استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

مجهـــورية مصــر العــــربية

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
النشاط الرياضى والثقافى واالجتماعى فى املنشأت
الرياضية
عن السنة امليالدية

من  8105/0/0إىل 8105 / 08 /50

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  53لسنة  0891بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  89لسنة 0898

استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

تعليمات استيفاء االستمارة
اوالً  :وحدة العد هى النــادي الرياضي و مركز الشبـاب وهما منـشأتان تــؤديان خدمة رياضية بصفة رئيسية 1
ثانياً  :يتم استيفاء البي انات عن السنة امليـــالدية اليت تـبـدأ من أول ينـاير  8105إىل أخر ديسمرب 18105
ثالثاً  :تستوفى بيانا ت االستمارة من واقع سجالت و دفاتر النادي أو مركز الشباب 1
رابعاً  :فى حالة عدم وجود بند من البنود الــواردة باالستـمارة توضع عالمة ( ــــ) 1
خامساً  :ترفق صورة من امليزانية واحلســـابات اخلتامية مع مراعاة استيفاء مجيع جداول االستمارة 1
سادساً  :جيب الربط بني عدد املدربني ومساعديهم الفنيني واألطباء الرياضيني جبدول العمالة مع عدد املدربني فى
جداول الفرق والالعبني 1
سابعــاً  :جدول العمالة الرئيسى يتضمن عدد العاملني األجانب1
ثامنــا  ً:جيب الربط بني عدد الفرق والالعبني واملباريات فى اجلداول اخلاصة بذلك1
تاسعا  :يتم تقريب القيم اىل أقرب جنيه مصري ( ال تكتب أى كسور على االطالق )1
عاشرا  :ضع عالمة (

√

) داخل املربع املناسب فمثالً عند استيفاء بند حضر أو ريف وكان االختيار

حضر توضع العالمة فى املربع رقم ( )0الذى يشري اىل
حضر ()0

النشاط الرياضى و اإلجتماعى والثقافى فى املنشأت الرياضية

√

ريف()8
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استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  53لســنة  0891بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  89لسنة 0898

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

كود احملافظة

مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة
النشاط الرياضى والثقافى واالجتماعى فى املنشآت الرياضية
عن السنة امليالدية من  8105/0/0إىل 8105/08/50

هذه الصفحة تمأل بمعرفة الجهاز
بيانات الزيارة :
تاريخ الزيارة :

الزيارة االوىل
81 / /

الزيارة الثانية
81 / /

جزئى

الزيارة األخرية
81 / /

مل تستوفى

كلى
 -0إستيفاء بيانات املنشأة ؟
 -8اسباب عدم االستيفاء (اجلزئى  /الغري مستوفى)
مل يستدل على املنشأة
هدم املنشأة
املنشأة متوقفة مؤقت ًا
املنشأة متوقفة نهائياً
أخرى تذكر ........................................................................ ..................................................... :
رفض إعطاء البيانات

بيانات املشتغلني فى استمارة النشاط الرياضى
م

إسم املشتغل

0
8
5
4
3
9
7
9
8

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية

الوظيفة االصلية

طبيعة العمل يف
االحصائية

التوقيع

باحث
مراجع ميدانى
مشرف ميدانى
مراجع مكتبى
مشرف مراجعة
مرمز
مراجعة ترميز
مدخل بيانات
مراجع إدخال

3

استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  53لســنة  0891بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  89لسنة 0898

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة
النشاط الرياضى والثقافى واالجتماعى فى املنشآت الرياضية
()1

عن السنة امليالدية من  8105/0/0إىل 8105/08/50

 -0اسم املنشأة :

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

 - 8حمــافظــــة:

 - 5قســــم /مـــركـــز:

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

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

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

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

حضــــر ()0

ريــــــف ()8

 -9رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 -7اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 9الرقــم الربيــــدى:
 - 8رقـــــم التــليفون :
 - 01رقم التليفون احملمول :
 - 00الفـــــاكــــــس :
 - 08الربيد اإللكرتونى :
 - 05املوقع االلكرتونى :
 - 04نوع القطاع التابع له املنشأة :

0

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

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

حكومى ()0

 - 03سنه تأسيس املنشأه الفعلى :
 -09اسم معطى البيان :
 -07الوظيفة :

