مجهــورية مصـــر العــربية

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القطــــــــاع
كود احملافظة
مسلسل املنشـأة باإلطـار

إستمـــــــــــــــارة
احصــــاء الكهــرباء والطــاقـــة

عــن السنـــة املالية املنتهيـــة فــــى 1524/6/05

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  00لسنة  2665بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  12لسنة 2621

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

تعليمات إستيفاء االستمارة
 – 2تستوفى بيانات االستمارة عن سنه مالية تبدأ فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من العام التاىل 5
 - 1أذا كانت املنشأة قد تأسست أو توقفت خالل سنة االحصاء فتستوفى هذه االستمارة عن فرتة النشاط الواقعة خالل
تلك السنه مهما كانت مدتها مع ذكر املدة 5
 - 0تستوفى بيانات هذه اإلستمارة عن كل من الشركات اآلتية وفروعها -:
أ  -شركات انتاج الكهرباء .
ب  -شركة نقل الكهرباء ( الشركة املصرية لنقل الكهرباء ) .
جـ  -شركات توزيع الكهرباء .
د  -شركات توزيع الغاز ( الطبيعي  -السائل ) .
 -4تستوفى بيانات اإلستمارة من الشركات وفروعها مع األخذ يف اإلعتبار استيفاء اجلـداول الـت تتفـط وطبيعـة كـل
مصدر حيث خصصت كاآلتى:
أ –جداول ( من  )6 : 2لكل شركة وفروعها فى األنشطة املختلفة.
ب  -جداول ( من ) 20: 25خاصة بنشاط توليد الكهرباء .
جـ  -جدول (  ) 24خاص بنشاط نقـل الكهرباء.
د  -جداول (من  ) 26:20خاصة بنشاط توزيع الكهرباء.
هـ  -جداول (من  ) 22:21خاصـة بنشـاط توزيع الغاز.
 - 0يراعى يف استيفاء جدول رقم (  ) 2اخلاص بالعمالة واألجورما يلي :
أ  -املديــــرون  :وهم رؤساء وأعضاء جملس اإلدارة ومديرو اإلنتاج ومديرو اإلدارات 5
ب -األخصائيون  :يقصد بهم املتخصصون فى اجملاالت املختلفة كاملهندسني و األطباء والعلميني...اخل5
جـ -الفنيــون  :يقصد بهم املساعدين لألخصائيني مثل مساعدي املهندسني وغريهم 5
د  -مالحظون ومشرفون  :هم األفراد املناط بهم اإلشراف و الرقابة على اإلنتاج مثل رؤساء الصاالت واملالحظون على
خطوط االنتاج فى املنشآت5
هـ -اإلداريـون  :هم األفراد املسئولني عن األعمال اإلدارية 5
و -الكتبــــــة  :املوظفـــون التنفيـــذيون لألعمـــال املكتبيـــة املختلفـــة ( أفـــراد – حســـابات – خمـــازن –
سكرتارية....اخل)5
ز  -عمــال التشغيـل  :هم العمال الذين يعملون على اآلالت أو يقومون بعمليات تتصل مباشرة مبراحل اإلنتاج .
ح  -عمـال خدمات فنية  :هم الذين يقومون بأعمال الصيانة وإدارة احملطات و الورش باملنشأة
ط  -عمال البيع  :هم العاملون فى مراكز البيع التابعه للمنشأة5
ى -املشتغلون اآلخرون :تشمل عمال اخلدمات العامة و األمن واحلراسه.
 -6تدون القيم والكميات باالرقام الصحيحه وعدم استخدام العالمات العشرية .
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إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق
ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكـام
القانون رقم  00لسـنة  2665بشـأن سـرية البيانـات الفرديـة
واملعدل بالقانون رقم  12لسنة 2621

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

القطاع
كود احملافظة
رقم مسلسل االستمارة باحملافظة

مسلسل املنشاه باالطار

إستمــــــــــــارة
إحصــــاء الكهـــربـاء والطـاقـة
عن السنه املاليه املنتهية فــــى 1524/6/05

