
 

 

 
 

 

 
 
 

 جمعية الضرائب المصرية
 القوائم المالية 

 2020ديسمبر  31لمالية المنتهية في عن السنة ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 تقرير مراقب الحسابات

 

 تقرير القوائم المالية 
 

 2020ديسةمرر  31والمتمثلةة فةا الماناةيةة فةا لجمعية الضرائب المصرريةراجعنا القوائم المالية المرفقةة  
ديسةمرر  31عن السنة المالية المنتهية فا   والمقروضات والمدفوعات   وكذا قوائم الدخل والتدفقات النقدية

 .وملخص للسياسات المحاسرية الهامة وغارها من اإليضاحات  ،2020
 

 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضًا عاداًل   المنشأة،لية إدارة  هذه القوائم المالية مسئو 

وقتضةةمن مسةةئولية اإلدارة قوةةميم وقن اةةذ  للهائةةات،وواضةةحًا وفقةةًا لقواعةةد إعةةداد وقوةةو ر القةةوائم الماليةةة 
مةن ييةة  والح اظ على رقابة داخلية ذات صةلة بععةداد وعةرض قةوائم ماليةة عرضةًا عةاداًل وواضةحًا خاليةة

السياسةات  اختيةاركمةا قتضةمن هةذه المسةئولية  الخطةأ،يو    عةن الشة قحر  ات هامة ومؤثرة سواء ةاقجة  
 للظروف.المحاسرية المالئمة وقطريقها وعمل التقديرات المحاسرية المالئمة 

 

 مسئولية مراقب الحسابات
قنحوةةر مسةةئولاتنا فةةا إلةةداء الةةريا علةةى هةةذه القةةوائم الماليةةة فةةا ضةةوء مراجعتنةةا لهةةا وقةةد قمةة  مراجعتنةةا 

 االلتةنا وقتطلب هذه المعايار منةا  السار ة،وفى ضوء القواةان المور ة   المور ةوفقًا لمعايار المراجعة  
بأن القةوائم الماليةة خاليةة  بمتطلبات السلوك المهنا وقخطيط ويداء المراجعة للحوول على قأكد مناسب 

 ومؤثرة.من يية يخطاء هامة 
 

وقتضمن يعمال المراجعة يداء إجراءات للحوول على يدلة مراجعة بشأن القيم واإلفواحات فا القةوائم 
علةةى الح ةم الشخوةا للمراقةب و شةمل ذلة  ققاةيم مخةةا ر  اختيارهةاوقعتمةد اإلجةراءات التةا قةم  الماليةة،

ولةد  ققاةيم هةذه المخةا ر  الخطةأ،فةا القةوائم الماليةة سةواء النةاقا عةن الشة  يو   التحر ف الهةا  والمةؤثر
الرقابةةة الداخليةةة ذات الوةةلة بقيةةا  الجمايةةة بععةةداد القةةوائم الماليةةة والعةةرض  اعتبةةارهيضةةا المراقةةب فةةا 

 العادل والواضح لها وذل  لتوميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بشرض 



 

 

وقشةةمل عمليةةة المراجعةةة ييضةةًا ققاةةيم مةةد  مالئمةةة  الجمايةةة،ك ةةاءة الرقابةةة الداخليةةة فةةا إلةةداء ريا علةةى 
السياسات المحاسرية والتقديرات المحاسرية الهامة التةا يعةدت بمعرفةة اإلدارة وكةذا سةالمة العةرض الةذا 

 المالية.قدم  به القوائم 
ويةنةةا ةةةر  ين يدلةةة المراجعةةة التةةا قمنةةا بالحوةةول علاهةةا كا يةةة ومناسةةبة وقعةةد يساسةةًا مناسةةبًا إللةةداء ريينةةا 

 المالية.على القوائم 
 

 الرأي
 

عةةن  الهامةةة،ومةةن ريينةةا ين القةةوائم الماليةةة المشةةار إلاهةةا يعةةاله قعرةةر بعدالةةة ووضةةو  فةةا جميةةا جواةرهةةا 
وعن يدائها المالا وقةدفقاقها النقديةة  ،2020ديسمرر  31فا  لجمعية الضرائب المصرية المركن المالا

ا ضةوء القةواةان واللةوائح لمعةايار المحاسةبة الموةر ة وفةعن السنة المنتهية فا ذل  التار خ وذلة   بقةًا 
 العالقة.المور ة ذات 

 
 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

ة علةا وجةوإ إثباقةه الجمايةقمس  المنشأة حسابات ماليةة منتظمةة قتضةمن كةل مةا ةةص القةاةون وةظةا  
 الحسابات.فاها وقد وجدت القوائم المالية مت قة ما ما هو وارد لتل  

 
 2021مارس   3 في:القاهرة 

 مراقب الحسابات                                                    

 

 
 عفيفي حسني الشهاوي حسني  د.