عام  /أعمال عام ()8
شهر وسنه بدء النشاط :

خاص ()5

/

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

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

 -09رقم احملمول :
 -08رقم التليفون :
 -81التوقيع :

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

 -80التاريخ :

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

( )1تستويف ميدانيا خالل شهر من تارخيه مع مراعاة إتباع تعليمات االستمارة قبل بدء االستيفاء.
الرقم الداخلي (مدير عام اإلدارة العامة إلحصاءات للخدمات)383 :
(فاكس) 03-33033022
لإلستفسار( :تليفون)03-33034041
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القسم االول

استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س
الرقــم املميز للمنشــأة

كود احملافظة

خصائص املنشأة :
-010نوع املنشأة:
1

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

نادى رياضى

مركز شباب مدن

2

 - 018النشاط اإلقتصادى الرئيسي للمنشأة:

 -- 015اســــــــم احلائز :
 - 014املدير املســـــئول :
 -- 013صفة املنشآة :

مركز شباب قرى

3

1

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

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 1مركــز رئيسى

 3مفردة

 2فـــــرع

 -019الكيان القانونى :
 1مساهمــــة

 2توصية باألسهم

 3ذات مسئولية حمدودة

 4توصية بسيطة

 5فـــرديـــة

 6تضــــامـــن

 7واقـــــع

 8فرع لشركة أجنبية

 9آخــرى ( تذكر)

 -017قيمــة رأس املـال املدفوع:

,

٫

,

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

٫

,

باجلنيــه املصـرى

 -019مصــدر و نسبة رأس املـــال :
 1مصـــــرى

%

, ,

 2عــربـــى

 -018قيمــــــة االستثمارات احلالية:

,

 -001عدد شهور العمل الفعلية خالل العام

شهر

 -000رقــم السجـل التجـارى:

.

%

, ,

, ,

3

, ,

بتاريخ

أجنبـــى

,

/

,

,

,

,

%

باجلنيه املصرى

/

 - 008رقم البطاقة الضريبية
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القسم الثانى  :العمالة باملنشأة

استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

العمـــــــالــــــــــة واألجـــــــــــــور خالل العام

(القيمة باجلنيه)

 -810عـــــــــدد املشتغليــــــــن فى أخر العام
فئــــــــات املشتغليــــــــــــــن

م

(أ)دائميـــــــن
ذكــــور

0

أعضــــــــــــاء مـجـلــــس االدارة

8

مــــــــــــديــــــــــــــــــــــرون

5

أخصائيـــــــــون وفنيــــــــــــون

4

مــالحظـــون ومشرفــــــــــــون

3

إداريــــــون وكتبـــــــــــــــــة

9

مـــــــــــــــــــــــــــدربــــــون

7

األطبـــــــــاء الرياضــــيون

9

عــمــــــــال تشغيل وعمال خدمات فنية

8

مشتغلـــــــون آخرون

01
00

إنـــاث

( ب) مــؤقتيــــــن (تشمل املومسيني)
مجلــــة

ذكــــور

إنـــاث

مجلــــة

 -818مجلة األجــور

(جـ)مجــلــــــــة
ذكــــور

إنـــاث

اإلمجالــى

خالل العام

()1

اجلمـــــــــــــــــــــلة
املــزايــــا العينيــــــــــة

()2

08

مســـــاهمـــة املنشــــأة فــى التـــأمينــات اإلجتماعيــــــة

05

إمجاىل األجور النقدية والتأمينات اإلجتماعية واملزايا العينية

( )1األجور  :تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدالت للمشتغلني املصريني واألجانب والذى تتحمال املنشأة(عدا بدالت اإلنتقال)
( )2املزايا العينية :تشمل ما تتحمله املنشأة للمشتغلني املصريني واألجانب من األغذية واملالبس واإلنتقاالت وكذلك اخلدمات الثقافية واإلجتماعية والرياضيةوتكلفة السكن............اخل)

 - 815عــــدد املشتغلني االجانب باملنشــأه

 - 814مجلة اجور املشتغلني االجانب باملنشأه
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مشتغل

