استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مجهــورية مصـــر العــربية

كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
مقومات نشاط الفنادق العائمة
عن السنة امليالدية

من  7014/1/1إىل 7014 / 17 /11

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  13لسنة  1690بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  72لسنة 1627

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

تعليمات استيفاء االستمارة
اوال  :وحدة العد الفندق العائم وهو منشأه تؤدى خدمة فندقية بصفة رئيسية
ثانيا  :تستوفى البيانات عن السنة امليالدية املنتهية فى  7014/17/11وفى حالـة اخـتالا السـنة املاليـة للمنشـ ت عـن
السنة املطلوبة حترر االستمارة عن السنة املاليـة التـى تقـع سـته أمـهر منهـا علـى األقـل فـى السـنة امليالديـة
املذكورة .فى حالة مزاولة املنشأة لنشاطها عن فرتة أقل من سنة  ،تستوفى البيانات عن تلك الفرتة مـع تويـي
الفرتة بالتفصيل وأسباب عدم ممارسة املنشأة لنشاطها طول العام
ثالثا  :تستوفى استمارة لكل منشأة على حده مما متلكه الشركة أو الفرد وفى حالة تعـذر للـك فتسـتوفى فقـ
جملموعة الفنادق اململوكة للشركة أو الفرد بإعتبار للك وحدة متكاملة ( مشروع )
رابعا  :تستوفى بيانات االسـتمارة مـن واقـع السـأالت أو الـدفاتر احملاسـبية ( ترفـ صـورة مـن ابسـابات ايتاميـة
و امليزانية للمنشأة )
خامسا  :يتم تقريب القيم اىل أقرب جنيه مصري ( ال تكتب أى كسور على االطالق )
سادساً  :يع عالمة ( √ ) داخل املربع املناسب فمثالً عند اسـتيفاء بنـد حضـر او ريـ

وكـان االختيـار حضـر تويـع

العالمة يف املربع رقم ( )1الذي يشري الي ابضر
حضر ()1

مقومات نشاط الفنادق العائمة

√

ري

()7

2

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  13لســنة  1690بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  72لسنة 1627

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة

مقومات نشاط الفنادق العائمة

عن السنة امليالدية من  7014/1/1إىل 7014/17/11

هذه الصفحة تمالء بمعرفة الجهاز
الزيارة :

الزيارة االوىل

تاريخ الزيارة 70 / / :

الزيارة األخرية

الزيارة الثانية

70 / /

70 / /

جزئى

مل تستوفى

كلى
 -1إستيفاء بيانات املنشأة ؟
 -7اسباب 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 اإلستمارة
م

إسم املشتغل

الوظيفة االصلية

طبيعة العمل
يف االحصائية

1

باحث

7

مراجع ميدانى

1

مشرا ميدانى

4

مراجع مكتبى

3

مشرا مراجعة

9

مرمز

2

مراجعة ترميز

2

مدخل بيانات

6

مراجع إدخال

مقومات نشاط الفنادق العائمة

التوقيع

3

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  13لســنة  1690بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  72لسنة 1627

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة

()1

مقومات نشاط الفنادق العائمة

عن السنة امليالدية من  7014/1/1إىل 7014/17/11

 -1اسم املنشأة :

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

 - 7حمــافظــــة:

 - 1قســــم /مـــركـــز:

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

 - 4ميــاخة /مـدينة /قـرية:
 -3حضر  /ري :

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

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

حضــــر ()1

ريــــــ

()7

 -9رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 -2اســـــــم الطريـــ  /التابـــع:

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 - 2الرقــم الربيــــدى:
/

 - 6رقـــــم التــليفون :
 - 10رقم التليفون احملمول :
 - 11الفـــــاكــــــس :
 - 17الربيد اإللكرتونى :
 - 11املوقع االلكرتونى :
 - 14نوع القطاع التابع له املنشأة :
 - 13سنه تأسيس املنشأه الفعلى :

0

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

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

 -19اسم معطى البيان :
 -12الوظيفة :

خاص ()7
عام  /أعمال عام ()1
مهر وسنه بدء التشغيل :

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

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

 -12رقم احملمول :
 -16رقم التليفون :
 -70التوقيع :

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

 -71التاريخ :

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

( )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 النقل واإلتصاالت)515 :
مقومات نشاط الفنادق العائمة

