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عـن السنـة ارمـالية
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ختضع صحة اسرية الئيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألصكام القانون
رقم  05لسنة  2660بشأن سرية الئيانات الفردية اارمعدل بالقانون
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استمارة رقم ( )565أ .م  .أ  .ق

تعليمـــات إستيفــا االستمــارة
 -2تستوفى بيانات اإلستمـارة عن كل عمليات ارمئانى ااإلنشـا ات ارمدنية داخل اجلمهــورية اتستئعد العمليــات
العسكرية االعمليات ارمنفذة خارج اجلمهورية .
 -1جتمع الئيانات عن سنة مالية تئدأ من أال يوليو اتنتهى فى آخر يونيه من السنة التالية .
 -0يراعى فى إستيفا اجلدال ااخا بارمشتلل ن ما يلى :
أ  -ارمديران  :مديرا األعمال مثل رؤسا اأعضا جملس االدارة امدير ا اإلنتاج امديرا االدارات .
ب  -اإلداريون  :هم األفراد ارمسةولون عن األعمال االدارية.
ج  -الكتئة  :ارموظفون التنفيذيون لألعمال ارمكتئية ارمختلفة (أفراد – صسابات – خما ن – سكرتارية 000إخل)
د  -األخصائيون  :يقصد بهم ارمتخصصون فى اجملاالت ارمختلفة كارمهندس ن ااألطئا االعلمي ن.......إخل .
ﮬ  -الفنيون  :يقصد بهم ارمساعدين لألخصائي ن مثل مساعد ارمهندس ن اغريهم .
ا  -مالصظون امشرفون  :هم األفراد ارمناط بهم اإلشراف االرقابة على اإلنتاج مثل رؤسا الصاالت اارمالصظون .
 عمال التشليل  :هم الذين يعملون على اآلالت أا يقومون بعمليات تتصل مئاشرة مبراصل اإلنتاج .ح  -عمال خدمات فنية  :هم الذين يقومون بأعمال الصيانة اإدارة احملطات ا الورش با لشركة 0
ط  -عمال التشييد  :هم الذين يعملون بأعمال التشييد االئنا بصفة مئاشرة .
 ارمشتللون اآلخران :تشمل عمال ااخدمات العامة ا األمن ااحلراسه. - 4يراعى يف إستيفا اجلدال ااخا بالعمليات التى قامت الشركة بالعمل فيه خالل العام ما يلي :
أ  -تدان العمليات التى مت العمل بها خالل العام سوا سئق العمل بها من سنوات سابقة أا سـيتم اسـتكما ا فـى
سنوات الصقة .
ب  -يستوفى بيان نوع العملية بأصد االنواع التالية :
مئانى ( سكنية – صـناعية – راعيـة – صـحية – تعليميـة – إداريـة أخـر ) – طـرق اكئـار اانفـاق –
حمطات (مياه  -جمار – كهربـا )  -شـئكات (ميـاه  -جمـار – كهربـا ) – صفـر آبـار ( ميـاه – بـوال )
أنشا ات صرف ار – إنشا ات أخر .
ج  -إمجاىل قيمة التعاقد للعملية تدرج قيمتها بعد اخر تعديل باالضافة أا احلذف .
د  -قيمة ما مت تنفيذه خالل السنه تذكر قيمته كجى من التعاقد كإيراد اليس على أساس التكلفة الفعليـة
اذلك سوا مت بواسطة الشركة أا بواسطة مقاال الئاطن .
 -5يراعى فى إستيفا اجلدال ااخا بارمستلىمات السلعية اارمصـرافات ااخدميـة ارمسـتخدمه خـالل العـام تـذكر
ارمستلىمات ارمستخدمة فى العمليات الواردة فى اجلدال ااخا بالعمليات التى قامت الشـركة بالعمـل فيهـا
خالل العام مع مالصظة اآلتى :
أ -تدان بيانات ااخامات ( كالرمل ااألمسنـت ) التـى تـدخل فـى مراصـل خمتلفـة مـن العمليـة ( كالئيـا
االتئليط ) مره ااصدة .
ب  -ااخامات ارمنتجة داخل ارش الشركة اارمستخدمة فى العمليات يدان نصيب كل عملية منها حتـت العمـود
ارمخصص ا كما لو كانت مشواه من اللري مثل الطوب اارمواسري االئالط اأعمال النجارة .......إخل .
ج  -ارمستلىمات السلعية التى تقوم الشركة بصرفها لللري نظري قيامة بأعمال مصنعية تدان أمام كل عملية .
د  -تعترب كل مقاالة من مقااالت الئاطن التى تقوم الشركة بها حلساب اللري شـاملة ارمـواد اارمصـنعية عمليـة
مستقلة تدان عنها ارمستلىمات التى إستخدمتها الشـركة لتنفيـذها اال تـدان ايـه مسـتلىمات مقدمـة مـن
ارمقاال األصلى أا صاصب ارمقاالة .
 - 6تدان القيم االكميات باالرقام الصحيحة اعدم إستخدام العالمات العشريه.
إستمــــــــــــارة إصصا التشييد االئنا لشركات القطاع العام /األعمال العام
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ختضع صحة اسرية الئيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألصكـام
القانون رقم  05لسـنة  2660بشـأن سـرية الئيانـات الفرديـة
اارمعدل بالقانون رقم  12لسنة 2621

