استمارة رقم ( )55أ .م  .أ  .س

مجهـــورية مصــر العــــربية

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
إحصاءا ت دور العرض السينمائى
عن السنة امليالدية

من  3112/1/1إىل 3112 / 13 /21

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  25لسنة  1691بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  32لسنة 1623

استمارة رقم ( )55أ .م  .أ  .س

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  25لســنة  1691بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  32لسنة 1623

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة

إحصاءا ت دور العرض السينمائى

عن السنة امليالدية من  3112/1/1إىل 3112/13/21

هذه الصفحة تمأل بمعرفة الجهاز
بيانات الزيارة :
تاريخ الزيارة :

الزيارة االوىل
31 / /

الزيارة الثانية
31 / /

جزئى

الزيارة األخرية
31 / /

مل تستوفى

كلى
 -1إستيفاء بيانات املنشأة ؟
 -3اسباب 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 إحصاءات دور العرض السينمائى
م

إسم املشتغل

1
3
2
4
5
9
7
2
6

إحصاءات دور العرض السينمائي

الوظيفة االصلية

طبيعة العمل يف
االحصائية

التوقيع

باحث
مراجع ميدانى
مشرف ميدانى
مراجع مكتبى
مشرف مراجعة
مرمز
مراجعة ترميز
مدخل بيانات
مراجع ادخال
2

استمارة رقم ( )55أ .م  .أ  .س

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  25لســنة  1691بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  32لسنة 1623

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة

()1

إحصاءا ت دور العرض السينمائى

عن السنة امليالدية من  3112/1/1إىل 3112/13/21

 -1اسم املنشأة :

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

 - 3حمــافظــــة:

 - 2قســــم /مـــركـــز:

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

 - 4شيــاخة /مـدينة /قـرية:
 -5حضر  /ريف :

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

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

حضــــر ()1

ريــــــف ()3

 -9رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 -7اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 2الرقــم الربيــــدى:
/

 - 6رقـــــم التــليفون :
 - 11رقم التليفون احملمول :
 - 11الفـــــاكــــــس :
 - 13الربيد اإللكرتونى :
 - 12املوقع االلكرتونى :
 - 14نوع القطاع التابع له املنشأة :
 - 15سنه تأسيس املنشأه الفعلى :

0

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

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

 -19اسم معطى البيان :
 -17الوظيفة :

حكومى ()1

عام  /أعمال عام ()3
شهر وسنه بدء التشغيل :

خاص ()2

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

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

 -12رقم احملمول :
 -16رقم التليفون :
 -31التوقيع :

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

 -31التاريخ :

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

( )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 :

إحصاءات دور العرض السينمائي
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القسم األول  :خصائص املنشأة

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س
الرقـم املميز للمنشـأة

كود احملافظة

 - 111نوع املنشأة ........................................................................:

 - 112النشاط اإلقتصادى الرئيسي للمنشأة:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 -- 112اســــــــم احلائز :

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 114املدير املســـــئول :

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 -- 115صفة املنشآة :
 1مركــز رئيسى

فـــــرع

2

 3مفردة

 -119الكيان القانونى :
 1مساهمــــة

 2توصية باألسهم

 3ذات مسئولية حمدودة

 4توصية بسيطة

 5فـــرديـــة

6

تضــــامـــن

 7واقـــــع

 8فرع لشركة أجنبية

9

آخــرى ( تذكر)

 -117قيمــــــة رأس املــــــــال املدفــــوع :

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

باجلنيــه املصـــرى

 -112مصــدر و نسبة رأس املـــال :
 1مصرى

,

%

 2عــربـــى

,

 -116عدد شهور العمل الفعلية خالل العام
 -111رقــم السجـل التجـارى:

 3أجنبـــى

%

,

%

شهر
بتاريخ

.

/

/

 - 111رقم البطاقة الضريبية :
 -113جهة إصدار الرتخيص .................................................................................. :

 -112هل املنشأة حاصـــــلة على شهـــادة األيــــــــزو ؟
1

نعــم

2

فى حالة اإلجابة بنعم أذكر رقم الشهادة

إحصاءات دور العرض السينمائي

ال
.................. .................... ........... .. ........... ........... ........... ....

