استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

مجهورية مصر العربية

اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
كود احملافظة
مسلسل املنشأة باإلطار

إستمــــــــــــارة

اخلدمات الصحية للمستشفيات
بالقطاعني العام  /األعمال العام  -اخلاص
عن السنة امليالدية

من  3112/1/1إىل 3112 / 13 /21

ختضع صحة وسرية البيانات الواردة بهذه اإلستمارة ألحكام القانون
رقم  23لسنة  1691بشأن سرية البيانات الفردية واملعدل بالقانون
رقم  32لسنة 1623

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

تعليمات استيفاء اوستمارة
 -1وحدة العد  :هى املستشفى التى تؤدى خدمة عالجيـة وبهـا مقومـات هـذه اخلدمـة كاوسـرة وااملـرات امل صصـة
للفحص والتحليل والعالج واألجهزة والتملهيزات واوطباء....اخل ،ويدخل ضمن هذا التعريف:
ـــ مستشفيات القطاعني العام  /اوعمال العام واخلاص واملستشفيات املت صصـة ملـل ( عـام – رمـد – نسـاء ووودة –
أطفال – صدر – نفسية وعصبية).
 -3تستوفى بيانات اوستمارة عن سنة ميالدية املنتهية تبدأ فى أول يناير وتنتهى فـى خخـر ديسـمن مـن نفـا العـام
وفى حالة اختالف السنة املالية للمنشأة عن السنة املطلوبة حترر اوستمارة عن السنة املالية التى تقع سته أشهر
منها على األقل فى السنة امليالدية املذكورة .
 -2اذا كانت املنشأة قد تأسست أو توقفت خالل سنة اإلحصاء – تستوفى هذه اوستمارة عن فرتة النشاط الواقعة خالل
تلك السنة مهما كانت مدتها مع ذكر املدة.
 -4ترفق صورة من ااسابات اخلتامية و امليزانية للمنشأة .
 -3يذكر أسم املنشأة طبقاً ملا هو وارد بسملالتها كما يذكر أسم الشهرة بني قوسني إن وجد.
 -9فى حالة عدم وجود بند من البنود الواردة باوستمارة توضع عالمة (ــ).
 -7يراعى فى استيفاء جدول رقم ( )1اخلاص باملشتغلني ما يلى :
أ  -األطباء  :تتضمن اوداريون من اوطباء اوخصائيني واملمارسني واطباء اوسنان.
ب  -هيئة التمريض  :تشمل كافــة العــاملني فى التمريض (حكيمــات – رئيا ممرضيني – رئيسة ممرضات
– ممرضون – مساعدى ممرضني ).
جـ ـ املشتغلون اآلخرون  :تشتمل على عمال اخلدمات العامة وعمال األمن وااراسة.
ال عند استيفاء بند حضر او ريف وكان اوختيار حضر توضع العالمة يف
 - 2ضع عالمة ( √ ) داخل املربع املناسب فمل ً
املربع رقم ( )1الذي يشري الي ااضر
حضر ()1

اخلدمات الصحية للمستشفيات

√

ريف ()3
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استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

ختضع صحة وسرية البيانات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  23لســنة  1691بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  32لسنة 1623

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة

اخلدمات الصحية للمستشفيات
بالقطاعني العام  /األعمال العام  -اخلاص
عن السنة امليالدية من  3112/1/1إىل 3112/13/21

هذه الصفحة تمالء بمعرفة الجهاز
الزيارة :

الزيارة اوو ىل

تاريخ الزيارة 31 / / :

الزيارة األخرية

الزيارة اللانية

31 / /

31 / /

جزئى

مل تستوفى

كلى
 -1إستيفاء بيانات املنشأة ؟
 -3اسباب عدم اوستيفاء (اجلزئى  /الغري مستوفى)
مل يستدل على املنشأة
هدم املنشأة
املنشأة متوقفة مؤقتاً
املنشأة متوقفة نهائياً
أخرى تذكر ........................................................................ ..................................................... :
رفض إعطاء البيانات