جنيه مصرى
6

القسم الثالث  :عدد املرافق الداخلية

استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

عدد املرافـــق الداخــــلية امللحقة خالل العام
م

البيـــــــــــان

0

صالة األلعاب الداخلية -املغطاة

8

غـرف خـــلع املالبس

5

صالة عرض سينمائى

4

مســــــــــــــــــــــــرح

3

مكتبـــــــــــــــــــــــة

9

معمل حاســـــــب آىل

7

محـــــام سباحــــــــة

9

قـاعــــــة حفـــــــــالت

8

حـجـــــــــرات االدارة

01

أخــــــــــــــــــــــرى

 -510العـــــــدد

()1

( )0تشمل خمازن ــ دورات مياه ــ بوفية 11111اخل
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القسم الرابع  :عدد اعضاء النادى الرياضى

استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

عدد أعضاء النادى الرياضى طبقا لنوع العضوية
خالل العام
م

البيــان

0

عضــــــــو عـــامــل

8

عضــــــــوتـــابــــع

5

عضــــــــو فــــخرى

4

عضــــــــو مومسى

3

عضــــــــو ريــاضى

9

أخـــــــــــــــــــرى

 - 410عدد االعضاء
ذكور

مجلة

اناث

اجلمـــــــــــــلة

تابع القسم الرابع :عدد أعضاء مراكز الشباب
عدد أعضاء مركز الشباب طبقا لنوع العضوية
خالل العام
البيــان

م
0

عضــــــــو عـــامــل

8

عضــــــــومنتسب

 - 418عدد االعضاء
ذكور

اناث

مجلة

اجلمــــــــــــــــــــــلة
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القسم اخلامس  :عدد املالعب

استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

عدد املالعب طبقا لنوع امللعب خالل العام
م

نوع امللعب الرئيسى

0

كرة القـــــــــــــــــــــدم

8

كرة اليــــــــــــــــــــــد

5

كرة الســــــــــــــــــلة

4

الكرة الطـــــــــــــائرة

3

التنـــــــــــــــــــــــــس

9

تنــــــس الطـــــــــاولة

7

املالكمـــــــــــــــــــة

9

املصــــــــــــــــــارعة

8

رفع اثقال وكمال االجسام

01

العاب قــــــوى ومجباز

00

كونغ فـــــــــــــــــــو

08

كاراتيـــــــــــــة

05

جـــــــــــــــودو

04

تايكوندو

03

الســـباحـــة

09

كروكيـــــــــــــه

07

بليــــــــــــــــــاردو

09

العــــــاب آخرى

 -310مالعب ذات مدرجات
عدد املالعب

سعة املدرجات

()1

 -318عدد املالعب
بدون
مدرجــــــات

( )8

اجلمـــــــــــــــــــلة
( )0ويقصد بالسعة عدد املشاهدين الذين صممت املدرجات الستيعابهم
( )8تشمل كافة األلعاب التى ميارسها األفراد خالف ما ذكر باجلدول1

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية

9

القسم السادس  :عدد الفرق والالعبني واملباريات واملدربني

استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

عدد الفرق (الكبار ) والالعبني واملباريات واملدربني طبقاً لنوع اللعبة خالل العام
م

نوع اللعبة

0
8
5
4
3
9
7
9
8
01
00
08
05
04
03
09
07
09

كرة القـــــــــــدم
كرة اليـــــــــــــد
كرة الســـــــــــلة
الكرة الطـــــــائرة
التنـــــــــــــــــس
تنــــس الطـــــاولة
املالكمــــــــــــة
املصــــــــــــارعة
رفع اثقال وكمال االجسام
العاب قـــــوى ومجباز
كونغ فـــــــــو
كارتيـــــــــــــة
جـــــــــــــــودو
تايكوندو
الســـباحـــة
كروكيـــــــــــه
بليــــــــــــــاردو
()8
العـاب آخرى
اجلمـــــلة

 -910عدد الفرق
ذكور

إناث

مجلة

 -918عدد الالعبني
ذكور

إناث

مجلة

 -915عدد املباريات
حملية إقليمية

دولية

 -914عدد
املدربني

()0

مصرى

أجنيب

()0يشمل املدربني ومساعديهم الفنيني واالطباء الرياضني  ,املدرب الذى يقوم بالتدريب فى أكثر من لعبة يدون امام اللعبة الرئيسية
له فقط ,وال حيتسب ضمن املدربني أعضاء الفرق الذين يقومون بتدريب فرقهم.
()8تشمل كافة األلعاب التى ميارسها األفراد خالف ما ذكر باجلدول1