4

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

القسم الثانى  :العمالة واألجور :
العمالة واألجور خالل العام
 -311عـــــــــدد املشتغليــــــــن فى اخر العام
فئــــــــات املشتغليــــــــــــــن

م

دائميـــــــن
ذكــــور

1

أصحـــاب املنشــأة العاملني بهـا

2

فنيون متخصصون إلدارة وصيانة اآلالت

4

ادريون وكتبة

5

متخصصون لبيع التذاكر

9

مرشدون

6

بــــدون أجــــــــر

مشتغلون آخرون

بــــــــأجــــــــر
بــــدون أجــــــــر

اجلمـــــــــــــــــــــلة
املــزايــــا العينيــــــــــة

ذكــــور

إنـــاث

اإلمجالي

بــــــــأجــــــــر

3

2

مجلــــة

ذكــــور

إنـــاث

مجلــــة

مجــلــــــــة

خالل العام
() 1
باجلنيه

بــــدون أجــــــــر

مديرون ومساعدون

7

إنـــاث

مــؤقتيــــــن (تشمل املومسيني)

 -313مجلة األجــور

بــــــــأجــــــــر
()2

 11مســـــاهمـــة املنشــــأة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــــــة
 11إمجاىل األجور النقدية والتأمينات اإلجتماعية واملزايا العينية
( )1األجور :تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشتغلني املصريني واألجانب (عدا بدالت االنتقال)
( )2املزايا العينية :تشمل ما تتحمله املنشأة للمشتغلني املصريني واألجانب من ( ا ألغذية واملالبس واالنتقاالت وكذلك اخلدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............اخل)
 -312عدد العاملني االجانب باملنشاة

عامل

 -314مجلة اجور العاملني االجانب فى املنشاة

جنيه

إحصاءات دور العرض السينمائي

5

القسم الثالث :عدد القاعات واملقاعد واإليرادات

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

عدد القاعات واملقاعد والتذاكر واإليرادات
خالل عام 3113

-211عدد القاعات

 -213عدد املقاعد

 -212عدد
التذاكر

 -214اإليرادات (باجلنيه)

اجلملة

إحصاءات دور العرض السينمائي

6

تابع القسم الثالث :عدد الشاشات وانواعها وآالت العرض

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

عدد الشاشات وأنوعها وعدد آالت العرض وانواعها
واملرفقات املوجودة بالسينما خالل عام 3113

م

 -215نوع

 -219عدد

الشاشة

آالت العرض

إحصاءات دور العرض السينمائي

-217املاركة

-212معدات

-216معدات

فيديو

إسقاط

-211عدد
الشاشات
املتنقلة

7

القسم الرابع :االفالم الطويلة املعروضة خالل العام

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

األفالم الطويـــــــــــلة املعروضة خالل العام
م

 -411اسم الفيلم

 -413اسم الشركة
املوزعة

 -412طريقة

 -414لون الفيلم

التصوير

ملون  /أبيض

سكوب /عادى

اســود

 -415موضوع
() 1
الفيــــــــــلم

 -419اللغة الناطق
بها الفيــــلم

 -417مدة عرض
الفيــلم
بالدقائق

(  ) 1موضوع الفيلم ( دراما  /كوميدي  /استعراضي  /تارخيي  /بوليسي  /علمي  /أخرى )

إحصاءات دور العرض السينمائي
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القسم اخلامس  :املستلزمات السلعية املستهلكة