مجهورية مصر العربية
اجلها ارمركى للتعئةة العامة ااإلصصا

القطاع
كود احملافظة

رقم مسلسل االستمارة باحملافظة

مسلسل الشركة باالطار

إستمــــــــــــارة
إصصا التشييد االئنا
لشركات القطاع العام  /األعمال العام
عن السنة ارمالية ارمنتهية فى 1024/6/00
الىيارة :
تاريخ الىيارة :

الىيارة االاىل
/

/

الىيارة الثانية
10

/

/

الىيارة األخرية
/

10

/

10

ﮬذة الصفحة تمأل بمعرفة الجهاز
 -1استيفاء بيانات الشركة ؟

كلى

جزئى

لم تستوفى

 -2أسباب عدم اإلستيفاء ( الجزئى /الغير مستوفى)
الشركة متوقفة نهائيا ً
رفض إعطاء البيانات

الشركة متوقفة مؤقتا ً

هدم الشركة

لم يستدل على الشركة

أخرى تذكر.......................:

بيانات ارمشتلل ن فى اإلستمارة
م

إسم ارمشتلل

الوظيفة االصلية

طئيعة العمل
يف االصصائية

2

باصث

1

مراجع ميدانى

0

مشرف ميدانى

4

مراجع مكتئى

5

مشرف مراجعة

6

مرمى

7

مراجعة ترميى

2

مدخل بيانات

6

مراجع إدخال

التوقيع

إستمــــــــــــارة إصصا التشييد االئنا لشركات القطاع العام /األعمال العام

استمارة رقم ( )565أ .م  .أ  .ق

استمارة رقم ( )565أ .م  .أ  .ق
ختضع صحة اسرية الئيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألصكـام
القانون رقم  05لسـنة  2660بشـأن سـرية الئيانـات الفرديـة
اارمعدل بالقانون رقم  12لسنة 2621

مجهورية مصر العربية
اجلها ارمركى للتعئةة العامة ااإلصصا

مسلسل الشركة باإلطار

كود المحافظة

()2

إستمــارة
إصصا التشـييـد االئنـــا
لشركات القطاع العام  /االعمـال العــام
عـن السنـة ارمـالية ارمنتـهية فى 1024/6/00
 -2االســــــم التجــــــاري للشركة :

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

-1النشاط اإلقتصاد الرئيسى للشركة :

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

-0حمــافظــــة:

 -4قســــم /مـــركـــى:

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

-5شياخة /مدينة /قرية:

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

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

صضر ()2

-6صضــــــر /ريــــــف:
 -7رقم التنظيم /اسم مالك ارمئنى:
 -6اسم ارمنطقة الصناعية:

ريف ()1

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

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

 -22رقم الئـلــوك:

 -2أسم الطريـق /التابـع:

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

 -20رقم ارمنطقة الصناعية:
 -21رقــم القطعــة :

 -20الرقــم الربيــــد :
 -24رقم التليفون:

/

.

