إستمـارة رقـم ( /191أ أ . .أ )
ت.ق4
ختضع صحة وسرية البيانـات الـواردة بهـاإل اإلسـتمارة محكـا
القانون رقم  53لسنة  1691بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل
بالقانون رقم  82لسنة 1628

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

رقم مسلسل املنشأة باإلطار(*)

1

جملة

إستمــــــــــــارة (**)
إحصاء جتارة اجلمــــــلة والتجزئة
فــى منشــآت القطــاع العا  /االعمال العا
عــن السنـــة املنتهيـــة فــــى 8111/9/51

2

تجزئة

االســــــم التجــــــاري للمنشــــاة ..............................................................................:
النشاط االقتصادي الرئيسي للمنشأة ..................................................:

عنــــوان املنشــــــــأة:
حمــافظــــة...................... :

قســم/مـــركـــز.................:

شياخة /مدينة /قرية..........… :

حضـر /ريـــف..................:

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

الرقــم الربيــــدى ........................... :

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

رقم التليفون احملمول .......................:

الفاكــــــس  ............................... ...........:الربيد اإللكرتونــى........................... :
املوقع اإللكرتونى .................... ...................................................... ............... :
اســم البــــاحــــــــــث ..................... :التوقيع....................... :
 -1االســـــم التجـــــارى للمنشاة :

اســم املراجع امليدانى ......................:التوقيع....................... :

التاريخ..................... :
التاريخ..................... :

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

 -1االسم التجاري للمنشأة.........................................................................................................................:

اسم املشــــــــــــــرف .......................:التوقيع........................:
(*) تستوفى ميداني ًا
(**) يراعى إتباع تعليمات إستيفاء اإلستمارة قبل بدء اإلستيفاء.

التاريخ......................:

تعليمات إستيفاء األستمارة

إستمـارة رقـم(  /191أ أ . .أ )
ت.ق4

 -1تستوفي بيانات هذه االستمارة عن السنة المالية المنتهية في .2311/ 6/03
 -2ترفق 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(  /191أ أ . .أ )
ت.ق4

البيـــانـــات العـــــامــــة:

 -1االســــــم التجــــــاري للمنشــــاة :
 -8اســــــــم احلائز /املدير املسئول :

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

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

 -5صفة املنشآة (*):
مركــز رئيسى

1

2

0

فـــــرع

مفـــردإل

 -4الكيان القانونى (*) :
 1مساهمــــة

2

توصية بامسهم

0

 4فرع لشركة أجنبية

5

فـــرديـــة

6

تضــــامـــن

 7توصية بسيطة

8

9

آخــرى ( تاكر)

واقـــــع

 -3قيمه رأس املـــال املدفوع :

ذات مسئولية حمدودة

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

باجلنية املصـــــرى

 -9مصــدر ونسبه رأس املـــال (*) :
مصري:

٪ ..

2

عربي :

٪

3

أجنيب :

1
ا
/
/
النشاط :
 -7تاريخ بدء مزاولة إل
ج
ال
نعم
(*)
منتظمة
حسابيه
دفاتر
 – 2هل لدى املنشاة م
1
2
ا
إل
بتاريخ/ / :
مكتب :
 -6رقــم السجـل التجـارى:
ل
ج
ـ
مكتب:
م حمافظة:
الضريبية:
 -11رقـم البطاقـة
ـ
ا
 -11عــدد الفــروع :ـ
ل
ـ
ـ
ـ
 -18فئه عدد املشتغلني ـ:
ـ
ـ
 -15فئه حجم املبيعات :ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ
ـ
ـ
احلسابات اخلتامية و امليزانية للمنشأة فى ـحاله اإلجابة بنعم فى البند رقم ()2
ترفق صورة من
ى
ـ
(*) تـــوضــع عالمة (√) داخــل املـــربـــع املنــــاســب
ـ
1
ـ
0ى -..........................

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

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

.

