إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
ختضع صحة وسرية البيانـات الـوار ة بهـاإل اإلسـتمارة مح ـام
القانون رقم  53لسنة  0661بشأن سرية البيانات الفر ية واملعدل
بالقانون رقم  82لسنة 0628

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

رقم مسلسل المنشأة باإلطار(*)

1

جملة

إستمــــــــــــارة (**)
إحصاء جتارة اجلمــــــلة والتجزئة
فــى منشــآت القطــاع العام /االعمال العام
عــن السنـــة املنتهيـــة فــــى 8105/6/51

االســــــم التجــــــاري للمنشــــاة

2

تجزئة

..............................................................................:

النشاط االقتصادي الرئيسي للمنشأة ..................................................:

عنــــوان المنشــــــــأة:
محــافظــــة...................... :

قســم/مـــركـــز.................:

شياخة /مدينة /قرية..........… :

حضـر /ريـــف..................:

اسـم الطريـق /التابـع .......................................................................................:
رقم التنظيم /اسم مالك المبنى..........................:

الرقــم البريــــدى ........................... :

رقم التليفون.................... / ................. . :

رقم التليفون المحمول .......................:

الفاكــــــس ............................... ...........:

البريد اإللكترونــى........................... :

الموقع اإللكترونى .................... ...................................................... ............... :
اســم البــــاحــــــــــث ..................... :التوقيع....................... :

التاريخ..................... :

التوقيع....................... :

التاريخ..................... :

اسم املشــــــــــــــرف .......................:التوقيع........................:

التاريخ......................:

 -1االســـــم التجـــــارى للمنشاة :

اســم املراجع امليدانى......................:
 -1االسم التجاري

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

للمنشأة.............................................................................................................. ...........:

(*) تستوفى ميدانيا
(**) يراعى إتباع تعليمات إستيفاء اإلستمارة قبل بدء اإلستيفاء.

إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )

تعليمات إستيفاء األستمارة
 -1تستوفي بيانات هذه االستمارة عن السنة المالية المنتهية في 3310/ 6/03
 -3ترفق مع االستمارة صورة من الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومرفقاتها المعتمدة
وكشوف تحليل المصروفات .
 -0تستوفي بيانات عدد الفروع عن الفروع التجارية داخل جمهورية مصر العربية والتابعة
للمركز الرئيسي ويستبعد منها الفروع الصناعية والخارجية.
 -4تراجع البيانات الواردة باالستمارة ميدانيا على الحسابات والمستندات المتوفرة لدى
المنشأة والتأكد من مطابقتها لها ذلك قبل استالم االستمارة.
 -5توضع عالمة √ على نوع النشاط المدون على غالف االستمارة .جملة
 -6يجب التأكد من إن جميع البيانات باالستمارة قد استوفيت بالكامل .
 -7تراجع بيانات االستمارة ميدانيا .
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1

تجزئة

2

إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
ت.ق4
البيـــانـــات العـــــامــــة:

 -1االســــــم التجــــــاري للمنشــــاة :

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

 -3اســــــــم الحائز /المدير المسئول :

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

 -0صفة المنشآة (*):
1

مركــز رئيسى

فـــــرع

2

مفـــرده

3

 -4الكيان القانونى (*) :
 1مساهمــــة

توصية باألسهم

2

4

فرع لشركة أجنبية 5

7

8

توصية بسيطة

3

فـــرديـــة
واقـــــع

 -5قيمه رأس المـــال المدفوع :

ذات مسئولية محدودة

6

تضــــامـــن

9

آخــرى ( تذكر)

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

بالجنية المصـــــرى

 -6مصــدر ونسبه رأس المـــال (*) :
مصري:

٪ ..

 2عربي :

٪

3

أجنبي :

٪

0
ا
/
/
 -7تاريخ بدء مزاولةإلالنشاط :
ج
ال
نعم
 – 8هل لدى المنشاة دفاتر حسابيه منتظمة (*)
0
2
م
إل
بتاريخ/ / :
مكتب :
التجـارى:
 -9رقــم السجـل
ا
ج
ل
مكتب:
محافظة:
 -10رقـم البطاقـة الضريبية:
م
ـ
ا
ـ
 -11عــدد الفــروع :
ل
ـ
ـ
ـ
المشتغلين :
 -11فئه عدد
ـ
ـ
ـ
 -11فئه حجم المبيع ـات:
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ
ـ
ترفق صورة من ـ
الحسابات الختامية و الميزانية للمنشأة فى حاله اإلجابة بنعم فى البند رقم ()8
ـ
المنــــاســب
(*) تـــوضــع عالمة ـ(√) داخــل المـــربـــع
ـ
ى
ـ
ـ
1
ى
..........................