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

املستلزمات السلعية املستهلكة خالل العام

البيـــــــــــــان

م
1

مواد تعبئة وتغليف

3

قطع غيار ومواد ومهمات

2

أدوات كتابية ومطبوعات

4

وقود وزيوت وشحومات

5

ميـــــــــــاه

9

القيمة باجلنيه

 -511املستهــــــــــلك خــــــــــالل العــــــــام
حمـــــــــــــلي

مستـــــــــورد

()1

اجلمـــــــــــــلة

مستلزمات سلعية أخرى
اإلمجــــــــــــــالي

( )1مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري

املستلزمات السلعية املستهلكــة خـــالل العام
الـكــهــربـــاء

م

البيـــان

1

كهرباء مستخدمة يف النشاط

3

كهرباء مستخدمة يف اإلنارة

 -513كهرباء مشرتاه
الكمية
(ك.و.س)

القيمة باجلنيه

اإلمجـــــــــــــــالي

إحصاءات دور العرض السينمائي

9

القسم السادس :املصروفات اخلدمية :

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

مصروفات خدمية خالل العام

البيـــــــــــــان

م
()1

1

مصروفات صيانة

3

مصروفات أحباث وجتارب

2

إجيار آالت ومعدات ووسائل نقل وانتقال

4

إجيار مباني وما يف حكمها

5

مصروفات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال
()2

9

مصروفات نقل وانتقاالت

7

مصروفات اتصاالت (تليفون – تلغراف – فاكس – انرت نيت  111اخل)

2

أتعاب حماسبية وقانونية

6

مصروفات األمـــن واملطافئ

11

مصروفات التامني (ضد السرقة واحلريق وخيانة األمانة)

11

مكافآت لغري العاملني عن خدمات مؤداه

13

عموالت ومصروفات بنكية

12

العموالت األخرى

14

مصروفات تدريب العاملني داخل و خارج املنشاة

15

 -911القيمة باجلنيه

مصروفات خدمية أخري
اإلمجــــــــــــــــــــــالي

( )1املصروفات اليت تتحملها الوحدة نظري قيام الغري بأعمال صيانة علي أصول املنشاة 1
( )2تشمل بدالت االنتقاالت (بدل السفر)

إحصاءات دور العرض السينمائي

10

تابع القسم السادس :املصروفات اخلدمية :

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

مصروفات أخري خالل العام
م

البيـــــــــــــان

1

إجيار أراضي زراعية ومزارع

3

فــــوائد (حملية وخارجية)

2

ضرائب عقارية

 -913القيمة باجلنيه

الضرائب والرسوم السلعية:

4

41

رسوم مجركية

43

رسوم إنتاج

42

حصيلة خزانة

44

ضريبة مبيعات

45

ضرائب غري مباشرة علي النشاط

49

ضرائب مباشرة على الدخل

()1

()3

أعباء وخسائر متنوعة :

5

9

()2

51

خسائر بيع خملفات

53

خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار

52

تعويضات وغرامات

54

تربعات وإعانات

مصروفات أخري
اإلمجالـــــــــــــــــــي

( )1تتمثل يف الرسوم والضرائب الغري مباشرة اليت تفرضها الدولة على ممارسة النشاط االنتاجى ومستلزماته مثل رسوم الدمغة
وضريبة السيارات 1
( )2تتمثل يف الضريبة على أرباح شركات األموال والضريبة على إيرادات رؤوس األموال املنقولة وما شابهها 1
( )3هي اخلسائر الناجتة عن بيع املخلفات بأقل من قيمتها التقديرية 1

إحصاءات دور العرض السينمائي
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القسم السابع :اإليرادات خالل العام :

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

اإليـــرادات خــــالل العــــام

م
1

البيـــــــــــــان

 -711القيمة باجلنيه

إيرادات النشاط اجلاري
() 1

3

إرباح بيع خملفات

2

فوائد دائنة

4

إجيارات دائنة حمصله

5

إيرادات تشغيل للغري
إيرادات وأرباح متنوعة :

9

7

91

إرباح بيع منتجات

93

تعويضات وغرامات

92

عموالت

إيـــــــــــــرادات أخــــــــــــــــرى
اإلجــمالــــــــــــــــــي

( )1املخلفات هى عبارة عن القيمة التقديرية للمخلفات املتواجدة فعال لدى املنشأة وأرباح بيعها يف حالة البيع 0

