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     النقــل قطـــاع فـي الطاقــــــــــة إستھـــــالك مســـح

  2014   عـــــام

 فـي لألفراد المملوكة المركبات حصر إستمـــــــارة
  البــرى النقــل قطـــاع

ام اإلستمارة بھذه الواردة البيانات وسرية صحةتخضع  ألحك
انون م الق نة 35 رق أن 1960 لس رية بش ات س ة البيان  الفردي

 1982 لسنة 28 رقــــــم بالقانون والمعـــــدل

  العربية مصر جمھورية
  واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز
 2014  النقل قطاع في الطاقة استھالك مسح مشروع

 محافظة   التراخيص وحدة رقم

  االستمارة  مسلسل المركبة نوع
 المحافظة مستوى على( 

(

  )  1(  رقـــــم استمـــــارة

 
: الباحث توقيــع                 .............................................................................................................:   الباحــــث اســــم

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

: المجموعــــة رئيـس توقيــع                    .............................................................................................: المجموعــــة رئيـس اســم
..........................................................................................  

: المشــرف الميــدانى توقيــع                    .............................................................................................: المشــرف المــيدانى  اســم
..........................................................................................  

 :المرمز/  المكتبي المراجع توقيع                     .................................................................................... : المرمز/  المكتبي المراجع  اسم
..................................................................................  

 :المكتبيــة المراجعـة مشــرف توقيــع                      ..…. ............................................................ :المكتبيــة المراجعـة مشــرف اســـم
..................................................................  

.. … ............................................................  :  البيانات مدخلتوقيع                    ………………………..…............................................................ : البيانات مدخلأسم



 

  

  

  

  

  

  البرى النقـــل قطـــاع في الطاقـــة إستھــــالك
  2014 عــــام

  :التعريفية البيانــــات:أوال

 .................................................................................................................................................................................................................................:المحافظــــــة -1

 .................................................................................................................................................................................................................................................... :المــــرور إدارة -2

 ............................................................................................................................................................................................ : نالبنزي محطة/  تراخيص وحدة -3

 .............................................................................................................................................................................................:إليه الموكل/ المركبة مالك اسم -4

  أنثى                     ذكر:                        الـنــوع -5

 :    الســن -6

 فوق/  متوسط                  متوسط من أقل                    ويكتب يقرأ                   :  التعليمية الحالة -7

  متوسط

    جامعي فوق                                جامعي                                                           
         

 أو                                                                                      :*ةـبـركـالم رقـــم ـ 8

  :     األرضى ونـالتليف مـرق ـ 9

                                                                     : ـايـــلـــوبـالمـ مـــرق  ـ 10

  :بالمركبة الخاصة البيانات:ثانيا
  

             : المــركـبــة نــوع ـ 1

  
  

     
 
 

أرقــام  روفــح

2

2

1

1

3

45

 

  أفــراد بــرى نقـل)  1(  رقــم استمارة

 اللوحات حالة فى  فقط األرقام مربع و الجديدة اللوحات حالة فى األرقام و األحرف مربع يمأل   *

 القديمة

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

       باص مينى ـ 4           ميكروباص ـ 3          أجـــرة ـ2       ) خاصة(  مالكى ـ 1

  أتوبيس ـ 5

  .الجھـاز المركزي للتعـبئة العامـة واإلحصاء   وبـاشتغـل فـى ..............................................................ـى ــا اسمــم أنـالم عليكـالسـ

  .   ر ـل بمصــقـل النـــائــى وسـاز فــالغ/ والرـالس/ نزينـالك البـن استھـث عـل بحـمـاز بيعـان الجھـردة علشاـن النھـوديـوجـا مـاحن

علشان تقدر توفرھا طول العام وكمان سعرھا يكون حضرتك تعرف ان المعلومات دى ھتساعد الحكومة فى حساب االستھالك المخصص للعربات 

  .از ـنزين والغـات البـات محطـى أزمـا وتنتھـوھـدمـى بيستخـراد اللـألفـب لـمناس

ان نحسب ـك علشـنا ليـة واسئلتــل العينــك داخـرتـة حضـربيـينة وعـث ده بالعـين البحــا عاملــر احنــى مصـداً فــير جـات كبـربيـدد العـان عـوعلش

دقيقة وكل اجباتك سرية ومحدش ھيشوفھا غير القائمين  20-15ك ـن وقتـد مـاخـة دى ھتـاز واالسئلـالغ/ والر ـالس/ نزين ـن البـه مأيـد ـلك قـبتستھ