بيانات املشتغلني فى اإلستمارة
م

إسم املشتغل

1
3
2
4
3
9
7
2
6

اخلدمات الصحية للمستشفيات

الوظيفة اوصلية

طبيعة العمل يف
اوحصائية

التوقيع

باحث
مراجع ميدانى
مشرف ميدانى
مراجع مكتبى
مشرف مراجعة
مرمز
مراجعة ترميز
مدخل بيانات
مراجع إدخال
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استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س
ختضع صحة وسـرية البيانـات الـواردة بهـذه اإلسـتمارة
ألحكــام القــانون رقــم  23لســنة  1691بشــأن ســرية
البيانات الفردية واملعدل بالقانون رقم  32لسنة 1623

مجهورية مصر العربية
اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

مسلسل املنشأة باإلطار

كود احملافظة

إستمــــــــــــارة

() 1

اخلدمات الصحية للمستشفيات
بالقطاعني العام  /األعمال العام  -اخلاص
عن السنة امليالدية من  3112/1/1إىل 3112/13/21

 -1اسم املنشأة :

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

 - 3حمــافظــــة:

 - 2قســــم /مـــركـــز:

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

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

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

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

حضــــر ()1

ريــــــف ()3

 -9رقم التنظيم /اسم مالك املبنى:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 -7اســـــــم الطريـــق /التابـــع:

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 - 2الرقــم النيــــدى:
/

 - 6رقـــــم التــليفون :
 - 11رقم التليفون احملمول :
 - 11الفـــــاكــــــا :
 - 13النيد اإللكرتونى :
 - 12املوقع اولكرتونى :
 - 14نوع القطاع التابع له املنشأة :
 - 13سنه تأسيا املنشأه الفعلى :

0

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

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

 -19اسم معطى البيان :
 -17الوظيفة :

خاص ()2
عام  /أعمال عام ()3
شهر وسنه بدء التشغيل :

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

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

 -12رقم احملمول :
 -16رقم التليفون :
 -31التوقيع :

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

 -21التاريخ :

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

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

4

القسم األول

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

 -- 111اســــــــم ااائز :
 - 113املدير املســـــئول :
 -- 112صفة املنشآة :
مركــز رئيسى
1

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

2

 -114الكيان القانونى :
 1مساهمــــة
4

فـــــرع
توصية باألسهم
فـــرديـــة

6

توصية بسيطة

9

فرع لشركة اجنبية 5

7

واقـــــع

3

3

2

8

منشأة بال فروع

,

 -113قيمـة رأس املــال املدفـــوع:

,

ذات مسئولية حمدودة
تضــــامـــن
خخــرى ( تذكر)

,

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

باجلنيه املصــري

 -119مصــدر و نسبة رأس املـــال :

,

 1مصـــــرى

 2 %عــربـــى

 - 117قيمــة اوستلمارات ااالية :

,

 -112تاريــخ بدء مزاولــة النشـــاط اااىل :

%

,
/

 -116عدد شهور العمل الفعلية خالل العام
 -111رقــم السملـل التملـارى:

,

%

,

 3أجنبـــى

,

%

باجلنيــه املصــرى

/

شهر
بتاريخ

.

/

/

 - 111رقم البطاقة الضريبية :

 - 113هل مت ااصول على قرض من البنـوك خالل العام اااىل ؟
 -112مدة القرض :

نعـــم ()1

شهر

(انتقل الي السؤال )117

و ()3

سنة

 - 114قيمــة القرض الذي مت ااصول علية خالل العام:

,

,

,

باجلنيــه املصــرى

 – 113مـا تـم ســـداده مـن القــرض خــالل العــام :

,

,

,

باجلنيــه املصــرى

 – 119املتبقي من القرض :

,

,

 – 117هل وزال علي املنشاة قروض من اعوام سابقة :
 - 112امجالي قيمة القرض :

,

,

نعم ()1
,

 -116هل هناك تعلر يف سداد القروض السابقة

 -131هل املنشأة حاصـــــلة على شهـــادة األيــــــــزو ؟

فى حالة اإلجابة بنعم أذكر رقم الشهادة

اخلدمات الصحية للمستشفيات

باجلنيــه املصــرى

و ()3

(انتقل اىل س)131
باجلنيــه املصــرى

,
نعم

( )1

و ()2

نعم

() 1

و ( )2

.................. .................... ........... .. ........... ........... ........... ....
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القسم اللانى  :العمالة باملنشأة

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

العمـــــــالــــــــــة واألجـــــــــــــور

(القيمة باجلنيه)

