استمارة رقم ( )87أ .م  .أ  .س

مجهـــورية مصــر العــــربية

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

استمـــــــارة
إستمــــــــــــارة
املؤلفة واملرتمجة
إحصاء إنتاج الكتب
نشاط املتاحف وحدائق احليوان واألمساك والنباتات
واملناطق األثرية واحملميات الطبيعية
عن السنة امليالدية

من  8105/0/0إىل 8105 / 08 /50

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  53لسنة  0691بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  87لسنة 0678

استمارة رقم ( )87أ .م  .أ  .س

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  53لســنة  0691بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  87لسنة 0678

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

استمـــــــــــــــارة
نشاط املتاحف وحدائق احليوان واألمساك والنباتات
واملناطق االثريه واحملميات الطبيعيه
عن السنة امليالدية من  8105/0/0إىل 8105/08/50

هذه الصفحة تمأل بمعرفة الجهاز
بيانات الزيارة :
تاريخ الزيارة :

الزيارة االوىل
81 / /

الزيارة الثانية
81 / /

جزئى

الزيارة األخرية
81 / /

مل تستوفى

كلى
 -0إستيفاء بيانات املنشأة ؟
 -8اسباب عدم االستيفاء (اجلزئى  /الغري مستوفى)
مل يستدل على املنشأة
هدم املنشأة
املنشأة متوقفة مؤقت ًا
املنشأة متوقفة نهائي ًا
أخرى تذكر ........................................................................ ..................................................... :
رفض إعطاء البيانات

بيانات املشتغلني فى استمارة نشاط املتاحف وحدائق احليوان
م
0
8
5
4
3
9
8
7
6

إسم املشتغل

الوظيفة االصلية

جهة العمل

طبيعة العمل يف
االحصائية
باحث
مراجع ميدانى
مشرف ميدانى
مراجع مكتبى
مشرف مراجعة
مرمز
مراجعة ترميز
مدخل بيانات
مراجع إدخال

التوقيع
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ختضــع صــحة وســرية البيانــات الــواردة بهــذه
اإلستمارة ألحكام القانون رقـم  53لسـنة 0691
بشأن سرية البيانات الفرديـة واملعـدل بالقـانون
رقم  87لسنة 0678

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

()0

استمـــــــــــــــارة
نشاط املتاحف وحدائق احليوان واألمساك والنباتات
واملناطق االثريه واحملميات الطبيعيه
عن السنة امليالدية من  8105/0/0إىل 8105/08/50

 -0اسم املنشأة :

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

 - 8اسم اجلهة التابع هلا املتحف آو احلد يقه آو املنطقة االثريه أو احملمية :
 - 5حمــافظــــة:

 - 4قســــم /مـــركـــز:

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

 - 5شيــاخة /مـدينة /قـرية:
 -6حضر  /ريف:

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

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

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

حضــــر ()0

ريــــــف ()8

 -8رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 -7اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 6الرقــم الربيــــدى:
 - 01رقـــــم التــليفون :
 - 00رقم التليفون احملمول :
 - 08الفـــــاكــــــس:
 - 05الربيد اإللكرتونى :
 -0 4املوقع االلكرتوني :

0

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

 - 03نوع القطاع التابع له املنشأة :

حكومى ()0

 - 09سنه تأسيس املنشأة الفعلي :

عام  /أعمال عام ()8

خاص ()5

شهر وسنه بدء التشغيل :

 -09اسم معطى البيان :

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

 -08الوظيفة :

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

 -07رقم احملمول :
 -06رقم التليفون :
 -81التوقيع :

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

 -80التاريخ :

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

( )1تستويف ميدانيا خالل شهر من تارخيه مع مراعاة إتباع تعليمات االستمارة قبل بدء االستيفاء.
لإلستفسار( :تليفون)03-33034041

(فاكس) 03-33033022

الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة إلحصاءات للخدمات)383 :

القسم االول  :بيانات عامة
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الرقـم املميز للمنشـأة

كود احملافظة

 -010اسم املتحف أو احلديقة أو أملنطقه االثريه آو احملمية------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------018ـ العنــــــــــــــــــــــــــــــوان------------------------------------------------------------------
 - 015احملافظة:

 -013شيــاخة/مدينة  /قــرية :

 -014قســـــــم /مــــركز :

 -019اسم الطريق  -018 -------------------------------------------------:رقم التنظيـــــــــــــم-------------------------------------:
 -017التليفــون:

/

 -016الفاكس :

/

 -001الربيد االلكرتونى :
 - 000اسم اجلهة التابع هلا املتحف آو احلد يقه آو املنطقة االثريه أو احملمية ---------------------------------------------------:
 - 008اسم معطى البيــــان-------------------------:
 -005اسم املدير املسئول------------------------:

الوظيفة--------------------:
الوظيفة---------------------:

نشاط املتاحف وحدائق احليوان واألمساك والنباتات واملناطق االثريه واحملميات الطبيعيه

التاريخ/ :
التاريخ/ :

8105/
8105/
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القسم االول  :مجلة اإليرادات وعدد الزائرين

الزائرون
الشهر
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 -010رسم الدخول
مصريني أجانب

مجلة اإليرادات وعدد الزائرين عام 8105
الزائرون
018
جماناً

طلبة
مصريني أجانب

يناير

الشهر

مصريني

أجانب

014
جماناً

طلبة
مصريني

أجانب

يوليو

فرباير

أغسطس

مارس

سبتمرب

ابريل

أكتوبر

مايو

نوفمرب

يونيو
()0
مجلة

ديسمرب
()8
مجلة

فئة رسم الدخول
 -0زائر مصري
 -5طالب مصري

-015رسم الدخول

جنية
جنية

 -8زائر أجنيب
 -4طالب أجنيب

جنية
جنية

نشاط املتاحف وحدائق احليوان واألمساك والنباتات واملناطق االثريه واحملميات الطبيعيه

مجلة اإليرادات احملصلة (

)

4
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القسم الثانى  :النشاط الثقافى وعدد العاملني

النشاط الثقايف عام 8105
 -810العدد

البيــــــــــــــــــــان
عدد احملاضرات
عدد العروض السينمائية
عدد املعارض
داخل اجلمهورية
خارج اجلمهورية

عدد العاملني طبقا للنوع عام 8105
 -818العاملة الدائمة
مشتغـلون
فنيـــــــــون إداريون وكتبة

آخـــرون

مجلـــــــة

815

814

عمالة مؤقتة

مجلة

ذكور
إناث
مجلة

نشاط املتاحف وحدائق احليوان واألمساك والنباتات واملناطق االثريه واحملميات الطبيعيه

5