 .دك ـاد بلـم اقتصـدعـة لـى االسئلـعل اوبــا وتجــدنــاعــك تسـنى انـث نتمـى البحـعل

 أرقــام فقط



  : الدورية الصيانةتكلفة  ـ 2
  

  ) هبالجني(  القيمة  مترات الكيلو عدد  الصيانة

      وتــزيـال

      زيتـال فلتر

      واءـالھ ترـفل

      المركبة اتإطار

      انةـصي مـطق

    اإلجمـــالـــــــــى

 :العــام خــالل)  متر بالكيلو( المركبة تشغيــــل نسبــــة ـ 3

                 % )................( دنالمـ خـارج%                         )................(  المــدن لداخ                                    

  ................................................................)   صفيحة(  لتر 20 فى  سيارتك تقطعھا التى المسافةھو متوسط  ما ـ 4

  ................................................................م ـك/ ترـالك لــدل اإلستھـط معـوســ مت 5
  
  
  
  
  
  

12
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  أفــراد بــرى نقـل)  1(  رقــم استمارة



  
  :الطاقة إستھالك بيانات ـ 6

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  
)6(  

ً  المستھلك الوقود  )7(   شھريا
  )يذكر النوع المستخدم فقط ( 

  الماركة
 سنة
  الصنع

 سعـة
  المحـرك

 CC 

  المركبة  حمـولـــة
 أيام عدد

 التشغيل
   شھرياً 

   الكمية  النوع
   القيمة
  بالجنيه

 المسافة
  المقطوعة

 ً   شھريا
  ) كم( 

  راكـب
   طن

  للنقل

          

  
سوالر / بنزين -1

  )لتر(

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

      

        

        3 م/  غاز ـ 2  

  

  :  البيانات جمع عملية عن معلومات ـ 7

  )انتقل إلى جـ (  ال                                           نعم:                                      ؟ البيان استيفاء تم ھل ـ أ

  ...........................................)  بالدقيقة(   االستمارة الستيفاء الالزمة المدة ـ ب

تيفاء تتم لم إذا ـ جـ ـق ال                         المشاركة رفض:                      السبب:  ؟  االس يارة التعمل خالل (   ينطب الس

  ) 2014عام 

  

  2015:       /        /   التاريخ
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  أفــراد بــرى نقـل)  1(  رقــم استمارة



 

 

 

         

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

   

 

  البرى النقل قطاع فى الطاقة إستھـالك مسح

  2014 عــــــام

   اإلقتصاديـــــة الــوحــدات إستمـــارة

 ) جماعى نقل  ـ  جامعات ـ  شركات  ـ  ھيئات  ـ  وزارات( 

 محافظة

  االستمارة  مسلسل
 المحافظة مستوى على( 

(

  العربية مصر جمھورية
  واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز
 2014  النقل قطاع في الطاقة استھالك مسح مشروع

  )  2(  رقـــــم استمـــــارة

ام اإلستمارة بھذه الواردة البيانات وسرية صحةتخضع  ألحك
انون م الق نة 35 رق أن 1960 لس رية بش ات س ة البيان  الفردي

 1982 لسنة 28 رقــــــم بالقانون والمعـــــدل

 
: الباحث توقيــع                 .............................................................................................................:   الباحــــث اســــم

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

: المجموعــــة رئيـس توقيــع                    .............................................................................................: المجموعــــة رئيـس اســم
..........................................................................................  

: المشــرف الميــدانى توقيــع                    .............................................................................................: المشــرف المــيدانى  اســم
..........................................................................................  

 :المرمز/  المكتبي المراجع توقيع                     .................................................................................... : المرمز/  المكتبي المراجع  اسم
..................................................................................  

 :المكتبيــة المراجعـة مشــرف توقيــع                      ..…. ............................................................ :المكتبيــة المراجعـة مشــرف اســـم
..................................................................  

.. … ............................................................  :  البيانات مدخلتوقيع                    ………………………..…............................................................ : البيانات مدخلأسم



  

  

  

  

  

  

  

  

  النقـــل قطـــاع فـــى الطاقـــة إستھــــالك

  2014 ـــامـــــع

 :التعريفية البيانــــات:أوال

 ..................................................................................................................................................................................................................................:للمنشأة ــارىالتج مـــــاالس -1

 ............................................................................................................................................................................................................... :ـولالمسئــ المديــــر/ الحائز اســــم -2

 ............................................................:   المحافظــــــة -3

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................: العــنــــــوان -4

 :البريـــــدى الرقـــم -5

 :                                                                         األرضي التليفــون -6

