استمارة رقم ( )66أ .م  .أ  .س

مجهـــورية مصــر العــــربية

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
إحصاء نشاط اجلمعيات الثقافية جبمهورية مصر العربية
عن السنة امليالدية

من  3112/1/1إىل 3112 / 13 /21

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  23لسنة  1661بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  32لسنة 1623

استمارة رقم ( )66أ .م  .أ  .س

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  23لســنة  1661بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  32لسنة 1623

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

استمـــــــارة

إحصاء نشاط اجلمعيات الثقافية جبمهوريه مصر العربية
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 احصاء نشاط اجلمعيات الثقافية
م
1
3
2
4
3
6
7
2
6

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 ( )66أ .م  .أ  .س

ختضــع صــحة وســرية البيانــات الــواردة بهــذه
اإلستمارة ألحكام القانون رقـم  23لسـنة 1661
بشأن سرية البيانات الفرديـة واملعـدل بالقـانون
رقم  32لسنة 1623

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

استمـــــــارة

()1

إحصاء نشاط اجلمعيات الثقافية جبمهوريه مصر العربية
عن السنة امليالدية من  3112/1/1إىل 3112/13/21

 -1اسم املنشأة :

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

 - 3حمــافظــــة:

 - 2قســــم /مـــركـــز:

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

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

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

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

حضــــر ()1

ريــــــف ()3

 -6رقم 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 :
 - 13سنه تأسيس املنشأه الفعلى :

0

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

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

 -16اسم معطى البيان :
 -17الوظيفة :

عام  /أعمال عام ()3
حكومى ()1
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.
الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة إلحصاءات للخدمات)383 :
(فاكس) 03-33033022
لإلستفسار( :تليفون)03-33034041

القسم االول  :بيانات عامة

استمارة رقم ( )66أ .م0أ 0س

الرقـم املميز للمنشـأة

كود احملافظة

-111اجلمعيـــــــــــــــــة ----------------------------------------------------------------:
 113العنوان ----------------------------------------------------------------:
 112حمافظــــة ----------------------:

 -114قسم/مركز ----------------:

 -113شياخة/مدينة /قرية--------------:
 -116اسم الطريق---------------------------------:

 -117رقم التنظيم --------------------------- :

 -112التليفون :

/

 -116الفاكس:

/

 -111الربيد االلكرتوني _________________________________________ :
 -111معطى البيان  -------------الوظيفة --------------------:
 -113املدير املسئول  ------------- :الوظيفة -------------------:

نشاط اجلمعيات الثقافية

التاريخ 3113 / / :
التاريخ / :

3113 /

4
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القسم األول :عدد أعضاء اجلمعية وعدد العاملني
عدد أعضاء اجلمعية طبقاً للنوع عام 3112
النــــــــــوع

البيــــــان

 -111ذكور

 -112مجلة

 -113اناث

عدد أعضاء جملس اإلدارة
عدد األعضاء املشرتكني
اجلملــــــــه

عدد العاملني باجلمعيات الثقافية طبقاً للمهنة والنوع عام 3112

املهنة
النوع

 -114عمالة دائمة
أخصائيون
وفنيون

إداريون
وكتبه

آخرون

113
اجلملة

عمالة بعقود

116
اإلمجالي

ذكور
اناث
مجلة

نشاط اجلمعيات الثقافية
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القسم الثانى  :النشاط الثقافى والرتوحيى للجمعية

استمارة رقم ( )66أ .م0أ 0س

النشاط الثقايف والرتوحيي باجلمعيات الثقافيةعام 3112
أ – احملاضرات والندوات واحلفالت

البيـــــــــــــــــــــــان

 -313مجلة الدعوات املوجهة

 -311العدد

احملاضرات والندوات
احلفالت املسرحية
احلفالت السينمائية
احلفالت املوسيقية

ب – عدد البحوث والقائمني بها
البيــــــــــــــــــان

 -314مل تتم نشــــــــرها بعد

 -312مت نشـــــــــــــــــــرها

عدد البحوث
عدد القائمني بها

جـ  -اجملالت اليت تصدرها اجلمعية واملؤلفات
البيان

 -313العدد

عدد اجملالت
األعداد الصادرة من اجملالت
عدد املؤلفات

نشاط اجلمعات الثقافية

1