 17242    . س.

 والمراجعان المور ة زمال جماية المحاسران 

 زمال جماية المحاسران األمر  ية 

 زمال جماية الضرائب المور ة

 A.H.S & Coالشهاوا للمحاسبة والمراجعة 

 



 

 

 

 جمعية الضرائب المصرية  
 2020ديسمبر  31في   قائمة المركز المالي

 

 
رقم  

 اإليضاح 

2020 

 جنيرره 

 
2019 

 جنيرره 

     صول ثابتة األ
 122,535  110,902 4 يصول ثالتة بالوافا 

 122,535  110,902  يجمالا األصول الثالتة 
     األصول المتداولة 

 2,162,923  2,170,997 5 ةقدية بالرنوك والوندوق 

 974  974 6 قأمانات لدا الشار 

 2,163,897  2,171,971  إجمةةالا األصول المتداولة

     الخصوم المتداولة  

 24,040  17,020 7 اً مقدممقروضة اشتراكات 

 77,970  20,507 8 دائنون 
 102,010  37,527  إجمةةالا الخوو  المتداولة

 2,061,887  2,134,444  رأس المال العامل 

 2,184,422  2,245,346  جمالي االستثمار إ

     -التالي: تم تمويله على النحو و 

 1,905,904  2,184,422  رصاد ال ائض يول العا  

 201,308  60,924  إيرادات العا   فائض 

 77,210  --  فروق ققايم عملة 
 2,184,422  2,245,346  آخر العا     ائض إجمالا إل
 

 
 اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية  



 

 

 
 جمعية الضرائب المصرية

 قائمة الدخل  
 2020ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 

 
 
 

رقم   
 اإليضاح 

2020 
 جنيرره 

 2019 
 جنيرره 

     إيرادات
 1,768,125  949,970 9 اشتراكات ورسو  العا   

 155,900  182,529 11 فوائد ودائا 
 --  ( 1,905)  فروق عملة

 1,924,025  1,130,594  إجمالا اإليرادات 

     -يخصم منه : 

 1,700,574  1,044,747 10 موروفات عامة وإدار ة 

 22,143  24,923  يهالك يصول ثالتة 
 201,308  60,924  إيرادات العا   فائض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية 



 

 

 جمعية الضرائب المصرية
 قائمة التدفقات النقدية  

 2020ديسمبر  31المنتهية في  المالية  عن السنة 

 

 

 
 

 

 

 اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية 

 
2020 
 جنيرره 

 2019 
 جنيرره 

 201,308  60,924 إيرادات العا  فائض 
 ( 18,417)  -- )خسائر( فروق عملة 

 22,143  24,923 العا   يهالك 

 85,847  205,034 

    :    لتدفقات النقدية من النشاط الجاري ا

 ( 3,835)  ( 7,020) التشار فا اشتراكات مدفوعة مقدما

 61,309  ( 57,463) التشار فا الدائنون 

 57,474  ( 64,483) صافا النقدية من النشاط الجارا 
    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار : 

 ( 54,181)  ( 13,290) شراء يصول ثالتة   
 ( 54,181)  ( 13,290) يةشطة االستثمار   (فا المستخدمة) صافا النقدية

 208,327  8,074 النقدية   التشار فا صافا

 1,954,596  2,162,923 رصاد النقدية يول العا   

 2,162,923  2,170,997 رصاد النقدية آخر العا   



 

 

 

 جمعية الضرائب المصرية
 إيضاحات متممة للقوائم المالية  

 2020ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في 
 
 التأسيس   – 1

والئحته التن اذية ويشهر   1964لسنة    32القاةون رقم   ألح ا قأسس  جماية الضرائب المور ة  بقًا  
مةن إدارة عالةدين االجتماةيةة وقةم  1990يغسةطس سةنة   14لتةار خ    3723ةظامها األساسا بةالقرار  