  :كــــــــسالفـــا

  :ــلــايـــوبـــــالم

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................:ـ البريد اإللكترونى 7

              خاص                       عام أعمال/ عام                        حكومى   :                القطاع  ـ 8

   

123

  اقتصادية وحدات برى نقل)  2(  رقم استمارة

  .وبـاشتغـل فـى الجھـاز المـركـزي للتعـبئة العامـة واإلحصاء   ....................................................السـالم عليكـم أنـا اسمـى 

 .                            الغاز فـى وسائل النقل بمصر / السوالر / الجھـاز بيعمـل بحث عـن استھـالك البنزين  احنــا مـوجـودين النھـاردة علشــان

حضرتك تعرف ان المعلومات دى ھتساعد الحكومة فى حساب االستھالك المخصص للعربات علشان تقدر توفرھا طول العام وكمان سعرھا 

  .وھا وتنتھى أزمات محطات البنزين والغاز يكون مناسب لألفراد اللى بيستخدم

حسب بتستھلك قد ايه من داخل العينة واسئلتنا ليك علشان ن جھتكم ووعلشان عدد العربيات كبير جداً فى مصر احنا عاملين البحث ده بالعينة 

ك تساعدنا وتجاوب على االسئلة لدعم اقتصاد وكل اجباتك سرية ومحدش ھيشوفھا غير القائمين على البحث نتمنى ان الغاز / السوالر / البنزين 

                          .بلدك  

-1- 



  

  
  2014  عـــام الطاقة استھالك بيانات  ــ ثانيا

 م

)1( )2( )3( )4( )5(  )6( )7(  )8( )9( )10( 

 وعـن
 المركبة

المارك
  ة

 سنة
 الصنع

 ددـالع
 سعة
CC المحرك

 الحمولة
 أيام عدد

 التشغيل
 ً   شھريا

ً  المستھلك الوقود   شھريا
 المسافة )يذكر النوع المستخدم فقط ( 

 المقطوعة
 شھرياً  كم

 تكاليف قيمة
 الدورية الصيانة

 عـدد إلجمـالـى
 المركبات

 )بالجنيه(
 الكمية النوع طن راكب

 القيمة
)بالجنيه(  

  
سوالر  /بنزين  -1

  )  لتر(

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

 3م/  ازــغ ـ 2

   

  
سوالر  /بنزين  -1

  )  لتر(

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

 3م/  ازــغ ـ 2

   

  
سوالر  /بنزين  -1

  )  لتر(

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

 3م/  ازــغ ـ 2

   

  اقتصادية وحدات برى نقل)  2(  رقم استمارة

2



  

  

  
سوالر  /بنزين  -1

  )  لتر(

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

  3م/  ازــغ ـ 2

   



 

 

 

         

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  النقل قطاع فى الطاقــــــــــة إستھـــــالك مســـح

  2014/  2013 عام 

   الحديدية السكك قطـــاع إستمارة

  العربية مصر جمھورية
  واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز

/  2013  النقل قطاع في الطاقة استھالك مسح مشروع
2014

  )  3(  رقـــــم استمـــــارة

ام اإلستمارة بھذه الواردة البيانات وسرية صحةتخضع  ألحك
انون م الق نة 35 رق أن 1960 لس رية بش ات س ة البيان  الفردي

 1982 لسنة 28 رقــــــم بالقانون والمعـــــدل

 
: الباحث توقيــع                 .............................................................................................................:   الباحــــث اســــم

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

: المجموعــــة رئيـس توقيــع                    .............................................................................................: المجموعــــة رئيـس اســم
..........................................................................................  

: الميــدانى المشــرف توقيــع                    .............................................................................................:  المــيدانى المشــرف اســم
..........................................................................................  

 :المرمز/  المكتبي المراجع توقيع                     .................................................................................... : المرمز/  المكتبي المراجع  اسم
..................................................................................  

 :المكتبيــة المراجعـة مشــرف توقيــع                      ..…. ............................................................ :المكتبيــة المراجعـة مشــرف اســـم
..................................................................  

