
 

 
 

 

 
 
 

 جمعية الضرائب المصرية
 القوائم المالية

 7201ديسمبر  13لمالية المنتهية في عن السنة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 تقرير مراقب الحسابات

 

 تقرير القوائم المالية
 

 7137ديسةمرر  13والمتمثمةة فةا المازانيةة فةا لجمعيةة الضةرائب المصةريةراجعنا القوائم المالية المرفقةة 
ديسةمرر  13عن السنة المالية المنتهية فا  والمقروضات والمدفوعات وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية

 .، وممخص لمسياسات المحاسرية الهامة وغارها من اإليضاحات 7137
 

ية اإلدارة عن القوائم الماليةمسئول  
هةةذا القةةوائم الماليةةة مسةةئولية إدارة المنإلةةرة ، فةةاإلدارة مسةةئولة عةةن إعةةداد وعةةرض القةةوائم الماليةةة عرضةةا  
عةةاد   وواضةةحا  وفقةةا  لقواعةةد إعةةداد وتئةةولر القةةوائم الماليةةة لمهائةةات ، وتتضةةمن مسةةئولية اإلدارة تئةةميم 

ت ئةةمة ردعةةداد وعةةرض قةةوائم ماليةةة عرضةةا  عةةاد   وواضةةحا  خاليةةة وتنفاةةذ والحفةةاى عمةةة رقالةةة داخميةةة ذا
من أية تحرلفات هامةة ومةؤثرة سةواا ناتجةة عةن  ال ةش أو الخطةر ، كمةا تتضةمن هةذا المسةئولية إختيةار 

 السياسات المحاسرية المالئمة وتطريقها وعمل التقدارات المحاسرية المالئمة لمظروف .
 

 مسئولية مراقب الحسابات
تنحئةةر مسةةئولاتنا فةةا إرةةداا الةةرأا عمةةة هةةذا القةةوائم الماليةةة فةةا ضةةوا مراجعتنةةا لهةةا وقةةد تمةةت مراجعتنةةا 

وتتطمب هذا المعااار منةا اإللتةزام  ،وفة ضوا القوانان المئرلة السارلة المئرلةوفقا  لمعااار المراجعة 
لرن القةوائم الماليةة خاليةة  لمتطملات السموك المهنا وتخطيط وأداا المراجعة لمحئول عمة تركد مناسب

 من أية أخطاا هامة ومؤثرة .
 

وتتضمن أعمال المراجعة أداا إجرااات لمحئول عمة أدلة مراجعة لإلرن القيم واإلفئاحات فةا القةوائم 
المالية ، وتعتمد اإلجرااات التا تم إختيارهةا عمةة الحكةم الإلخئةا لممراقةب ويإلةمل ذلةك تقاةيم مخةاطر 

ثر فا القوائم المالية سةواا النةاتع عةن ال ةش أو الخطةر ، ولةدم تقاةيم هةذا المخةاطر التحرلف الهام والمؤ 
يضةةا المراقةةةب فةةا إعتلةةةارا الرقالةةةة الداخميةةة ذات الئةةةمة لقيةةام الجمعيةةةة ردعةةةداد القةةوائم الماليةةةة والعةةةرض 

 العادل والواضح لها وذلك لتئميم إجرااات مراجعة مناسلة لمظروف ولكن ليس ل رض 



 

مةة كفةةااة الرقالةة الداخميةة فةةا الجمعيةة ، وتإلةمل عمميةةة المراجعةة أيضةا  تقاةةيم مةدم مالئمةةة إرةداا رأا ع
السياسات المحاسرية والتقدارات المحاسرية الهامة التةا أعةدت لمعرفةة اإلدارة وكةذا سةالمة العةرض الةذا 

 قدمت له القوائم المالية .
فيةةة ومناسةةلة وتعةةد أساسةةا  مناسةةلا  إلرةةداا رأانةةا وأننةةا نةةرم أن أدلةةة المراجعةةة التةةا قمنةةا لالحئةةول عماهةةا كا

 عمة القوائم المالية .
 

 الرأي
 

ومةةن رأانةةا أن القةةوائم الماليةةة المإلةةار إلاهةةا أعةةالا تعرةةر لعدالةةة ووضةةوح فةةا جميةةا جوانرهةةا الهامةةة ، عةةن 
، وعن أدائها المالا وتدفقاتها النقدية  7137ديسمرر  13فا  لجمعية الضرائب المصرية المركز المالا

لمعةااار المحاسةلة المئةرلة وفةا ضةوا القةوانان والمةوائح عن السنة المنتهية فا ذلك التارلخ وذلك طلقةا  
 المئرلة ذات العالقة .

