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 -Aاﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻷﻋﻤﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
ﺷﺮآﺔ ..........................
ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ  /اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.......................
ﻳﻴﺮاﻋﻰ اﺧﻄﺎر اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج رﻗﻢ  ٣٢ﻓﺤﺺ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت و أى ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﺧﺮى
أو ًﻻ :اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻼﻏﺮاض ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ
-١
*أﺻﻮل ﺗﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
• اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ أول اﻟﻤﺪة .
• اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .
• اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .
• اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم .
• ﻣﺠﻤﻊ اﻻهﻼك اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ أول اﻟﻤﺪة .
• اﻻهﻼك اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ .
• ﻣﺠﻤﻊ إهﻼك اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات .
• ﻣﺠﻤﻊ إهﻼك أﺧﺮ اﻟﻤﺪة .
• ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم .
*أﺻﻮل ﺗﻬﻠﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺎس اﻹهﻼك ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
• ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة أول اﻟﻤﺪة .
• اﻷﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .
• ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﺪهﺎ أو هﻼآﻬﺎ.
• اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺهﻼك وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺎس اﻹهﻼك .
• اﻹهﻼك اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ .
• رﺻﻴﺪ أﺳﺎس اﻹهﻼك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم .
 – ٢ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺤﺮآﺔ اﻻﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ دﻓﺘﺮﻳﺎ.
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 – ٣ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﺎﻷﺿﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ و اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻸﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻗﻴﻤﺔ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺿﺎﻓﺔ .
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد إﺿﺎﻓﺎت ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎن ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ -:
• أﺳﻢ اﻟﻤﻘﺎول .
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ.
• ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ .
• ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ و اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺑﻴ ﺎن ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ
اﻻﺳﺘﻴﺮادﻳﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ -:
• ﻧﻮع وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺻﻞ .
• رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺎدة اﻻﻓﺮاج اﻟﺠﻤﺮآﻰ.
• ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮى  ،ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.
• ﻗﻴﻤﺔاﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ  ،ﻗﻴﻤﺔ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت .
• ﻗﻴﻤﺔ أى ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﺧﺮى ﺗﺬآﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﻤ ﺖ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟ ﺸﺮآﺔ )اﻟﻤ ﺸﻐﻮﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ(
ﻳﺘﻢ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨ ﺎ ﺑﻴ ﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠ ﻰ ﻳﻮﺿ ﺢ ﻧ ﻮع و ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻻﺻ ﻞ  ،ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻻﺻ ﻞ ﻣﺒﻮﺑ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﺑﻨ ﻮد
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻸﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ.
 – ٤ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﻮد اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﻠﻰ.:
• ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد.
• ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ) اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻊ
اﻻهﻼك اﻟﺪﻓﺘﺮى ( .
• ﺻﺎﻓﻰ ا ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﻮد اﻻﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إهﻼآﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎ ﺑﺖ ) اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ة ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻊ ا ﻻ هﻼك
اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ( .
2
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• ﺛﻤﻦ اﻟﺒﻴﻊ او ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.
• اﻻرﺑﺎح او اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد.
• اﻟﻔﺮوق اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻻﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إهﻼآﻬﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ .
 -٥ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺨﺮﻳﺪهﺎ أو ﺗﻜﻬﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻠﺘﻜﻬﻴﻦ ﻟﻺﻃﻼع
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺤﺺ .
 – ٦ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﻬﺪاﻩ – إن وﺟﺪت. -
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺤﺮآﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﺸﺮوع ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪﻩ ﻣﺒﻮﺑ ﺎ ﺣ ﺴﺐ ﺑﻨ ﻮد اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔاﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺮآﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
• رﺻﻴﺪ اول اﻟﻤﺪة.
• اﻻﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
• اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
• رﺻﻴﺪ اﺧﺮ اﻟﻤﺪة.
ﻣﻊ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻼﺿﺎﻓﺎت و اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﻓ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد اﺿ ﺎﻓﺎت ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤ ﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺗﻤ ﺖ ﺑﻤﻌﺮﻓ ﺔ اﻟ ﺸﺮآﺔ)اﻟﻤﺸﻐﻮﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧ ﻮع و ﻃﺒﻴﻌ ﺔ و ﺗﻜﻠﻔ ﺔ اﻟﻤ ﺸﻐﻮﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣﺒﻮﺑ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﺑﻨ ﻮد
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻣﻊ ﺗﺤﻬﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﻓﻰ رؤوس أﻣﻮال ﺷﺮآﺎت
 ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
 أﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻧﻮع اﻟﻮرﻗﺔ . ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ  /ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﻪ . اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ . اﻟﻘﻴﻤ ﺔﻓﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ  ،ﻣ ﺼﺪر اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ) أﺳ ﻌﺎر ﺑﻮرﺻ ﺔ  ،أﺧ ﺮﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ( .
 ﻓﺮوق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .3
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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 اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت أواﻻرﺑﺎح أو اﻻﻳﺮادات أو اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ . آﺸﻮف اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ أﻣﻨﺎء اﻟﺤﻔﻆ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺪرﺟﻪ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ .
 ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﻋ ﺪد اﻻﺳ ﻬﻢ  ،اﻟﻘﻴﻤ ﺔ اﻟ ﺴﻮﻗﻴﺔ ،اﻟﻘﻴﻤ ﺔ
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ .
 ﺑﻴﺎن ﺑﺄرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ واﻟﻔﺮوق اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻘﻴ ﺪة
ﻓﻰ ﺳﻮق اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
 ﻧﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺮاء ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺮوق إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺸﺮآﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻰ :
 اﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ  ،اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ . ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت . ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ هﺬة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات . اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ . اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺪدة ﺑﺎﻟﺨﺎرج اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺼﺮى .راﺑﻌﺎ  :اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﺑﻴ ﺎن ﺗﻔ ﺼﻴﻠﻲ ﻳﻮﺿ ﺢ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎﻣﻼت ﻣ ﻊ اﻻﻃ ﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ) ان وﺟ ﺪت (
ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﻔﺤ ﺺ ..........ﻣﻮﺿ ﺤﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻧ ﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ
وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
 ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أرﺻﺪة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
 ﺻﻮرة ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺔ و اﻻﻃﺮاف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ.
 ﺑﻴ ﺎن ﺗﻔ ﺼﻴﻠﻰ ﻳﻮﺿ ﺢ اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ و اﻟﺪاﺋﻨ ﺔ ﻻﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻻدارة ﺑﺤﻴ ﺚ
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻰ:
4
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اﺳﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة. ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.ﺧﺎﻣﺴﺎ  :ﺟﺮد وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺰون

 ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﺮد ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺰون ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ) ﻣﻦ واﻗﻊ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﻨﻒ ( . اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻣﻦ واﻗﻊ آﺸﻮف اﻟﺠﺮد اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ . اﻟﻔﺮوق وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ) إن وﺟﺪت ( وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔﺑﻬﺬة اﻟﻔﺮوق و أﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
 ﺗﺠﻬﻴﺰ آﺸﻮف ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺰون ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
 اﻟﻜﻤﻴﺔ . ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ . اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ . ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة . ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮوق اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ وأﺛﺮهﺎﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
 ﺑﻴ ﺎن ﺑﻜﻤﻴ ﺔ وﻗﻴﻤ ﺔ اﻻﺻ ﻨﺎف اﻟﺘﺎﻟﻔ ﺔ واﻟﺮاآ ﺪة واﻻﺻ ﻨﺎف ﺑﻄﻴﺌ ﺔ اﻟﺤﺮآ ﺔ
وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺼﺮف ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺎزن ﻳ ﺘﻢ
إﻋﺪاد ﺑﻴﺎن ﻳﺤﺪد اﻻﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ وﺟ ﻮد ﺑ ﻀﺎﻋﺔ أﻣﺎﻧ ﺔ ﻳ ﺘﻢ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨ ﺎ ﺑ ﺸﻬﺎدة ﺗﻮﺿ ﺢ ﺗﻔ ﺼﻠﻴﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬ ﺎ
وآﻤﻴﺘﻬﺎ .
ﺳﺎدﺳﺎ  :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق و اﻟﺒﻨﻮك
5
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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 ﺗﺠﻬﻴﺰﻣﺬآﺮات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ و اﻟ ﺸﻬﺎدات اﻟ ﻮاردة ﻣ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺒﻨ ﻮك
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮآﺔ واﻟﺘﻰ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ أرﺻ ﺪة اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت ﺑﻜﺎﻓ ﺔ اﻧﻮﻋﻬ ﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
 ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﺮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
ﺳﺎﺑﻌﺎ  :اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨ ﻮك و اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻐﻴ ﺮ ) إن وﺟ ﺪت( ﻣ ﻊ
إﻋﺪاد ﺑﻴﺎن ﻳﺘﻀﻤﻦ آﺎﻻﺗﻰ:
 اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ او اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻘﺮض او اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ. ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض او اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ. ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض او اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ. ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﻘﺮض او اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ. ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة. ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ و اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم. ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﺮوض  ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ . ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ .ﺛﺎﻣﻨﺎ  :اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺻﻮل واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

ﺑﻴﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺻﻮل وﺣﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
 رﺻﻴﺪ أول اﻟﻤﺪة .
 اﻟﻤﻜﻮن ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .
 اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .
 رﺻﻴﺪ أﺧﺮ اﻟﻤﺪة .
ﺗﺎﺳﻌﺎ  :ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎﻳﻠﻰ :
 رﺻﻴﺪ أول اﻟﻤﺪة .
6
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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 ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أو اﻟﺪاﺋﻨﺔ .
 رﺻﻴﺪ أﺧﺮ اﻟﻤﺪة .
ﻋﺎﺷﺮا :اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﻳﺘﻢ ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻰ :
 ﻣﻮاﻓ ﺎة اﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮآﺔ )اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ وﻗﺎﺋﻤ ﺔ اﻟ ﺪﺧﻞ ...............
واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ(
 ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻜﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﺔ وﻣﺮدودات اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﺷﻬﻮر اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺒﻮﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻮع آﻞ ﺻﻨﻒ .
 ﺑﻴ ﺎن ﺑ ﺎﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﺷ ﻬﺮﻳﺎ ﺑ ﺈﻗﺮارات ﺿ ﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﻴﻌ ﺎت ﻣ ﻊ إﺟ ﺮاء اﻟﺘ ﺴﻮﻳﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ هﺬة اﻹﻳﺮادات ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .
 ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى ﻣﺒﻮﺑﺎ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ .
 ﺑﻴﺎن ﺑﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ آﻞ ﺻﻨﻒ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 رﺻﻴﺪ أول اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ . اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم . اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم . رﺻﻴﺪ أﺧﺮ اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ . ﺑﻴــﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺒﻮﺑﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﻣ ﺎ
ﻳﻠﻲ :
 ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ) ﻣﺤﻠﻰ  ،ﻣﺴﺘﻮرد ( اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ . اﻹهﻼآﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط . ﺑﻨﻮد اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﺧﺮى ) ﺗﺬآﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ( . اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻰ ﻣﺨﺰون . ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﺎﻣﺎت أو ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺑﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ ﺗﻢ اﺳﺘﻴﺮادهﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻻﺳﺘﻴﺮادﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﻧﻮع اﻟﺨﺎﻣﺎت أو اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة . رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺎدة اﻻﻓﺮاج اﻟﺠﻤﺮآﻰ.7
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ
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 ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺗﻮرة ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮى  ،ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم. ﻗﻴﻤﺔاﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮآﻴﺔ  ،ﻗﻴﻤﺔ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت . ﻗﻴﻤﺔ أى ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﺧﺮى ﺗﺬآﺮ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ . ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﻬﻮر اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺒﻮﺑﺎ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ
آﻞ ﻣﺼﺮوف .
 ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﻬﻮر اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺒﻮﺑﺎ ﺣﺴﺐ
ﻃﺒﻴﻌﺔ آﻞ ﻣﺼﺮوف .
 ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺨﺎرج ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ إﺗﺎوات أو ﻋﻮاﺋﺪ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ  ،اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ  ،ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﻊ .
 ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﺒﻨﻮد اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻨﺸﺎط وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ .
 ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻘﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺎت و اﻷﺟ ﻮر و ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ و ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﻤﺰاﻳ ﺎ اﻟﻌﻴﻨﻴ ﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت و آﺬﻟﻚ ﺻ ﻮرة ﻣ ﻦ آ ﺸﻮف ﺗ ﺴﻮﻳﺔ ﺿ ﺮﻳﺒﺔ آ ﺴﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
 ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﺰاءات و اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
 ﺑﻴﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻦ ﺣﺼﻠﻮا
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎهﺎ رؤﺳﺎء و اﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻻدارة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻻداري /
و ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻻداري ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ .
 ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )إن وﺟﺪت( .
 ﺑﻴﺎن ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
 ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻻرﺻﺪة ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻻﺧـﺮى ﻓـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟ ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ
.
 ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ و اﻷﻟﺘﺰﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ .
 ﺑﻴ ﺎن ﺑﻘﻴﻤ ﺔ اﻻرﺻ ﺪة اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ و اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻓ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ
اﻟﻌﺎم )آﺴﺐ ﻋﻤﻞ-دﻣﻐﺔ-ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ . (.....
 ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺒﻊ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .
8
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ
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 ﺳﻨﺪ اﻻﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﺸﺮآﺔ ﺑﺈﻳﺔ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ .
 ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟ ﻮد أﻧ ﺸﻄﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻻﻋﻔ ﺎء اﻟ ﻀﺮﻳﺒﻰ ) إن وﺟ ﺪت ( ﻳ ﺘﻢ إﻋ ﺪاد
ﺑﻴﺎن ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﺑﺈﻳﺮادات وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ هﺬة اﻻﻧﺸﻄﺔ .
 ﺑﻴﺎن ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ وآﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻧﺸﺎط اﻟ ﺸﺮآﺔ
) إن وﺟﺪت ( .
اﻟﺤﺎدى ﻋﺸﺮ  :ﻋــﺎم
ﻣﻮاﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة. ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ  /ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ. ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت )ﺧﻄﺎب اﻻدارة( اﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ رد ادارةاﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻤﺎ ورد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت)إن وﺟﺪت(.