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................
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1

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

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

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

إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
ت.ق4
بيانات عامة عن المركز الرئيسي و الفروع التجارية التابعة له
م

اسم الفرع

المحافظة

المدينة

1

1

1

4

5

6

7
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رقم
التليفون

رقم السجل
التجاري

جملة  /تجزئة

جدول رقم ()1

إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
ت.ق4

العمـــــــالــــــــــة وامجـــــــــــــور

القيمة بالجنيه

عـــــــــدد المشتغليــــــــن فى آخر العام
م

فئــــــــات المشتغليــــــــــــــن

1

مــــــــــــديــــــــــــــــــــــرون

3

أخصائيـــــــــون وفنيــــــــــــون

0

مــالحظـــون ومشرفــــــــــــون

4

إداريــــــون وكتبـــــــــــــــــة

5

عمــال تشغيــل وعمـــال خدمــات فنيــــة

6

عمـــــــــــــال بيـــــــــــــع

7

مشتغلـــــــون آخــــــــــــرون

8

الجمــــــــــــــــلة

9

المــزايــــا العينيــــــــــة * *

ذكـــور

إنـــاث

دائميـــــــن

مــؤقتيــن (تشمل الموسميين)

جملــــة

جملــــة

ذكــــور

إنـــاث

ذكــــور

إنـــاث

 13مســـــاهمـــة المنشــــأة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــــة
 11إجمالي األجور النقدية والتأمينات اإلجتماعية والمزايا العينية
(*) األجـــــور :تشمل األجور والمرتبات والمكافآت والمنح والبدالت للمشتغلين المصريين واألجانب (عدا بدالت االنتقال)
(**) المزايا العينية :تشمل ما تتحمله المنشأة للمشتغلين المصريين واألجانب من (األغذية والمالبس واالنتقاالت والخدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة
السكن............الخ)0

عـدد العاملين األجانب بالمنشأة
جملة أجور العاملين األجانب بالمنشأة

عامل
جنيه
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جملة األجور
جمــلــــــــة
خالل العام (*)
جمــــلة

قيمة املشرتيات واملبيعات حلساب املنشأة
خــــالل العـــام

جدول رقم ()3
الباب

البيــــــــــــــان

( )1

1

0

منتجات الز راعة واحلراجة وصيد االمساك
منتجات الزراعة والبستنة (حبوب وغالل وخضروات فواكه طازجة وحماصيل )

10

حيوانات حيه ومنتجات حيوانية ( لنب حليب خام – عسل – بيض – وبر – صوف – جلو خام )

18

االمساك ومنتجات االمساك

14

الركازات واملعا ن  ،ال هرباء والغاز واملاء
معا ن أخرى ( فوسفات – أحجار كرمية وماس )

8

القسم()1

06

املنتجات الغاائية واملشروبات والتبغ  ،املنسوجات واملالبس واملنتجات اجللدية
اللحوم واممساك والفواكه واخلضروات والزيوت والدهون ( اللحوم ومنتجاتها طازجة أو مرب ة أو
جممدة  ،أمسـاك مدخنـة وجمففـة وةلحـة  ،فواكـه وخضـروات حمفو ـة وعصـائر  ،مجيـع
الزيوت والدهون حيوانية ونباتية )
منتجات املبان ( لنب مبسرت  ،جاف ورايـب  ،زبـا ى  ،قشـدة  ،مجيـع أنـواع اجلـنب  ،زبـدإل ومسـن
طبيعي )
منتجات طواحني احلبوب والنشـا ومنتجـات النشـا واملنتجـات الغاائيـة امخـرى ( قيـ  ،نشـا ،
جلوكوز  ،منتجات املخابز ب افة أنواعها  ،س ر القصـب والبنجـر  ،كاكـاو  ،شـي والته ،
بن  ،شاى  ،م رونة  ،صلصات )
املشروبات ( املشروبات ال حولية وغري ال حولية  ،مياإل معدنية  ،مياإل غازية )
منتجات التبغ ( سيجار  ،سجائر  ،خان  ،معسل وكافة امنواع امخرى )