4

القسم األول

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

كود احملافظة

رقـم مسلسل للمنشـأة

خصائص املنشأة :

 - 101النشاط اإلقتصادى الرئيسي للمنشأة:

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 - 107الدرجة السياحية(هى الدرجة التى حددتها وزارة السياحة)
1

 3نـأوم

7

4

 7نـأمة

3

 -- 101اســــــــم ابائز :
 - 104املدير املســـــئول :
 -- 103صفة املنش ة :
 1مركــز رئيسى

1

 4نـأوم

 1نـأوم

9

نجمة واحدة

حتت التقييم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

فـــــرع

2

 -109الكيان القانونى :
 1مساهمــــة

 3مفردة

2

توصية باأل سهم

3

لات مسئولية حمدودة

 4فرع لشركة اجنبية

5

فـــرديـــة

6

تضــــامـــن

 7توصية بسيطة

8

واقـــــع

9

آخــرى ( تذكر)

,

 -102قيمـة رأس املــال املدفـــوع:

,

,

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

باجلنيه املصــري

 -102مصــدر و نسبة رأس املـــال :

%

 2عــربـــى

 - 106قيمــة االستثمارات ابالية :

,

 1مصـــــرى

,

,

 3أجنبـــى

,

 -110تاريــخ بدء مزاولــة النشـــاط اباىل :

/

 -111عدد مهور العمل الفعلية خالل العام
فى حالة أقل من  17مهر يذكر السبب

مهر

 -117رقــم السأـل التأـارى:

%

,

,

%

باجلنيــه املصــرى

/

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

بتاريخ

.

/

/

 - 111رقم البطاقة الضريبية :
 -114جهة إصدار الرتخيص :

مقومات نشاط الفنادق العائمة

 1وزارة السياحة

 2احملليات

3

أخرى ( تذكر)

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

5

القسم الثانى  :العمالة باملنشأة

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

العمـــــــالــــــــــة واألجـــــــــــــور
م
فئـــــــــــــــــات املشتغليــــــــــــــن

(أ)
لكـــور

1
1

مــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــرون

1

إداريـــــــــــــون وكتبـــــــــــــــــة

4

أخصائيــــــــــــون وفنيـــــــــــــــون

3

مــالحظــــــــون ومشرفـــــــــــــــون

9

عمــال تشغيــل وعمــال خدمـات فنيـة

2
2

اجلمــــــــــــــــلة

 -701عـــــــــــــدد املشتغليـــــــــــــــــن فـــــــــى آخــــــــر العـــــــــــــــــــام
دائميـــــــــــــــــن
إنـــاث

مجلــــة

(ب) مــــــــؤقتيــن (تشمل املومسيني)

لكــــور

إنـــاث

مجـــــــلـة

()1

(جـ ) مجــــــــــــــلــــــــة

لكــــور

إنـــاث

مجـــــــلة

 - 707مجــــلة
األجـــور خالل العام

بــــدون أجــــــــر

أصحـــاب املنشــأة العاملني بهـا

مشتغلـــــــون آخـــــرون

(القيمة باجلنيه)

بــــــــأجـــــــــر

بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجـــــــــر
بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجـــــــــر
()2

6

املــزايــــــــــــــــــــــا العينيــــــــــــــة

10

مســاهمـــة املنشــأة فـى التـأمينــات اإلجتماعيـــة

11

إمجالي األجور والتأمينات اإلجتماعية
واملزايا العينية

( )1تشمل األجور واملرتبات واملكاف ت واملن والبدالت للمشتغلني املصريني واألجانب ( عدا بدالت االنتقال )
( )2تشمل ما تتحمله املنشأة للمشتغلني املصريني واألجانب من ( األغذية واملالبس واالنتقاالت وايدمات الثقافية واالجتماعية والريايية وتكلفة السكن............اخل )

 - 701عــــدد املشتغلني االجانب باملنشــأه
 - 704مجلة اجور املشتغلني االجانب باملنشأه
مقومات نشاط الفنادق العائمة