هذه الصفحة متأل مبعرفة اجلهاز
الزيارة :

الزيارة االوىل
15 / /

تاريخ الزيارة :

الزيارة األخرية

الزيارة الثانية

15 / /

15 / /

 -2إستيفاء بيانات املنشأة ؟ 1كلى  2جزئى  3مل تستوفى
 -1اسباب عدم االستيفاء (اجلزئى  /الغري مستوفى)
هدم املنشأة
املنشأة متوقفة نهائياً املنشأة متوقفة مؤقتاً
رفض إعطاء البيانات

أخرى تذكر :

مل يستدل على املنشأة

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

بيانات املشتغلني فى اإلستمارة
م

إسم املشتغل

الوظيفة االصلية

طبيعة العمل يف
االحصائية

2

باحث

1

مراجع ميدانى

0

مشرف ميدانى

4

مراجع مكتبى

0

مشرف مراجعة

6

مرمز

1

مراجعة ترميز

2

مدخل بيانات

6

مراجع بيانات
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التوقيع

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق
ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكـام
القانون رقم  00لسـنة  2665بشـأن سـرية البيانـات الفرديـة
واملعدل بالقانون رقم  12لسنة 2621

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة
إحصــــاء الكهـــربـاء والطـاقـة
عن السنه املاليه املنتهية فــــى 1524/6/05
 -2االسم التجاري للمنشأة :
 -1النشاط االقتصادي:
 - 0حمــافظــــة:

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

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

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

 - 4قســــم /مـــركـــز:

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

 - 0شيــاخة /مـدينة /قـرية:
 1 -6حضــــر  3ريــــــف

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

 -1رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:
 -6اسم املنطقة الصناعية :

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

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

 - 2اســـــــم الطريـــط /التابـــع:

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

 - 25رقم املنطقة الصناعية
 – 21رقـــــم القـطـعـــة :

 -22رقـــــــــم البلـــــوك :
 -20الرقــم الربيـــــــــدى:
 - 24رقـــــم التــليفـــون:
 - 20رقم التليفون احملمول:
 - 26الفـــــاكـــــــــس:
 - 21الربيد اإللكرتونـــى:
 - 22املوقع االلكرتونــى:

0

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

 - 26سنه تأسيس الشركة الفعلى:
 -15اسم معطى البيان:
 -12الوظيفة:

شهر وسنه بدء التشغيل:

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

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

 -11رقم احملمول:
 -10رقم التليفون:
 -14التوقيع:

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

 -10التاريخ:

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

( )1تستوفي ميدانيًا خالل شهر من تاريخه مع مراعاة إتباع تعليمات اإلتستمارة قبل بدء اإلتستيااء.
لإلتستاسار( :تلياون)( 03-33034041فاكس)  03-33033022الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة إلحصاءات الصناعة والطاقة)331 :
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إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القسم االول  :البيانات التعريفية

رقم مسلسل االستمارة باحملافظة

 -2االســـــم التجـــــارى للمنشأة :
 -1اسم الشركة التابع هلا املنشأة :
 -0املدير املسئول:

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

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

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

 -4صفة املنشآة :

.

 2فـــــرع

 1مركــز رئيسى

مفـــرده

3

 -0الكيان القانونى:
 1مساهمــــة

 3ذات مسئولية حمدودة

 2توصية باألسهم

 4فرع لشركة أجنبية  5فـــرديـــة
7

 9آخــرى ( تذكر).....................

 8واقـــــع

توصية بسيطة

 -6قيمه رأس املـــال املدفوع:

 6تضــــامـــن

،

،

،

،

 -1مصــدر ونسبه رأس املـــال :
 1مصري

،

 -2تاريخ بدء مزاولة النشاط احلاىل :

%
/

.

 2عربي

.

%

،

 3أجنيب

.

شهر

 -6عدد شهور العمل الفعلية خالل العام :

مكتب:

 -25رقــم السجـل التجـارى:

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

بتاريخ:

.