 -25رقم احملمول:

/

-26الفاكــــــس :

/

-27الربيد اإللكوانى:
-22ارموقع اإللكوانى:

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

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

 -26سنة تأسيس الشركة الفعلى :
 -10اسم معطى الئيان:
 -12الوظيفة:

شهر اسنة بد التشليل :

/

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

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

 -11رقم احملمول:
 -10رقم التليفون:
 -14التوقيع:
()1

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

 -15التاريخ:

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

تستوفى ميدانيا ً خالل شهر من تاريخه مع مراعاه اتباع تعليمات االستمارة قبل بدء اإلستيفاء
فاكس 21221142 :
لالستفسار يرجى االتصال على رقم 21220201 :
الرقم الداخلى (مدير عام اإلدارة العامة لالحصاءات الصناعية و الطاقة ) 211 :

القسم األال  :الئيانات التعريفية

توضع عالمة ( √) داخل ارمربع ارمناسب

 -2االســـــم التجـــــار للشركة :
 -1اســــــــم ارمدير ارمسةول:
 -0صفة ارمنشأه:
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... ............ .. ............ ...... ....... ............ ...... ........... ........... ........... ........... ........... ...................................................................................................

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

مركى رئيسى يتضمن صسابات الفراع()2

مركى رئيسى ال يتضمن صسابات الفراع ()1

فـــــــــرع()0

مفــــــردة()4

 -4الكيان القانونى :
مساهمــــة ()2

توصية باألسهم ()1

ذات مسةولية حمدادة ()0

فرع لشركة أجنئية()4

فـــرديـــة ()5

تضــــامـــن ()6

توصية بسيطة()7

ااقـــــع()2

آخــر ( تذكر)()6

،

 -5قيمه رأس ارمـــال ارمدفوع :

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

باجلنيه ارمصـــــر

 - 6مصــدر انسئه رأس ارمـــال:
مصري (:)2

%

،

عربي (:)1

 -7تاريخ بد مىاالة النشاط احلالي :

/

 -8عدد شهور العمل الفعلية خالل العام :

شهر

،

%

أجنيب (:)0

،

%

.

 -6رقــم السجـل التجـار :

مكتب:

.........

 - 20رقـم السجـل الصناعـى:

مكتب:

...........

 - 22رقـم الئطاقـة الضريئية:

حمافظة:

بتاريخ:

/

بتاريخ:

/

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

مكتب:

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

 -21رقم العضو ية باالحتاد ارمصري رمقاالي التشييد........................................... ..................................... :
 -20القانون التابع لة الشركة

220
4

74

 -24هل ارمنشأة صاصلة على شهادة األيىا؟
نعم()2

ال()1

فى صالة اإلجابة بنعم أذكر رقم الشهادة ...............

 ترفق صورة من احلسابات ااختامية اارميىانية للشركة.إستمــــــــــــارة إصصا التشييد االئنا لشركات القطاع العام /األعمال العام
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القسم الثانى :العمالة ااألجور
العمـــــــالــــــــــة ااألجـــــــــــــور
م

(القيمة باجلنيه)