وقةةم إشةةهار الجمايةةة  1990سةةرتمرر  2فةةا  189ةشةةر هةةذا القةةرار فةةا الوقةةائا الموةةر ة بالعةةدد رقةةم 
مةايو سةنة  23وقم قوفاة  يوضةاا الجمايةة لتةار خ  .1996 يكتوبر 24لتار خ  39مركن ا بالقرار رقم 

صةةدر قةةاةون قنظةةيم عمةةل  2017 مةةايو 24 ىوفةة ،1999لسةةنة  153القةةاةون  ألح ةةا  بقةةًا  2000
لةديال عةن القةاةون رقةم  2017لسةنه  70فةى مجةال العمةل االهلةا رقةم   العاملةةالجمايات والمؤسسات  

 .به الخاصة تن اذيةالوحتى قار خه لم قودر الالحة  2002لسنة  84
 

 أغراض الجمعية   – 2
 وقعليمية.ققديم خدمات ثقا ية وعلمية ودينية 

 
 أهم السياسات المحاسبية  – 3
وقةةدرا اإليةةرادات المقروضةةة مقةةدمًا  لإليةةرادات.قعةةد القةةوائم الماليةةة  بقةةًا لقسةةاس النقةةدا بالنسةةبة  –ي 

فا السنة التا قتعل  لها وقةدرا الموةروفات وفقةًا  قائمة الدخل إلىفا خوو  الماناةية وقحول 
 .الدخلقائمة لمردي االستحقاق فا 

قتمثةةةةل إيةةةةرادات الجمايةةةةة فةةةةا االشةةةةتراكات السةةةةنو ة ورسةةةةو  االمتحاةةةةةات والشةةةةهادات والنشةةةةرات  –إ 
 الدولية.يقعاإ مناولة اشتراكات جماية الضرائب  إلىباإلضافة 

يعمارها االفتراضية بطر قة القسط الثال    علىقدرا األصول الثالتة بالتكل ة التار خية وقستهل    –ا 
 السنة:ا وبنسب اإلهالك التالية ف

 %    10 قجهانات المقر 

 %     6 يثاث 

 %   12,5 اآلت 

 
 



 

 

 أصول ثابتة   –4
(  2019جناهًا فا    122,535جناهًا و )  110,902مرلغ    2020ديسمرر    31فا  الثالتة  صول  للغ صافا قكل ة األ

 كاالقا:وبيان ذل  
 31/12/2020الرصيد في  استبعادات  إضافات  1/1/2020الرصيد في  التكلفة 

 جنيرره  جنيرره  جنيرره  جنيرره  

 1 -- -- 1 قجهان المقر القديم  
 868 -- -- 868 يثاث 

 1 -- -- 1 آلة  باعة  
 1 -- -- 1 كمراوقر  

 9,001 -- -- 9,001 لراما كمراوقر  
 1 -- -- 1 جهاز فاكس  
 1 -- -- 1 ماكانة قشليف 
 1 -- -- 1 آلة  باعة  

 11,310 -- -- 11,310 ماكانة قوو ر  
 2,868 -- -- 2,868 كمراوقر  
 3,150 -- -- 3,150  ابعة  

 1,273 -- -- 1,273 موقور مياه  
 8,550 -- -- 8,550 كمراوقر  

 445,419 -- -- 445,419 قجهان المقر الجديد  
 21,030 -- -- 21,030 ومعدات    اآلالت

 125,546 -- -- 125,546 يثاث 

 457 -- -- 457 خن نة حديدية  
 7,300 -- -- 7,300 جهاز لروج تور 

 8,637 -- -- 8,637 آلإ قةوإ 
 5,979 -- -- 5,979 جهاز آا باد 
 2,195 -- -- 2,195 ثالجة قوشابا 

 1,1991 -- -- 1,991  ابعة وفاكس كاةون 
 390 -- -- 390 مروحة 

 11,460 -- -- 11,460 الإ قوإ 
 LCD 780 -- -- 780شاشة  
 2,135 -- -- 2,135 سجاد 
 53,149 -- -- 53,149 باركيه