مكتب:

 -22رقم السجـل الصناعـى:

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

بتاريخ:
 -21رقـم البطاقـة الضريبية:
مكتب:

حمافظة:

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

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

 -20القانون التابع له الشركة :
61

150

06

40

 -24هل املنشأة حاصلة علي شهادة األيزو ؟
 1نعم

 2ال

 -ترفط صورة من احلسابات اخلتامية و امليزانية للشركة 0
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105

،

،

%

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

تابع القسم االول  :البيانات التعريفية

 - 2حمطات التوليد :
أ  -اسم احملطة املستوفى عنها اإلستمارة ..................... ...............................................................
ب ـ نوع احملطة :
توضع عالمه
على املربع املناسب

خباري ()2

غـازي()1

ديزل ()0

خباري غازي ()4

خباري ديزل ()0

غازي ديزل()6

مائـي ()1

مائي ديزل ()2

جـ  -ارتباط احملطة بالشبكة املوحدة ( مرتبطة بالشبكة  /غري مرتبطة بالشبكة )
د  -اسـم الشركة التابعة هلا احملطة ......................................................................................... :
هـ  -عنوان الشركة التابعة هلا احملطة :
حمافظة .............................. :

قسم  /مركز .............................:

شياخة  /مدينة  /قرية ...............................:
اسم الطريط /التابع  ...................................:رقـم التنظيم  /اسم املالك ........................................
الرقـــــم الربيــــدى......................................................... .............................................. :
رقم التليفون....... ....................... / ........ ...................... . :

املوبايل................................. :

الفاكــــــس  ................................. ............. :الربيد اإللكرتونى..... ..... ............................... :
املوقع اإللكرتونى.............. ....................... ....................... ....................... ....................... :
و  -النشاط اإلقتصادى الرئيسي للشركة التابعة هلا احملطة ................................................................:
 - 1مناطط النقل ( الشركة املصرية لنقل الكهرباء ) :
اسم املنطقة املستوفى عنها اإلستمارة . ... .......................................................................................:
 - 0شركات التوزيع :
أ  -اسم الفرع املستوفى عنه اإلستمارة .............................................................................................:
ب  -اسـم الشركة التابع هلا الفرع ............................................................................................. :
جـ  -عنوان الشركة التابع هلا الفرع :
حمافظة .............................. :

قسم  /مركز .................................:

شياخة  /مدينة  /قرية ...............................:
اسم الطريط /التابع  .......................................:رقم التنظيم  /اسم املال.....................................:
الرقـــــم الربيــــدى........................................................ .............................................. :
رقم التليفون ..... ....................... / ........ ...................... . :املوبايل............. ....................... .:
الفاكــــــس  ................................. ............. :الربيد اإللكرتونى......................................... :
املوقع اإللكرتونى .......................................................... ....................... ....................... :
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القسم الثانى  :العمالة واالجور

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق
العمـــــــالــــــــــة واألجـــــــــــــور
(القيمة باجلنيه)

جدول رقم ()2
عــــــــــــــــــــــــــــدد املشتغليــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــالل العــــــــــــــــــام

م
فئــــــــات املشتغليــــــــــــــن

دائميـــــــــــــــــــن
ذكـــور

2

أصحـــاب املنشــــأة العـــاملــني

بــــدون أجــــــر

بهــــــــا

بــــــــأجــــــــر
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1

مــــــــــــديــــــــــــــــــــــرون

0

أخصائيـــــــــون وفنيــــــــــــون

4

مــالحظـــون ومشرفــــــــــــون

0

إداريــــــون وكتبـــــــــــــــــة

6

عمــال تشغيــل وعمـــال خدمــات فنيــــة

1

عمــال البيــــــــع

2

مشتغلــــــــــــون آخــــــــــــــــرون

إنـــاث

مــؤقتيـــــــــن (تشمل املومسيني)
مجلــــة

ذكــــور

إنـــاث

مجلــــة

مجـــــــلـــــــــــــــــــة
ذكــــور

إنـــاث

مجـــلة

بــــدون أجــــــر
بــــــــأجــــــــر
بــــدون أجــــــر

6

اجلمـــــــــــــــــــــلة

25

املــــــــزايـــــــــــا العينيــــــــــــــــــــــة (**)