متوسط عدد ارمشتلليــــــــن خالل العام ()3

مجـلة األجــور

فةــــــــات ارمشتلليــــــــــــــن

دائميـــــــن
ذكـــور

2

مــــــــــــديــــــــــــــــــــــران

1

أخصائيـــــــــون افنيــــــــــــون

0

مــالصظـــون امشرفــــــــــــون

4

إداريــــــون اكتئـــــــــــــــــة

5

عمــال تشليــل اعمـــال خدمــات فنيــــة

6

عمـــــــــــــال التشييــد االئنـــا

7

مشتللـــــــون آخــــــــــــران

2

اجلمــــــــــــــــــــــلة

6

ارمــىايــــا العينيــــــــــة ( ) 2

20

مســــاهمـــة الشركة فـى التـــأمينــات اإلجتماعيــــــة

22

إمجالي األجور اارمىايا العينية االتأمينات اإلجتماعية

إنـــاث

مــؤقتيــن (تشمل ارمومسي ن)
مجلــــة

ذكــــور

إنـــاث

مجلــــة

مجــلــــــــة
ذكــــور

إنـــاث

( )1األجور :تشمل األجور اارمرتئات اارمكافآت اارمنح االئدالت للمشتلل ن ارمصري ن ااألجانب (عدا بدالت االنتقال)
( )2ارمىايا العينية :تشمل ما تتحمله الشركة للمشتلل ن ارمصري ن ااألجانب من (االغذية اارمالبس ااالنتقاالت اااخدمات الثقافية ااالجتماعية االرياضية اتكلفة السكن............اخل ) 0
()3متوسط عدد ارمشتلليــــــــن خالل العام = جمموع عدد ارمشتلل ن خالل اشهر العام ÷ 21
مشتغل ( )4-1جمله اجور المشتغلين االجانب فى الشركة
عدد المشتغلين االجانب فى الشركة
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خالل العام ()1
مجلة

جنيه
جنيه
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القسم الثالث :قيمة ما مت تنفيذة من عمليات خالل العام
العمليـات التى قـامت الشركـة بالعمل فيـها خـالل العـام

م

اســـم
العمليــــــة

موقع
العملية
(احملافظة)

نوع

العملية

نوع
التعاقد
(أصلى/
باطن)
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تـاريخ
بد
العملية

إمجاىل
قيمة
التعاقد

إمجاىل قيمة ما
مت تنفيذه من
أعمال فى
السنوات
السابقة

القيمة باجلنيه

قيمة ما مت تنفيذه خالل العام
بـواسطـة
الشركـة

بـواسطـة مقااىل الئاطن
مصنعيـة
شاملـة

اجلملــة

إمجاىل قيمة ما مت
تنفيذه من اعمال
صتى نهاية العام

اجلهــة ارمتعــاقد معـها
االســم

القطــاع

القسم الرابع :مستلىمات سلعية اخدمية للعمليات

565أ)0أم00مأ0أ0قق
رقم ()565
إستمارةرقم (
إستمارة
ارمستلىمات السلعية اارمصرافات ااخدميه
للعمليات التى قامت الشركه بالعمل فيه خالل العام

(القيمة باجلنيه)

ارمصرافات ااخدمية

ارمســــــــــتلىمــــــات السلعيــــــــــــــــــــة

بـــالط

أداات صحية

أداات معدنية

أداات كهربائية

خامات متنوعة

مجـلة ااخامات

اقود ا يوت اشحومات

قطـع غيار امهمات

كــــــــــهربا

ميــــــــــــــاه
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مستلىمات سلعية أخر

( )1الحوائط و الخرسانة الجاﮬزة ﮬي المشتراه فقط وليست المصنعة بمعرفة الشركة .

مجلة ارمستلىمات السلعية

كمية

قيمة كمية

قيمة

قيمة

قيمة

قيمة

قيمة

قيمة

قيمة

قيمة

قيمة

قيمة

قيمة

م.تشليل لد اللري امقاالي الئاطن

كمية

قيمة

طــوب
بـاأللـف

مصرافات خدمية أخر

كمية

قيمة

أمسـنت
بـالطــن

رمل ا لـط
بارمـو ارمكعب

أخشاب ( )2صوائط مـــواسري
اخرسانة معدنية أخر
جاهىة

مجلة ارمصرافات ااخدمية

اســم العملية
م من القسم
صـديد تسليح
الثالث
بـالطـن

خـــــــــــــــامــــــــــــات

القسم ااخامس :صركة ارمخىان خالل العام

إستمارة رقم ( )565أ0م0أ 0ق
صركة ارمخىان خالل العام
(القيمة باجلنيه)

جد

م
2

الئيــــــــــــــــــــــــــــــــان
خـــامــــــــــــــــــــات:
صديد تسليح
امســــنت
طــــــوب
رمل ا لط
أخشـــاب
مواسري معدنية
مواسري أخر
بـــــالط
أداات صحية
أداات معدنية
أداات كهربائية
خامات متنوعة أخر
مجـــــــــلة ااخـــــامـــــات