9
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ
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B

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴـــــــﺔ

14

C

اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ
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D

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
أ /ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
أ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﻪ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ
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) (Dﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 D -١ﻓﺤﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت .
 D -2ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻓﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
 D -3دراﺳﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻜﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت واﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺆﻳﺪة وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ) اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻤﺆﺷﺮات وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
-

ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺜﻴﻠﺔ

-

اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺸﺎط .

) وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ (.
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗﺠﺎهﺎت و إﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ.
) وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( .

ﺍﻟﻮﺯﻳﺮاﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻧﺎﺋﺐ ﻧﺎﺋﺐ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

1

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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 D -1ﻓﺤﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ رأﻳﺔ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
......................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
......................................

* إﻳﻀﺎح
ﺗﺪرج ﺑﻤﻠﺨﺺ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮاﺟﺐ أﺧﺬهﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮاﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻧﺎﺋﺐ ﻧﺎﺋﺐ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

2

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
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 D - ٢ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻓﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎة ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،وﺗﺘﻤﺜﻞاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻟﻐﺮض إﻋﺪاد
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
) ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت أو ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ (.
 اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........................................................

 اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........................................................

* إﻳﻀﺎح
ﺗﺪرج ﺑﻤﻠﺨﺺ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮاﺟﺐ أﺧﺬهﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻗﺮار اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ

ﺍﻟﻮﺯﻳﺮاﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻧﺎﺋﺐ ﻧﺎﺋﺐ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

3

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
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 D-3اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أوﻻ :اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ :
-١

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

 -٢ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
 -٣ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
*ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ  ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮارد اﻟﻤﻨﺸﺄة )اﻷﺻﻮل( واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮارد
)اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت( ،وﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوع  .وﺗﺒﻨﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ أﺳﺎﺳﻲ وهﻮ:
اﻷﺻﻮل – اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت = ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
*ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ رﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ  ،وﻗﻴﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ .
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ = ) اﻹﻳﺮادات +اﻷرﺑﺎح ( – ) اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت  +اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ(
• ﺗﺴﺠﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻬﺎ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﺎة  ،وﺗﻮﻓﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ آﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻣﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺷﻜﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈن ﻏﺮﺿﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ :
هﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ آﺄﺣﺪ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ) أي آﺒﺪﻳﻞ أو ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ
وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﺧﺮى (
وﺗﺼﻨﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻮﻋﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﺍﻟﻮﺯﻳﺮاﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻧﺎﺋﺐ ﻧﺎﺋﺐ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

4

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
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 -١ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ
 -٢ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗﺠﺎهﺎت
• اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻓﻘﻲ
•

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮأﺳﻲ

 -٣اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ

 -١ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ أﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ وﺟﻮدهﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻘﻮل واﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ  ،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ،وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع وﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻔﻴﺪة واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻘﺪرة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪهﺎاﻟﺸﺮآﺔ.
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ.وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻵﺗﻲ :
أوﻻ  :ﻗﻴﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻗﻴﺎس ﺣﺮآﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﻗﻴﺎس اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ.
راﺑﻌﺎ  :ﻗﻴﺎس ﻣﺮآﺰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ  :اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق.

ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻧﺎﺋﺐ ﻧﺎﺋﺐ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

5

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
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اوﻻ  :اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اهﻤﻴﺘﻬﺎ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ

هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺤﻴﺔ آﻞ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت.

هﺎﻣﺶ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺮﺑﺢ

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ آﻞ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت.
وﺗﺴﺘﺨﺪم آﻤﻘﻴﺎس ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻰ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج

ﺗﺸﻴﺮ هﺬة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻰ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج

اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج

ﺗﺸﻴﺮ هﺬة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج .

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻰ اﻻﻧﺘﺎج

آﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم
آﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج

ﺗﺸﻴﺮ هﺬة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ
ﻣﺘﺮ-وﺣﺪة( ﻓﻰ آﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج .

)ك -

ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻰ آﻤﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺎج

آﻤﻴﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
آﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج

ﺗﺸﻴﺮ هﺬة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎهﻤﺔ
وات ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻰ آﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج .

اﻟﻜﻴﻠﻮ

ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻰ آﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج

ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
آﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج

ﺗﺸﻴﺮ هﺬة اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ .

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ  +اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل

ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻗﻴﺎس رﺑﺤﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
واﻟﺪاﺋﻨﻮن.

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

ﻣﻌﺪل دوران اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل

اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻧﺎﻗﺼ ًﺎ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب اﻻﻗﺘﺮاض ﺑﻤﻌﺪل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺠﻤﻊ ﻻﺳﻬﻢ راس اﻟﻤﺎل
اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم

ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل  .آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت واﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺎة.

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا /ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

6

ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ  ،وﺗﻘﻴﺲ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﻪ
ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ .
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺮآﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮاردهﺎ.