 -311عـــــــــــــدد املشتغليـــــــــــــــــن فـــــــــى خخــــــــر العـــــــــــــــــــام

فئـــــــــــــــــات املشتغليــــــــــــــن

م

(أ)
ذكـــور

1

أصحـــاب املنشــأة العاملني بهـا

3
2
4
3
9
7
2

مــــــــــــديــــــــــــــــرون
أطبـــــــــــــــــاء
صيــــــــــــادلة
مشرفون إجتماعيون
فنيون ومساعدون فنيون
هيئة التمريض
مولدات ومساعدات مولدات

6

إداريـــــــــــــون وكتبـــــــــــــــــه

11

مشتغلـــــــون خخـــــرون

11

اجلمــــــــــــــــلة

دائميـــــــــــــــــن
إنـــاث

مجلــــة

(ب) مــــــــؤقتيــن (تشمل املومسيني)
ذكــــور

إنـــاث

مجـــــــلـة

(جـ ) مجــــــــــــــلــــــــة
ذكــــور

إنـــاث

مجـــــــلة

 - 313مجــــلة
األجـــور خالل العام
()1

بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجـــــــــر

بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجـــــــــر
بــــدون أجــــــــر
بــــــــأجـــــــــر

 13املــزايــــــــــــــــــــــا العينيــــــــــــــة

()2

 12مســاهمـــة املنشــأة فـى التـأمينــات اإلجتماعيـــة

 14إمجالي األجور والتأمينات اإلجتماعية واملزايا العينية

( )1تشمل األجور واملرتبات واملكافآت واملنح والبدوت للمشتغلني املصريني واألجانب ( عدا بدوت اونتقال )
( )2تشمل ما تتحمله املنشأة للمشتغلني املصريني واألجانب من ( األغذية واملالبا واونتقاوت واخلدمات اللقافية واوجتماعية والرياضية وتكلفة السكن............اخل )
مشتغل
 - 312عـــــــدد املشتغلني اوجانب باملنشــأه
 - 314مجلة اجور املشتغلني اوجانب باملنشأه

اخلدمات الصحية للمستشفيات

جنيه

6

تابع  :القسم اللانى العمالة
باملنشأة

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

 - 313استشـــــــــاري

م

نوع الت صص

1

باطنه عامـــــــــه

3

غدد صماء وسكر

2

محيــــــــــــــــات

4

أمراض العيــــون وجراحتها (رمـد)

3

أنف وأذن وحنملره

9

نســـــــــاء ووودة

7

طب األطفــــــــــال

2

جراحه عامــــــــه

6

جراحه اجلهـــاز اهلضمـــي

11

جراحه عظــــــام

11

جراحه جتميـــــل

13

جراحه مسالك بوليه

12

جراحه مخ وأعصاب

14

جراحه قلب وصـــدر

13

كلــــــــــــــــــــــــى

19

حساسيــه وأمراض صدريــــــه

17

أوعيه دمويـــــــــه

12

أورام

16

جلديه وتناسليــــــه

31

أمراض نفسيــه وعصبيــه

31

أسنــــــــــــــــــان

33

أخصائي عالج طبيعي

32

أخصائي ختاطــــــــب

34

ختصصات أخرى

دائــــم
ذ

()1

 - 319أخصائـــي

مؤقــت
أ

ذ

دائــــم
أ

ذ

()1

 - 317اإلمجالـــــي

مؤقــت
أ

ذ

دائــــم
أ

ذ

مؤقــت
أ

ذ

أ

اجلملــــــــــــــــــــــــه

( )1األطباء اوستشاريني واألخصائيني هم األطباء اااصلني على دبلوم عالي يف فرع الت صص فيما عدا أطباء األسنان (ويف حالة تعدد الدبلومات
يصنف الطبيب حسب الدبلوم الذي له عالقة بعمله) .