1

اقود ا يـــوت اشحومات

0

قطع غيار امهمات

4

خملفات اخردة

5

مستلىمات سلعية أخر
اإلمجالـــــــــى
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أال العام

آخر العام

تابع القسم ااخامس  :صركة ارمخىان خالل العام
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تابع صركة ارمخىان خالل العام
( القيمة باجلنيه)

م

الئيــــــــــــان

2

خمــــــــىان إنتـــــــاج تــــــــام

1

خمــــــــىان إنتـــــــاج غري تـام

0

بضائـــــــع بلــــــــر الئيــــع

اإلمجـــــــــــاىل
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أال العام

آخر العام
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القسم السادس :مصرافات

مصرافــــات خـــــــــــدمية
خـــالل العــــام
الئيـــــــــــــــان

م
2

مصـــرافــــــــــــــات تشليل لد الليـر امقااىل الئاطن ()1

1

مصـــرافــــــــــــــات صيـــــــانــــــــــة ()2

0

مصـــرافــــــــات أحبـــــــــاث اجتـــــــــارب

4

إجيار آالت امعدات ااسائل نقل اانتقال

5

مصـــرافـــــات دعاية اإعالن انشر اطئع اعالقات عامة ااستقئال

6

مصـــرافــــــــــــــات نقل اانتقاالت ()3

7

مصـــرافــــــــــــــات اتصاالت–

القيمــــة بــاجلنيــــــه

تليفون – تللراف  -فاكس...اخل
انونــــــــــــــــــــــت
2

أتعـــــــــــاب حمــــاسئيــــــــة اقــــــــانـــــونيــــــــــة

6

مصرافــــات األمن اارمطــــافئ

20

مصـــرافــــــــــــــات التأم ن ضد السرقة ااحلريق اخيانة األمانة (التشمل االقساط )

22

مكــافــآت لليــر العامليـــن عــــن خدمـــات مـــــــؤداه

21

عمـــــــــوالت امــصــــرافــــــــات بنــكيـــــــــــــــة

20

العمـــــــــوالت األخــــــــــــر

24

مــصــــرافــــــــات تدريب العامل ن داخل اخارج الشركة

25

مصــرافــــات خـــدميـــة أخــــــــــــر
اإلمجالـــــــــــى

(  )1ارمصرافات التى تتحملها الشركة عن األعمال التى متت بواسطة اللري على مواد امنتجات مملوكـه للشــــركة
ا قيمة ارمستحق رمقاالي الئاطن نظري تنفيذ ما اسند إليهم من اعمال0
( ) 2ارمصرافـات التى تتحملها الشركة نظري قيام اللري بأعمال صيانة على أصول الشركة.
( )3تشمل بدالت االنتقال ( بدل السفر ) 0
إستمــــــــــــارة إصصا التشييد االئنا لشركات القطاع العام /األعمال العام

إستمارة رقم ( )565أ0م0أ 0ق

تابع القسم السادس :مصرافات

مصرافــــات أخـــــــــر
خـــالل العــــام
خـــــالل العـــــام
الئيـــــــــــــــان

م
2

إجيار عقارات ( مئاني ااراضي غري راعية )

1

اجيار عقارات حمسوبة (مئانى ااراضى غري راعية) ()2

0

اجيار أراضى راعية امىارع

4

فـــــــــــــــــوائد مدينة

5

ضرائب عقـــــارية

6

الضرائب االرسوم السلعية :

القيمــــة بــاجلنيــــــه

رسوم مجركية
رسوم إنتــــاج
صصيلة خىانه
7

ضريئة مئيعات

2

ضرائب غري مئاشرة على النشاط ()2

6

ضرائب مئاشرة علي الدخل ()3

20

خسائر بيع ااراق مالية

22

اقساط التام ن ضد السرقة ااحلريق

21

أعئا اخسائر متنوعة :
خسائر بيع خامات امواد اقطع غيار
تعويضات اغرامات
تربعات اإعانات