22

مســـــاهمـــة املنشــــأة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــــــة

21

إمجالي األجور والتأمينات االجتماعية واملزايا العينية

بــــــــأجــــــــر

(*) األجور  :تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشتغلني املصريني واألجانب (عدا بدالت االنتقال)
(**) املزايا العينية :تشمل ماتتحمله املنشأة للمشتغلني املصريني واألجانب من (األغذية واملالبس واالنتقاالت واخلدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............اخل) 5
عدد المشتغلين االجانب فى المنشأة

إستمــــــــــــارة إحصــاء الكهــرباء والطــاقـة

مشتغل

جمله اجور المشتغلين االجانب فى المنِشأة

جنيه

مجـــــلة األجــــــور

خالل العام (*)

استمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القسم الثالث  :املستلزمات السلعية خالل العام

املستلزمات السلعية خالل العام *

القيمة باجلنيه

جدول رقم ()1

البيـــــــــــــان

م
2

خامـــــــــات

1

قطــــع غــــــيار ومهمــــات

0

مواد تعبئة وتغليف

4

أدوات كتابيـــة ومطبوعــات

0

كـــهــــرباء

6

ميــــــــــــاه

1

أخـــــــرى

قيمة املستهـــــلك خــــالل العـــــام
حمـــــــلي

مستــــــورد**

مجــــلة

اإلمجالـــــــــــى
)*) تتمثل فى كمية وقيمة اخلامات الرئيسية واملساعدة املستخدمة فعال فى االنتاج خالل العام وليسـت بالضـرورة ان يكـون
قد مت احلصول عليها خالل العام.
)**(مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري.

إستمــــــــــــارة إحصــاء الكهــرباء والطــاقـة

ـ2ـ

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القسم الرابع  :املصـــروفــات

مصروفـــــــات خدميـــــــة
خـــــــالل العــــــام
جدول رقم ()0

م

القيمــــة بــاجلنيــــــه

البيـــــــــــــــان

2

مصـــروفــــــــــــــات تشغيل لدى الغيـر و مقاولي الباطن (*)

1

مصـــروفـــــــــــــات صيـــــــانـــــــــة (**)

0

مصـــروفـــــــات أحبـــــــاث وجتــــــارب

4

إجيار آالت ومعدات ووسائل نقل وانتقال

0

مصـــروفـــــات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال

6

مصـــروفــــــــــــــات نقل وانتقاالت (***)

1

مصـــروفــــــــــــــات اتصاالت:
تليفون  -تلغراف  -فاكس...-اخل
انتـــــــــرنـــــت

2

أتعـــــــــــاب حمــــاسبيــــــــة وقــــــــانـــــونيــــــــــة

6

مصروفــــات األمــــن واملطــــافئ

25

مصروفـــات التامني ضد السرقة واحلريط وخيانة األمانة (التشمل االقساط)

22

مكــافــآت لغيــر العامليـــن عــــن خدمـــات مـــــــؤداه

21

عمـــــــــوالت ومــصــــروفــــــــات بنــكيـــــــــــــــة

20

العمـــــــــوالت األخــــــــــــرى

24

مــصــــروفــــــــات تدريب العاملني داخل وخارج الشركة

20

أخــــــــــــــــرى
اإلمجالـــــــــــى

(*) املصروفات التى تتحملها الشركة عن اإلعمال التى متت بواسطة الغري على موارد ومنتجات مملوكه للشركة وقيمة املستحط
ملقاولي الباطن نظري تنفيذ ما اسند إليهم من اعمال5
(**) املصروفـات التى تتحملها الوحدة نظري قيام الغري بأعمال صيانة على أصول الشركة.
(***) تشمل بدالت االنتقال (بدل السفر)5