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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القسم اللالث  :املقومات

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

مقومات املستشفى خالل العام
ن

لي

لع

 - 101لحجر ت لمخصصه :

لي

ن

 - 102لتجهيز ت و لمع ت :
-1

لمص

لكهر ئية لمخصصة لنقل لمرضى

ص

 -1لكشف و لتشخي

ة و لوال ة

-2

لمص

لكهر ئية لنقل ل ض ئع

 -1أشعة تشخيص و الج م ر ض

-1

كر سي نقل لمرضى و لنق

 -2لعملي ت لجر حي
 -4لع

الج لكهر

 -5لمع م
 -6صي لي ت ه تحضي

ر أ وي

 -7صي لي ت ه أ وي ة ج ه
 -8إل رة و ستر حة لأل

ل

-5

لم خ ر لث ت

ة

ة

-6

زة

 -7مر كز لمغ س
ر

-9

س و ن ت كسجي ن

زة :

 -1أشعة للتشخي

ل آللي

ة

و لممرض ت

ة
جه

لم خ

ر لمتنقل

ة

-8

خ و لمغ سل و فر ن  ....ل خ

لجمل
- 101

-4

كر سي سن

ن

لغرف لتي ه تكييف

 -9إلق مة و الج لمرضى و النتظ
 - 10لم

لع

 -10أجهزة أخ

رى

 - 104سي ر ت إلسع

ص

 -2للعالج للي

زر

 -1رنين مغن يس

ي

 -1سي ر ت

الت

ي

ف:
ة

 -2سي ر ت مجهزة تجهيز ت خ صة

 -4موج ت فوق صوتي ة
 -5لم سح ت لضوئي ة (أشعة مق عية)
 -6كهر

الج

للع

 -7لعالج ل يع
 -8للغسيل لكل

ي
وى

 - 9فحص وتحلي

ل:

أ -كلينيكى
ب -ثولوجى
ج -كتريولوجى
 ثريولوجىه  -تشخيص رن
و  -حس سية من ة
ز  -لغ

لصم

ح  -ور م
 -خرى

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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القسم الرابع  :حركة العيادات

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ .
س

حركة العيادات اخلارجية والداخلية خالل العام

م

اوقســـــــــــــــــــام

 1استقبال وطـوارى

 - 411عدد
مرضـــى
العيــــادة
()1
اخلارجية

 - 413العيادة الداخليــــــــــــــــــة
مجلــة مدة
عـــالج
عدد
املرضى املرضــــى
باأليــــــــام
()2

عدد األش اص الذين غادروا العيادة
الداخلية
أحياء

متوفيني

اجلملة

ء

2
3

أشعة فوق صوتيـــة
أشعة مقطعيـــــــة

4

أطفـــــــــــــــــال

5

أطفال مبتسريـــــن

6

ااــــــــــــــــروق

7
8

الروماتيــــــــــــزم
أمراض قلب وأوعية دموية

9

أمراض متوطنـــــــة

 10أنف وأذن و حنملـــرة
 11باطنة عامـــــــة
 12جــــــــــــــــذام
 13جراحة جتمــــــيل
 14جراحة عامــــة
 15جراحة عظــــام
 16جراحة مخ وأعصاب
 17جلدية وتناسلية
 18سكــــــــــــــــــر
 19صدر باطنى
 20ضغط دم ومسنة
 21عزل – محيات
عالج أمراض اجلهاز
 22التنفسى ااادة
 23عالج أورام
( )1و يتضمن حاوت إعطاء ااقن والتطعيم واملا والغيارات .
( )2حتتسب هذه املده بتملميع املدد اليت مكلها مجيع املرضى باأليام من واقع سملالت املستشفى .
سرير
 -- 412عدد األسرة باملستشفى
اخلدمات الصحية للمستشفيات
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تابع  :القسم الرابع
حركة العيادات

م

اوقســـــــــــــــــــام

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ .
س

تابع  :حركة العيادات اخلارجية والداخلية خالل العام
 - 414عدد
مرضـــى
العيــــادة
()1
اخلارجية

 - 413العيادة الداخليــــــــــــــــــة
مجلــة مدة
عـــالج
عدد
املرضى املرضــــى
باأليــــــــام
()2

عدد األش اص الذين غادروا العيادة
الداخلية
أحياء

متوفيني

اجلملة

 24عالج درن
 25عالج طبيعـــــى
 26عناية مركـــزة
 27عيــــون
 28فشل وغسيل كلوى
 29فم أسنـــــــــــــــان
قسم أشعة تش يصية
 30عادية
 31كلــــــــب
 32مسالك بولية
مكافحة أمراض اإلسهال
 33واجلفاف
 34مناظري ضوئية
 35نساء ووودة
 36نفسية وعصبية
اإلمجاىل العام