 
 تقرير عن المتطمبات القانونية والتنظيمية األخرى 

ة عمةا وجةوب إثلاتةه الجمعيةتمسك المنإلرة حسالات ماليةة منتظمةة تتضةمن كةل مةا نةص القةانون ونظةام 
 فاها وقد وجدت القوائم المالية متفقة ما ما هو وارد رتمك الحسالات . 

 
 1138مارس  13القاهرة في :

 مراقب الحسابات

 

 
 د . عفيفي حسني الشهاوي 

 3917س . م . م 

 والمراجعان المئرلة زمال جمعية المحاسران

 زمال جمعية المحاسران األمرلكية

 زمال جمعية الضرائب المئرلة

 لمرقالة المالية( لالهائة العامة 31سجل رقم )

 



 

 

 جمعية الضرائب المصرية 
 ديسمبر  13الميزانية في 
 

 
رقم 

 اإليضاح

1137 

 جنيةةه
 

1136 

 جنيةةه

     صول اابتةاأل
 977787  87,113 3 ثارتة لالئافا أئول

 977787  87,113  أجمالا األئول الثارتة 
     األصول المتداولة

 771737115  3,831,319 5 نقدية لالرنوك والئندوق 

 973  973 6 ترمانات لدا ال ار 

 771757119  3,833,331  إجمةةالا األئول المتداولة

     الخصوم المتداولة 

 --  37383 7 الضرائب الدوليةجمعية 

 737831  39,611 8 ا  مقدممقروضة اإلتراكات 

 717191  76,879 9 دائنون 
 337911  77,931  إجمةةالا الخئوم المتداولة

 379817316  3,711,511  رأس المال العامل 

 771787388  3,835,817  جمالي االستامارإ

     -تم تمويمه عمى النحو التالى :و 

 378337733  3,983,389  رئاد الفائض أول العام

 3667935  (767,871)  إارادات العام فائض)عجز( 

 967999  97,388  فروق تقايم عممة
 771787388  3,835,817  آخر العام  فائضإجمالا إل

 
 

 اإليضاحات المرفقة متممة لمقوائم المالية 



 

 
 

 جمعية الضرائب المصرية
 قائمة الدخل 

 ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية في 
 
 
 

رقم  
 اإليضاح

7113 
 جنيةةه

 1136 
 جنيةةه

     إيرادات
 377187331  3,135,115 31 اإلتراكات ورسوم العام 

 837537  313,137 37 فوائد ودائا 
 371777657  3,339,137  إجمالا اإلارادات

     -يخصم منه : 

دارلة   373197739  3,166,183 33 مئروفات عامة وا 

 357958  36,311  أهالك أئول ثارتة
 3667935  (767,871)  إارادات العامفائض )عجز( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإليضاحات المرفقة متممة لمقوائم المالية



 

 جمعية الضرائب المصرية
 قائمة التدفقات النقدية 

 ديسمبر  13المنتهية في  المالية عن السنة
 
 

 
1137 
 جنيةةه

 1136 
 جنيةةه

 3667935  (767,871) إارادات العام فائض)عجز( 
 967999  389 أرباح فروق عممة

 357958  36,311 العام أهالك 

 (736,738)  7797917 

    :  لتدفقات النقدية من النشاط الجاري ا

 (3,139)  37383 الزلادة )النقص( فا حساب جمعية الضرائب الدولية

 37735  77,791 اإلتراكات مدفوعة مقدماالزلادة فا 

 (317193)  6,716 الزلادة )النقص( فا الدائنون 

 (97665)  167117 ئافا النقدية من النإلاط الجارا 
    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستامار :

 (47,114)  (566) إلراا أئول ثارتة  
 (47,114)  (566) أنإلطة ا ستثمار  فا المستخدمة ئافا النقدية

 7787361  (731,896) النقدية  الت ار فا ئافا

 377957877  771737115 رئاد النقدية أول العام 

 771737115  3,831,319 رئاد النقدية آخر العام 

 

 

 

 اإليضاحات المرفقة متممة لمقوائم المالية

 



 

 جمعية الضرائب المصرية
 إيضاحات متممة لمقوائم المالية 

 7113ديسمبر  13عن السنة المالية المنتهية في 
 
 
 التأسيس  – 3

و ئحتةه التنفاذيةة وأإلةهر نظامهةا  3963لسةنة  17القةانون رقةم  ألحكةامترسست جمعيةة الضةرائب المئةرلة طلقةا  
من إدارة عارةدان ا جتماعيةة وتةم نإلةر هةذا القةرار فةا  3991أغسطس سنة  33رتارلخ  1771األساسا لالقرار 