 655 -- -- 655 مروحه فر   
 7,235 -- -- 7,235 سنترال وبرمجته 

 593 -- -- 593 مروحة فر   عمود جالكسا 
 211 -- -- 211 لتر  2غالية فالمنجو 
 1,377 -- -- 1,377 دهب   –موكا  خفيف 

 56,860 -- 4,860 52,000 لرةاما
 8,430 -- 8,430 -- حوان  1.5جهاز قكايف 
 798,856 -- 13,290 785,566 اإلجمةةالا  



 

 

 2020/ 12/ 31 الرصيد في استبعادات  أضرافات   2020/ 1/1 الرصيد في مجمع األهالك 

 جنيرره جنيرره جنيرره جنيرره 

 867 -- -- 867 يثاث 
 9,000 -- -- 9,000 لراما كمراوقر  
 11,309 -- -- 11,309 ماكانة قوو ر  

 2,867 -- -- 2,867 كمراوقر 
 3,149 -- -- 3,149  ابعة  

 1,272 -- -- 1,272 موقور مياه  
 8,549 -- -- 8,549 كمراوقر 

 445,419 -- -- 445,419 قجهان المقر الجديد 
 21,029 -- -- 21,029 اآلالت ومعدات  

 108,106 -- 7,533 100,573 يثاث 

 287 -- 27 260 خن نة حديدية 
 7,299 -- -- 7,299 جهاز لروج تور

 8,581 -- 1,080 7,501 آلإ قةوإ   
 5,603 -- 747 4,856 جهاز آا باد
 2,194 -- 1 2,193 ثالجة قوشابا  

 1,432 -- 249 1,183  ابعة وفاكس كاةون 

 273 -- 49 224 مروحة 

 6,923 -- 1,432 5,491 الإ قوإ 
LCD 374 89شاشة   -- 472 
 576 -- 128 448 سجاد 
 28,478 -- 5,315 23,163 باركيه 

 294 -- 82 212 مروحه فر   
 2,336 -- 904 1,432 سنترال وبرمجته

 50  35 15 مروحة فر   عمود جالكسا 
 18  13 5 لتر 2غالية فالمنجو 
 90  83 7 دهب   –موكا  خفيف 

 11,042  6,708 4,334 لرةاما 
 439  439 -- حوان  1.5جهاز قكايف 

 663,031 24,923 -- 687,954 

 110,902   122,535 صافا األصول 

 

 
 

 



 

 

 حساب النقدية بالبنوك والصندوق  – 5

جناهةةًا فةةا  2,162,923جناهةةًا و ) 2,170,997مرلةةغ  2020ديسةةمرر  31للةةغ رصةةاد الحسةةاإ فةةا 
 كاالقا:وبيان ذل   (2019ديسمرر  31

 2020 
 2019  جنيرره 

 جنيرره 
 537,589  418,637 القاهرة   –جارا مورا لن  المورف المتحد 

 322  -- مورف المتحد جارا دوالر لن  ال

 17,965  18,324 جارا يورو لن  المورف المتحد 
 1,400,000  1,600,000 ودائا بالجنيه 

 137,047  134,036 ودائا بالدوالر 

 70,000  -- شي ات قح  التحوال 
 2,162,923  2,170,997 المجموا

 تأمينات لدي الغير   – 6
ديسةةةمرر  31فةةةا جناهةةةًا  974)جناهةةةًا و  974مرلةةةغ  2020ديسةةةمرر  31للةةةغ رصةةةاد الحسةةةاإ فةةةا 

 .للتأمان( يمثل قيمة شهر ن مقدمًا إيجارات لشركة مور 2019

 مقبوضة مقدمًا  اشتراكات – 7
فا   مقدمًا  المقروضة  االشتراكات  حساإ  رصاد  و    17,020مرلغ    2020ديسمرر    31للغ  جناهًا 

عا     24,040) فا  وقخص  2019جناهًا  المالية  السنة  خالل  الجماية  استلمتها  اشتراكات  قمثل   )
 القادمة. السنة المالية 

 دائنون   – 8
جناهًا فا    77,970جناهًا و )   20,507مرلغ    2020ديسمرر    31يمثل رصاد حساإ الدائنون فا  