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  :اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ ﺣﺮآﺔ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ) ﻣﻌﺪل اﻟﺪوران (
اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ

ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﻼء ) ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ (

اﻋﻤﺎر اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ

365ﻳﻮم
ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻌﻤﻼء

* ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﺨﺰون
أ -ﻣﻌﺪل دوران اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
) ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ (

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺨﺰون اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ

ﺗﺸﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﺰون وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ﻣﺮات ﺑﻴﻊ
اﻟﻤﺨﺰون ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
وﺟﻮد ﻧﻘﺺ او زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺰون.

ب-ﻣﻌﺪل دوران اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺘﺎم
) ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ (

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺨﺰون اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺘﺎم

ﺗﺸﻴﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺨﺰون وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ﻣﺮات ﺑﻴﻊ
اﻟﻤﺨﺰون ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .وﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
وﺟﻮد ﻧﻘﺺ او زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺰون.

ج-ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم
) ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ(

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم

ﺗﺸﻴﺮ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ﻣﺮات اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻮاد
اﻟﺨﺎم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.

د-ﻋﺪد اﻳﺎم ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺨﺎم

365ﻳﻮم
ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﺨﺰون

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ زﻳﺎدة او ﻧﻘﺺ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺰون

ﻣﻌﺪل دوران رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ

اﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻂ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻧﺴﺒﺔ آﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ اﻻﺻﻮل
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

آﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

7

اهﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻤﻼء واوراق اﻟﻘﺒﺾ  .وﺗﻌﺒﺮ
هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻋﺪد اﻻﻳﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﻼء

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ آﻞ اﺻﻞ ﻣﺘﺪاول اﻟﻰ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
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ﺛﺎﻟﺜﺎ  :اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻻﺟﻞ
اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ

اهﻤﻴﺘﻬﺎ

ﻧﺴﺒﺔ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
) اﻟﺘﺪاول (

اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮ وﺗﻌﺘﺒﺮ
هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻜﻔﺎﻳﺔ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
) اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ (

اﻻﺻﻮل اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
اﻻﻟﺘﺰﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺻﻮل ﺳﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺘﺪاول  ،وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻔﻴﺪة آﺎﺧﺘﺒﺎر
ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول.

راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻰ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل

راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل

ﺗﺸﻴﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل
وآﺬا ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﻮﻟﺘﻬﺎ .

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

8

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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راﺑﻌﺎ  :اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﺮآﺰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل

ﺗﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وآﻀﻤﺎﻧﻪ ﻟﻠﺪاﺋﻨﻮن .

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل

ﺗﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺪاﺋﻨﻮن وﺗﻤﺘﺪ اﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻰ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ) اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ  -اﻟﻰ -
ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

ﺗﻘﻴﺲ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ
اﻟﺪاﺋﻨﻮن واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ)
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ(

اﻻﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻰ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

اﻻﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺰﻳﺎدة او ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ.

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻻﺳﻬﻢ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
ﻋﺪد اﺳﻬﻢ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﺗﻮﺿﺢ ﻋﺪد ﺟﻨﻴﻬﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻟﻜﻞ
ﺳﻬﻢ.

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

9

اهﻤﻴﺘﻬﺎ
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ﺧﺎﻣﺴﺎ  :اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق
اهﻤﻴﺘﻬﺎ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ

ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻌﺮ اﻻرﺑﺎح ) اﻟﻤﺮآﺒﺔ(

ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ
ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﻬﻢ

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﻟﺤﺴﺎب رﺑﺤﻴﺔ آﻞ
ﺳﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ آﻤﺮﺷﺪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ دﻓﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ .

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮزع واﻟﻤﺪﻓﻮع

اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮزع ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻬﻢ

ﺗﻘﻴﺲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻤﻮزع.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻬﻢ

اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﻮزع ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي
ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ

ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻜﻞ
ﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﻬﻢ راس اﻟﻤﺎل .

ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ :
ﻣﺮﻓﻖ رﻗﻢ ) (١ﻳﻮﺿﺢ آﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ (

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

10
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 -٢ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗﺠﺎهﺎت
 ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ أو ﻗﻨﺎة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻬﻮر وﻣﻘﺎرﻧﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔاﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ
اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺠﺎري وﺑﻴﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺠﺎريﻣﻊ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ .
 ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻧﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ هﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ وآﺠﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ
اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻴﻪ.

وﻳﻨﻘﺴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗﺠﺎهﺎت إﻟﻰ :
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻓﻘﻲ
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮأﺳﻲ

ﺍﻟﻮﺯﻳﺮاﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻧﺎﺋﺐ ﻧﺎﺋﺐ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

11

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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* اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺘﺎن أو أآﺜﺮ. ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أرﺻﺪة اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ. اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ آﺒﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲاﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻓﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ آﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺎوي=)رﺻﻴﺪ اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﻞ اﻟﻔﺤﺺ – رﺻﻴﺪ اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﺤﻞ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ أو اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ.
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺣﺪث ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺤﺮاف آﺒﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲاﻟﻔﺤﺺ ﻣﻊ رﺑﻂ هﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻴﻜﻮن أآﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻠﺒﻨﻮد ﻣﺤﻞ اﻟﻔﺤﺺ .
* ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ ] اﻧﻈﺮ ﻣﺮﻓﻖ رﻗﻢ )-٢أ( و )-٢ب( ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻓﻘﻲ [
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* اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮأﺳﻲ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 هﻮ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ آﻞ ﺑﻨﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ آﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ  ،وهﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪﺑﻤﺒﻠﻎ اﻷﺳﺎس  ،وﻣﺒﻠﻎ اﻷﺳﺎس هﺬا ﻳﺴﺎوي داﺋﻤﺎ  %١٠٠وﻳﻜﻮن ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎدل ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل  ،وﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺈﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ،وﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ
اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.
 ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات و اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﺮأﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺜﻴﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ وﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.* ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮأﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 -١اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
 ﻧﺴﺐ آﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻷﺻﻮل ) اﻷﺻﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ – اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ( إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲاﻷﺻﻮل ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 ﻧﺴﺐ آﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ] اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ – اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ [ إﻟﻰإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .
 ﻧﺴﺒﺔ آﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 -٢ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
 ﻧﺴﺐ آﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ) اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ( ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
* ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ ] ﻣﺮﻓﻖ رﻗﻢ )-٣أ( و )-٣ب( ﻟﺒﻴﺎن أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮاﺳﻲ [

ﺍﻟﻮﺯﻳﺮاﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻧﺎﺋﺐ ﻧﺎﺋﺐ
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 -٣اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ
• هﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﻠﻎ أو
رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.
• ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ .
• ﺗﻮﻓﺮ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ دﻟﻴﻼ ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ) وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺪ اﻹهﻼك ( وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺘﻐﻴﺮات آﺜﻴﺮة ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن اﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﺼﺪرًا ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﻗﻮي ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻪ ﻟﻔﺘﺮات ﻻﺣﻘﻪ آﺜﻴﺮة ﻣﺜﻞ ) اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﺳﻨﺪات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ (.

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮاﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻧﺎﺋﺐ ﻧﺎﺋﺐ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
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14

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ

30

ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٢
ﻋﺎم ٢٠٠٢
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ

ﻋﺎم ٢٠٠١
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ

أﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺪﻳﻨﻮن

501
2.367
18.461

672
2.581
17.932

ﻣﺨﺰون

13.932

11.908

35.261

33.093

أﺻﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺪﻳﻨﻮن
ﺷﻬﺮة اﻟﻤﺤﻞ
ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻗﺮوض
داﺋﻨﻮن
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻗﺮوض ﻣﺨﺼﻮﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى وﻣﺨﺼﺼﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
رأس اﻟﻤﺎل
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
أرﺑﺎح ﻣﺤﺘﺠﺰة

22.987
2.061
897
1.531
1.443

23.832
3.984
618
1.791
837

28.919

31.062

64,180

64.155

3.704
19,870

6400
20.063

23.574

26.463

15.598
1.974

17.271
2.546

17.572

19.817

41.146

46280

ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ  -اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

12,000
3.636
5.419
21.055
1.979

11,400
2.386
3.268
17.054
821

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

23.034
64,180

17.875
64.155

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
أ  /ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2002
ﻋﺎم 2002
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ
98.462

إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻋﺎم 2001
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
94.317

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

][82.515

][80.805

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻴﻌﻴﻪ وإدارﻳﺔ

][7.877

][7.545

أرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
إﻳﺮادات أﺧﺮى
ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى

][90.932
8,070
2.007
][3.429

][88.350
5.967
1.572
][2.627

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺔ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ﺣﺼﺔ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

6.648
467

4.912
587

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

7.115
][2.419

5.499
][2.564

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

4.696
][669

2.935
ـــــ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

4.017

2.935

ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

][376

][219

3.641

2.716

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
واﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٢
ﻋﺎم ٢٠٠٢
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ

7.115

ﻋﺎم ٢٠٠١
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
5.499

ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
إهﻼك اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﺳﺘﻬﻼك اﻷﺻﻮل
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ

3.151

2.329

ﺧﺴﺎﺋﺮ) أرﺑﺎح ( ﺑﻴﻊ أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ

192

][276

ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺆﺟﻠﺔ

143

487

ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ

][2.400

][2.691

اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰون
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ

][2.024
][529

][576
][217

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

][500

][500

اﻟﺰﻳﺎدة ) اﻟﻨﻘﺺ ( ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ

][402

23

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻗﺒﻞ
اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