20

أخــــــــــــــــــــــر
اإلمجالـــــــــــى

()1تتمثل فى القيمة اإلجيارية العقارية للمئانى اارمنشآت التى متتلكها الشركة كما لو كانت مؤجرة من اللري
()2التى تفرضها الدالة على ممارسة النشاط اإلنتاجى امستلىماته مثل رسوم الدملة اضريئة السيارات
( )3تتمثل يف الضريئة علي ارباح شركات االموال االضريئة علي ايرادات راؤس االموال ارمنقولةاما شابهها
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القسم السابع :ايرادات
إيرادات النشاط األخر خالل العام

م

الئيـــــــــــــــــــــان

2

خــــدمــات مئــاعــة ()1

1

ارمخلفـــــــــــــــــات ()2

0

م شلــــوالت داخليـــــــة تامة ()3

4

عائد بضائع مشواه بلر

الئيع()4

5

ايرادات تشليل لللري

6

إعـــــانات إنتــــــاج

7

فوائد دائنة حمصلة

2

اجيارات دائنة حمصلة

6

اجيار حمسوب ()5

20

ايرادات ااراق مالية

22

إيرادات اأرباح متنوعة :

القيمــة بــاجلنيـــه

أرباح بيع خامات امواد اقطع غيار
تعويضات اغرامات
عموالت
21

إيرادات أخــــــــــــــر

اإلجـمالـــــــــــــى
()1تتمـثل فـى اإليــــرادات التى حتققــت للشركة مـن مئاشـرة النشـاط ااخـدمــى.
()2هى عئارة عن القيمة التقديرية للمخلفات ارمتواجدة فعالً لد الشركة اارباح بيعها يف صالة
الئيع .
( )3تتمـثل فى إنتـاج الشركة من األصــول البقصـد الئيــع اإمنا بقصد اإلستخدام الـذاتى فـى
العمليات الرأمساليـة0
( )4عائــد بضائـــع مشـواه بلـــر الئيـــع = صـافى مئيعـات بضـائع بلـر الئيـع  -صـافى
مشويــات بضائــع بلــر الئيــع  ±التلري فى خمىان بضائع بلر الئيع .
( )5تتمثل فى القيمة االجيارية العقارية للمئـانى اارمنشـآت التـى متتلكهـا الشـركة كمـا لـو
كانت مؤجرة من اللري.
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القسم الثامن  :عدد اآلالت اارمعدات
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اآلالت اارمعدات ااسائل النقل ارمملوكة للشركة خالل العام
جد

الئـيــــــــــــــــــان

م
2

معدات خرسانية

1

األاناش

0

اجلرارات امعدات نقل األتربة

4

معدات صفر خاصة

5

معدات هوا ضلوط

6

معدات دك

7

معدات أسفلت

2

اسائل النقل

6

كسارات مبحركات (ديىل ابنىين اكهربا )

20

ماكينات ختريم

22

طلمئات

21

معدات سونتات دق اخلع ستاير اخوا يق

20

حمركات ديىل ابنىين اخبارية

24

حمركات امولدات كهربائيه

25

كوريك

26

أخـــــــــــــــــــــــــــر

اإلجـمالــــــــــــــى
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عدد

القسم التاسع :األصول اااخصوم ارمتداالة
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األصول اااخصوم ارمالية

م

األصـــــــــــــــول

2

مدينون (عمال )

1

أال العام

آخر العام

م
2

أاراق مالية ( أسـهم اسـندات

0
4

أصول مالية أخر

صقوق الشركا

رأس ارمال ارمدفوع

اكمئياالت  ........اخل )
أرصــدة نقديــة لــد الئنــوك
االصنداق

ااخصــــــــــــوم

االصتياطي

ارمخصصات

1

0
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قرا طويلة اقصرية
األجل
أاراق مالية( اسهم اسندات
ا كمئياالت  ......اخل )

4

دائنون ( موردان )

5

التىامات أخر

أال العام

آخر العام
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القسم العاشر :األصول الثابتة