إستمــــــــــــارة إحصــاء الكهــرباء والطــاقـة

ـ6ـ

استمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

تابع القسم الرابع  :املصـــروفــات
مصروفــــات أخـــــــــرى
خـــــالل العـــــام
جدول رقم ()4

م

القيمــــة بــاجلنيــــــه

البيـــــــــــــــان

2

إجيار عقارات فعلية (مبانى واراضى غري زراعيه)

1

إجيار عقارات حمسوبة (مبانى واراضى غري زراعيه) (*)

0

إجيار أراضى زراعية ومزارع

4

فــــوائد مدينه

0

ضرائب عقـــــارية

6

الضرائب والرسوم السلعية:
رسوم مجركية
رسوم إنتــــاج
حصيلة خزانه

1

ضريبة مبيعات

2

ضرائب غري مباشرة على النشاط (**)

6

ضرائب مباشرة على الدخل (***)

25

خسائر بيع اوراق مالية

22

افساط التامني ضد السرقة واحلريط
أعباء وخسائر متنوعة :

21

خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار
تعويضات وغرامات
تربعات وإعانات
20

أخرى
اإلمجالـــــــــــى

(*) تتمثل فى الرسوم والضرائب غري املباشرة التى تفرضها الدولة علـى ممارسـه النشـاط االنتـاجى ومسـتلزماته مثـل رسـوم
الدمغة وضريبة السيارات 5
(**) تتمثل فى الضريبة على ارباح شركات األموال والضريبة على إيرادات رؤوس األموال املنقولة وما شابهها.
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إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القسم اخلامس  :االيرادات
ايــــــــرادات النشــــــــــاط

جدول رقم ( )0أ

م

البيــــــــــــــان

2

صافى املبيعات ( الكهرباء  /الغـاز )

1

مشغوالت داخلية تامة بالتكلفة (*)

0

إيرادات تشغيل للغري

4

عــائــد بضـائـع مشرتاه بغـرض البيـع (**)

0

خدمـــات مباعــــة(***)

6

املخلفـــــــات (****)

1

إعانات أنتــــاج

2

فوائد دائنة

6

إجيارات حمسوبة

6

إجيارات دائنة حمصلة

25

إيرادات أوراق مالية

القيمة باجلنيه

 22إيـــرادات وأربـاح متنوعة :
أربـاح بيع خامات ومواد وقطع غيار
تعويضات وغرامات
عمــــــــــــــوالت
أخــــــــــــــــرى
اإلجــــــمــــــــــــالي
(*) املشغوالت الداخلية تتمثل فى أنتاج الوحدة من األصول ال بقصد البيع وإمنا بقصد االستخدام الذاتي فى العمليات الرامسالية5
(**)عائــد بضائــع مشرتاه بغــرض البيــع = صافى مبيعات بضائع بغرض البيع – صافى مشرتيــات بضائــع بغــرض البيع
 ±التغري فى خمزون بضائع بغرض البيع
(***)خدمات مباعة تتمثل فى اإليرادات التى حتققت للوحدة من مباشرة النشاط اخلدمى5
(****) املخلفات هى عبارة عن القيمة التقديرية للمخلفات املتواجدة فعالً لدى املنشأة وأرباح بيعها فى حاله البيع5

البضائع بغـــــرض البيع

جدول رقم ( )0ب

م
2
1
0
4

البيــــــــــــــــان
صافى مبيعات بضائع بغرض البيع
خمزون أول املدة
خمزون أخر املدة
(**)
املشرتيات بغرض البيع

القيمة باجلنيه

(*)

(*) صافى مبيعات بضائع بغرض البيع عبارة عن  (:مبيعات البضائع بغرض البيع – املردودات و املرجتعات و املسموحات ).