.. … ............................................................  :  البيانات مدخلتوقيع                    ………………………..…............................................................ : البيانات مدخلأسم



 

 

 

 

 

 

 إستھــــالك الطاقـــة فـــى قطاع السكك الحديدية

  2014/  2013 عــــام

 :التعريفية البيانــــات:أوال

 ......................................................................................................................................................................................................................... :المسئـــول المديــــر اســــم -1

 :البريـــــدى الرقـــم -2

 :                                                                         األرضي ونالتليفــــ -3

 :الفـــاكــــــــس

  :المـــــوبـــايــــل        

 ً   :بالقطارات الخاصة البيانــــات: ثانبا

  : الدورية الصيانة ـ 1
  

  ) هجني باأللف( القيمة  مترات الكيلو عدد  ) شھر/  يوم(  الفترة  الصيانة

        

        

        

        

        

        

        

    ىـــــــــــــــالـــــــــاإلجم

   

 حديد سكك) 3( رقم  إستمـــــارة

 ـ 1 ـ

  .وبـاشتغـل فـى الجھـاز المركزي للتعـبئة العامـة واإلحصاء   ..............................................................ـى ــا اسمــم أنـالم عليكـالسـ

  .   ر ـل بمصــقـل النـــائــى وسـف الوقودالك ـن استھـث عـل بحـمـاز بيعـان الجھـاردة علشـن النھـوديـوجـاحنـا م

ب ـيكون مناس علشان تقدر توفره طول العام وكمان سعره الوقوداستھالك مات دى ھتساعد الحكومة فى حساب حضرتك تعرف ان المعلو

  . الوقودات ـى أزمـوه وتنتھـدمـى بيستخـراد اللـألفـل

 الوقودن ـه مأيـد ـلك قـان نحسب بتستھـعلش كـنا ليـث ده واسئلتـين البحــا عاملــاحن من المصريين السكة الحديد بتخدم عدد كبيران ـوعلش

 .دك ـاد بلـم اقتصـدعـة لـى االسئلـعل اوبــا وتجــدنــاعــك تسـنى انـث نتمـى البحـوكل اجباتك سرية ومحدش ھيشوفھا غير القائمين عل



  النقـــل قطـــاع فـــى الطاقـــة إستھــــالك ـ 2

  2014 / 2013 عــــام
  : الطويلة المسافات قطاع ـ أ
 

 م

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

 عدد
  القاطرات

 إسم
 الطراز

 سنة
 بداية
 التشغيل

 أيام عدد
 التشغيل
  سنوياً 

ً  المستھلك الوقود  المسافة  سنويا
 المقطوعة

  سنوياً 
  )مك ألف(

  
  الكمية

  )ترــل ألف(
  القيمة

  )جنيه ألف(

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

              اإلجمــالـــى

  

  

 حديد سكك) 3( رقم  إستمـــــارة

 ـ 2 ـ



 

  النقـــل قطـــاع فـــى الطاقـــة إستھــــالك ـ 2 تابع 

  2014/  2013 عــــام
  : القصيرة المسافات قطاع ـ ب
 

 م

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

 عدد
  القاطرات

 إسم
 الطراز

 سنة
 بداية
 التشغيل

 أيام عدد
 التشغيل
  سنوياً 

ً  المستھلك الوقود  المسافة  سنويا
 المقطوعة

  سنوياً 
  )كم ألف(

  
  الكمية

  )لتر ألف(
  القيمة

  )جنيه ألف(

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

              اإلجمــالـــى

  

 

 حديد سكك) 3( رقم  إستمـــــارة

ـ 3 ـ



 

  النقـــل قطـــاع فـــى الطاقـــة إستھــــالك ـ 2 تابع

  2014 / 2013 عــــام
  : البضائع نقل قطاع ـ جـ
 

 م

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

 عدد
  القاطرات

 إسم
 الطراز

 سنة
 بداية
 التشغيل

 أيام عدد
 التشغيل
  سنوياً 

ً  المستھلك الوقود  المسافة  سنويا
 المقطوعة

  سنوياً 
  )كم ألف(

  
  الكمية

  )لتر ألف(
  القيمة

  )جنيه ألف(

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

              اإلجمــالـــى

  

 حديد سكك) 3( رقم  إستمـــــارة

 ـ 4 ـ



 

 

 

        

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

    

 

   النقل قطـــاع فــى الطاقــــــــــة إستھـــــالك مســـح

  2014/  2013 عــــــــام

   األنفــــاق مــترو إستمــارة

  العربية مصر جمھورية
  واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز

 / 2013 النقل قطاع في الطاقة استھالك مسح مشروع
2014
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: المشــرف الميــدانى توقيــع                    .............................................................................................: المشــرف المــيدانى  اســم
..........................................................................................  
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  )  4(  رقـــــم استمـــــارة

ام اإلستمارة بھذه الواردة البيانات وسرية صحةتخضع  ألحك
انون م الق نة 35 رق أن 1960 لس رية بش ات س ة البيان  الفردي