 73رتةارلخ  19وتةم إإلةهار الجمعيةة مركزلةا لةالقرار رقةم  3991سةرتمرر  7فا  389ئا المئرلة لالعدد رقم الوقا
لسةةةنة  351القةةةانون  ألحكةةةامطلقةةةا   7111مةةةااو سةةةنة  71. وتةةةم توفاةةةع أوضةةةاع الجمعيةةةة رتةةةارلخ  3996أكتةةةوبر 
ئدر قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاممه فة مجال العمل ا هما  7137 مااو 73فة و ،  3999
وحتةة تارلخةه لةم تئةدر الالحةة التنفاذيةه الخائةه  7117لسةنة  83رديال عن القانون رقةم  7137لسنه  71رقم 
  . له
 

 أغراض الجمعية  – 1
 تقديم خدمات ثقافية وعممية ودانية وتعميمية . 

 
 ت المحاسبيةأهم السياسا – 1
تعد القةوائم الماليةة طلقةا  لسسةاس النقةدا لالنسةلة لتاةرادات . وتةدرج اإلاةرادات المقروضةة مقةدما  فةا خئةوم  –أ 

فةةا السةةنة التةةا تتعمةع رهةةا وتةةدرج المئةةروفات وفقةا  لمرةةدأ ا سةةتحقاق فةةا  قائمةةة الةدخلالمازانيةة وتحةةول إلةةا 
 .  قائمة الدخل

تتمثةةل إاةةرادات الجمعيةةة فةةا ا إلةةتراكات السةةنوية ورسةةوم ا متحانةةات والإلةةهادات والنإلةةرات لاإلضةةافة إلةةا  –ب 
 أتعاب مناولة اإلتراكات جمعية الضرائب الدولية . 

تةةدرج األئةةول الثارتةةة لالتكمفةةة التارلخيةةة وتسةةتهمك عمةةا أعمارهةةا ا فتراضةةية لطرلقةةة القسةةط الثارةةت وبنسةةب  –ج 
 فا السنة :  اإلهالك التالية

 %  31 تجهازات المقر 

 %    6 أثاث 

 % 37,5 اآلت 

 
 
 



 

 أصول اابتة  –4
جناها  فا  977787جناها  و ) 87,113مرمغ  7137ديسمرر  13فا الثارتة ئول رمغ ئافا تكمفة األ

 كاألتا :( وبيان ذلك 7136

 التكمفة
 الرصيد في

 3/3/7113 
 استبعادات إضافات

 الرصيد في
 13/31/7113 

 جنيةةه جنيةةه جنيةةه جنيةةه 

 3 -- -- 3 تجهاز المقر القديم 
 868 -- -- 868 أثاث 

 3 -- -- 3 آلة طلاعة 
 3 -- -- 3 كمراوتر 

 97113 -- -- 97113 ررامع كمراوتر 
 3 -- -- 3 جهاز فاكس 
 3 -- -- 3 ماكانة ت ماف 

 3 -- -- 3 آلة طلاعة 
 337131 -- -- 337131 ماكانة تئولر 

 77868 -- -- 77868 كمراوتر 
 17351 -- -- 17351 طالعة 

 37771 -- -- 37771 موتور مياا 
 87551 -- -- 87551 كمراوتر 

 471,170 -- -- 471,170 تجهاز المقر الجداد 
 737111 -- -- 737111 ا آلت ومعدات 

 3177136 -- -- 3177136 أثاث 

 357 -- -- 357 خزلنة حدادية 
 77111 -- -- 77111 جهاز رروجكتور  

 87617 -- -- 87617 آلب تةوب
 57979 -- -- 57979 جهاز آا لاد
 77395 -- -- 77395 ثالجة توإلالا 

 1,991 -- -- 1,991 طالعة وفاكس كانون 
 191 -- -- 191 مروحة

 337361 -- -- 337361  ب توب
 LCD 781 -- -- 781إلاإلة 
 77315 -- -- 77315 سجاد
 777199 -- -- 777199 لاركيه

 655 -- 655 -- مروحه فرلش
 715,651 -- 655 7137995 اإلجمةةالا 



 

 مجمع األهالك 

 الرصيد في
 3/3/7113 

 استبعادات  أضةافات 
 الرصيد في

 13/31/7113 

 جنيةةه جنيةةه جنيةةه جنيةةه 

 867 -- -- 867 أثاث 
 97111 -- -- 97111 ررامع كمراوتر 
 337119 -- -- 337119 ماكانة تئولر 