مشتغل
جنيه
6

تابع  :القسم الثانى العمالة باملنشأة

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

توزيع املشتغلني طبق ًا للنوع واجلنسية وابالة التعليمية خالل العام
 - 703النوع
م

1

فئـــــــــــات املشتغليـــــــــن

أصحـــاب املنشــأة العاملني
بهـا

 - 702ابالة التعليمية

 - 709اجلنسية

()2

()1

لكور

إناث

مصري

أخرى

أمي

يقرأ ويكتب

مؤهل أقل
من متوس

مؤهل
متوس وفوق
متوس

مؤهل جامعى
فأكثر

بــــدون أجــــر
بـــأجـــر

 1مــــــــــــديـــــــــــرون
 1إداريـــــــــــون وكتبـــــة
 4أخصائيــــــــــون وفنيــــــون
 3مــالحظــــــون ومشرفـــــــون
 9عمــال تشغيــل وعمــال خدمـات فنيـة
2

مشتغلـــــــون آخـــــرون

2

اجلمــــــــــلة

بــــدون أجــــــر
بــــأجـــر
بــــدون أجــــــر
بــــأجـــر

( )1املؤهل االقل من املتوس (ابصول على الشهادة االعدادية على االكثر) .
( )2مجلة النوع = مجلة اجلنسية = مجلة ابالة التعليمية
مقومات نشاط الفنادق العائمة
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تابع  :القسم الثانى العمالة باملنشأة

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

توزيع املشتغلني طبق ًا للغات التفاهم
خالل العام
 - 702لغات التفاهم
م

1

فئـــــــــــات املشتغليـــــــــن

أصحـــاب املنشــأة
العاملني بهـا

بـــأجـــر

1
1

إداريـــــــــــون وكتبـــــة

4

أخصائيــــــــــون وفنيــــــون

3

مــالحظــــــون ومشرفـــــــون

9

عمــال تشغيــل وعمــال خدمـات فنيـة

2

2

اجلمــــــــــلة

املانية

ايطالية

اسبانية

أخــرى

بــــدون أجــــر

مــــــــــــديـــــــــــرون

مشتغلـــــــون
آخـــــرون

عربية

انـأليزية

فرنسية

روسية

()1

بــــدون أجــــــر
بــــأجـــر
بــــدون أجــــــر
بــــأجـــر

( )1لغات التفاهم (يساوى عدد العاملني او اكثر) حيث حيتسب العامل بعدد اللغات التى يتحدث بها .
مقومات نشاط الفنادق العائمة
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القسم الثالث  :عدد الغرا واملراف املتوفرة بالفندق

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

عدد الغرا وسعتها من األسره خالل العام

البيان

م

7

1

غــــرفـــــــــــة

1

 - 101عدد الوحدات

 - 107عدد األسره

مفردة
مزدوجة
ثالثية

اجلملــــــــة

مقومات نشاط الفنادق العائمة
ومات النشاط الفندقي والقرى السياحية

9

تابع القسم الثالث  :عدد الغرا واملراف املتوفرة بالفندق

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

املراف املتوفرة وايدمات الفندقية املساعدة
م
1
7
1
4
3
9
2
2
6
10
11
17
11
14
13
19
12

 - 104العدد

 – 101البيــــــــــــــــــــان
محام سباحة
مطعــم
كافيرتيـا
بــار
ملهى او صاالت
قاعة اجتماعات
صاالت افراح
صاالت االلعاب الريايية
مكان انتظار سيارات ( موق )
وسائل نقل و انتقال مثل (الليموزين ).........
غسيل وكي

تليفون

تلكس
فاكس

كمبيوتر
نادي صحي
أخرى

 - 103تويع عالمة ( √ ) فى املربع املناسب ويسم بتعدد اإلجابات :
رحالت (مبعرفة الفندق أو مركات السياحة )

()1

بريد ـ تلغراا

()7

انرتنت

()1

مقومات نشاط الفنادق العائمة
ومات النشاط الفندقي والقرى السياحية
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-

القسم الرابع :عدد النزالء وليالي االقامة

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

عدد النزالء طبقاً جملموعات الدول وليالي اإلقامة خالل العام

م

جمموعات الدول

1

املصريون

7

عرب أفريقيا

1

عرب آسيا

()1

()2

4

دول أوروبية

3

دول أمريكية

9

دول أفريقية ما عدا العربية

2

دول أسيوية ماعدا العربية

2
6

 - 401عدد النزالء

 - 407عدد ليالي
اإلقامة

الدول األقيانوسية

()3

دول أخرى
االمجـالـــى

( )1عرب أفريقيا تشمل  :ليبيا – تونس – اجلزائر – املغرب  -موريتانيا – السودان – الصومال -جيبوتي  -جزر القمر .
( )2عرب أسيا تشمـل  :السعودية – الكويت  -قطر – البحرين – عمان  -اإلمارات – العراق – األردن – اليمن – سوريا
– لبنان – فلسطني
( )3الدول األقيانوسية تشمل  :أسرتاليا  -نيوزيلندا