 1982 لسنة 28 رقــــــم بالقانون والمعـــــدل



  

  

  

  

  

  

  

  األنفاق مترو فـــى الطاقـــة إستھــــالك

  2014/  2013 عــــام
  :التعريفية البيانات:أوال

 ............................................................................................................................................................................................................................................:للجھة ارىــالتج مـــــاالس -1

 .......................................................................................................................................................................................................................................... :ـــولالمسئ المديــــر اســــم -2

 :البريـــــدى الرقـــم -3

 :                                                                          األرضي التليفـون -4

 :الفـــاكــــــــس

  :ــلــايـــوبـــــالم

  األنفــــاق متـــرو) 4( رقم إستمــارة    

  .وبـاشتغـل فـى الجھـاز المركزي للتعـبئة العامـة واإلحصاء   ..............................................................ـى ــا اسمــم أنـالم عليكـالسـ

  .   ر ـل بمصــقـل النـــائــى وسـف الطاقةالك ـن استھـث عـل بحـمـاز بيعـان الجھـاردة علشـن النھـوديـوجـاحنـا م

ب ـيكون مناس علشان تقدر توفره طول العام وكمان سعره الطاقةاستھالك مات دى ھتساعد الحكومة فى حساب حضرتك تعرف ان المعلو

  . الوقودات ـى أزمـوه وتنتھـدمـى بيستخـراد اللـألفـل

 الطاقةن ـه مأيـد ـلك قـان نحسب بتستھـعلشك ـنا ليـث ده واسئلتـين البحــا عاملــاحن من المصريين خدم عدد كبيربي مترو االنفاقان ـوعلش

 .دك ـاد بلـم اقتصـدعـة لـى االسئلـعل اوبــا وتجــدنــاعــك تسـنى انـث نتمـى البحـوكل اجباتك سرية ومحدش ھيشوفھا غير القائمين عل
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  : الخطـــــــــــوط حســـــب الطــــــــاقـــة إستھــــالك: ثانيا

 اإلضاءة حيث من( األنفاق مترو بمرفق والمحطات اإلدارية المبانى لجميع اإلستھالك تشمل

 )وخالفه

 البيـان
  
  

  الخـط

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  

 عدد
  القطارات
  العاملة

  ) يومى( 

 عدد إجمالى
 فى الرحالت
  اليوم

  )يوم/  رحلة(

 إجمالى
 المسافة
 فى المقطوعة

  الواحد اليوم
  متر بالكيلو

 كمية إجمالى
  المستھلكة الطاقة

 )ساعة/ميجاوات(

  
 قيمة إجمالى

 الطاقة
 المستھلكة

)جنيه باأللف(
  

 تكاليف إجمالى
 سنويا الصيانة

 باأللف(◌ً 
  )جنيه

  األول الخط

            

  الثانى الخط

            

  الثالث الخط

            

  اإلجمالى

            

  

 

  األنفــــاق متـــرو) 4( رقم إستمــارة    
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   النقــل قطـــاع فــى الطاقــــــــــة إستھـــــالك مســـح

  2014 عام

 النقل قطاع فى لألفراد المملوكة المركبات حصر إستمارة
النھرى

 محافظة

  االستمارة  مسلسل

  )  5(  رقـــــم استمـــــارة

ام اإلستمارة بھذه الواردة البيانات وسرية صحةتخضع  ألحك
انون م الق نة 35 رق أن 1960 لس رية بش ات س ة البيان  الفردي

 1982 لسنة 28 رقــــــم بالقانون والمعـــــدل
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: المجموعــــة رئيـس توقيــع                    .............................................................................................: المجموعــــة رئيـس اســم
..........................................................................................  

: المشــرف الميــدانى توقيــع                    .............................................................................................: المشــرف المــيدانى  اســم
..........................................................................................  

 :المرمز/  المكتبي المراجع توقيع                     .................................................................................... : المرمز/  المكتبي المراجع  اسم
..................................................................................  

 :المكتبيــة المراجعـة مشــرف توقيــع                      ..…. ............................................................ :المكتبيــة المراجعـة مشــرف اســـم
..................................................................  