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية
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تابع القسم السادس  :عدد الفرق والالعبني واملباريات واملدربني

استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

عدد الفرق (االشبال ) والالعبني واملباريات واملدربني طبقاً لنوع اللعبة خالل العام
م

نوع اللعبة

0
8
5
4
3
9
7
9
8
01
00
08
05
04
03
09
07
09

كرة القـــــــــــدم
كرة اليـــــــــــــد
كرة الســـــــــــلة
الكرة الطـــــــائرة
التنـــــــــــــــــس
تنــــس الطـــــاولة
املالكمــــــــــــة
املصــــــــــــارعة
رفع اثقال وكمال االجسام
العاب قـــــوى ومجباز
كونغ فـــــــــو
كارتيـــــــــــــة
جـــــــــــــــودو
تايكوندو
الســـباحـــة
كروكيـــــــــــه
بليــــــــــــــاردو
()8
العـاب آخرى
اجلمـــــلة

 -913عدد الفرق
ذكور

إناث

مجلة

 -919عدد الالعبني
ذكور

إناث

مجلة

 -917عدد املباريات
حملية إقليمية

دولية

-919عدد
املدربني

()0

مصرى

أجنيب

()0يشمل املدربني ومساعديهم الفنيني واالطباء الرياضني  ,املدرب الذى يقوم بالتدريب فى أكثر من لعبة يدون امام اللعبة الرئيسية
له فقط ,وال حيتسب ضمن املدربني أعضاء الفرق الذين يقومون بتدريب فرقهم.
()8تشمل كافة األلعاب التى ميارسها األفراد خالف ما ذكر باجلدول1

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية
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استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

تابع القسم السادس  :عدد الفرق والالعبني واملباريات واملدربني لذوى االحتياجات اخلاصة

عدد الفرق (الكبار ) والالعبني واملباريات واملدربني طبقاً لنوع اللعبة لذوى
اإلحتياجات اخلاصة خالل العام
ل
م

نوع اللعبة

0
8
5
4
3
9
7
9
8
01
00
08
05
04
03
09
07
09

كرة القـــــــــــدم
كرة اليـــــــــــــد
كرة الســـــــــــلة
الكرة الطـــــــائرة
التنـــــــــــــــــس
تنــــس الطـــــاولة
املالكمــــــــــــة
املصــــــــــــارعة
رفع اثقال وكمال االجسام
العاب قـــــوى ومجباز
كونغ فـــــــــو
كارتيـــــــــــــة
جـــــــــــــــودو
تايكوندو
الســـباحـــة
كروكيـــــــــــه
بليــــــــــــــاردو
()8
العـاب آخرى
اجلمـــــلة

 -918عدد الفرق
ذكور

إناث

مجلة

 -901عدد الالعبني
ذكور

إناث

مجلة

 -900عدد املباريات
حملية إقليمية

دولية

 -908عدد
املدربني

()0

مصرى

أجنيب

()0يشمل املدربني ومساعديهم الفنيني واالطباء الرياضني  ,املدرب الذى يقوم بالتدريب فى أكثر من لعبة يدون امام اللعبة الرئيسية
له فقط ,وال حيتسب ضمن املدربني أعضاء الفرق الذين يقومون بتدريب فرقهم.
()8تشمل كافة األلعاب التى ميارسها األفراد خالف ما ذكر باجلدول1

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية
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استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

تابع القسم السادس  :عدد الفرق والالعبني واملباريات واملدربني لذوى االحتياجات اخلاصة

عدد الفرق (االشبال) والالعبني واملباريات واملدربني طبقاً لنوع اللعبة لذوى
اإلحتياجات اخلاصة خالل العام
ل
م

نوع اللعبة

0
8
5
4
3
9
7
9
8
01
00
08
05
04
03
09
07
09

كرة القـــــــــــدم
كرة اليـــــــــــــد
كرة الســـــــــــلة
الكرة الطـــــــائرة
التنـــــــــــــــــس
تنــــس الطـــــاولة
املالكمــــــــــــة
املصــــــــــــارعة
رفع اثقال وكمال االجسام
العاب قـــــوى ومجباز
كونغ فـــــــــو
كارتيـــــــــــــة
جـــــــــــــــودو
تايكوندو
الســـباحـــة
كروكيـــــــــــه
بليــــــــــــــاردو
()8
العـاب آخرى
اجلمـــــلة

