
 
 
 
 
 
 

 جمعيــــة الضــرائب العربيـــة
 (منظمة أجنبية غير حكومية)

 
 القوائم المالية 

 عن الفترة المالية المنتهية 
 1036ديسمبر  13فى 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذمشيش يشالة انحساتاخ
 
 

 إلى السادة/ أعضاء )جمعية الضرائب العربية( 
 

 تقرير عن القوائم المالية
 

منظمة أجنبية غير ) – لجمعية الضرائب العربية ا القوائم المالٌة المرفقةــراجعن     

رادات ـــاإلٌم ــوكذا قوائ  13/31/1133ائمة المركز المالً فى ــالمتمثلة فً ق ، (حكومية
ى ـــإل 1133/  3/  3من   رةــــن الفتـــع اتــات والمدفوعــوالمصروفات ، والمقبوض

13 /31 / 1133 . 
 

 مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
 

، فاإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض  الجمعٌةهذه القوائم المالٌة مسئولٌة إدارة       
القوائم المالٌة عرضاً عادالً وواضحاً وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة وفى ضوء القوانٌن 

وتنفٌذ والحفاظ على رقابة داخلٌة  المصرٌة السارٌة ، وتتضمن مسئولٌة اإلدارة تصمٌم
ذات صلة بإعداد وعرض القوائم المالٌة عرضاً عادالً وواضحاً خالٌة من أٌة تحرٌفات 
هامة ومؤثرة ، سواء ناتجة عن الؽش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولٌة اختٌار 

 للظروؾ . السٌاسات المحاسبٌة المالئمة وتطبٌقها وعمل التقدٌرات المحاسبٌة المالئمة
 

 مسئولية مراقب الحسابات 
 

تنحصر مسئولٌتنا فى إبداء الرأي على هذه القوائم المالٌة فً ضوء مراجعتنا لها ،       
 وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعاٌٌر المراجعة المصرٌة وفى ضوء القوانٌن المصرٌة السارٌة

كد مناسب بأن القوائم وتتطلب هذه المعاٌٌر تخطٌط وأداء المراجعة للحصول على تأ ،
 المالٌة خالٌة من أٌة أخطاء هامة ومؤثرة .

 

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القٌم       
واإلفصاحات فى القوائم المالٌة . وتعتمد اإلجراءات التى تم اختٌارها على الحكم 

ٌؾ الهام والمؤثر فى القوائم المالٌة الشخصى للمراقب وٌشمل ذلك تقٌٌم مخاطر التحر
سواء الناتج عن الؽش أو الخطأ . ولدى تقٌٌم هذه المخاطر ٌضع المراقب فى إعتباره 

بإعداد القوائم المالٌة والعرض العادل والواضح  الجمعٌةالرقابة الداخلٌة ذات الصله بقٌام 
ض إبداء رأى على لها وذلك لتصمٌم اجراءات مراجعة مناسبة للظروؾ ولكن لٌس بؽر

. وتشمل عملٌة المراجعة أٌضاً تقٌٌم مدى مالئمة  الجمعٌةكفاءة الرقابة الداخلٌة فى 
السٌاسات المحاسبٌة والتقدٌرات المحاسبٌة الهامة التى أعدت بمعرفة اإلدارة وكذا سالمة 

 العرض الذى قدمت به القوائم المالٌة .
حصول علٌها كافٌة ومناسبة وتعد أساساً وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بال

 .مناسباً إلبداء رأٌنا على القوائم المالٌة 
 
 
 



 
 
 

 الرأى
من رأٌنا أن القوائم المالٌة المشار إلٌها أعاله مع اإلٌضاحات المتممة لها تعبر و      

وعن  1133دٌسمبر  13فً  للجمعٌةبوضوح فً كل جوانبها الهامة عن المركز المالً 
 عن السنة المالٌة المنتهٌة فً ذلك التارٌخ وذلك  ومقبوضاتها ومدفوعاتهانشاطها نتٌجة 

 طبقاً لمعاٌٌر المحاسبة المصرٌة وفى ضوء القوانٌن واللوائح المصرٌة ذات العالقة .
 
 

 تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 

 الجمعٌةنص القانون ونظام  حسابات مالٌة منتظمة تتضمن كل ما الجمعٌةتمسك        
 على وجوب إثباته فٌها وقد وجدت القوائم المالٌة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات . 

