جمهــورية مصـــر العــربية

الجهاز المركزى للتعبة العامة واإلحصاء

استمارة رقم ( )055أ .م  .أ  .ق مركز رئيسى

القطــــــــاع
كود المحافظة
مسلسل المنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
االحصاء الصناعي السنوي والسلعي
في منشآت القطــاع العام  /االعمال العام
عــن السنـــة المالية المنتهيـــة فــــى 4502/6/05

تخضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام
القانون رقم  53لسنة  0691بشأن سرية البيانات الفردية
والمعدل بالقانون
رقم  82لسنة 0628

استمارة رقم ( )055أ .م  .أ  .ق مركز رئيسى

تعليمات إستيفاء االستمارة
 -0تستوفى استمارة مستقلة للمركز الرئيسي استمارة ()055أ5م5أ.ق مركز رئيسى ( لالدارة فقط) .
 -4تستوفى استمارة (  )055أ5م5أ.ق مكرر منشأة عن كل فرع (مصنع) تابع للمركز الرئيسى.
 -0اذا لم يوجــد فروع أو منشأت تابعــه للشركــة خالف المنشأة التى يقــع بها المركز الرئيسىى فتسىتوفى
االستمارة ( )055أ5م5أ.ق مكرر /منشأة شامله بيانات المنشأة والمركز الرئيسى.
 -2تستوفى بيانات االستمارة عن سنة مالية تبدأ فى أول يوليو وتنتهي في أخر يونيه من السنة التالية.
 -0إذا كانت المنشأة قد تأسست أو توقفت خىالل سىنة اإلحصىاء فتسىتوفى اىذت االسىتمارة عىن فتىرة النشىاط
الواقعة خالل تلك السنة مهما كانت مدتها مع ذكر المدة .
 – 6يذكر اسم المنشأة وعنوانها المستوفى عنهىا االسىتمارة ( )055أ5م5أ.ق مكىرر  /منشىأة وذلىك علىى
مستوى المحافظه والقسم وليس اسم وعنوان المركز الرئيسى 5
 – 7يكتب النشـىـاط االقتصـىـادى الرئيسىى للمنشىأة ( الفــــىـرع) واـىـو المنتـىـا االســىـاسى لهىا او الخدمـىـة
التى تؤديهــا ( النشاط الغالب) بصرف النظر عن النشاط الرئيسى للشركه ( المركز الرئيسى)5
 – 8تستوفى بيانات استمارة المركز الرئيسى فى حاله الشركات التى نشاطها الرئيسى صناعى اما فى حالة
الشركات التى نشاطها الرئيسى مقاوالت أو تشييد وبناء أو غير ذلك فيكتفى باستيفاء االستمارة ()055
أ5م5أ.ق مكرر /منشأة عن كل ورشه على حدت 5
 - 9يراعى في استيفاء جدول رقم (  ) 0الخاص بالمشتغلين ما يلي :
أ -المديــــرون  :مديرو األعمال مثل رؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة ومديرو اإلنتىا ومىديرو اإلدارات
5
ب -اإلداريـون  :ام األفراد المسئولون عن األعمال اإلدارية 5
ج -الكتبــىىىـة  :الموظفىىىون التنفيىىىذيون لاعمىىىال المكتبيىىىة المختلفىىىة ( أفىىىراد – حسىىىابات – مخىىىازن –
سكرتارية....الخ).
د -األخصائيون  :يقصد بهم المتخصصون فى المجاالت المختلفة كالمهندسين و األطباء والعلميىين...الىخ
5
اـ  -الفنيــون  :يقصد بهم المساعدين لاخصائيين مثل مساعدي المهندسين وغيرام 5
و  -مالحظون ومشرفون  :ام األفراد المناط بهم اإلشراف و الرقابة على اإلنتا مثىل رؤسىاء الصىاالت
والمالحظون فى المنشآت الصناعية 5
ز  -عمــال التشغيـل  :ام الذين يعملون على اآلالت أو يقومون بعمليات تتصل مباشرة بمراحل اإلنتا
.
ح  -عمـال خدمات فنية  :ام الذين يقومون بأعمال الصيانة وإدارة المحطات و الورش بالمنشأة5
ط  -عمال البيع  :ام العاملون فى مراكز البيع التابعه للمنشآت الصناعية5
ي  -المشتغلون اآلخرون :تشتمل على عمال الخدمات العامة و األمن والحراسه.
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استمارة رقـم ( )055أ.م.أ.ق مركز رئيسى
تخضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه االستمارة
ألحكام القانون رقم  53لسنة  0691بشأن اإلحصاء
المعدل بالقانون رقم  82لسنة 0628