مقومات نشاط الفنادق العائمة

11
-

تعــــاريــ

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

بقوليات :

تشمل  :فول صحي  -فول جمروش  -عدس جببه  -عدس اصفر  -فاصوليا  -لوبيا  -حلبة -
محص – ترمس 0

خضروات :

تشمل  :سبانخ – ملوخية – خبيزة  -قلقاس – كرنب – قرنبي – طماطم – خيار – قتة -
بالنـأان – بسلة  -فول اخضر  -ثوم – كوسة – بامية – فلفل رومي  -قرع – جزر
لفت  -خرموا  -بصل – بطاطس – بطاطا 0

فواكه

تشمل  :برتقال  -يوسفي – جريب فروت – ليمون حلو – ليمون ماحل  -موز – تفاح – كمثري
مشمش  -برقوق  -خوخ  -جوافة – عنب  -مانجو  -بل – كاكا – فراولة – توت -
رمان  -تني  -بطيخ – مشام – كنتالوب – تني موكي – مجيز – بشملة – قشدة –
زيتون 0

االلبان ومنتأاتها

تشمل  :لنب حليب – لنب رايب – لنب جاا – زبادي – قشدة  -جنب ابيض – جنب رومي -
جنب فلمنك  -جنب مطبوخ  -جنب قريش  -جنب قديم – جنب فيتا 0

مقومات نشاط الفنادق العائمة
ومات النشاط الفندقي والقرى السياحية
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-

القسم ايامس  :املستلزمات السلعية املستهلكة

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

أـ املــواد الغذائيــة واملشــروبــات
القيمة باجلنيه

() 1

م

 - 301املستهــــــــــلك خــــــــــالل العــــــــام
() 2
مجلة
حملى
مستورد

السلعــــــــــة

1

بقـــوليـــــــــــــــات

7

خضـــــــــــــــــروات

1

فاكهـــــة طازجـة

4

بـــــــــــــــــــوم

3

طيــــــور ودواجـــن

9

أســـمــــــــــــاك

2

األلبــان ومنتأاتها

2

نشــــــــــــــويات

6

خبـــــــز ومنتأاتـه

10

ميــــــــــــــــاه

()3

11

زيــــــوت ودهـــــون

17

توابــــــــــــــــــــل

11

املشروبــــــــــــــات

14

مثلأـــات وأيــــس كــــريم

13

العصـــــــائــــــــــر

19

ســـــــكريــــــــات

12

بيــــــــــــــــــــــض

12

مـــــواد التبـــــــــــغ

16

مواد غذائية ومشروبات أخرى

()4

االجـــمــــــــالــــــى
( )1تتمثل يف قيمة ايامات الرئيسية واملساعدة املستخدمة فعالً يف تقديم ايدمة 0

( )2مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري0
( )3تدون املياه املستخدمة فى نشاط املنشأة بالكامل
( )4تشمل املياه املعدنية املقدمة للعمالء

مقومات نشاط الفنادق العائمة
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تابع  :القسم ايامس  :املستلزمات السلعية املستهلكة

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

ب  -املواد واملهمات
القيمة باجلنيه
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

م

1

سلـــــع من منسوجــــات ( مفـــــارش  /مرايـــل  /فـوط )000

7

سلع من بالستيك( أطباق  /علب  /أكواب  /مالعـ  /موك)00

1

سلــــــع من ورق ( ورق تواليـــــــت  /أكـــواب ) 000

4

سلــــــع من زجـــــــــاج ( أكـــــــواب  /طفايـــــات سأائــر )000

3

سلــــــع مـــن خــــــزا وصينــــــى ( أطبــــــاق  /أكـــواب ) 000

9

سلــــــع مـــن معـــدن ( مــــــوك  /مالعــــــ  /سكاكيـن ) 000

2

مــــواد ومهمــــــات النظافــة ( صابـون  /منظفات  /مطهرات ) 000

2

أخــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 -307املستهــــــــــلك خــــــــــالل العــــــــام