 
 

 

  0227مارس  02القاهرة في : 

              

 مراقب الحسابات

 محمد محمود النفراوى

)                               ( 

 7575س.م.م 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمعيت الضرائب العربيت
 (منظمت أجنبيت غير حكوميت)

 جمهوريت مصر العربيت –القاهرة 
 

 اإليضاحاث المتممت للقوائم الماليت

 6202 ديسمبر 23الماليت المنتهيت في  الفترةعن 

 

 الجمعيتنشأة  .2
 

وتمم التصمرٌح لهما  (منظمة أجنبية غيرر حكوميرة) جمعية الضرائب العربية تأسست -أ 
( الصمادر 21بموجمب التصمرٌح رقمم   1112سبتمبر سمنة  8ا فى بممارسة نشاطه

بجمهورٌمة مصمر العربٌمة  وذلمك بنماء  –من وزارة التأمٌنات والشمئون اإلجتماعٌمة 
ى مصمر بتمارٌخ ــمـعلى االتفاق الذى أبرم بٌن المنظممة ووزارة الخارجٌمة بنفسمها ف

 . 1112أؼسطس  11
 

 وعنوان المقر الرئيسى 
 

 جمهورٌة مصر العربٌة . –القاهرة  –شارع طلعت حرب  13
 

 :وٌتم تموٌل هذا النشاط عن طرٌق 
 

 إشتراكات األعضاء . .3
 إشتراكات المؤتمرات . .1
 دورات تدرٌبٌة . .1
 خدمات . .1

 
 نشاط الجمعٌة -ب 

 

 السعى لتفعٌل ونشر اتفاقٌات عدم اإلزدواج الضرٌبى للدول الموقعة علٌها . (3
ات والنشرات التوضٌحٌة التعرٌؾ بالمراجع المتوفرة وإصدار الدورٌ (1

 والمذكرات التفسٌرٌة ذات الصلة بالنظم والتشرٌعات الضرٌبٌة .
 ترجمة النظم والقوانٌن العربٌة  سارٌة المفعول( إلى اللؽات األجنبٌة . (1
 ترجمة النظم والقوانٌن الضرٌبٌة األجنبٌة وتعدٌالتها إلى اللؽة العربٌة . (1
 ون لجمٌع األعضاء بالجمعٌة .بٌانات تسهم فى دعم التعا إٌجاد قاعدة (2
 السعى إلى عقد المؤتمرات المحلٌة والدولٌة والمشاركة فٌها . (3
 دعم المشارٌع واألبحاث وإعداد الدراسات الضرٌبٌة ونشرها . (7
متابعة اإلتصال بالجهات والمنظمات األجنبٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة والوكاالت  (8

مٌة ذات اإلهتمام بنشر المفاهٌم التابعة لألمم المتحدة ومنظمة التجارة العال
 اإلقتصادٌة عامة والشئون الضرٌبٌة خاصة .

 إعداد البرامج الدراسٌة وعقد الدورات التدرٌبٌة والتأهٌلٌة . (9
القٌام بكل عمل مشروع ٌكون من شأنه مساعدة الجمعٌة فى بلوغ أهدافها  (31

 والتعرٌؾ بها وتعزٌز مركزها بصفتها هٌئة علمٌة مهنٌة .
 
 
 
 



 
 مالء واألعضاءالز -ج 

 
 1133سنة  دٌسمبر 13بلػ عدد الزمالء واألعضاء المشتركٌن بالجمعٌة حتى               

 

 1132دٌسمبر  13 1133 دٌسمبر 13 البٌان

 321 329 زمٌل

 18 23 عضو

 111 131 إجمالى عدد المشتركٌن بالجمعٌة

 
 

 أهم السياساث المحاسبيت .0

 

 انعشف انًحاسثً -أ 
 

 ذعذ انمىائى انًانيح وفماً نًثذأ انركهفح انراسيخيح .                

 

 أسس إعذاد انمىائى انًانيح -ب 
 

أعذخ انمىائى انًانيح طثماً نًعاييش انًحاسثح انًصشيح وكزا فً ضىء انمىانين                 

 وانرعهيًاخ انًحهيح .

 

 إثثاخ انًعايالخ تانذفاذش -ج 
 

حساتاذها تانجنيه انًصشي ويرى إثثاخ انًعايالخ األخشي عهً أساس  نجًعيحاذًسك 

أسعاس انصشف انًعهنح فً نطاق انسىق انحشج نهنمذ األجنثً ولد انرعايم ويرى ذمييى 

أسصذج انحساتاخ تانعًهح األجنثيح انرً ذضًنرها األصىل وانخصىو انًرذاونح فً 

نح فً نطاق انسىق انحشج نهنمذ األجنثً نهايح انعاو عهً أساس أسعاس انصشف انًعه

 فً رنك انراسيخ وانفشق يرى إدساجه ضًن لائًح انذخم .

 

كًا ذى إحرساب ليًح انعائذ  5102ذى ذعهيح ليًح انىدائع تميًح انعائذ انًحسىب عن سنح  .3

ذمذيشياً ورنك نظشاً نعذو حصىننا عهً يصادلح انثنك فً  5102انًسرحك عن سنح 

30/05/5102 . 