.. … ............................................................  :  البيانات مدخلتوقيع                    ………………………..…............................................................ : البيانات مدخلأسم

  العربية مصر جمھورية
  واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز
 2014  النقل قطاع في الطاقة استھالك مسح مشروع



  

  

  

  
  
  
  

  النھرى النقل قطاع فـــى الطاقـــة إستھــــالك

  2014  عــــام

  :التعريفية البيانــــات:أوال

                              ..........................................................:المحافظــــــة ـ 1

 ........................................................................................................................................................................... : النھرية الوحدة قائد اســــم ـ 2

  :   الســن ـ 3

 فوق/  متوسط                  متوسط من أقل                        ويكتب أيقر:          التعليمية الحالة ـ 4

    جامعي فوق                                     جامعي                      متوسط

 : النھرية الوحدة رقـــم ـ5

 :             األرضى التليفون رقم  ـ 6

                                                         :  الـمـوبـايـل رقــمـ  7

 ً   :     النھرية الوحدة بيانات:ثانيا

  : الدورية الصيانةتكلفة  ـ 1
  )هبالجني(  القيمة  مترات الكيلو عدد  الصيانة

      الزيوت

      الزيت فلتر

      الھواء فلتر

      صيانة طقم

  ىـــــالـــاإلجم
  

  

 أفراد نھرى نقل) 5( رقم إستمارة

2 13

45

  .وبـاشتغـل فـى الجھـاز المركزي للتعـبئة العامـة واإلحصاء   ..............................................................ـى ــا اسمــم أنـالم عليكـالسـ

  .   ر ـل بمصــقـل النـــائــى وسـف الوقودالك ـن استھـث عـل بحـمـاز بيعـان الجھـاردة علشـن النھـوديـوجـاحنـا م

علشان تقدر توفرھا طول العام وكمان سعرھا  النھرية كتلوحدحضرتك تعرف ان المعلومات دى ھتساعد الحكومة فى حساب االستھالك المخصص 

  . ازمة الوقودى ـا وتنتھـوھـدمـى بيستخـراد اللـألفـب لـيكون مناس

ان نحسب ـك علشـنا ليـة واسئلتــل العينــداخ ووحدتك النھريةينة ـث ده بالعـين البحــا عاملــر احنــى مصـف الوحدات النھرية كبيردد ـان عـوعلش

نى ـث نتمـى البحـدقيقة وكل اجباتك سرية ومحدش ھيشوفھا غير القائمين عل 20-15ك ـن وقتـد مـاخـة دى ھتـواالسئل الوقودن ـه مأيـد ـلك قـبتستھ

 .دك ـاد بلـم اقتصـدعـة لـى االسئلـعل اوبــا وتجــدنــاعــك تسـان
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 :العــام خــالل النھرية الوحدة تشغيــــل نسبــــة ـ 2

                         % )................(   المحافظة خـارج%                    )................(  المحافظة لداخــ                     

  ...............................................................)  صفيحة( لتر  20فى  المسافة التى تقطعھا وحدتك  ما .ـ 3

  ................................................................كم / لتر متوسط معدل اإلستھالكـ  4

   الطاقـة إستھــــالك بيـــانــات ـ 5

 )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  
)7(  

)8(  
ً  المستھلك الوقود   شھريا

 الوحدة نوع
  *  النھرية

  الماركة
 سنة
  الصنع

 قدرة
 المحرك

 أيام عدد  ةـــولــالحم
 التشغيل
   شھرياً 

   كميةال
   قيمةال

  بالجنيه

 المسافة
  المقطوعة

  شھرياً 
   كم

  طن  راكب

                    

  
  :  البيانات جمع عملية عن معلوماتـ  6

  )انتقل إلى جـ (  ال                                           نعم                                    :  ؟ استيفاء البيان تم ھلأ ـ 

  ...........................................)  بالدقيقة(   االستمارة الستيفاء الالزمة ب ـ المدة

السيارة التعمل خالل (  ال ينطبـق                         المشارك رفض                  :    السبب:  ؟  االستيفاء تتم لم جـ ـ إذا

  ) 2014عام 

  2015:       /        /   التاريخ

  

  

  

  

  

12

 أفراد نھرى نقل) 5( رقم إستمارة

-2-   ) جرار ـ ركاب نقل ـ بضائع نقل(   *
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  2014 عـــــــــام

  النھـرى النقــل قطــاع فــى المنشــآت إستمـــارة

 محافظة

  االستمارة  مسلسل

  ) 6(  رقـــــم استمـــــارة
  العربية مصر جمھورية

  واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجھاز
 2014  النقل قطاع في الطاقة استھالك مسح مشروع

ام اإلستمارة بھذه الواردة البيانات وسرية صحةتخضع  ألحك
انون م الق نة 35 رق أن 1960 لس رية بش ات س ة البيان  الفردي