حملــــــــــي

مستـــورد

()1

مجلة

اإلمجالـــــــــــى
( )1مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري

مقومات نشاط الفنادق العائمة
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تابع  :القسم ايامس  :املستلزمات السلعية املستهلكة

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

جـ  -الوقود والزيوت والشحومات

م

البيـــــــــــــــان

1

فحومـــــــــــــات

7

مــــــــــــــــازوت

1

ســـــــــــــــــوالر

4

ديـــــــــــــــــزل

3

كريوســـــــــــني

9

بنزيـــــــــــــــن

2

غـــاز طبيــــــعي

2

بوتاجـــــــــــــاز

6

زيـــوت و محومات

10

أخـــــــــــــــرى

 -301وحـــدة
قيـــاس الكـــمية

 - 304املستهــــــــــلك خــــــــــالل العــــــــام
كــــميــــــة

القيمـــــة باجلنيــــــــه

اإلمجالـــــــــــى

مقومات نشاط الفنادق العائمة
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تابع  :القسم ايامس  :املستلزمات السلعية املستهلكة

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

د  -الـكــهــربـــاء

 - 303املستهــــــــــلك خــــــــــالل العــــــــام
م

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

الكـــــــــــــمية
(ك.و.س)

القيمــــة باجلنيـــه

 1كهرباء مشرتاه
 7كهرباء منتأة لاتياً

اإلمجـــــــــــــــاىل

هـ  -مستلزمات سلعية أخري
( القيمة باجلنيه )

م

البيـــــــــــــــــــــان

1

مــــــــواد تعبئة وتغلي

7

قطـــــــــع غيــــــــــار و مهمات

1

أدوات كتابية ومطبوعات

4

أخـــــــــــــــــــــرى

 -309قيمه املستهــــــــــلك خــــــــــالل العــــــــام
حمـــــــــلي

مستـــــــــورد

()1

مجـــــــــــــلة

اإلمجالـــــــــــى
( )1مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري0

مقومات نشاط الفنادق العائمة
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القسم السادس  :املصروفات وااليرادات

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

مصروفـــات خـــــــــدمية
خـــالل العــــام
م

 -901القيمــــة بــاجلنيــــــه

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
()1

1

مصـــروفـــــات تشـــغيل لـــــدى الغيـر ومقاوىل الباطن
() 7
مصـــروفــــــــــــــات صيـــــــانـــــــــــــــــــــــــة

1

مصـــروفــــــــــــات أحبــــــــــــــــــــــاث وجتـــــــــارب

4

إجيـــــــــار آالت ومعــــــــــدات ووســـــــــائل نقـل وإنتقال

3
9

مصروفات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال
( )1
مصــــــروفــــــــــــــات نقـــــــل وانتقـــــــــــــاالت

2

مصروفــات اتصــاالت(تليفون /تلكس  /فاكس  /بريد وتلغراا  / /انرتنت )

2

أتعـــــــــــــاب حمــــاســــــــــبيــــة وقــــانـــــونيـــــــة

6

مصروفــــــات األمـــــــــــــــن واملطــــــــــــــــافــــــــــئ

10

مصروفات التأمني يد السرقة وابري وخيانة األمانة (ال تشمل األقساط)

11

مكــافــ ت لغيــر العامليـــن عــــن خدمـــات مـــــــؤداه

17

عمـــــــــوالت ومــصــــــــــــروفــــــــات بنــكيـــــــــة

11

العمــــــــــــــــــــــــوالت األخـــــــــــــــــــــــــــــــرى

14

مــصــــروفــــــــات تدريب العاملني داخل وخــــارج املنشاة

13

أخــــــــــــــــــــــــــرى

7

اإلمجالــــــــــــــى
( )1تتحملها املنشأة عن اإلعمال التى متت بواسطة الغري على موارد ومنتأات مملوكـه للمنشـاة وقيمـة املسـتح ملقـاولي البـاطن
نظري تنفيذ ما اسند إليهم من اعمال0
( )7تتحملها الوحدة نظري قيام الغري بأعمال صيانة على أصول املنشأة.
( )1تشمل بدالت االنتقال ( بدل السفر )0