 -419إمجالي عدد اوسره املمكن إضافتها وقت الطوارئ
 -417عدد مرضى اإلستقبـــال

اخلدمات الصحية للمستشفيات

سرير

مريض
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القسم اخلاما  :عدد العمليات

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

عدد العمليات خالل العام
 - 311عــــدد العمليــــــات وحــــاوت العــــــــــالج
نوع العيـــــــــــادة

نوع املهارة يف العمليات اجلراحيــــــــــة
كبـــرى

متوسطة

صغرى

داخليـــــــة
خارجيـــــة
اجلملـــــــة

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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القسم السادس  :املستلزمات السلعية املستهلكة

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

املستلزمات السلعية املستهلكة
القيمة باجلنيه
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

م

1

مستلزمات طبية

3

أدوية وعقاقري

2

مواد تعبئة وتغليف

4

قطع غيار ومواد ومهمات

3

أدوات كتابية ومطبوعات

9

ميـــــــــــــــــاه

7

مواد النظافة

2

اخرى

 -911املستهــــــــــلك خــــــــــالل العــــــــام

حملــــــــــي

مستــــــــورد
()1

مجلة

اإلمجالـــــــــــى
( )1مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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تابع  :القسم السادس  :املستلزمات السلعية املستهلكة

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

الوقود والزيوت والشحومات

م

البيـــــــــــــــان

1

فحومـــــــــــــات

3

مــــــــــــــــازوت

2

ســـــــــــــــــوور

4

ديـــــــــــــــــزل

3

كريوســـــــــــني

9

بنزيـــــــــــــــن

7

غـــاز طبيــــــعي

2

بوتاجـــــــــــــاز

6

زيـــوت و شحومات

11

أخـــــــــــــــرى

 -913وحـــدة
قيـــاس الكـــمية

 - 912املستهــــــــــلك خــــــــــالل العــــــــام
كــــميــــــة

القيمـــــة باجلنيــــــــه

اإلمجالـــــــــــى

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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تابع  :القسم السادس  :املستلزمات السلعية املستهلكة

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

الـكــهــربـــاء

 - 914املستهــــــــــلك خــــــــــالل العــــــــام
م

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

الكـــــــــــــمية
(ك.و.س)

القيمــــة باجلنيـــه

 1كهرباء مشرتاه
 3كهرباء منتملة ذاتياً

اإلمجـــــــــــــــاىل

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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القسم السابع  :املصروفات واويرادات

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

مصروفـــات خـــــــــدمية
خـــالل العــــام
جدول رقم ()6

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

م
1

مصـــروفـــــات تشـــغيل لـــــدى الغيـر ومقاوىل الباطن ()1

3

مصـــروفــــــــــــــات صيـــــــانـــــــــــــــــــــــــة ()3

2

مصـــروفــــــــــــات أحبــــــــــــــــــــــاث وجتـــــــــارب

4

إجيـــــــــار خوت ومعــــــــــدات ووســـــــــائل نقـل وإنتقال

3

مصروفات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة واستقبال

9

مصــــــروفــــــــــــــات نقـــــــل وانتقـــــــــــــاوت ()2

7

مصـــروفــات اتصـــــــاوت( تلكا  /فاكا  /بريد وتلغراف  /انرتنت )

2

أتعـــــــــــــاب حمــــاســــــــــبيــــة وقــــانـــــونيـــــــة

6

مصروفــــــات األمـــــــــــــــن واملطــــــــــــــــافــــــــــئ

11

مصروفات التأمني ضد السرقة وااريق وخيانة األمانة (و تشمل األقساط)