 77867 -- -- 77867 كمراوتر 
 17339 -- -- 17339 طالعة 

 37777 -- -- 37777 موتور مياا 
 87539 -- -- 87539 كمراوتر 

 3517153 -- -- 3517153 تجهاز المقر الجداد 
 737179 -- -- 737179 اآل ت ومعدات 

 85,517 -- 67377 797185 أثاث 

 715 -- 77 378 خزلنة حدادية 
 7,799 -- 761 77116 جهاز رروجكتور  

 5,133 -- 37181 37763 آلب تةوب  
 1,167 -- 737 77635 جهاز آا لاد
 3,783 -- 773 37517 ثالجة توإلالا 

 685 -- 739 316 طالعة وفاكس كانون 

 376 -- 39 77 مروحة

 7,677 -- 37311 37393  ب توب
 LCD 81 98 -- 379إلاإلة 
 397 -- 378 63 سجاد
 7,598 -- 57135 77781 لاركيه

 38 -- 38 -- مروحه فرلش
 6177731 36,311 -- 671,136 

 87,113   977787 ئافا األئول

 

 
 
 
 

 

 



 

 حساب النقدية بالبنوك والصندوق  – 5

جناهةةةةةةةةةةا  و  3,831,319مرمةةةةةةةةةةغ  7137ديسةةةةةةةةةمرر  13رمةةةةةةةةةغ رئةةةةةةةةةةاد الحسةةةةةةةةةاب فةةةةةةةةةةا 
 ( وبيان ذلك كاألتا :  7136ديسمرر  13جناها  فا  771737115)
 
 
 

 1137 
 1136  جنيةةه

 جنيةةه
 3577957  379,813 القاهرة  –جارا مئرا رنك المئرف المتحد 

 37177  3,338 مئرف المتحد جارا دو ر رنك ال

 367837  71,537 جارا اورو رنك المئرف المتحد 
 373117111  373117111 ودائا لالجنيه

 3517739  353,168 ودائا لالدو ر

 --  57,931 إليكات تحت التحئال
 771737115  3,831,319 المجموع

 
 

 
 

 تأمينات لدي الغير  –6
فةةةا جناهةةا   973جناهةةا  و )  973مرمةةةغ  7137ديسةةمرر  13رمةةغ رئةةاد الحسةةةاب فةةا 

 . ( يمثل قيمة إلهرلن مقدما  إاجارات لإلركة مئر لمترمان7136ديسمرر  13
 
 
 

 جمعية الضرائب الدوليةحساب  –7
تقةةوم الجمعيةةة رخدمةةة أعضةةائها وتإلةةجيعهم فةةا ا إلةةتراك فةةا جمعيةةة الضةةرائب الدوليةةة 
 وذلك رجما ا إلتراكات المستحقة عماهم وتورلدها لحساب جمعية الضرائب الدولية . 

 13كانةةةت حركةةةة رئةةةاد حسةةةاب جمعيةةةة الضةةةرائب الدوليةةةة خةةةالل السةةةنة المنتهيةةةة فةةةا 
 ( كاألتا :  7136جناها  فا عام   إلااجناها  و ) 37383 مرمغ 7137ديسمرر 

 
 



 

 
 

1137 
 جنيةةه

 1136 
 جنيةةه

 37139  -- رئاد أول اناار 

 --  773 : فروق تقايم  يضاف
 337173  36,711 يضاف ئافا المحئل خالل العام 

 36,373  357191 

 337391  31,861 المسدد خالل العام ناقئا  : 

 911  77563 فائض ا إلتراكات 

 911  37181 قائمة الدخلالمرحل إلا ناقئا  : 

 --  37383 ديسمرر  13الرئاد فا 
 

 
 مقبوضة مقدمًا  اشتراكات –8

جناهةةا  و  39,611مرمةغ  7137ديسةةمرر  13رمةغ رئةاد حسةةاب ا إلةتراكات المقروضةةة مقةدما  فةا 
( تمثل اإلةتراكات اسةتممتها الجمعيةة خةالل السةنة الماليةة وتخةص 7136جناها  فا عام  737831)

 السنة المالية القادمة . 
 