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

القطاع
كود المحافظة

رقم مسلسل االستمارة بالمحافظة

مسلسل المنشاه باالطار

إستمــــــــــــارة
االحصاء الصناعي السنوي والسلعي في منشآت القطاع
العام/االعمال العام
عن السنة المالية المنتهية8104/9/51

اذت الصفحة تما بمعرفة الجهاز
الزيارة :
تاريخ الزيارة :

الزيارة االولى

الزيارة الثانية

81

81

/

/

/

كلى
 -0إستيفاء بيانات المنشأة ؟
 -8اسباب عدم االستيفاء (الجزئى  /الغير مستوفى)
المنشأة متوقفة مؤقتا ً
المنشأة متوقفة نهائيا ً
رفض إعطاء البيانات

أخرى تذكر :

/

جزئى

الزيارة األخيرة
/

/

81

لم تستوفى

هدم المنشأة

لم يستدل على المنشأة

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

بيانات المشتغلين فى اإلستمارة
م

إسم المشتغل

طبيعة العمل في االحصائية

الوظيفة االصلية

0

باحث

8

مراجع ميدانى

5

مشرف ميدانى

4

مراجع مكتبى

3

مشرف مراجعة

9

مرمز

7

مراجعة ترميز

2

مدخل بيانات

6

مراجع إدخال
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التوقيع

استمارة رقـم ( )055أ.م.أ.ق مركز رئيسى
تخضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه االستمارة
ألحكام القانون رقم  53لسنة  0691بشأن اإلحصاء
المعدل بالقانون رقم  82لسنة 0628

جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل المنشاه باالطار

كود المحافظة

إستمــــــــــــارة
اإلحصاء الصناعى السنوى والسلعى
فــى منشــآت القطــاع العام  /االعمال العام
عــن السنـــة المالية المنتهيـــة فــــى 4502/9/51
 -0االسم التجاري للمنشأة
 -8النشاط االقتصادي:
 - 5محــافظــــة:

.................................................................................................................................... ............................................................................................................................:

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

 - 4قســــم /مـــركـــز:

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

 - 3شيــاخة /مـدينة /قـرية:
 -9حضر  /ريف:

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

1

 -7رقم التنظيم /اسم مالك المبنى:
 -6اسم المنطقة الصناعية :

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

 2ريــــــف

حضــــر

 - 2اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

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

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

 -00رقـــــــــم البلـــــوك :

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

 - 01رقم المنطقة الصناعية:

 – 08رقـــــم القـطـعـــة :

 -05الرقــم البريـــــــــدى:
 - 04رقـــــم التــليفـــون:
 - 03رقم التليفون المحمول:
 - 09الفـــــاكـــــــــس:
 - 07البريد اإللكترونـــى:
 - 02الموقع االلكترونــى:

1

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

 - 06سنه تأسيس الشركة الفعلى:
 -81اسم معطى البيان:
 -80الوظيفة:

شهر وسنه بدء التشغيل:
..........