(**) هى السلع الت تشرتيها املنشأة بغرض بيعها باحلالة الت اشرتيت بها دون إجراء عمليات صناعية عليها.
إستمــــــــــــارة إحصــاء الكهــرباء والطــاقـة

ـ22ـ

استمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القسم السادس  :حركة املخزون

حركة املخــزون (*)
خــالل العـــام

جدول رقم ()6

م

القيمة باجلنيه

أول العام

البيــــــــــــــــان

2

بضائع بغرض البيع

1

خامات رئيسية ومساعدة

0

مواد تعبئة وتغليف

4

قطع غيار ومواد ومهمات

0

خملفات وخردة

6

مستلزمات سلعية أخرى

االمجـالــــــــــى
*يتعلط باململوك للمنشأة فقط وال يشمل حلساب الغري
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ـ21ـ

أخر العام

استمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القسم السابع  :األصول واخلصوم املالية

األصـــــول واخلصـــوم املالــيــة
خــــــــــالل العـــام
جدول رقم ()1

م
2

األصـــــــول املتداولة

( القيمة باجلنيه)

1524

1520

مدينـــــــون

اخلصـــــــوم املتداولة

م

 2حقوق الشركاء

أوراق ماليـــــة ( أســـــهم
وســــندات وكمبيــــاالت
 ........اخل )

22

رأس املال املدفوع

0

أرصدة نقدية لدى البنـوك
والصندوق

21

االحتياطي

4

أصول مالية أخرى

20

املخصصات

24

األرباح واخلسائر
املرحلة من سنوات
سابقة

1

1

قروض طويلة األجل

 0قروض قصرية األجل

4

أوراق مالية( اسهم وسندات
و كمبياالت  ......اخل )

 0دائنون
 6التزامات أخرى

إستمــــــــــــارة إحصــاء الكهــرباء والطــاقـة

-20-

1524

1520

استمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القسم الثامن  :حركة األصول الثابتة
حركة األصـــــــول الثـــــابتـــــة
خالل العام
جدول رقم()2

م

( القيمة باجلنيه)

نوع األصل

-14-

2

أراضــــــــى

1

مباني وإنشاءات ومرافط وطرق

0

آالت ومعـــــــــدات

4

وسائل نقل وانتقال

0

عــــــــدد وأدوات

6

أثاث ومعدات مكاتب

1

برامـــج جاهـــزة

2

أجهزة حاسب آلي

6

أصول أخـــــرى
االجــــــمالــــــى

القيمة الصافية
لألصل يف أول العام

(*) قيمة اإلضافات تشمل ( اإلضافات املشرتاه أو املنتجة ذاتياً )5
(**) مبعرفة املنشأة اومبعرفة الغري5

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

قيمة االستبعادات
(املباع واملدمر) من
األصل خالل العام

قيمة إهالك العام

(***) القيمة الصافية لألصل أخـر العام = ( القيمة الصافية لألصل يف أول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام ) – ( قيمة االستبعادات  +إهالك العام )5

إستمــــــــــــارة إحصــاء الكهــرباء والطــاقـة

القيمة الصافية لألصل
أخر العام(***)

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القسم التاسع  :املشروعات حتت التنفيذ

املشروعـــات حتــــت التنفيــــــذ
خالل العام

(القيمة باجلنيه)

جدول رقم ()6
م

البيـــــــــــان

2

تكـــويـــن استثمارى (*)

1

أنفــــــاق إستثــــــــمارى (**)

قيمــة الـرصيـد
أول العــام

قيـمــــة
اإلضــافـات
خــالل العــام

قيـمــــة أصول
تكاملت ومعدة
لإلنتـاج خـــالل
العـــام

قيمــة الـرصيــد
أخـــر العــام

اإلمجالـــــــــــى
(*) تكوين استثمارى يتمثل فى االستثمارات التى ورد مقابلها أصول مل تتكامل بعد لإلنتاج وحيسب كاآلتى:
قيمة الرصيد أخر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإلضافات خالل العام – قيمة أصول تكاملت ومعدة لإلنتاج
(**) إنفـــاق إستثمـــارى يتمـثل فــى االستثمارات التـى مل يـرد مقابلـها أصـول كالـدفعات املقدمـة واإلعتمـادات املسـتندية لشـراء
األصــول الثابتـــة وحيســب كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد أخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أول العـــام  +قيمـــة اإلضافــات خـالل العام – قيمة أصـول تكاملـت ومعـدة
لإلنتاج 5