صركة األصـــــــول الثـــــابتـــــة
خالل العام
م

نوع األصل

2

أراضــــــــــــــــــــــــــــــى

1

مئاني اإنشا ات امرافق اطرق

0

آالت امـعــــــــــــــــــــدات

4

اسائــــل نقــــل اانتقـــــال

5

عـــــــــــــــــــــــدد اأداات

6

أثـــاث امعــدات مكــاتـــب

7

برامــــــــج جــــــــــــــاهىة

2

أجـــــهــــىة صاســـــــب آلي

6

أصـــــــــــــــــــــــول أخر

القيمة الصافية
لألصل يف
أال العام

قيمة اإلضافات على األصل
خالل العام
حملية

()1

مستوردة

()2

(القيمة باجلنيه)

قيمة االستئعادات
(ارمئاع اارمدمر) من
األصل خالل العام

قيمة إهالك
العام

القيمة الصافية
لألصل أخر العام

االمجـــــــــــــاىل
( )1قيمة اإلضافات تشمل ( اإلضافات ارمشواه أا ارمنتجة ذاتي ًا )
( )2مبعرفة الشركةأا مبعرفة اللري
( )3القيمة الصافية لألصل أخـر العام = ( القيمة الصافية لألصل يف أال العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام ) – ( قيمة االستئعادات  +إهالك العام )
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()3

القسم احلاد عشر :ارمشراعات حتت التنفيذ
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ارمشراعـــات حتــــت التنفيــــــذ
خالل العام
(القيمة باجلنيه)
م

الئيـــــــــــان

2

تكـــويـــن استثمار ()1

1

أنفــــــاق إستثــــــــمار ()2

قيمــة الـرصيـد
أال العــام

قيـمــــة

قيـمــــة

اإلضــافـات

ما تكامل

خــالل العــام

خـــالل العـــام

قيمــة الـرصيــد
أخـــر العــام

اإلمجالـــــــــــى
( )1تكوين استثمار يتمثل فى اإلستثمارات التى ارد مقابلها أصول مل تتكامل بعد لإلنتاج احيسب كاآلتى:
قيمة الرصيد أخر العام = قيمة الرصيد أال العام  +قيمة اإلضافات خالل العام – قيمة ما تكامل خالل العام
( )2إنفـــاق إستثمـــار يتمـثل فــى اإلستثمــارات التى مل يرد مقابلـها أصـول كالـدفعات ارمقدمـة ااإلعتمـادات ارمسـتندية لشـرا
األصــول الثابتـــة احيســب كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد أخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أال العـــام  +قيمـــة اإلضافــات خـالل العام – قيمة ما تكامل خالل العام 0
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تابع القسم ااخامس :صركة ارمخىان خالل العام

س :2هل يتم التخىين حلساب اللري
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س:1هل يتم التخىين لد اللري
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اسم الشركة التى يتم التخىين لديها........................
حمافظة ....................

مركى....................

العنوان .....................
رقم التليفون ....................
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انتقل اىل س1

موبايل...................
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القسم الثانى عشر :استئيان الئيةة

استمارة رقم ( )565أ .م  .أ  .ق
اســــتئيان الئيـــةة

س : 2هل توجد نفايات أا خملفات للشركة؟
1

نعم

 2ال ( انتقل إىل س ) 4

س :1ما نوع النفايات أا ارمخلفات ؟ ( يسمح بتعدد اإلجابات )
 1صلئـــة

 0غا يـــــــة

 2ســــــائله

س :0كيف يتم التصرف فى النفايات أا ارمخلفات ؟ ( يسمح بتعدد اإلجابات )
 1عـــن طريـــــــق بيعها
 2اإللقا فى أماكن خالي
 0اإللقا فى الوع
متعهد مجع القمامة

 5الردم فى أماكن خمصصة لذلك
 6إعـــادة دارانها مبعرفــة ارمنشأة
000000

4

أخــــــــــــــر (تذكـــــر ):

1
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س :4هل مت توفيق أاضاع الشركة مع متطلئات ا ارة الئيةة ؟
1

نعم (انتهى االستئيان)

2

ال

س : 5ما هى أسئاب عدم توفيق أاضاع الشركة مع متطلئات ا ارة الئيةة ؟ ( تذكر األسئاب )
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -2
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000- 1
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000-0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -4

إســم معطى الئيـان .................................................................................. :
اظيفة معطى الئيان ................................................................................. :
رقـــــــــم التليفون ........................................................................ :
ختم الشركة
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