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

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

٪

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

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

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

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

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

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

1

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

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

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

إستمـارة رقـم ( /191أ أ . .أ )
ت.ق4
بيانات عامة عن املركز الرئيسي و الفروع التجارية التابعة له
اسم الفرع

احملافظة

املدينة

1

8

5

4

3

9

7
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رقم
التليفون

رقم السجل
التجاري

مجلة  /جتزئة

العمـــــــالــــــــــة وامجـــــــــــــور

جدول رقم ()1

دائميـــــــن
ذكـــور

1

مــــــــــــديــــــــــــــــــــــرون

8

أخصائيـــــــــون وفنيــــــــــــون

5

مــالحظـــون ومشرفــــــــــــون

4

إداريــــــون وكتبـــــــــــــــــة

3

عمــال تشغيــل وعمـــال خدمــات فنيــــة

9

عمـــــــــــــال بيـــــــــــــع

7

مشتغلـــــــون آخــــــــــــرون

القيمة باجلنيه

عـــــــــدد املشتغليــــــــن فى آخر العا

فئــــــــات املشتغليــــــــــــــن

2

إستمـارة رقـم ( /191أ أ . .أ )
ت.ق4

إنـــاث

مــؤقتيــن (تشمل املومسيني)
مجلــــة

ذكــــور

إنـــاث

مجلــــة

مجــلــــــــة
ذكــــور

إنـــاث

اجلمــــــــــــــــلة

6

املــزايــــا العينيــــــــــة * *

11

م ســـــاهمـــة املنشــــأة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــــة
إمجالي امجور النقدية والتأمينات اإلجتماعية واملزايا العينية

11
(*) امجـــــور :تشمل امجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشتغلني املصريني وامجانب (عدا بدالت االنتقال)
(**) املزايا العينية :تشمل ما تتحمله املنشأة للمشتغلني املصريني وامجانب من (امغاية واملالبس واالنتقاالت واخلدمات الثقافية واالجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............اخل)1

عـدد العاملني امجانب باملنشأة
مجلة أجور العاملني امجانب باملنشأة

عامل

عامل
جنيه
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مجــــلة

مجلة امجور
خالل العا (*)

حركة التجارة فى البضاعة اململوكه للمنشأة
خــــالل العـــا

إستمـارة رقـم ( /191أ أ . .أ )
ت.ق4

جدول رقم ()8
بيان السلع

كود
التصنيف
السلعى ( * )

خمزون بضائع بغرض البيع
أول العا

أخر العا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
اإلمجاىل
( *) ترتك الستخدا االدارة
( *) مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري
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املشرتيات
حملية

مستوردة(**)

القيمة باجلنيه
املبيعات
حملية

مستوردة(*)

قيمة املبيعات حلساب الغري والعمولة
خــــالل العـــا

جدول رقم ()5
بيان السلع

كود التصنيف
السلعى ( * )

املبيعات حلساب الغري
حملية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اإلجمالى
( *) ترتك الستخدا االدارة
( *) مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري
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مستوردة (**)

إستمـارة رقـم ( /191أ أ . .أ )
ت.ق4
القيمة باجلنيه

قيمة العمولة

إستمـارة رقـم ( /191أ أ . .أ )
ت.ق4
املستلــزمـات السلعـيـة املستهلكة خالل العا
القيمة باجلنيه

جـدول رقم ()4
البيـــــــــــــــان

1

وقـــود وزيوت وشحومات

8

مـــــــــواد تعبـئـــــــــة وتغليــــــف

5

قطــــع غـيــــــار ومـــــواد ومهمـــات

4

أدوات كتابيـــة ومطبوعــــــات

3

ميـــــــــــــاإل

9

كهربــــــــاء

7

مستلزمات سلعية أخـرى ( تاكر)

قيمة املستهلك خـــــالل العا
حملى

اإلمجاىل
(*) مبعرفه املنشأة أو مبعرفة الغري1
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مستورد (*)

مجلة

إستمـارة رقـم ( /191أ أ . .أ )
ت.ق4
مصروفــــات خـــــــــــدمية
خـــــالل العـــــا
جدول رقم ()3
القيمــــة بــاجلنيــــــه

البيـــــــــــــــان
1

مصـــروفــــــــــــــات صيـــــــانــــــــــة (*)

8

مصروفات تشغيل لدى الغري

5

مصـــروفــــــــات أحبـــــــــاث وجتـــــــــارب

4

إجيار مباني وما فى حكمها

3

إجيار آالت ومعدات

9

إجيار وسائل نقل

7

مصـــروفـــــات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال

2

مصـــروفــــــــــــــات نقل وانتقاالت (**)

6

مصـــروفــــــــــــــات اتصاالت(تليفون  -بريد – تلغراف – فاكس)