مقومات نشاط الفنادق العائمة
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تابع القسم السادس  :املصروفات و االيرادات

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

مصروفـــات اخرى خـــالل العــــام

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

م
1

إجيار عقارات ( مبانى وارايى غري زراعية )

7

إجيـــــــار ارايي زراعيـــــة ومـــــــــزارع

1

فــــوائــــــــــد مدينـــــــــــــــــــــــــه

4

يـــــــــرائب عقـــــــــــاريــــــــــــــة

3

الضـــــــرائب والرســـــــــوم الســـــلعية:
31

رســـــــــــــــــــــوم مجركـيـــــة

37

يريبـــــــــــة مـــــــالهـــــــــى

31

حصـــــــــــــيلة خـــــزانــــــــــة

9

يريبـــــــــــة مبــــيعــــــــــات

2

يرائب غري مبامرة علي النشاط ()1

2

يرائب مبامــــرة علي الدخل ()2

6

خســـــائر بيـــــع اوراق ماليــــــة

10

أقســــــاط تامــــــني يــــد السرقة وابري

11

أعبــــــــاء وخســــــــــائر متنوعــــة :

17

111

خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار

117

تعـــــــــويضــــات وغرامــــــات

111

تربعـــــــــات وإعـــــــــــــانات

 -907القيمــــــــة باجلنيــــــــه

أخــــــــــــــــــــــــــــــرى

اإلمجالــــــــــــــــــي
( )1التى تفريها الدولة على ممارسه النشاط االنتاجى ومستلزماته مثل رسوم الدمغة ويريبة السيارات 0
( )2تتمثل فى الضريبة على أرباح مركات األموال والضريبة على إيرادات رؤوس األموال املنقولة وما مابهها

مقومات نشاط الفنادق العائمة
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تابع القسم السادس  :املصروفات وااليرادات

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

إيــــــــرادات النشـــــــــاط خــــالل العــــام

بيــان اإليـــرادات

م

 -901القيمة
باجلنيه

 1إيرادات النشاط :
11

أجر املبيت

17

مبيعات كافيرتيا

11

مبيعات كازينو

14

تأجري قاعات

13

إيرادات غسيل وكى مالبس

19

ايرادات خدمة االتصاالت (تليفون /تلكس  /فاكس  /بريد وتلغراا  /انرتنت)

12

إيرادات بيع منتأات سلعية

12

إيرادات خدمة الطرود بساب العميل

7

إيـرادات أوراق مـاليــة

1

فوائـد دائنة حمصــلة

4

إجيـــارات دائنـــة حمصــلة

3

إيـرادات تشـــغيل للغــري

9

عائــــد بضـــــائــــع مشـــــرتاة بغــــــرض البيـــــع
()2

2

إيراد بيع املخلفات

2

إيـرادات وأربـاح متنوعــة :

6

()1

21

أربــاح بيــع خامات ومواد وقطع غيار

27

تعويضـات وغـرامــات حمصـلة

21

عمــــوالت

أخـــــرى

االمجـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــى
( )1عائـد بضائـع مشرتاه بغـرض البيـع = صافى مبيعات بضائع بغرض البيع – صافى مشرتيـات بضائـع بغرض البيع  ±التغري
فى خمزون بضائع بغرض البيع 0
( )2هى عبارة عن القيمة التقديرية للمخلفات املتواجدة فعالً لدى املنشأة وثـمنها فى حالة البيع 0

مقومات نشاط الفنادق العائمة

19

القسم السابع  :املخزون

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

قيـــــم املخــــــــزون
خــالل العـــام

()1

( القيمة باجلنيه )
م

البيــــــــــــــــــــــــــــان

1

خـــــــامـــــــات رئيسيــــــــة ومساعــدة

7

بضـــــائع مشـــــرتاة بغــــــرض البيـــــــع

1

الـــوقـــود والـــزيـــــوت والشحـــــومـــات

4

مــــــــواد تعبئــــــــــــة وتغلــيــــــــ

3

قطــــــــــــــع غيــــــــــــــــــار ومهمات

9

ادوات كتابيـــــــة ومطبوعـــــــــــات

2

مستلـزمــــات أخــــــــــــرى

 - 201أول العــــــــام

 - 207آخـــــر العـــــــام

اإلمجالـــــــــــى
( )1يتعل باململوك للمنشأة فق وال يشمل بساب الغري0

مقومات نشاط الفنادق العائمة
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القسم الثامن  :األصــــول وايصــــــوم املاليـــــــة