إحصاءات دور العرض السينمائي

22

القسم الثامن :حركة املخزون خالل العام

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

حركة املخزون خالل العام

()2
القيمة باجلنيه

البيان

م
1

مواد تعبئة وتغليف

3

قطع غيار ومواد ومهمات

2

ادوات كتابية ومطبوعات

4

وقود وزيوت وشحومات

5

 -211أول العام

 -213أخر العام

مستلزمات أخرى

االمجالـــــــــــــــــى
( )1يتعلق بالبضائع اململوكة للمنشأة فقط وال يشمل البضائع املخزنة حلساب الغري
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القسم التاسع :األصول واخلصوم املالية :

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

االصول واخلصوم املالية
خالل العام

 -611القيمة

م

األصـــــــول

1

مدينون (عمالء)

1

3

اوراق مالية (اسهم وسندات)

3

قروض طويلة وقصرية االجل

2

ارصدة نقدية لدي البنوك والصندوق

2

اوراق مالية (كمبياالت)

4

دائنون (عمالء)

4
أصول مالية أخري

باجلنيه

م

5

اخلصــــــــوم
حقوق الشركاء

 -613القيمة
باجلنيه

()1

التزامات أخرى

( )1تشمل رأس املال املدفوع  ،االحتياطي  ،املخصصات  ،األرباح واخلسائر املرحلة
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تابع القسم التاسع :حركة االصول الثابتة

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

حركة األصـــــــول الثـــــابتـــــــــة
خالل العام
( القيمة باجلنيه)

نــــــــــــــوع األصــــــــــــــل

م
1

أراضــــــــــى

3

مبانــــى وإنشــــــاءات ومــرافــــــق وطــــــرق

2

آالت ومــعــــــــــــــــدات

4

وســــائــــل نـقـــــــل وإنتقــــــــــــال

5

عـــــــــــــــدد وأدوات

9

أثــــــاث ومعــــــــدات مكــــــاتــب

7

أجهــــــزة حـــاســـب آلـــــــى

2

بـــــرامـــــج جـــاهــــــزة

6

ثـــروة حيـــوانيــــة ومائيــــة

11

أصـــــــــــول أخـــــــــــــرى

 -612القيمة الصافية
لألصل فى أول العام

 -614قيمة اإلضافات على
()1
األصل خالل العام
حمــلي

مستورد

()2

 -615قيمة
اإلستبعادات خالل
العام

 -619إهـــالك
العــــــــام

 -617القيمة الصافية
()3
لألصل أخر العام

اإلمجالـــــــــــى
( )1قيمـــة اإلضافــات تشمــل (اإلضــافــات املشتــراه أو املنتجــة ذاتيــاً).
( )2مبعرفة املنشأة او مبعرفة الغري
( )3القيمة الصافية لألصل أخر العام = (القيمة الصافية لألصل فى أول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام) ( -اإلستبعادات  +إهالك العام).
نشرة السنيما واملسرح
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القسم العاشر :مشروعات حتت التنفيذ

استمارة رقم () 55أ .م  .أ  .س

مشروعات حتت التنفيذ
خالل العام
(القيمة باجلنيه)

م

1
3

البيـــــــــــان

تكـــويـــن استثمــاري

 -1111قيمــة الـرصيـد
أول العــام

 -1113قيـمــــة
اإلضــافـات
خــالل العــام

 -1112قيـمــــة
أصول تكاملت
ومعدة لإلنتـاج
خـــالل العـــام

 - 1114قيمــة
الـرصيــد أخـــر
العــام

()1

أنفــــــاق إستثــــــــمارى

()2

اإلمجالـــــــــــى

( )1يتمثل يف االستثمارات اليت 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
( )2يتمـثل فــى اإلستثمـــارات التـى مل يـرد مقابلـها أصـول كالـدفعات املقد مـة واإلعتمـادات املسـتندية لشـراء األصـــول الثابتــــة وحيســـب
كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد أخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أول العـــام  +قيمـــة اإلضافــات خـــالل العـــام
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