إستمــــــــــــارة إحصــاء الكهــرباء والطــاقـة

-20-

القسم العاشر  :توليد الكهرباء

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق
توليد الكهرباء
الوقود والزيوت والشحومات واملواد املستخدمة فى توليد الكهرباء

جدول رقم () 25
م

(القيمة باجلنيه)
البيــان

وحدة قياس
الكمية

إمجاىل املستهلك
كمية

قيمة

املستهلك فى توليد الكهرباء
كمية

قيمة

-11-

فحـــــــــومـــــات
2
فحم برتوىل
نافتــــا
مــازوت
ســــوالر
النفط
ديــــزل
 2واملشتقات
كريوسني
البرتولية
بنزيــــن
زيوت وشحومات
الغازالسائل(بوتاجاز)
الغازات البرتولية
الغاز الطبيعـــى
0
 4مواد كيماوية أخرى
فحم نباتى
0
املخلفات
الطاقة املتجددة
الزراعية
أخــــــــــرى
اإلجــــــمـــــــــاىل
6
(*) املستخدم لغري أغراض الطاقة مثل  -2 :النقل
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 -1التسخني

 -0اإلدارة

املستخدم لغري أغراض الطاقة (*)

 -4أخرى

كمية

قيمة

الغرض من اإلستخدام

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

تابع القسم العاشر  :توليد الكهرباء

القــــوى احملركـــــــــة

جدول رقم ()22

م

الوحدة

نوع القوى (*)

قدرة احملرك األمسية
حصان

كيلوات

اإلمجــاىل
(*) يقصد بنوع القوى  :تربني خبارى  -تربني مائى – ماكينة ديزل  5555اخل
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قدره املولد
األمسيه
كيلوات

القدرة
الفعلية
كيلوات

مجلة ساعات
التشغيل
فى السنة

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ 5ق

تابع القسم العاشر  :توليد الكهرباء

الطــــــاقة الكهربائيــــــة

جدول رقم ()21

الكمية
بالكيلووات /ساعة

م

البيــان

2

الطاقة الكهربائية املولدة من احملطة

1

( )+الطـاقة الكهربائيـة احملـولة إىل احملطة من حمطات أخرى

0

( )-الطـاقة الكهربائيـة احملـولة من احملطة إىل حمطات أخرى

4

إمجالي الطاقة باحملطة (*)

0

( )-الطاقة الكهربائية املستهلكة ذاتياً باحملطة

6

صافى الطاقة الكهربائية املرسلة (**)

القيمة باجلنيه

(*) إمجالي الطاقة باحملطة = الطاقة الكهربائية املولدة من احملطة  +الطـاقة الكهربائيـة احملـولة إىل احملطة من حمطـات

أخرى  -الطـاقة الكهربائيـة احملـولة من احملطة إىل حمطات أخرى 5
(**) صافى الطاقة الكهربائية املرسلة=إمجالي الطاقة باحملطة  -الطاقة الكهربائية املستهلكة ذاتياً باحملطة 5

كمية البخار املنتج باحملطــة

جدول رقم ()20
م

2

الكمية بالطن

البيـــــــــــان
إمجالي كمية البخار املنتجة
كمية البخار املستخدمة فى :

1

أ  -توليد الكهرباء
ب  -أغراض أخرى
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القسم احلادى عشر  :نقل الكهرباء

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

نقل الكهرباء
كمية الطاقة الكهربائية القابلة للبيع

جدول رقم ( )24

م

البيـــــــان

2

الطاقة الكهربائية املشرتاه

1

(  ) -الطاقة الكهربائية املستهلكة ذاتياً

0

صافى الطاقة الكهربائية القابلة للبيع
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الكمية بالكيلووات  /ساعة
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إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القسم الثانى عشر  :توزيع الكهرباء
الكهرباء
شركـات توزيـع الكهرباء
مصادر الطاقة الكهربائية القابلة للتوزيع