 1982 لسنة 28 رقــــــم بالقانون والمعـــــدل
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  .وبـاشتغـل فـى الجھـاز المركزي للتعـبئة العامـة واإلحصاء   ..............................................................ـى ــا اسمــم أنـالم عليكـالسـ

  .   ر ـل بمصــقـل النـــائــى وسـف الوقودالك ـن استھـث عـل بحـمـاز بيعـان الجھـاردة علشـن النھـوديـوجـاحنـا م

علشان تقدر توفرھا طول العام وكمان  للوحدات النھريةحضرتك تعرف ان المعلومات دى ھتساعد الحكومة فى حساب االستھالك المخصص 

  . ازمة الوقودى ـا وتنتھـوھـدمـى بيستخـللراد اـألفـب لـسعرھا يكون مناس

لك ـان نحسب بتستھـك علشـنا ليـة واسئلتــل العينــداخ وجھتكمينة ـث ده بالعـين البحــا عاملــر احنــى مصـف الوحدات النھرية كبيردد ـان عـوعلش

م ـدعـة لـى االسئلـعل اوبــا وتجــدنــاعــك تسـنى انـنتمث ـى البحـوكل اجباتك سرية ومحدش ھيشوفھا غير القائمين عل الوقودن ـه مأيـد ـق

 .دك ـاد بلـاقتص



  2014  عـــام الطاقة استھالك بيانات  ــ 3
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  .وبـاشتغـل فـى الجھـاز المركزي للتعـبئة العامـة واإلحصاء   ..............................................................ـى ــا اسمــم أنـالم عليكـالسـ

  .   ر ـل بمصــقـل النـــائــى وسـف الوقودالك ـن استھـث عـل بحـمـاز بيعـان الجھـاردة علشـن النھـوديـوجـاحنـا م

علشان تقدر توفرھا طول العام وكمان  للوحدات البحريةحضرتك تعرف ان المعلومات دى ھتساعد الحكومة فى حساب االستھالك المخصص 

  . ازمة الوقودى ـا وتنتھـوھـدمـى بيستخـراد اللـألفـب لـسعرھا يكون مناس

لك ـان نحسب بتستھـك علشـنا ليـة واسئلتــل العينــداخ وجھتكمينة ـث ده بالعـين البحــا عاملــر احنــى مصـف البحرية كبيرالوحدات دد ـان عـوعلش

م ـدعـة لـى االسئلـعل اوبــا وتجــدنــاعــك تسـنى انـث نتمـى البحـوكل اجباتك سرية ومحدش ھيشوفھا غير القائمين عل الوقودن ـه مأيـد ـق

 .دك ـبلاد ـاقتص
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 1982 لسنة 28 رقــــــم بالقانون والمعـــــدل

 
: الباحث توقيــع                 .............................................................................................................:   الباحــــث اســــم

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

: المجموعــــة رئيـس توقيــع                    .............................................................................................: المجموعــــة رئيـس اســم
..........................................................................................  

: المشــرف الميــدانى توقيــع                    .............................................................................................: المشــرف المــيدانى  اســم
..........................................................................................  

 :المرمز/  المكتبي المراجع توقيع                     .................................................................................... : المرمز/  المكتبي المراجع  اسم
..................................................................................  

 :المكتبيــة المراجعـة مشــرف توقيــع                      ..…. ............................................................ :المكتبيــة المراجعـة مشــرف اســـم
..................................................................  

.. … ............................................................  :  البيانات مدخلتوقيع                    ………………………..…............................................................ : البيانات مدخلأسم



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  الجوى النقل قطاع فـــى الطاقـــة إستھــــالك
  2014 عــــام

  :التعريفية البيانــــات:أوال

 .........................................................................................................................................................................................................................................:أسم الشركة المالكة  -1

 ....................................................................................................................................................................................................................... :المسئـــول المديــــر اســــم -2

                                                 ..........................................................:المحافظــــــة -3

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................:العنوان  -4

 :البريـــــدى الرقـــم -5

 :                                                                         التليفــــــــــــون -6

 :الفـــاكــــــــس

  :ــلــايـــوبـــــالم 

        خاص                             عام أعمال/ عام                :                     اعـطـقـال  -7

  

 نقل جوى) 8(استمارة رقم 

-1-

12

  .وبـاشتغـل فـى الجھـاز المركزي للتعـبئة العامـة واإلحصاء   ..............................................................ـى ــا اسمــم أنـعليكالم ـالسـ

  .   ر ـل بمصــقـل النـــائــى وسـف الطاقةالك ـن استھـث عـل بحـمـاز بيعـان الجھـاردة علشـن النھـوديـوجـاحنـا م