11

أتعـــــــــــاب حمــــاسبيــــــــة وقــــــــانـــــونيــــــــــة

11

مصروفــــات اممــــن واملطــــافئ

18

مصـــروفـــــــــات التأمني ( ضد السرقة واحلريق وخيانة اممانة )

15

مكــافــآت لغيــر العامليـــن عــــن خدمـــات مـــــــؤداإل

14

فوائد مدفوعة

13

عمـــــــــوالت ومــصــــروفــــــــات بنــكيـــــــــــــــة

19

العمـــــــــوالت امخــــــــــــرى

17

مــصــــروفــــــــات تدريب العاملني (داخل – خارج) املنشاة

12

مصــروفــــات خـــدميـــة أخــــــــــــرى (تاكر)

اإلمجالـــــــــــى
( * ) املصروفـات التى تتحملها الوحدة نظري قيا الغري بأعمال صيانة على أصول املنشأة.
( ** ) تشمل (بدل السفر)
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إستمـارة رقـم ( /191أ أ . .أ )
ت.ق4
مصروفــــات أخـــــــــرى
خـــــالل العـــــا
جدول رقم ()9
البيـــــــــــــــان
1

إجيار أراضى زراعية ومزارع

8

فـــــــــــــــــوائد حمليه

5

فـــــــــــــــــوائد خارجية

4

خمصصات خبالف خمصص االهالك

3

خصم مسموح به

9

ضرائب عقـــــارية

7

الضرائب والرسو السلعية :

القيمــــة بــاجلنيــــــه

رسو مجركية
رسو إنتــــاج
حصيلة خزانه
ضريبة املبيعات
ضرائب غري مباشرة على النشاط (*)
ضرائب مباشرة على الدخل
2

فرق تقويم التغري فى خمزون بضائع بغرض البيع

6

ديون معدومة

11

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

11

تربعات وإعانات
مصروفات أخرى (تاكر)

اإلجمالــــــــى
(*) تتمثل فى الرسو والضرائب غري املباشرة التى تفرضها الدولة على ممارسه النشاط االنتاجى ومستلزماته مثـل
رسو الدمغة وضريبة السيارات1

- 13 -

إستمـارة رقـم ( /191أ أ . .أ )
ت.ق4
إيرادات النشـــاط امخـــــرى
خــالل العــــا
جدول رقم ()7
البيـــــــــــــــــــــان
1

خـــــدمـــات مبــاعـــــة (*)

8

إيـــــرادات أوراق ماليــــة

5

فـــــوائــــد دائنـــــــــــة

4

خصــــــــــم مكتســـــب

3

إيـــــرادات ســـنوات سابقه

9

اجيــــارات دائنـــــة

7

اربـــاح رامساليــــة

2

ديون سبق اعدامها

6

تعويضات /غرامات

11

عمـــــــوالت

11

اعــــانـــات

18

إيـــــرادات آخـــــرى (تاكر)

القيمـــــــة بــاجلنيــــــه

اإلمجالـــــــــــى
(*)خــدمـات مباعـــة تتمـــثل فـى اإليـــرادات التــى حتققـــت للــوحــدة مــــن مباشـــرة النشـــاط اخلــدمــى.
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إستمـارة رقـم ( /191أ أ . .أ )
ت.ق4
حـــركــة املخــزون
خــالل العـــا
القيمة باجلنيه

جدول رقم ()2
أول العــــــــا

البيــــــــــــان
1

بضـــــــائــــع بغـــــــــرض البيــــــــــع

8

الـــوقـــود والـــزيــــوت والشحـــــومـــات

5

مــــــــواد تعبئــــــــــــة وتغلــيـــــــــف

4

قطــــع غيـــــار ومـــــواد ومهمــــــــــات

3

خملفــــــــات وخــــــــــــــــــــــردة

9

بضائع لدى الغري

7

أخــــــــــــرى (تاكر)

اإلمجالـــــــــــى

- 12 -

أخر العـــــــا

إستمـارة رقـم  /191أ أ . .أ )
ت.ق4
حركة امصـــــــول الثـــــابتـــــة
خالل العا
جدول رقم ( ) 6