80

88
85
84
83

غزل وخيوط أقمشة منسوجة ومعنقدة

86

امصناف النسجية اجلاهزة خالف املالبس

82

أقمشة تري و أو كروشية  ،ملبوسات ( مجيع املالبس اجلـاهزة اخلارجيـة والداخليـة للرجـال
والسيدات وامطفال )
جلو ومنتجات جلدية  ،احاية

82
86

اجلمـــــــــــــــــــــــــــــلة
(  ) 1ليل املنتجات الصناعية ( ) CPC
() 1مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري
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قيمة املشرتيات
مستـور ة()1
حمــلية

إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
ت.ق4
القيمة بالجنيه

قيمة املبيعات
مستـور ة()1
حمــلية

قيمة املشرتيات واملبيعات حلساب املنشأة
خــــالل العـــام

تابع جدول رقم ()3
الباب

البيــــــــــــــان

( )1

القسم()1

مجـــــلة مــــــا قبله
5

سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات
منتجات مصنوعة من خشب وفلني وقش وموا ضفر ( أخشاب منشورة وألواح  ،بـاب
وشباك من خشب  ،أى مصنوعات خشبية أخرى )
عجائن الورق والورق ومنتجات الورق ،موا مطبوعة وأصناف ذات صلة بها
منتجات فرن ال وك  ،املنتجات النفطية امل ررة (فحم  ،قار  ،كريوسني  ،سوالر ،
بنزين  ،يزل  ،بوتاجاز  ،إثيلني  ،فازلني  ،غاز مسيل  ،مشع بارفني  ،زيوت معدنية
)
املوا ال يميائية امساسية ( مبيدات حشرية زراعية ومنزلية  ،مطهرات فحم من
اخلشب  ،كلور  ،محض هيدروكلوريك  ،محض كربيتيـك  ،محـض فوسـفريك ،
جلسرين  ،ماء مقطر )

50
58
55
54

منتجات كيميائية أخرى  ،أليـاف اصـطناعية ( هانـات  ،منتجـات صـيدالنية وأعشـاب
طبيــة  ،أ ويــة بشــرية وبيطريــة  ،صــابون  ،منظفــات  ،عطــور  ،مستحضــرات جتميــل ،
مستحضرات تنظيف وتلميع وزيوت عطرية وغراء وموا الصقة )

53

املطاط ومنتجات اللدائن( إطارات السيارات بأنواعهـا  ،مواسـري بالسـتيك  ،إسـفن
صناعى  ،ألواح ومنتجات الفوم  ،مجيع أنواع منتجات البالستيك )
الزجــاو واملنتجــات الزجاجيــة واملنتجــات غــري الفلزيــة امخــرى ( ألــواح زجاجيــة
ومرايات  ،زجاو سيارات ،أواني منزلية من اخلزف والصينى والبورسـلني  ،أمسنـ، ،
جبس  ،مجيع أنواع الطوب (حرارى – طفلى – رملى ) املواسري املصنوعة من الفخار ،
السرياميك  ،ألواح الرخام واجلراني ،ومشغوالتها )
أثاث  ،وسلع أخرى قابلة للنقل (أثاثات خشبية أو معدنية  ،املراتب من اإلسفن أو
القطن  ،لعب أطفال  ،فرش  ،مشوع  ،أفالم  ،ميدليات  ،والعات)
نفايات أو فضالت ( أحشاء احليوانات  ،خنالة احلبـوب  ،فضـالت النسـي والقطـن
واملطاط وامخشاب والبالستيك  ،فضالت املعا ن والسفن والبطاريات )

56

اجلمـــــــــــــــــــــــــــــلة
(  ) 1ليل املنتجات الصناعية ( ) CPC
() 1مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري
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52

52
56

قيمة املشرتيات
مستـور ة()1
حمــلية

إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
ت.ق4
القيمة بالجنيه

قيمة املبيعات
حمــلية مستـور ة()1

قيمة املشرتيات واملبيعات حلساب املنشأة
خــــالل العـــام
الباب

البيــــــــــــــان

(*)

