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اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
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إحصاء املعارض اليت أقامتها أو اشرتكت فيها
مجهورية مصر العربية بالداخل واخلارج
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  82لسنة 0628
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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 ............................................................................................................................. :
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إسم املشتغل

الوظيفة االصلية

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

التوقيع

استمارة رقم ( )21أ .م  .أ  .س
ختضــع صــحة وســرية البيانــات الــواردة بهــذه
اإلستمارة ألحكام القانون رقـم  53لسـنة 0691
بشأن سرية البيانات الفرديـة واملعـدل بالقـانون
رقم  82لسنة 0628

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

استمـــــــــــــارة
إحصاء املعارض اليت أقامتها أو اشرتكت فيها
مجهورية مصر العربية بالداخل واخلارج
عن السنة امليالدية من  8105/0/0إىل 8105/08/50

 -0اسم املنشأة :

.......................................................................................................................... ................................................................ .............................................11111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 8حمــافظــــة:

 - 5قســــم /مـــركـــز:

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

 - 4شيــاخة /مـدينة /قـرية:
 -3حضر  /ريف :

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

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

حضــــر ()0

ريــــــف ()8

 -9رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 -7اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 2الرقــم الربيــــدى:
/

 - 6رقـــــم التــليفون :
 - 01رقم التليفون احملمول :
 - 00الفـــــاكــــــس :
 - 08الربيد اإللكرتونى :
 - 05املوقع االلكرتونى :
 - 04نوع القطاع التابع له املنشأة :
 - 03سنه تأسيس املنشأه الفعلى :

0

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

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

 -09اسم معطى البيان :
 -07الوظيفة :

حكومى ()0

عام  /أعمال عام ()8
شهر وسنه بدء التشغيل :

خاص ()5

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

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

 -02رقم احملمول :
 -06رقم التليفون :
 -81التوقيع :

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

 -80التاريخ :

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

( )1تستويف ميدانيا خالل شهر من تارخيه مع مراعاة إتباع تعليمات االستمارة قبل بدء االستيفاء.
لإلستفسار( :تليفون)( 03-33034041فاكس)  03-33033022الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة إلحصاءات للخدمات)383 :

القسم األول  :عدد املعارض اليت إقامتها أو اشرتكت فيها مجهورية مصر العربية بالداخل
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عدد املعارض اليت إقامتها أو اشرتكت فيها مجهورية مصر العربية بالداخل
عام 8105
مسلسل

 -010اسم املعرض

-018
الدولة
اليت
أقامته

 -015عدد
الدول
املشرتكة
يف املعرض

-014
تاريخ
اقامتة

 -017عدد العارضني()5
 -013مدة
أقامته( ) 0

 -019النشاط
املعروض( ) 8

ج1م1ع

آخرون

 -012عدد
الزائرين

( )0مدة اإلقامة هي املدة اليت يستمرها املعرض مفتوحا للجمهور وال حتتسب منها املدة اليت يغلق فيها املعرض ثم يعاد افتتاحه1
( )8النشاط املعروض  :يستوفى هذا البند إذا كان املعرض خاص بنوع معني من اإلنتاج الزراعي أو الصناعة أو الفين مثل
معرض القطن أو معرض الزهور أو معرض النحت 1
( )5عدد العارضني من مجهورية مصر العربية يشمل عدد الشركات واملؤسسات واهليئات اليت اشرتكت يف عرض منتجاتها 1
املعارض التى اقامتها او اشرتكت فيها مجهورية مصر العربية بالداخل واخلارج
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املعارض اليت أقامتها او اشرتكت فيها مجهورية مصر العربية بالداخل واخلارج
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