 كاالقا: ( وبيان ذل  2019عا   
 2020 

 جنيرره 

 2019 
 جنيرره 

 19,800  19,800 يقعاإ مراقب الحسابات  

 --  707 ضرائب خوم من المنبا  
 37,499  -- موروفات مستحقة 
 11,379  -- التأمانات االجتماةية 
 9,292  -- ضرائب كسب العمل
 77,970  20,507 المجمةةوا                    



 

 

 
 ورسوم العام   تاشتراكا – 9

حساإ   رصاد  العا   ت اشتراكا يمثل  و    949,970مرلغ    2020ديسمرر    31فا    ورسو   جناهًا 
 كاالقا:وبيان ذل   (2019جناهًا فا عا   1,768,125)

  
2020 
 جنيرره 

 2019 
 جنيرره 

 230,500  185,490  اشتراكات عضو ة وزمالة  

 37,400  17,200  رسو  التحاق  

 7,820  4,800  رسو  امتحاةات 

 42,150  28,930  رسو  شهادات 

 406,075  287,290  ةشرات  

 177,040  106,150  اشتراكات سنوات سابقة  

  629,860  900,985 
 682,330  294,300  إيرادات دورات قدر رية 

 149,100  --  ومؤقمرات   ت ةدوات وورش عمل وح ال

 31,110  21,750   رسو  بطاقات  
  945,910  1,763,525 

 3,100  1,440  مقالل قحوال اشتراكات جماية الضرائب الدولية

 1,500  2,620  ايرادات اخر  
 1,768,125  949,970  المجمةةوا                    

 وإدارية مصروفات عامة   –  10
جناهًا و    1,044,747مرلغ    2020ديسمرر    31فا    وإدار ةيمثل رصاد حساإ موروفات عامة  

 كاالقا:وبيان ذل   (2019جناهًا فا عا   1,700,574)

 
2020 
 جنيرره 

 2019 
 جنيرره 

 535,786  136,672 مرقبات وم افآت 

 50,531  62,086 قأمانات اجتماةية 

 8,669  9,610 إكراميات واةتقاالت وةقل 

 61,714  47,971  وإيجار  لر د وقلي ون وكهرباء

 11,490  20,210 واحبار كتالية  ويدوات مطروعات 



 

 

 918,939  812,013 ما بعده
 918,939  812,013 ما قرله 
 172,008  133,730 ةشرات 

 19,500  13,500 إيجار قاعة ةادا التجارة خالل العا 

 5,351  1,045 وإصال  صياةة 

 12,954  11,265 موروفات متنوعة 

 3,164  3,333 موروفات لنكية  
 223,333  9,050 ةدوات ومؤقمرات 

 325  870 وكتابة شهادات  كارةاهات 
 321,333  26,892 دورات 

 19,800  19,800 يقعاإ مهنية 

 3,859  13,249 موروفات إةترة  وموقا الكتروةا 
 1,700,574  1,044,747 المجمةةوا                    

 
 فوائد ودائع   –  11

 155,900و)بمرلةةةغ جناهةةةًا  182,529مرلةةةغ  2020ديسةةةمرر  31للةةةغ رصةةةاد هةةةذا الحسةةةاإ فةةةا 
 (.2019جناهًا فا عا  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 جمعية الضرائب المصرية
 2021مشروع الميزانية التقديرية لعام 

 
 
 

 المقبوضاتالمدفوعات                                                                  
 

  جنيرره   جنيرره 

 اشتراكات عضو ة   220,000 يدوات كتالية ومطروعات وةشرات دور ة   160,000

 رسم التحاق   25,000 مرقبات و يجور وم افآت  680,000

 رسم امتحان   10,000 ةدوات و إعالةات ومؤقمر ضر را   200,000

 وةشرات  وبطاقات رسم شهادات  300,000 قأمانات اجتماةية   66,000

 اشتراكات سنوات سابقة   150,000 موروفات لنكية   4,500

 فوائد ودائا  190,000 لر د  –كهرباء  –قلي ون    –إيجار  60,000

 إيرادات مؤقمر ضر را   100,000 يصال  وصياةة   3,000

 إيرادات جماية الضرائب الدولية  1,500 إيجار قاعة ةادا التجارة   15,000

 إيرادات يخرا  4,000 يقعاإ مهنية   19,800

 إيرادات دورات قدر رية  320,000 ز ادة المقروضات عن المدفوعات   112,200

1,320,500  1,320,500  

 
 
 
 