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

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

 -88رقم المحمول:
 -85رقم التليفون:
 -84التوقيع.................................... :
 -83التاريخ.................................... :
()1تستوفيميدانيًاخاللشهرمنتاريخهمعمراعاةإتباعتعليماتاإلستمارةقبلبدءاإلستيفاء.
لإلستفسار(:تليفون)(03-33034041فاكس)03-33033022الرقمالداخلي(مديرعاماإلدارةالعامةإلحصاءاتالصناعةوالطاقة)331:
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إستمـارة رقـم ( )055أ5م5أ  5ق مركز رئيسى

القسم األول  :البيانات تعريفية

رقم مسلسل االستمارة بالمحافظة

 0 -0االســـــم التجـــــارى للمنشأة :

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

 8 -0اسم الشركة التابع لها المنشأة :
 5 -0المدير المسئول:

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

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

 4 -0صفة المنشأة :
1

مركــز رئيسى

2

 3مفـــرده

فـــــرع

 3-0الكيان القانونى:
1

مساهمــــة

 2توصية باألسهم

4

فرع لشركة أجنبية

 7توصية بسيطة
 9-0قيمه رأس المـــال المدفوع :
7 -0مصــدر ونسبه رأس المـــال :
%
,
 1مصري:
 2-0تاريخ بدء مزاولة النشاط الحالى :

 3ذات مسئولية محدودة

 5فـــرديـــة

6

تضــــامـــن

 8واقـــــع

9

آخــرى ( تذكر)

 2عربي:

,

 3أجنبي:

%

-......................................

,

%

.

شهر

 6-0عدد شهور العمل الفعلية خالل العام :

مكتب:

 01-0رقــم السجـل التجـارى:

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

بتاريخ:
مكتب:

 00-0رقـم السجـل الصناعـى:

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

بتاريخ:
محافظة:

 08-0رقـم البطاقـة الضريبية:
 05-0القانون التابع له الشركة :
815

67

04 -0هل المنشأة حاصلة علي شهادة األيزو ؟
نعم

2

0
إل
ج
 -ترفق صورة من الحسابات الختامية و الميزانية للمنشأة 1م
ا
ل
ـ
-3ـ
ـ
ـ
ـ

ال

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

مكتب:

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

إستمارة رقـم ( )055أ.م.أ.ق مركز رئيسى
بيان المركز الرئيسى والفروع التابعة له
م

البيــــــان

محافظة

قسم  /مركز

شياخه/مدينه/قرية

رقم التنظيم واسم الشارع

أ-المركز الرئيسى
ب -فروع أدمجت بياناتها فى هذه االستمارة
1
2
3
ج -فروع لم تدمج بياناتها فى هذه االستمارة
1
2
3
4
5
6
يستوفىهذاالبيانمنالمركزالرئيسيفقط
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رقم التليفون

النشاط االقتصادى

مالحظات

القسم الثانى  :العمالة واألجور

إستمارة رقـم ( )055أ.م.أ.ق مركز رئيسى
العمـــــــالــــــــــة واألجـــــــــــــور
(القيمة بالجنيه)

جدول رقم ()0

عـــــــــدد المشتغليــــــــن فى آخر العام

م
فئــــــــات المشتغليــــــــــــــن

دائميـــــــن
ذكـــور

0

مــــــــــــديــــــــــــــــــــــرون

8

أخصائيـــــــــون وفنيــــــــــــون

5

مــالحظـــون ومشرفــــــــــــون

4

إداريــــــون وكتبـــــــــــــــــة

3

عمــال تشغيــل وعمـــال خدمــات فنيــــة

9

عمـــــــــــــال بيـــــــــــــع

7

مشتغلـــــــون آخــــــــــــرون

2
6

إنـــاث

مــؤقتيــن (تشمل الموسميين)
ذكــــور

جملــــة

إنـــاث

جملــــة

جمـلة األجــور

جمــلــــــــة
ذكــــور

إنـــاث

جملـــــــة

الجمــــــــــــــــلة
المــزايــــا العينيــــــــــة (**)

 01مســـــاهمـــة المنشــــأة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــــــة
 00إجمالي األجور والمزايا العينية والتأمينات اإلجتماعية
(*) تشمل األجور والمرتبات والمكافآت والمنح والبدالت للمشتغلين المصريين واألجانب (عدا بدالت االنتقال)
(**) تشمل ما تتحمله المنشأة من األغذية والمالبس التى تصرف للمشتغلين المصريين واألجانب واالنتقاالت والخدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............الخ 1
جملهاجورالمشتغليناالجانبفىالمنِشأة
عددالمشتغليناالجانبفىالمنشأة
مشتغل
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جنيه