القسم()1

مجـــــلة مــــــا قبله
الفلزات القاعدية  ،املشغوالت من املعا ن الثمينة (ذهـب – فضـه – بالتـني) ألـواح
وأسالك ومواسري ورقائ من النحاس وامملنيوم

40

املنتجــات املعدنيــة عــدا املاكينــات واملعــدات ( أنابيــب البوتاجــاز  ،أ وات منزليــة

48

مصنوعة من احلديد والصلب أو امملنيوم  ،امسالك مـن اـاس وأملنيـوم  ،مسـامري ،
أقفال  ،كوالني  ،عد يدوية )
اآلالت املستعملة فـى امغـراا العامـة ( أجهـزة الت ييـف والتربيـد  ،حمركـات
السيارات  ،احملابس  ،احلنفيات  ،اخلالطات وأجزاءها )

45

اآلالت خمصصــة الغــرا ( آالت وجــرارات ومقطــورات زراعيــة  ،أجهــزة منزليــة
كهربائية  ،آالت الطباعة والتجليد  ،آالت جتهيز امغاية واملشروبات والتبغ  ،آالت
فرز البيض والفواكه والباور واحلبوب واخلضر وأجزاءها )

44

آالت امل ـــــاتب واحملاســبة واحلســاب االل رتونـــــي ( أآلت كاتبــة وحاســبة
وال مبيوتر وأجزاءإل وما مياثلها من أجهزة وأجزاءإل)

43

آالت وأجهــزة كهربائيــة ( مصــابيك كهربائيــة ميــع أنواعهــا  ،حمركــات ومولــدات

46

كهربائية  ،بطاريات سيارات )

معدات وأجهــزة الرا يـــو والتليفزيون واإلتصاالت ( التليفـون احملمـول  ،الرا يـو ،
املسجالت  ،م ربات الصوت  ،تليفزيون وفيديو من مجيع امنواع )

42

امجهــزة الطبيــة وامجهــزة الدقيقــة وام وات البصــرية وســاعات اليــد والســاعات

42

ال برية
معدات النقل ( سيارات  ،أتوبيسات  111اخل)

46

االمجـــــــــــاىل
(  ) 1ليل املنتجات الصناعية ( ) CPC
() 1مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري
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قيمة املشرتيات
حمــلية مستـور ة()1

إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
ت.ق4
قيمة املبيعات
مستـور ة()1
حمــلية

إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )

جدول رقم ()0
م

قيمه املبيعات حلساب الغري والعمولة
خــــالل العـــام

بيـــــــــــــان السلع

كود
التصنيف
السلعى
(*)

1
1
1
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
14
15
( *) تترك الستخدام االدارة
( ** ) بمعرفة المنشأة او بمعرفة الغير
-9-

القيمة بالجنيه

قيمة المبيعات لحساب
الغير
محلية

مستوردة
(**)

قيمة العمولة
محلية

مستوردة
(**)

إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
املستلــزمـات السلعـيـة املستهل ة خالل العام

جـدول رقم ()4
م

القيمة بالجنيه
قيمة المستهلك خـــــالل العام

البيـــــــــــــــان
محلى

1

وقـــود وزيوت وشحومات

3

مـــــــــواد تعبـئـــــــــة وتغليــــــف

0

قطــــع غـيــــــار ومـــــواد ومهمـــات

4

أدوات كتابيـــة ومطبوعــــــات

5

ميـــــــــــــاه

6

كهربــــــــاء

7

مستلزمات سلعية أخـرى ( تذكر)

اإلجمالى
(*) بمعرفه المنشأة أو بمعرفة الغير0
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مستورد (*)

جملة

إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
ت.ق4
مصروفــــات خـــــــــــدمية
خـــــالل العـــــام
جدول رقم ()5
القيمــــة بــالجنيــــــه

م

البيـــــــــــــــان

1

مصـــروفــــــــــــــات صيـــــــانــــــــــة (*)

3

مصروفات تشغيل لدى الغير

0

مصـــروفــــــــات أبحـــــــــاث وتجـــــــــارب

4

إيجار مباني وما فى حكمها

5

إيجار آالت ومعدات

6

إيجار وسائل نقل

7

مصـــروفـــــات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال

8

مصـــروفــــــــــــــات نقل وانتقاالت (**)