 دائنون  –9

جناهةةا   717191جناهةةا  و ) 76,879مرمةةغ  7137ديسةةمرر  13يمثةةل رئةةاد حسةةاب الةةدائنون فةةا 
 ( وبيان ذلك كاألتا :7136فا عام 

 1137 
 جنيةةه

 1136 
 جنيةةه

 377111  ,,,,35 أتعاب مراقب الحسالات 

 37113  -- ترمانات اجتماعية

 77  819 ضرائب خئم من المنلا 
 37135  31,991 ضرائب كسب العمل
 717191  76,879 المجمةةوع                    

 

 
 



 

 
 ورسوم العام   تاشتراكا –13

 

 3,135,115 مرمةةغ  7137ديسةةمرر  13فةةا  ورسةةوم العةةام تاإلةةتراكايمثةةل رئةةاد حسةةاب 
 ( وبيان ذلك كاألتا : 7136جناها  فا عام  377187331جناها  و )

 

  
7113 

 جنيةةه
 1136 

 جنيةةه

 7137791  736,811  اإلتراكات عضوية وزمالة 

 777711  37,751  رسوم التحاق 

 57111  3,311  رسوم امتحانات 

 387351  77,811  رسوم إلهادات 

 3717911  315,375  نإلرات 

 3757315  316,685  اإلتراكات سنوات سالقة 

  567,831  5767775 
 3767111  377,711  إارادات دورات تدرلرية 

 7777751  757,751  ندوات وورش عمل وحفل ومؤتمرات

 337675  31,635   رسوم لطاقات 
  3,118,175  377167651 

 911  37181  جمعية الضرائب الدولية مقارل تحئال اإلتراكات

 591  57881  اارادات اخرم 
 377187331  3,135,115  المجمةةوع                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

داريةمصروفات عامة  –33  وا 
 

دارلةةةةةةةيمثةةةةةةل رئةةةةةةاد حسةةةةةةاب مئةةةةةةروفات عامةةةةةةة  مرمةةةةةةغ  7137ديسةةةةةةمرر  13فةةةةةةا  وا 
 ( وبيان ذلك كاألتا : 7136جناها  فا عام  373197739جناها  و ) 3,166,183

 

 
1137 
 جنيةةه

 1136 
 جنيةةه

 3617353  383,115 مرتلات ومكافآت 

 117353  16,779 ترمانات اجتماعية

 17851  1,918 إكراميات وانتقا ت ونقل

 177691  58,851 و إاجار  ررلد وتميفون وكهرباا

 177837  13,711 مطروعات و أدوات كتارية و احلار

 737516  376,116 نإلرات

 317111  ,,,,71 إاجار قاعة نادا التجارة خالل العام

 787717  8,615 ئيانة و إئالح

 57133  7,337 مئروفات متنوعة

 77673  3,979 مئروفات رنكية 
 1767919  778,117 ندوات ومؤتمرات

 77111  71,887 كتالة إلهادات و  كارناهات
 937599  731,777 دورات 
 387111  ,,,,15 مهنية أتعاب

 --  797511 (مياا –اإلتراك سنوات سالقه )

 57931  7,186 مئروفات إنترنت وموقا الكترونا
 373197739  3,166,183 المجمةةوع                    

 

 فوائد ودائع  – 13
) لمرمةةةغ  وجناهةةةا   313,137مرمةةةغ  7137ديسةةةمرر  13رمةةةغ رئةةةاد هةةةذا الحسةةةاب فةةةا 

 .(  7136جناها  فا عام  837537
 



 

 
 جمعية الضرائب المصرية
 7113مشروع الميزانية التقديرية لعام 

 
 
 
 
 

 المدفوعات                                                                  المقبوضات
 
  جنيةةه  جنيةةه

 اإلتراكات عضوية  ,,,.,01 أدوات كتارية ومطروعات ونإلرات دورلة  ,,,,,75

 رسم التحاق  ,,,,,0 مرتلات و أجور ومكافآت  ,,,,,49

 رسم امتحان  ,,,,76 ندوات و إعالنات ومؤتمر ضرلرا  ,,,,,,4

 ونإلرات رسم إلهادات ولطاقات ,,,,,5 ترمانات اجتماعية  ,,,,03

 اإلتراكات سنوات سالقة  ,,,,,71 مئروفات رنكية  ,,0,6

 فوائد ودائا  ,,,,,70 ررلد  –كهرباا  –تميفون  –إاجار  ,,,,,5

 إارادات مؤتمر ضرلرا  ,,,,,06 أئالح وئيانة  ,,,,,7

 إارادات جمعية الضرائب الدولية  ,,7,6 إاجار قاعة نادا التجارة  ,,,,06

 إارادات أخرا  ,,,,1 أتعاب مهنية  ,,,,76

 إارادات دورات تدرلرية  ,,,,,,0 زلادة المقروضات عن المدفوعات  ,,,,00

7,000,6,,  7,000,6,,  

 
 
 
 

 
 
 
 