 -905عدد الفرق
ذكور

إناث

مجلة

 -904عدد الالعبني
ذكور

إناث

مجلة

 -903عدد املباريات
حملية إقليمية

دولية

 -909عدد
()0
املدربني

مصرى

أجنيب

()0يشمل املدربني ومساعديهم الفنيني واالطباء الرياضني  ,املدرب الذى يقوم بالتدريب فى أكثر من لعبة يدون امام اللعبة الرئيسية
له فقط ,وال حيتسب ضمن املدربني أعضاء الفرق الذين يقومون بتدريب فرقهم.
()8تشمل كافة األلعاب التى ميارسها األفراد خالف ما ذكر باجلدول1

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية
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استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

القسم السابع  :عدد املشرتكني بالنشاط الثقافى

عدد املشرتكني بالنشاط الثقافى طبقا لنوع النشاط خالل العام

نوع النشــاط

م

0

ندوات

8

مؤمترات

5

جملة حائط

4

مسابقات ثقافية

3

دورات تدريبية

9

حبوث ودراسات

7

آخرى

 -710عدد املشرتكني
ذكور

اناث

مجلة

اجلملة

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية
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استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

القسم الثامن  :عدد املشرتكني بالنشاط االجتماعى

عدد املشرتكني بالنشاط االجتماعى طبقا لنوع النشاط
خالل العام

نوع النشــاط

م
0

حفالت ترفيهية

8

معسكرات عمل قومية  /دولية

5

مجاعات اسعاف  /دفاع مدنى

4

مجاعات خدمة عامة  /بيئة

3

رحالت داخل اجلمهورية

9

رحالت خارج اجلمهورية

7

النشاط الكشفى(كشافة /جوالة)

9

آخرى

 - 910عدداملشرتكني
ذكور

اناث

مجلة

اجلملة

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية
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استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

القسم التاسع  :املستلزمات السلعية املستهلكة

املستلزمات السلعية املستهلكة خالل العام

م

البيــــــــــــــــــــان

0

وقود وزيوت وشحومات

8

مواد تعبئة وتغليف

5

قطع غيار ومواد ومهمات

4

ادوات كتابية ومطبوعات

3

ميــــــــــاه

9

أخرى

 -810املستهلكة خالل العــــام
حمــــــــلى

مستــورد

()1

اجلمــــــلة

االمجـــــــــاىل
( )0مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري.

تابع القسم التاسع :املستلزمات السلعية املستهلكة(كهرباء)

قيمة املستلزمات السلعية املستهلكة(الكهرباء) خالل العام
- -818كهرباء مشرتاه
البيــــــــــــــان

الكمية
( ك  1و  1س)

القيمة باجلنيه

الكهرباء املستخدمة فى االنارة

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية
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استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

القسم العاشر  :املصروفات واإليرادات

املصروفات خالل العام
البيان

م

 -0110القيمة باجلنيه

()0

0

مصروفات صيانة

8

مصروفات دعاية واعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال
( )8

5

مصروفات نقل وانتقال وانتقاالت

4

مصروفات اتصاالت

3

أتعاب حماسبية وقانونية

9

مصروفات االمن واملطافى

7

مصروفات التامني (ضد السرقة واحلريق وخيانة االمانة)

9

مصروفات النشاط الرياضى

8

مصروفات النشاط الثقافى

01

مصروفات النشاط االجتماعى

00

عموالت ومصروفات بنكية

08

مكافآت ومزايا عينية لغري العاملني عن خدمات مؤداة

05

العموالت االخرى

04

مصروفات تدريب العاملني (داخل ــ خارج) املنشأة

03

الضرائب والرسوم املدفوعة

09

خسائر بيع العبني  ,وتعويضات

07

مصروفات خدمية أخرى
اإلمجـــــــاىل

()0املصروفات التى تتحملها الوحدة نظري قيام الغري بأعمال على صيانة على أصول املنشأة.
()8تشمل بدالت االنتقال (بدل السفر)1

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية
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استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