نوع امصل

1

أراضى

8

مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

5

آالت ومعدات

4

وسائل نقل وانتقال

3

عدد وأدوات

9

أثاث ومعدات مكاتب

7

برامج جاهزة

2

أجهزة حاسب آلي

6

ثروة حيوانية ومائية

11

أصول أخرى

القيمة باجلنيه
القيمة
الصافية
لألصل يف
أول العا

قيمة اإلضافات
قيمة
على امصل
االستبعادات
(*)
(املباع واملدمر)
خالل العا
مستوردة من امصل
حملية
خالل العا
(**)

قيمة
إهالك
العا

القيمة الصافية لألصل
أخر العا

(***)

االمجالــــى
(*) قيمة اإلضافات تشمل ( اإلضافات املشرتاإل أو املنتجة ذاتي ًا )
(**) مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري

(***) القيمة الصافية لألصل أخـر العا = ( القيمة الصافية لألصل يف أول العا  +قيمة اإلضافات على امصل خالل العا )– ( قيمة االستبعادات  +إهالك العا )
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إستمـارة رقـم  /191أ أ . .أ )
ت.ق4
امصـــــول املتـداولـــــة واالرصدة
املدينــــه االخـــــــري
خــــالل العـا
جدول رقم ()11
البيـــــــــان
1

اعتمادات مستنديه لشراء البضائع

8

قروض طويلة اآلجل

5

استثمارات ماليه يف سندات حكوميه

4

استثمارات ماليه يف أوراق ماليه

3

استثمــارات أجنبية

9

عمـــــــالء

7

أوراق قبــــض

2

مدينــون متنوعــون

6

مدينــون خمتلفون

11

ارصدإل مدينه أخرى

11

إيرادات جاريه ختصيصيه مستحقه

18

نقدية بالصندوق

15

حسابات جاريه يف البنوك

14

بنك ودائع بأجل أو بإخطار سابق

13

العجـــز املرحــــل

القيمة باجلنيه

اإلمجـــــــــــاىل
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إستمـارة رقـم  /191أ أ . .أ )
ت.ق4
اخلصــو املتـداولــة واالرصـــدة
الدائنــة االخــــري
خـــالل العــا
جدول رقم ()11
البيـــــــــان
1

رأس املـــال املدفـــوع

8

احتياطي قانوني

5

احتياطي شراء سندات حكومية

4

احتياطي عــا

3

احتياطي ارتفاع أسعار أصول

9

احتياطيات أخرى

7

خمصص إهالك

2

خمصص ضــرائب

6

خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

11

خمصصــات أخرى

11

قـروض طـويلة اآلجل

18

قروض قصرية االجل

15

بنوك دائنه

14

مــوردين

13

اوراق دفع

19

دائنـــون متنوعــون

17

دائنــو التوزيعــات

12

مصروفات جاريه ختصصيه مستحقه

16

ارصدإل دائنه اخرى

81

فائض مرحل

االمجـــــــــاىل
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القيمة باجلنيه

إستمـارة رقـم  /191أ أ . .أ )
ت.ق4
املشروعـــات حتــــت التنفيــــــا
خالل العا

جدول رقم ( ) 18
البيـــــــــــان

1

تكـــويـــن استثماري (*)

8

أنفــــــاق إستثــــــــمارى (**)

قيمــة الـرصيـد
أول العــا

قيـمــــة
اإلضــافـات
خــالل العــا

قيـمــــة أصول
تكاملت ومعدة
لإلنتـاج
خـــالل العـــا

قيمــة
الـرصيــد أخـــر
العــا

اإلمجالـــــــــــى
(*) يتمثل فى االستثمارات اليت ورد مقابلها أصول مل تتكامل بعد لإلنتاج وحيسب كاآلتي:
قيمة الرصيد أخر العا = قيمة الرصيد أول العا  +قيمة اإلضافات خالل العا  -قيمة أصول تكاملت ومعدة لإلنتاج1
(**) يتمـثل يف االستثمارات اليت مل يرد مقابلها أصول كالدفعات املقدمة واإلعتمـادات املسـتندية لشـراء امصـــول الثابتــــة
وحيســب كاآلتي:
قيمــة الرصيـــد أخـــر العــا = قيمـــة الرصيـــد أول العـــا  +قيمـــة اإلضافــات خـالل العا 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ

أســم معطى البيـان ................................................................. :
وظيفة معطى البيان................................................................. :
رقـم التليفـون

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