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

األصــــول وايصــــــوم املاليـــــــة
خــــالل العـــــام
م
1

االصــــــــــــــــــول

مدينـــــــــون (عمــــــــــــــــــالء)
أوراق ماليــــة ( أســــهم  -ســــندات -

7

كــــــــــمبياالت  000الــــــــخ)

 -201القيمــة
باجلنيـــه

م

ايصــــــــوم

1

حقوق الشــــــركاء

7

1

 -207القيمـــــــة
باجلنيـــــه
()1

قروض طويــــلة وقصرية
األجـــــــــــــل
أوراق ماليــــة ( أســــهم -

أرصدة نقدية لدي البنوك والصندوق

1

ســندات  -كمبيــاالت 000
الـــــــــــــــخ)

4
4

دائنـــــــــــــون (عمالء)

أصول مالية أخــــــرى
3

التزامات أخري

( )1تشمل رأس املال املدفوع  ،االحتياطي  ،املخصصات  ،األرباح وايسائر املرحلة من سنوات سابقة 0

مقومات نشاط الفنادق العائمة
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القسم التاسع  :حركة األصول الثـابتـة واملشروعـــات حتـــــت التنفيــــــذ

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

حركـــة األصـــــــول الثـــــابتـــــة
خالل العام
( القيمة باجلنيه )
م

نــــــــــــــــوع األصـــــــــــــل

1
7

أرايـــــــــــــــــــــــــــــى
مباني وإنشاءات ومراف وطرق

1

آالت ومعـــــــــــــــــــــدات

4

وســـــــائل نقــــــل وإنتقال

3

عـــــــــــــــــــــــدد وأدوات

9

أثــــــــــاث ومعدات مكاتب

2
2
6

برامــــــــــج جاهـــــــــــزة
أجـــــهزة حاســـــــــــب آىل
ثـــــــــروة حيوانيـــة ومائية

10

أصــــــــول أخــــــــــــــرى

 - 601القيمة
الصافية لألصل
يف أول العام

 - 607قيمة اإليافات على
()1
األصــل خالل العام
حمليـــــة

مستوردة

()2

 - 601قيمة
اإلستبعادات (املباع
واملدمر من األصل)
خالل العام

 - 604قيمة
إهـــالك العام

 - 603القيمة الصافية
()3
لألصل آخر العام

االمجـــــــــــــــاىل
( )1تشمل ( اإليافات املشرتاة أو املنتأة لاتياً )
( )2مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري
( )3القيمة الصافية لألصل آخـر العام = ( القيمة الصافية لألصل فى أول العام  +قيمة اإليافات على األصل خالل العام ) – ( قيمة اإلستبعادات  +إهالك العام )

مقومات نشاط الفنادق العائمة
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تابع القسم التاسع  :حركة األصول الثـابتـة واملشروعـــات حتـــــت التنفيــــــذ

استمارة رقم ( /712ب) أ .م .ت  .م

املشروعـــات حتـــــت التنفيــــــذ
خالل العام
( القيمة باجلنيه)
م

1

7

البيــــــــــــــــــــــــــــــان

تكـــويـــن إستثمارى

إنفــــــاق إستثــمارى

 -609قيمــة
الـرصيـد أول
العــام

 - 602قيـمــــة
اإليــافـات
خــالل العــام

 - 602قيـمــــة
أصول تكاملت
ومعدة لإلنتـاج
خـــالل العـــام

 - 606قيمــة
الـرصيــد آخـــر
العــام

()1

()2

اإلمجالـــــــــــى
( )1يتمثل فى اإلستثمارات التى ورد مقابلها أصول مل تتكامل بعد لإلنتاج وحيسب كاآلتى:

قيمة الرصيد آخر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإليافات خالل العام – قيمة أصول تكاملت ومعدة لإلنتاج
( )2يتمـثل فــى اإلستثمــارات التى مل يرد مقابلها أصول كالدفعات املقدمة واإلعتمـادات املسـتندية لشـراء األصـــول الثابتــــة
وحيســب كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد آخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أول العـــام  +قيمـــة اإليافــات خـالل العام

مقومات نشاط الفنادق العائمة
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