استمارة رقـــم ( )90أ  .م  .أ  .س

مجهـــورية مصــر العــــربية

ستمـــــارة رقـــم ( ) 32أ  .م  .أ  .س.

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
إحصاء إنتاج الكتب املؤلفة واملرتمجة
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

استمارة رقـــم ( )90أ  .م  .أ  .س

تعليمات االستمارة

أوال  :موضوع الكتاب  :تبني احد احلاالت اآلتية :
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فلسفة وعلم نفس.
الدين والالهوت.
علوم اجتماعية ( اجتماع ـ إحصاء ـ اقتصاد سياسي ـ قانون ـ إدارة عامة ).
علوم حربية ـ تامني ـ جتارة ونقل ومواصالت ـ اصول وعادات ـ السالالت البشرية ـ الفنون الشعبية ـ
الرتبية).
فقه وعلــوم اللغة.
رياضيات وعلوم طبيعية.
علوم تطبيقية ( علوم طبية وصحة عامة ـ علوم هندسية – زراعة وعلم الغابات وتربية احليوان
الزراعي وصيد احليوان والسمك – اقتصاد منزلي –إدارة اإلعمال التجارية – التكنولوجيا
واملواصالت والنقل – الصناعات واحلرف وإنشاء املباني ).
فنون مجيلة ( ختطيط املدن والعمارة – صناعة البالستيك – الصناعات اخلفيفة والتصوير
الفوتوغرايف – املوسيقى الرتفيهية – األلعاب اجلماعية والتمرينات الرياضية ).
أدب.
جغرافيا وتاريخ (الرحالت والرتاجم) .
أعمال عامــــة.
البيـــانـــات العـــــامــــة:

ثانيا  :مساحة صفحات الكتاب :
قطع كبري ( اكرب من  431ســـم ) ــ قطع متوسط ( 831سم ــ  431سم )
قطع صغري ( اقل من  831سم )
ثالثا  :نــــوع الكتاب :
مدرسي :يوضح الصف الدراسي واملرحلة ( االبتدائية  /اإلعدادية  /الثانوية )
غري مدرسي :يوضح أذا كان مرتجم أو مؤلف ( لألطفال  /للكبار)
( ) 1تـــوضــع عالمة (√) داخل املـــربـــع املنــــاســب
ملحوظة  :تستوفى البيانات املالية من القطاع اخلاص فقط على إن ترفق صورة من احلسابات
اخلتامية وامليزانية للمنشاة يف حالة اإلجابة بنعم يف بند رقم (.)2
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ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  53لســنة  0691بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  82لسنة 0628

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة
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استمـــــــارة
إحصاء إنتاج الكتب املؤلفة واملرتمجة

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 إحصاء انتاج الكتب املؤلفة واملرتمجة
م
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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 رقـــم ( )90أ  .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
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()0

استمـــــــارة
إحصاء إنتاج الكتب املؤلفة واملرتمجة

عن السنة امليالدية من  8105/0/0إىل 8105/08/50

 -0اسم املنشأة :

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

 - 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.
(فاكس)  03-33033022الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة إلحصاءات للخدمات)383 :
لإلستفسار( :تليفون)03-33034041
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القسم األول  :العمالة باملنشأة
العمـــــــالــــــــــة واألجـــــــــــــور خالل العام
 -010عـــــــــــــدد املشتغليـــــــــــــــــن

م
فئـــــــــــــــــات املشتغليــــــــــــــن

(أ)
ذكـــور

0
5

مــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــرون

5

إداريـــــــــــــون وكتبـــــــــــــــــة

4

أخصائيــــــــــــون وفنيـــــــــــــــون

3

مــالحظــــــــون ومشرفـــــــــــــــون

9

عمــال تشغيــل وعمــال خدمـات فنيـة

7
2

اجلمــــــــــــــــلة

إنـــاث

مجلــــة

ذكــــور

إنـــاث

مجـــــــلـة

(جـ ) مجــــــــــــــلــــــــة

ذكــــور

إنـــاث

مجـــــــلة

 - 018مجــــلة األجـــور
()0
خالل العام

بــــدون أجــــــــر

أصحـــاب املنشــأة العاملني بهـا

مشتغلـــــــون آخـــــرون

دائميـــــــــــــــــن

(ب) مــــــــؤقتيــن (تشمل املومسيني)

(القيمة باجلنيه )

بــــــــأجـــــــــر

بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجـــــــــر
بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجـــــــــر

()8

6

املــزايــــــــــــــــــــــا العينيــــــــــــــة

01

مســاهمـــة املنشــأة فـى التـأمينــات اإلجتماعيـــة

 00إمجالي األجور والتأمينات اإلجتماعية واملزايا العينية
( )1تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشتغلني املصريني واألجانب ( عدا بدالت االنتقال )
( )2تشمل ما تتحمله املنشأة للمشتغلني املصريني واألجانب من ( األغذية واملالبس واالنتقاالت واخلدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............اخل )

 - 015عــــدد املشتغلني االجانب باملنشــأه
 - 014مجلة اجور املشتغلني االجانب باملنشأه
إنتاج الكتب املؤلفة واملرتمجة

مشتغل
جنيه
5

القسم الثانى :عدد الكتب والكتيبات باملنشاة
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عدد الكتب والكتيبات املؤلفة واملرتمجة املطبوعة خالل العام

م

810
أسم الكتاب

818
مؤلف
أو
مرتجم

إنتاج الكتب املؤلفة واملرتمجة

815
موضوع
الكتاب

814
اللغة اليت مت
الطبع
بها

813
رقم اجلزء
املطبوع إذا
كان يف
أجزاء

819
الطبعة احلالية
أولي – معادة
طبق األصل مع
التعديل

817
عدد النسخ
اليت طبعت
خالل العام

812
عدد
الطبعات
السابقة

816
عدد
صفحات
الكتاب

801
مساحة
الصفحات
قطع كبرية
متوسطة /صغرية

800
نوع الكتاب
مدرسي /
غري مدرسي
(لألطفال /
للكبار)

808
الكتب املرتمجة فقط
(يبني)
اللغة
االصلية

اللغة املرتجم
عنها

6