خالل العام (*)

القسم الثالث  :المصروفات وااليرادات

إستمارة رقـم ( )055أ.م.أ.ق مركز رئيسى

المصروفـــــات و اإليـــــرادات (*)
خــــــالل العـــام

جدول رقم ()8

المصروفـــــــــــات

م

القيمة بالجنيه

م

اإليـــــــــــرادات

0

وقود وزيوت وشحومات

0

إعـــــــانات

8

قطع غيار ومهمات

8

إيرادات أوراق مالية

5

مواد تعبئة وتغليف

5

فوائد دائنة

4

أدوات كتابية

4

إيجارات دائنة محصلة

3

الميـــــــــاه

3

ايجارات محسوبة

9

اإلنـــــارة

9

أرباح رأسمالية

7

مصروفات صيانة

7

إيرادات سنوات سابقة

2

مصروفات أبحاث وتجارب

2

تعويضات و غرامات

6

مصروفات نشر وإعالن وطبع ودعاية واستقبال وعالقات عامة

6

عموالت

01

مصروفات نقل وانتقاالت

01

إيرادات متنوعة

00

مصروفات اتصالت
تليفون – تلغراف  -فاكس  .. -الخ
انترنت

08

تأجير أصول ثابتة (خالف العقارات) (**)

05

تكاليف خدمات المصالح والمؤسسات

04

مصروفات خدمية متنوعة

03

ايجار عقارات فعلية (مباني و اراضي غير زراعية)

09

ايجار عقارات محسوبة (مباني و اراضي غير زراعية)

07

ايجار أراضي زراعية و مزارع

02

فـــــــــــوائد

06

ضرائب عقارية

81

ضرائب مباشرة على الدخل

80

تعويضات و غرامات

88

تبرعات و اعانات
اإلجمالـــــــــــــى

اإلجمالـــــــــــــى

(*) يذكر فى هذا الجدول القيم التى تخص المركز الرئيسى و البنود التى ال ترد على مستوى المنشأة وإنما ترد على مستوى الشركة 1
(**) تشمل مصروفات تأجير معدات ووسائل النقل 1
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القيمة بالجنيه

استمارة رقـم ( )055أ.م.أ.ق مركز رئيسى

القسم الرابع  :حركة األصول الثابتة

جدول رقم ( ) 0
م

نوع األصل

0

أراضــــــــــــــــــــــــــــى

8

مبااااااااااني وإنشااااااااااءات ومرافاااااااااق
وطرق
آالت ومـعـــــــــــــــــــدات

4

وسائــــل نقــــل وانتقـــــال

3

عـــــــــــــــــــــــدد وأدوات

9

أثـــاث ومعــدات مكــاتــب

7

برامــــــــج جــــــــــــاهزة

2

أجــــهــــزة حاســــــب آلـي

6

ثـــروة حيوانــــية ومائــــية

5

حركة األصـــــــول الثـــــابتـــــة
خالل العام
القيمة الصافية
لاصل في
أول العام

قيمة اإلضافات على األصل
(*)
خالل العام
مستوردة
محلية
(**)

(القيمة بالجنيه)
قيمة االستبعادات
(المباع والمدمر)
من األصل خالل
العام

قيمة إاالك
العام

 01أصـــــــــــــــــــــول أخرى

االجمـــــــــــــــالى
(*) قيمة اإلضافات تشمل ( اإلضافات المشتراه أو المنتجة ذاتيا ً )
(**) بمعرفة المنشأة أو بمعرفة الغير
(***) القيمة الصافية لألصل أخـر العام = ( القيمة الصافية لألصل في أول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام ) – ( قيمة االستبعادات  +إهالك العام )
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القيمة الصافية
لاصل أخر العام
(***)