11

مكــافــآت لغيــر العامليـــن عــــن خدمـــات مـــــــؤداه ()4

13

عمـــــــــووت ومــصــــــــــــروفــــــــات بنــكيـــــــــة

12

العمــــــــــــــــــــــــووت األخـــــــــــــــــــــــــــــــرى

14

مــصــــروفــــــــات تدريب العاملني داخل وخــــارج املنشاة

13

أخــــــــــــــــــــــــــرى

 -711القيمــــة بــاجلنيــــــه

اإلمجالــــــــــــــى
( )1تتحملها املنشأة عن اإلعمال التى متت بواسطة الغري على موارد ومنتملات مملوكـه للمنشـاة وقيمـة املسـتحق ملقـاولي البـاطن
نظري تنفيذ ما اسند إليهم من اعمال1
( )3تتحملها الوحدة نظري قيام الغري بأعمال صيانة على أصول املنشأة.
( )2تشمل بدوت اونتقال ( بدل السفر )1
( )4تتضمن األطباء الغري عاملني باملنشأة والتى مل ترد أجورهم فى جدول األجور وو يعتنوا ضمن العاملني1

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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تابع القسم السابع  :املصروفات و اويرادات

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

مصروفـــات اخرى خـــالل العــــام

البيـــــــــــــــــــــــــــــان

م
1

إجيار عقارات ( مبانى واراضى غري زراعية )

3

إجيـــــــار اراضي زراعيـــــة ومـــــــــزارع

2

فــــوائــــــــــد مدينـــــــــــــــــــــــــه

4

ضـــــــــرائب عقـــــــــــاريــــــــــــــة

3

الضـــــــرائب والرســـــــــوم الســـــلعية:
31

رســـــــــــــــــــــوم مجركـيـــــة

33

ضريبـــــــــــة مـــــــالهـــــــــى

32

حصـــــــــــــيلة خـــــزانــــــــــة

9

ضريبـــــــــــة مبــــيعــــــــــات

7

ضرائب غري مباشرة علي النشاط ()1

2

ضرائب مباشــــرة علي الدخل ()2

6

خســـــائر بيـــــع اوراق ماليــــــة

11

أقســــــاط تامــــــني ضــــد السرقة وااريق

11

أعبــــــــاء وخســــــــــائر متنوعــــة :

13

111

خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار

113

تعـــــــــويضــــات وغرامــــــات

112

تنعـــــــــات وإعـــــــــــــانات

 -713القيمــــــــة باجلنيــــــــه

أخــــــــــــــــــــــــــــــرى

اإلمجالــــــــــــــــــي
( )1التى تفرضها الدولة على ممارسه النشاط اونتاجى ومستلزماته ملل رسوم الدمغة وضريبة السيارات 1
( )2تتملل فى الضريبة على أرباح شركات األموال والضريبة على إيرادات رؤوس األموال املنقولة وما شابهها

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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تابع القسم السابع  :املصروفات واويرادات

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

إيــــــــرادات النشـــــــــاط خــــالل العــــام

بيــان اإليـــرادات

م

 -712القيمة باجلنيه

 1خدمات مباعه :
11

مبيعات تذاكر عالجية

13

عمليات جراحية

12

حتاليل  /أشعة

14

أخـــــــــــــــــــرى

3

هبات وتنعات وإعانات

2

إيـرادات أوراق مـاليــة

4

فوائـد دائنة حمصــلة

3

إجيـــارات دائنـــة حمصــلة

9

إيـرادات تشـــغيل للغــري

7

إيراد بيع امل لفات ()1

2

إيـرادات وأربـاح متنوعــة :

6

21

أربــاح بيــع خامات ومواد وقطع غيار

23

تعويضـات وغـرامــات حمصـلة

22

عمــــووت

أخـــــرى

اومجـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــى
( )1هى عبارة عن القيمة التقديرية للم لفات املتواجدة فعالً لدى املنشأة وثـمنها فى حالة البيع 1

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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القسم اللامن  :امل زون

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

قيـــــم امل ــــــــزون
خــالل العـــام

()1

القيمة باجلنيه
م

البيــــــــــــــــــــــــــــان

1

خـــــــامـــــــات رئيسيــــــــة ومساعــدة

3

بضـــــائع مشـــــرتاة بغــــــرض البيـــــــع

2

الـــوقـــود والـــزيـــــوت والشحـــــومـــات

4

مــــــــواد تعبئــــــــــــة وتغلــيــــــــف

3

قطــــــــــــــع غيــــــــــــــــــار ومهمات

9

ادوات كتابيـــــــة ومطبوعـــــــــــات

7

مستلـزمــــات أخــــــــــــرى

 - 211أول العــــــــام

 - 213خخـــــر العـــــــام

اإلمجالـــــــــــى
( )1يتعلق باململوك للمنشأة فقط وو يشمل اساب الغري1

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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القسم التاسع  :األصــــول واخلصــــــوم املاليـــــــة