9

مصـــروفــــــــــــــات اتصاالت(تليفون  -بريد – تلغراف – فاكس)

13

أتعـــــــــــاب محــــاسبيــــــــة وقــــــــانـــــونيــــــــــة

11

مصروفــــات األمــــن والمطــــافئ

13

مصـــروفـــــــــات التأمين ( ضد السرقة والحريق وخيانة األمانة )

10

مكــافــآت لغيــر العامليـــن عــــن خدمـــات مـــــــؤداه

14

فوائد مدفوعة

15

عمـــــــــوالت ومــصــــروفــــــــات بنــكيـــــــــــــــة

16

العمـــــــــوالت األخــــــــــــرى

17

مــصــــروفــــــــات تدريب العاملين (داخل – خارج) المنشاة

18

مصــروفــــات خـــدميـــة أخــــــــــــرى (تذكر)

اإلجمالـــــــــــى
( * ) المصروفـات التى تتحملها الوحدة نظير قيام الغير بأعمال صيانة على أصول المنشأة.
( ** ) تشمل (بدل السفر)
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إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
مصروفــــات أخـــــــــرى
خـــــالل العـــــام
جدول رقم ()6
م

البيـــــــــــــــان

1

إيجار أراضى زراعية ومزارع

3

فـــــــــــــــــوائد محليه

0

فـــــــــــــــــوائد خارجية

4

مخصصات بخالف مخصص االهالك

5

خصم مسموح به

6

ضرائب عقـــــارية

7

الضرائب والرسوم السلعية :

القيمــــة بــالجنيــــــه

رسوم جمركية
رسوم إنتــــاج
حصيلة خزانه
ضريبة المبيعات
ضرائب غير مباشرة على النشاط (*)
ضرائب مباشرة على الدخل
8

فرق تقويم التغير فى مخزون بضائع بغرض البيع

9

ديون معدومة

13

أعباء وخسائر متنوعة :
خسائر بيع مخلفات
خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار
تعويضات وغرامات

11

تبرعات وإعانات
مصروفات أخرى (تذكر)

اإلجمالــــــــى
(*) تتمثللل فللى الرسلللوم والضللرامب غيلللر المباشللرة التلللى تفرضللها الدوللللة علللى ممارسللله النشللا االنتلللاجى
ومستلزماته مثل رسوم الدمغة وضريبة السيارات0
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إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
إيرا ات النشـــاط امخـــــرى
خــالل العــــام
جدول رقم ()7
البيـــــــــــــــــــــان

م
1

خـــــدمـــات مبــاعـــــة (*)

3

إيـــــرادات أوراق ماليــــة

0

فـــــوائــــد دائنـــــــــــة

4

خصــــــــــم مكتســـــب

5

إيـــــرادات ســـنوات سابقه

6

ايجــــارات دائنـــــة

7

اربـــاح راسماليــــة

8

ديون سبق اعدامها

9

تعويضات /غرامات

13

عمـــــــوالت

11

اعــــانـــات

13

إيـــــرادات آخـــــرى (تذكر)

القيمـــــــة بــالجنيــــــه

اإلجمالـــــــــــى
(*)خــدمـات مباعـــة تتمـــثل فـى اإليـــرادات التــى تحققـــت للــوحــدة مــــن مباشـــرة النشـــا الخــدمــى.
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إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
حـــركــة املخــزون
خــالل العـــام
القيمة بالجنيه

جدول رقم ()8
م

البيــــــــــــان

1

بضـــــــائــــع بغـــــــــرض البيــــــــــع

3

الـــوقـــود والـــزيــــوت والشحـــــومـــات

0

مــــــــواد تعبئــــــــــــة وتغلــيـــــــــف

4

قطــــع غيـــــار ومـــــواد ومهمــــــــــات

5

مخلفــــــــات وخــــــــــــــــــــــردة

6

بضائع لدى الغير

7

أخــــــــــــرى (تذكر)

أول العــــــــام

اإلجمالـــــــــــى
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أخر العـــــــام

إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )

جدول رقم ( ) 9

م

1
3

نوع األصل

حركة امصـــــــول الثـــــابتـــــة
خالل العام

القيمة
الصافية
لألصل في
أول العام

قيمة اإلضافات على األصل
قيمة
(*)
خالل العام
االستبعادات
(المباع
والمدمر)
مستوردة(**)
محلية
من األصل
خالل العام