جدول رقم ()20

م
2

كمية الطاقة
بالكيلوات  /ساعة

البيـــــــــــان

القيمة باجلنيه

طاقة مشرتاه من حمطات تابعة للشركة القابضة
أ -شركات اإلنتاج
ب -الشركة املصرية للنقل

1

طاقة مشرتاه من جهات آخرى

0

طاقة منتجة من احملطات التابعة للشركة

4

مجلة الطاقة الكهربائية القابلة للتوزيع ( ) 0+1+2

0

الطاقة املفقودة

6

صافى الطاقة الكهربائية املباعة واملوزعة ()0 – 4

الطاقة الكهربائية املباعة واملوزعة
حسب أوجه اإلستخدام
جدول رقم ()26

م

أوجه االستخدام

2

ألغرض صناعية

1

ألغراض زراعية

0

إناره عامـــه

4

مياه وجمارى

ريـــــف
حضـــــر
القيمة
كمية الطاقة القيمـــة كمية الطاقة
باجلنيه
ك.و /ساعة
باجلنيه
ك.و /ساعة

 0ختزين وتربيد
 6نقل ومواصالت
1

إناره منــــازل

2

إنارة حمالت جتارية

6

هيئات حكومية

 25استخدامات أخرى
اآلمجالـــــــى
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اجلمــــلة
القيمة
كمية الطاقة
باجلنيه
ك.و /ساعة

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القسم الرابع عشر  :توزيع الغاز

شركات توزيع الغاز( الطبيعي – السائل )
كمية وقيمة الغاز املباع واملوزع
جدول رقم ( )21

م

الكمية
باملرت املكعب

البيــــــــان

2

الغاز املشرتى

1

الغاز املفقود يف الشبكة

0

صافى الغاز املباع

القيمة باجلنيه

الغاز املباع واملوزع حسـب أوجه اإلستخدام
جدول رقم ( ) 22

م

الكمية
باملرت املكعب

أوجه اإلستخــــدام

2

ألغراض صناعية

1

منــــــــازل

3

حمالت جتارية

4

هيئات حكومية

0

خدمات ( فنادق – مستشفيات خاصة )

6

متوين سيارات

1

استخدامات أخرى
اآلمجالـــــــي
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القيمة باجلنيه

إستمارة رقم ( )065أ5م5أ  5ق

القسم اخلامس عشر  :اإلستبيان

اســــتبيان البيـــئة

س : 2هل توجد نفايات أو خملفات للمنشأة ؟
 1نعم

( انتقل إىل س ) 4

 2ال

س :1ما نوع النفايات أو املخلفات ؟ ( يسمح بتعدد اإلجابات )
 1صلبـــة

 3غازيـــــــة

 2ســــــائله

س :0كيف يتم التصرف فى النفايات أو املخلفات ؟ ( يسمح بتعدد اإلجابات )
 1عـــن طريـــــــط بيعها
 2اإللقاء فى أماكن خالية
 3اإللقاء فى الرتع واملصارف
 4متعهدى مجع القمامة

 5الردم فى أماكن خمصصة لذلك
 6إعـــادة دورانها مبعرفــة املنشأة
1

أخــــــــــــــرى (تذكـــــر )555555555 :
55555555555555555555555555

س :4هل مت توفيط أوضاع املنشأة مع متطلبات وزارة البيئة ؟
1

نعم ( انتهى االستبيان)

2

ال

س : 0ما هى أسباب عدم توفيط أوضاع املنشأة مع متطلبات وزارة البيئة ؟ ( تذكر األسباب )
555555555555555555555555555555555555555555555555555– 2
555555555555555555555555555555555555555555555555555– 1
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 – 0
55555555555555555555555555555555555555555555555555 5555555555 –4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أســم معطى البيـان .................................................................................. :
وظيفة معطى البيان ................................................................................. :

رقـم تليفـونه ........................................................................................ :
خامت الشركة
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