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

األصــــول واخلصــــــوم املاليـــــــة
خــــالل العـــــام
م
1

اوصــــــــــــــــــول

مدينـــــــــون (عمــــــــــــــــــالء)
أوراق ماليــــة ( أســــهم  -ســــندات -

3

كــــــــــمبياوت  111الــــــــخ)

 -611القيمــة
باجلنيـــه

م

اخلصــــــــوم

1

حقوق الشــــــركاء ()1

3

2

 - 613القيمـــــــة
باجلنيـــــه

قروض طويــــلة وقصرية
األجـــــــــــــل
أوراق ماليــــة ( أســــهم -

أرصدة نقدية لدي البنوك والصندوق

2

ســندات  -كمبيــاوت 111
الـــــــــــــــخ)

4
4

دائنـــــــــــــون (عمالء)

أصول مالية أخــــــرى
3

التزامات أخري

( )1تشمل رأس املال املدفوع  ،اوحتياطي  ،امل صصات  ،األرباح واخلسائر املرحلة من سنوات سابقة 0

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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القسم العاشر :حركة األصول اللـابتـة واملشروعـــات حتـــــت التنفيــــــذ

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

حركـــة األصـــــــول اللـــــابتـــــة
خالل العام
القيمة باجلنيه
م

نــــــــــــــــوع األصـــــــــــــل

1
3

أراضـــــــــــــــــــــــــــــى
مباني وإنشاءات ومرافق وطرق

2

خوت ومعـــــــــــــــــــــدات

4

وســـــــائل نقــــــل وإنتقال

3

عـــــــــــــــــــــــدد وأدوات

9

أثــــــــــاث ومعدات مكاتب

7
2
6

برامــــــــــج جاهـــــــــــزة
أجـــــهزة حاســـــــــــب خىل
ثـــــــــروة حيوانيـــة ومائية

11

أصــــــــول أخــــــــــــــرى

 - 1111القيمة
الصافية لألصل
يف أول العام

 - 1113قيمة اإلضافات على
()1
األصــل خالل العام
حمليـــــة

مستوردة

()2

 - 1112قيمة
اإلستبعادات (املباع
واملدمر من األصل)
خالل العام

 - 1114قيمة
إهـــالك العام

 - 1113القيمة الصافية
()3
لألصل خخر العام

اومجـــــــــــــــاىل
( )1تشمل ( اإلضافات املشرتاة أو املنتملة ذاتياً )
( )2مبعرفة املنشأة أو مبعرفة الغري
( )3القيمة الصافية لألصل خخـر العام = ( القيمة الصافية لألصل فى أول العام  +قيمة اإلضافات على األصل خالل العام ) – ( قيمة اإلستبعادات  +إهالك العام )

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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تابع القسم العاشر  :حركة األصول اللـابتـة واملشروعـــات حتـــــت التنفيــــــذ

استمارة رقم ( /69أ) أ .م  .أ  .س

املشروعـــات حتـــــت التنفيــــــذ
خالل العام
القيمة باجلنيه
م

1

3

البيــــــــــــــــــــــــــــــان

تكـــويـــن إستلمارى

إنفــــــاق إستلــمارى

 -1119قيمــة
الـرصيـد أول
العــام

 - 1117قيـمــــة
اإلضــافـات
خــالل العــام

 - 1112قيـمــــة
أصول تكاملت
ومعدة لإلنتـاج
خـــالل العـــام

 - 1116قيمــة
الـرصيــد خخـــر
العــام

()1

()2

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

قيمة الرصيد خخر العام = قيمة الرصيد أول العام  +قيمة اإلضافات خالل العام – قيمة أصول تكاملت ومعدة لإلنتاج
( )2يتمـلل فــى اإلستلمــارات التى مل يرد مقابلها أصول كالدفعات املقدمة واإل عتمـادات املسـتندية لشـراء األصـــول اللابتــــة
وحيســب كـــاآلتـــى:
قيمــة الرصيـــد خخـــر العــام = قيمـــة الرصيـــد أول العـــام  +قيمـــة اإلضافــات خـالل العام

اخلدمات الصحية للمستشفيات
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