) أ0م 0ت  0م

حركة األصـــــــول الثـــــابتـــــة
خــالل العـــام
جدول رقم ( ) 6

( النيمة باجلنيه )

م

النيمة الصــافية قيمــــة اإلضافات خـــــالل العام (*)
نــــــــــــوع األصـــــــــــل
أول العـــــــــــام
حمـــــــــلية
مســـتوردة (**)

2

وحـــــــــدات الننــــــــــل

1

اًالت ومعــــــــــــــــــــدات

5

عـــــــــــــــــــــدد وأدوات

4

أصـــــــــول أخـــــــــــــرى

قيمــــــة املســـتبعد
(املباع واملدمر)خالل

العـــــــــــــــام

قيمة اإلهـــالك
خـــــــالل
العام

النيمـــــة الصافيــــة
آخـــــــر العام (***)

اإلمجالــــــــــــــــــــى
(*) تشمــل (اإلضــافــات املشتــراا أو املنتجــة ذاتيــاً).
(**) مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري0
(***) النيمة الصافية لألصل آخر العام = (النيمة الصافية لألصل فى أول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام) ( -اإلستبعادات  +إهالك العام)0
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