جمعية الضرائب العربية

(منظمة أجنبيه غير حكومية)

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

األصول

األصول المتداولة

نقدية بالصندوق ولدى البنوك

4971858نقــــــدية بالصنـــــدوق  

549 82419 27جارى بنك بيريوس بالجنيه المصرى

265 183234 558جارى بنك بيريوس بالدوالر األمريكي

215 63344 46ودائع بنك بيريوس بالجنيه المصرى

633 137299 888

888 137299 633مجموع األصول المتداولة

888 137299 633مجموع األصول  

مال الجمعية

299 638273 298

333 50026 340

638 137299 633إجمالى مال الجمعية

اإللتزامات المتداولة

0250خصم من الغير- مصلحة الضرائب 

0250مجموع اإللتزامات المتداولة

888 137299 633إجمالى مال الجمعية واإللتزامات

أمين الصندوق

محمود صالح الدين

(                                 )

فائض اإليرادات عن المصروفات للعام الحالى

                       اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية

أحمد مصطفى شوقىمحمد محمود النفراوى

(                            )(                                    )

البيـــــــــــــان

2016 ديسمبر 31قائمة المركز المالى فى 

رئيس مجلس اإلدارة مراقب الحسابات

مجموع النقدية بالصندوق ولدى البنوك

(مرحل من العام السابق)فائض اإليرادات عن المصروفات 



جمعية الضرائب العربية

(منظمة أجنبيه غير حكومية)

2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

إيرادات النشاط

500600 2(بالجنيه المصرى)رسوم التسجيل واإللتحاق 

4500(بالدوالر األمريكى)رسوم التسجيل واإللتحاق 

160 0007 5(بالجنيه المصرى)اإلشتراك السنوى زمالة 

100 2002 7(بالدوالر األمريكى)اإلشتراك السنوى زمالة 

800 3351 1(بالجنيه المصرى)اإلشتراك السنوى عضوية 

4500(بالدوالر األمريكى)اإلشتراك السنوى عضوية 

660 93511 16مجموع إيرادات النشاط

418 4182 2فائدة ودائع

092 82719 315فروق تقييم عمالت أجنبية

170 18033 335مجموع اإليرادات

يخصم منه

مصروفات النشاط

000 05اتعاب مهنية

292 3141 1مصروفـــــــــــــــات بريـــــــــــــــــد

32140أدوات كتابيــــــــــة ومطبـــــــوعــات

150ضيــــــــافـــــــــــة ونثريـــــــــــــات

320399مصروفــــــــــات وعمـــــوالت بنكية

831 6816 1مجموع مصروفات النشاط

340 50026 333فائض اإليرادات عن المصروفات 

أمين الصندوق

محمود صالح الدين

(                          )

قائمة اإليرادات والمصروفات

2016 /12 /31 إلى 2016 /1 /1عن الفترة من 

مراقب الحسابات

(                            )

رئيس مجلس اإلدارة

(                                )

أحمد مصطفى شوقىمحمد محمود النفراوى

البيــــــــــــــان

                       اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية



2015 ديسمبر 201631 ديسمبر 31

جنيه مصرىجنيه مصرى

299 888274 317

يضاف إليه

2 500600

4500

5 0007 160

7 2002 100

1 3351 800

4500

16 935285 977

2 4182 418

315 82719 092

0250

635 068307 737

250250

320399

0769

1 3616 432

1 9317 850

1 9317 850

633 137299 888

(                                 )

جمعية الضرائب العربية

(منظمة أجنبيه غير حكومية)

مجموع المقبوضات

تحصيالت من اإليرادات

2016/ 1/ 1رصيد النقدية بالصندوق ولدى البنوك فى 

(بالجنيه المصرى)رسوم التسجيل واإللتحاق 

قائمة المقبوضات والمدفوعات

2016 /12 /31 إلى 2016 /1 /1عن الفترة من 

المقبوضات

(بالدوالر األمريكى)اإلشتراك السنوى عضوية 

(                                    )

مراقب الحسابات

(                                 )

أمين الصندوق

(                                 )

ضرائب خصم من الغير محصلة

مصروفات أخرى

المدفوعات

ضرائب خصم من الغير مسدد

محمد محمود النفراوىمحمود صالح الدين

                       اإليضاحات المرفقة متممة للقوائم المالية

أحمد مصطفى شوقى

رئيس مجلس اإلدارة

(بالدوالر األمريكى)رسوم التسجيل واإللتحاق 

(بالجنيه المصرى)اإلشتراك السنوى زمالة 

(بالدوالر األمريكى)اإلشتراك السنوى زمالة 

(بالجنيه المصرى)اإلشتراك السنوى عضوية 

مجموع مصروفات النشاط

مصروفات النشاط

فروق تقييم عمالت أجنبية

مجموع المدفوعات

2016/ 12/ 31رصيد النقدية بالصندوق ولدى البنوك فى 

يخصم منه

مصروفات مؤتمرات وندوات

مصروفات وعموالت بنكية

فائدة ودائع
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