علشان تقدر توفرھا طول العام وكمان سعرھا يكون  للطائراتحضرتك تعرف ان المعلومات دى ھتساعد الحكومة فى حساب االستھالك المخصص 

  . ازمة الوقودى ـب وتنتھـمناس

ن ـه مأيـد ـلك قـنحسب بتستھ انـك علشـنا ليـث ده واسئلتـين البحــا عاملــاحن من المصريين كبيرعدد قطاع الطيران المدنى بيخدم ان ـوعلش

 .دك ـاد بلـم اقتصـدعـة لـى االسئلـعل اوبــا وتجــدنــاعــك تسـنى انـث نتمـى البحـوكل اجباتك سرية ومحدش ھيشوفھا غير القائمين عل الوقود
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  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
   2014استهالك الطاقة في قطاع النقل الطاقة استمارة مسح 

  

  2000لومات في هذه االستمارة هي ألغراض إحصائية محضة وليست ألي غرض آخر، وتعتبر سرية بموجب قانون اإلحصاءات العامة لعام عميع المج
  

ID01 :الرقم المتسلسل لالستمارة  
Q1 :المحافظة:       ................                           Q2 :رمز المحافظة:                                        
Q3 : المركبة) مالك(اسم سائق:...............................  Q4 :رقم لوحة المركبة:         ..  
Q5 :أنثى .2    ذكر         . 1        جنسال          Q6 :العمر                                                   

:Q7 موبايلالهاتف أو رقم ال:                                                           

T01    وقت بداية االستيفاء       :  T01 الستيفاءوقت نهاية ا                 :  
 

1ET0   الموديل(سنة صنع المركبة :(    

2ET0  

  : نوع المركبة
  )عمومي أو خصوصي( ركاب مركبة لنقل .1
      نارية ةدّراج .2
 )باصات(نقل ركاب بانواعها  ةحافل .3
  )خفيفة، متوسطة وثقيلة(شاحنة لنقل بضائع  .4
  )اءاإلطف/الشرطة / اإلسعاف (مركبات لالستعمال الخاص  .5

  
  

3ET0   سعة المحرك)cc:(  
  1500 حتى .1
2. 1501- 2000  
3. 2001- 2500  
4. 2501- 3000  
  3000اكثر من  .5

  

4ET0  لمن أجاب في سؤال ( ما الطاقة التحميلية القصوى بالطن لمركبات نقل البضائع ؟
2ET0  4بالخيار رقم (    

5ET0   ؟للمركبة عة القصوى لعدد الركاب مع السائقالسهي ما       
6ET0   ؟2014خالل العام عمليات صيانة للمركبة  تم إجراءهل  

  )7ET0انتقل الى ( ال .2    نعم .1
 

6.1ET0   ؟)شيقلبال( 2014ما هو تقديرك للتكلفة المالية لصيانة المركبة للعام    
7ET0   ؟)بالشيقل( 2014ما هي قيمة التأمين السنوية للمركبة خالل العام    
8ET0  ؟نوع الوقود المستخدم في المركبة ما    

   غاز   .3              )  ديزل(سوالر  .2            بنزين    .1



9ET0   2014ما تقديرك لمعدل كمية الوقود المستهلك شهريا في المركبة خالل العام 
  ؟)رباللت(

 

10ET  ؟)شيقلبال( 2014وقود شهريا خالل العام اللمعدل المصروف على قديرك ما ت 
   

11ET  ل عدد الكيلومترات الشهرية التي قطعتها المركبة خالل العام ما تقديرك لمعد
  ؟2014

  

12ET   ؟2014عدد الكيلومترات للتر خالل العام تقديرك لهو ما    
3ET1 المركبةسبة استخدام ما هي ن  

   أو التجمع داخل المدينة .1
  خارج المدينة أو التجمع .2

%  
%  

  
IR1 ة/اسم الباحث..................................  IR2 2015:...../....../التاريخ  ة/رقم الباحث  
IR3 ة/اسم المرمز..................................  IR4 2015:...../....../التاريخ  ة/رقم المرمز 

IR5 ة/لمدققاسم ا..................................  IR6 2015:...../....../التاريخ  ة/رقم المدقق 

IR7 ة/م المدخلاس..................................  IR8 2015:...../....../التاريخ  ة/رقم المدخل 

IR9 دخالاإل ة/اسم مدقق...........................  IR10 ة/رقم مدقق 
  اإلدخال

 2015:...../....../التاريخ
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