تابع القسم العاشر  :املصروفات واإليرادات

اإليرادات خالل العام
م
0

البند

 -0118القيمة باجلنيه

خدمات مباعة :
 00رسم القيد بالنادى
 08االشرتاكات احملصلة
 05مبيعات تذاكر
 04رسوم دخول

8

ارباح بيع العبني

5

اعانات حكومية

4

تربعات

3

تأجري صاالت و حمالت داخلية وخارجية

9

ايرادات األنشطة الرياضية

7

ايرادات وارباح متنوعة :
 70تعويضات وغرامات
 78إيرادات أوراق ماليه
 75عموالت
 74ارباح بيع خامات ومواد وقطع غيار
 73ارباح بيع خملفات

9

فوائد دائنة

8

إيرادات سنوات سابقة

01

إجيارات دائنة حمصلة

00

إيرادات اخرى

()8

اإلمجـــــــــــاىل
( )0ايرادات أخرى خبالف ما ذكر باجلدول1

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية
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استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

القسم احلادى عشر  :األصول واخلصوم املالية

األصول واخلصوم املالية خالل العام

م

االصول

 -0010القيمة
باجلنيه

م

اخلصوم

 -0018القيمة
باجلنيه

()0

0

مدينون (عمالء)

 0حقوق الشركاء

8

اوراق مالية ( اسهم وسندات)

 8قروض طويلة وقصريةاالجل

5

ارصدة نقدية لدى البنووك الصندوق

 5اوراق مالية ( كمبياالت)

4

اصول مالية اخرى

 4دائنون (عمالء)
 3التزامات اخرى

( )0تشمل راس املال املدفوع  ,االحتياطى  ,املخصصات  ,االرباح واخلسائر املرحلة.

النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية

19

استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

القسم الثانى عشر  :حركة األصول الثابتة

حركة األصول الثابتة خالل العام

البيــــــــــــــان

م

0

أراضى

8

مبانى وانشاءات ومرافق وطرق

5

أالت ومعدات(تشمل االجهزة الرياضية)

4

وسائل نقل وانتقال

3

أثاث و مكاتب

9

عدد وادوات

7

اجهزة حاسب آىل

9

برامج جاهزة

8

ثروة حيوانية ومائية

01

أصول أخرى

 -0810القيمة
الصافية
لالصل فى اول
العام

 -0818قيمة االضافات على
()0
االصل خالل العام
حملية

مستوردة

()2

( القيمة باجلنيه)

 -0815قيمة
االستبعادات
خالل العام

 -0814اهالك
العـــــام

 -0813القيمة الصافية
لألصل
()3
أخر العام

االمجــــــــــــــــــاىل
( )0قيمة االضافات تشمل ( االضافات املشرتاه أو املنتجة ذاتياً).
()8مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري.
( )5القيمة الصافية لألصل أخر العام =( القيمة الصافية لآل صل فى أول العام  +قيمة االضافات على االصل خالل العام )  ( -االستبعادات  +اهالك العام ).
النشاط الرياضى والثقافى واإلجتماعى فى املنشأت الرياضية
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استمارة رقم ( )89أ .م  .أ  .س

القسم الثالث عشر :مشروعات حتت التنفيذ

مشروعات حتت التنفيذ خالل العام
( القيمة باجلنيه)

م

البـيـــــــان

0

تكوين اشتثمارى

8

انفاق استثمارى

 -0510قيمة
الرصيد
اول العام

 -0518قيمة
االضافات
خالل العام

 -0515قيمة أصول
تكاملت ومعدة
لالنتاج
خالل العام

 -0514قيمة
الرصيد
()5
أخر العام

()0

()8

االمجاىل

( )0تكوين استثمارى يتمثل فى االستثمارات التى ورد مقابلها أصول مل تتكامل بعد لالنتاج وحيسب كاالتى:
قيمة الرصيدأخر العام= قيمة الرصيد اول العام  +قيمة االضافات خالل العام  -قيمة أصول تكاملت ومعدة لالنتاج
( )8انفاق استثمارى يتمثل فى االستثمارات التى مل يرد مقابلها أصول كالدمغات املقدمة واالعتمادات املستندية لشراء
االصول الثابتة وحيتسب كاالتى:
( )5قيمة الرصيد أخر العام= قيمة الرصيد أول العام  +قيمة االضافات خالل العام
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