القيمة بالجنيه

قيمة
إهالك
العام

القيمة الصافية
لألصل أخر
(***)
العام

أراضى
مباني وإنشاءات ومرافق
وطرق

0

آالت ومعدات

4

وسائل نقل وانتقال

5

عدد وأدوات

6

أثاث ومعدات مكاتب

7

برامج جاهزة

8

أجهزة حاسب آلي

9

ثروة حيوانية ومائية

 13أصول أخرى

االجمالــــى
(*) قيمة اإلضافات تشمل ( اإلضافات المشتراة أو المنتجة ذاتيا )
(**) بمعرفة المنشأة أو بمعرفة الغير
(***) القيمة الصافية لألصل أخـر العام = ( القيمة الصافية لألصل في أول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل
العام )– ( قيمة االستبعادات  +إهالك العام)
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إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
امصـــــول املتـداولـــــة واالرصدة
املدينــــه االخـــــــري
خــــالل العـام

جدول رقم ()13
م

البيـــــــــان

1

اعتمادات مستنديه لشراء البضائع

3

قروض طويلة اآلجل

0

استثمارات ماليه في سندات حكوميه

4

استثمارات ماليه في أوراق ماليه

5

استثمــارات أجنبية

6

عمـــــــالء

7

أوراق قبــــض

8

مدينــون متنوعــون

9

مدينــون مختلفون

القيمة بالجنيه

 13ارصده مدينه أخرى
 11إيرادات جاريه تخصيصيه مستحقه
 13نقدية بالصندوق
 10حسابات جاريه في البنوك
 14بنك ودائع بأجل أو بإخطار سابق
 15العجـــز المرحــــل

اإلجمـــــــــــالى
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إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
اخلصــوم املتـداولــة واالرصـــدة
الدائنــة االخــــري
خـــالل العــام
جدول رقم ()11
م

البيـــــــــان

1

رأس المـــال المدفـــوع

3

احتياطي قانوني

0

احتياطي شراء سندات حكومية

4

احتياطي عــام

5

احتياطي ارتفاع أسعار أصول

6

احتياطيات أخرى

7

مخصص إهالك

8

مخصص ضــرائب

9

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

القيمة بالجنيه

 13مخصصــات أخرى
 11قـروض طـويلة اآلجل
 13قروض قصيرة االجل
 10بنوك دائنه
 14مــوردين
 15اوراق دفع
 16دائنـــون متنوعــون
 17دائنــو التوزيعــات
 18مصروفات جاريه تخصصيه مستحقه
 19ارصده دائنه اخرى
 33فائض مرحل

االجمـــــــــالى
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إستمـارة رقـم  /061أ (أ .م .ت .م )
املشروعـــات حتــــ ،التنفيــــــا
خالل العام
جدول رقم ( ) 13

م

البيـــــــــــان

1

تكـــويـــن استثماري (*)

3

أنفــــــاق إستثــــــــمارى (**)

قيمــة الـرصيـد
أول العــام

قيـمــــة
اإلضــافـات
خــالل العــام

قيـمــــة أصول
تكاملت ومعدة

قيمــة الـرصيــد

لإلنتـاج

أخـــر العــام

خـــالل العـــام

اإلجمالـــــــــــى
(*) يتمثل فى االستثمارات التي ورد مقابلها أصول لم تتكامل بعد لإلنتاج ويحسب كاآلتي:
قيمللة الرصلليد أخللر العللام = قيمللة الرصلليد أول العللام  +قيمللة اإلضللافات خللالل العللام  -قيمللة أصللول تكاملللت ومعللدة
لإلنتاج0
(**) يتمللـثل فللي االسللتثمارات التللي لللم يللرد مقابلهللا أصللول كالللدفعات المقدمللة واإلعتمللادات المسللتندية لشللراء األصـللـول
الثابتـــة ويحســب كاآلتي:
قيمــة الرصيـــد أخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أول العـــام  +قيمـــة اإلضافــات خـالل العام0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أســم مع ى البيـان ................................................................. :
وظيفة مع ى البيان................................................................. :
رقـم التليفـون

................................................................. :
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خاتم المنشأة