4.746

4.078

اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻣﻘﺒﻮﺿﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﻘﺒﻮﺿﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﻘﺒﻮﺿﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻣﺪﻳﻨﻴﻦ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﺸﺮاء ﺷﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺸﺮاء ﺑﻬﺎ
اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ  -ﻣﻘﺒﻮﺿﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد
إﺟﺒﺎري ﻷﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ

601
2.101
][2.716
][178
214
][279
][1.145

1.481
ــــ
][1.915
][243
679
][100
][515

][650

][1.404

900

ــــ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

][1.152

][2.017

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
أ  /ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
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32

33

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺑﻨﻮك ﺳﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف
ﻣﻘﺒﻮﺿﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻗﺮوض
ﻣﻘﺒﻮﺿﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ راس اﻟﻤﺎل
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ أﻗﺴﺎط ﻗﺮوض
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

224
1,500
1,600
][6.000
][289
][800

100
4,500
ـــ
][5.500
][396
][750

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

][3.765

][2.046

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اول اﻟﻤﺪة

][171
672

15
657

اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٢

501

672

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
أ  /ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ

18

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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34

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٠٢
ﻋﺎم ٢٠٠٢
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﺔ

ﻋﺎم ٢٠٠١
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ

أرﺑﺎح ﻣﺤﺘﺠﺰة أول اﻟﻤﺪة

3.268

1.092

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
واﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم

3.641

2.716

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت

ـــ

260

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ

6.909

4.068

اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻤﺠﻨﺒﺔ أو اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ

][990

][800

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤﻮﻟﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت

][50

ـــ

أرﺑﺎح ﻣﺤﺘﺠﺰة أﺧﺮ اﻟﻤﺪة

5.419

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
أ  /ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
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ﻣﺮﻓﻖ رﻗﻢ )(١
آﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻮﺿﺢ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎب وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:

) (١ﻧﺴﺒﺔ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ) اﻟﺘﺪاول (
ﺗﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ) اﻟﺘﺪاول ( اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ .
وﺗﻌﻜﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺪرة اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ.
ﻧﺴﺒﺔ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ) اﻟﺘﺪاول ( = اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2002و  2001ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺤﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :
٢٠٠١

٢٠٠٢
٣٥٫٢٤١

١٫٢٥ = ٣٣٫٠٩٣

= ١٫٥

٢٦٫٤٦٣

٢٣٫٥٧٤

ﺗﺸﻴﺮ زﻳﺎدة اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

) (٢ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺨﺰون
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﺨﺰون وﻋﺪد أﻳﺎم ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺨﺰون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺨﺰون ٠وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺐ
اﻟﻤﺨﺰون ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻟﺸﺮآﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺨﺰون أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم.
ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﺨﺰون = ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺨﺰون

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ

36

٣٦٥

ﻋﺪد أﻳﺎم ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺨﺎم =

ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﺨﺰون
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٢ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻤﺨﺰون :
٨٢٫٥١٥

=

) ( ١٣٫٩٣٢ + ١١٫٩٠٨

٨٢٫٥١٥

= ٦٫٤

١٢٫٩٢٠

٢
ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺗﺸﺘﺮى وﺗﺒﺎع أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﺮات آﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٢ﻳﻜﻮن ﻋﺪد أﻳﺎم ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺨﺎم:
٣٦٥

=

 ٥٧ﻳﻮم

٦٫٤
ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ٥٧ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺨﺎم  ،وﺗﺘﻮﻗﻒ آﻔﺎﻳﺔ ﻋﺪد أﻳﺎم ﺗﻐﻄﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺨﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

) (٣ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل .وﺗﻌﻜﺲ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺪى
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻮاردهﺎ.
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ = إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ  ٢٠٠٢و  ٢٠٠١ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺤﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :

٢٠٠٢
٤١٫١٤٦

٢٠٠١
٤٦٫٢٨٠

= %٦٤٫١

٦٤٫١٨٠

= %٧٢٫١

٦٤٫١٥٥

اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ  ٧٢٫١ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ٢٠٠١إﻟﻰ  ٦٤٫١ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ٢٠٠٢ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻄﺮ اﻗﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ  ،ﺣﻴﺚ أن ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺄﺗﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻓﻼس.

ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ اﻟﻮزﻳﺮ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻣﺴﺘﺸﺎر
ﻧﺎﺋﺐ ﻧﺎﺋﺐ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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) (٤ﻧﺴﺒﺔ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ
ﺗﺴﺎوي ﻧﺴﺒﺔ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت  ،وﻳﻈﻬﺮ هﺎﻣﺶ
اﻟﺮﺑﺢ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪت ﻣﻦ اﻹﻳﺮاد وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻦ أداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
=

هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ  ٢٠٠٢و  ٢٠٠١ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺤﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ هﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :
٢٠٠٢
٣٫٦٤١

٢٠٠١
٢٫٧١٦

= ٣٫٧

٩٨٫٤٦٢

= ٢٫٩

٩٤٫٣١٧

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات .

* إﻳﻀﺎح
ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺬآﺮ داﺋﻤﺎ اﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺒﺔ واﺣﺪة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ ﺗﻜﻮن آﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ.

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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ﻣﺮﻓﻖ رﻗﻢ )-٢أ (
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ  -ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻓﻘﻲ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ٢٠٠٢
ﺑﺎﻻﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
اﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ
اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺪﻳﻨﻮن
ﻣﺨﺰون
اﺻﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﺟﻞ
اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺪﻳﻨﻮن
ﺷﻬﺮة اﻟﻤﺤﻞ
ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺻﻮل
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻗﺮوض
داﺋﻨﻮن
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﺟﻞ
ﻗﺮوض ﻧﺎﻗﺼًﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺧﺮى وﻣﺨﺼﺼﺎت
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
راس اﻟﻤﺎل
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ارﺑﺎح ﻣﺤﺘﺠﺰة
ﺣﻘﻮق اﻻﻗﻠﻴﺔ  -اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
أ /ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ

][171
][214
529
2.024
2.168
][845
][1.923
279
][260
606
][2.143
25

][2.696
][193
][2.889
][1.673
][572
][2.245
][5.134

600
1,250
2,151
1.158
5.159
25
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اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ٢٠٠١
%
][25.4
][8.3
3,0
17,0
6.6
][3.5
][48.3
45.1
][14.5
72.4
][6.4
0.1

][42.1
][1,0
][10.9
][9.7
][22.5
][11.3
][11.1

5.3
52,4
65,8
141,0
28.9
0.1
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ﻣﺮﻓﻖ رﻗﻢ )-٢ب(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ  -ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻓﻘﻲ
إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻴﻌﻴﺔ وإدارﻳﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
أرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
إﻳﺮادات أﺧﺮى
ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺔ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ﺣﺼﺔ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ٢٠٠٢
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
4.145
1,710
332
2.042
2.103
435
802
1736
][120

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ٢٠٠١
%
4.4
2.1
4.4
2.3
35.2
27.7
30.5
35.3
][20.4

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

1616
][145
1761
679

29.4
][5.7
60
100,0

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

1.082

36.9

157

71.7

925

34.1

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
واﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم

* اﻳﻀﺎح
ـ ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻌﺎم  ٢٠٠٢ﻣﺒﻠﻎ  ٣٫١٥١أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹهﻼك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ٢٫٣٢٩
اﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻌﺎم  ٢٠٠١وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ  ٨٢٢أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ] ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﺮﻓﻖ رﻗﻢ ).[ (١
وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻓﻘﻲ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
 -١زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻹهﻼك ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٨٢٢أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﺤﺚ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن
هﻨﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ااﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ أو زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺮاؤهﺎ
 -٢ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺧﺎﻃﺊ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻋﻠﻰ هﺬا ﻳﺠﺐ ﺑﺤﺚ وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻘﺎرن أرﻗﺎم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ.

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
أ /ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
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ﻣﺮﻓﻖ رﻗﻢ ) -٣أ(
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ  -ﺗﺤﻠﻴﻞ راﺳﻲ
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ٢٠٠٢
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
أﺻﻮل ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ
أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺪﻳﻨﻮن
ﻣﺨﺰون

0.8
3.7
28.8
21.7
55,0

أﺻﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﺪﻳﻨﻮن
ﺷﻬﺮة اﻟﻤﺤﻞ
ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ

35.8
3.2
1.4
2.4
2.2
45,0
100,0

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻗﺮوض
داﺋﻨﻮن

5.8
31,0
36.8

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻗﺮوض ﻧﺎﻗﺼًﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺧﺮى وﻣﺨﺼﺼﺎت

24.3
3.1
27.4
64.2

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ٢٠٠١
%
1,0
4,0
28,0
18.6
51.6
37.1
6.2
1,0
2.8
1.3
48.4
100,0

10,0
31.3
41.3
26.9
4,0
30.9
72.2

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
راس اﻟﻤﺎل
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
أرﺑﺎح ﻣﺤﺘﺠﺰة
ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ  -اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

18.7
5.7
8.4
3,0
35.8

17.8
3.7
5.1
1.2
27.8

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

100,0

100,0

* اﻳﻀﺎح
ﻳﻮﺿﺢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮاﺳﻲ اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وآﺬﻟﻚ
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .
وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻤﺨﺰون ﻗﺪ زاد ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻘﻴﺖ آﻤﺎ هﻲ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ وهﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺨﺰون ﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺒﻬﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺮآﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻮﺳﻢ ﻣﻌﻴﻦ .

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
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ﻣﺮﻓﻖ )-٣ب(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ  -ﺗﺤﻠﻴﻞ راﺳﻲ
إﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻴﻌﻴﺔ وإدارﻳﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
أرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
إﻳﺮادات أﺧﺮى
ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﺔ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ﺣﺼﺔ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ٢٠٠٢
ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
100,0
][83.8
][8,0
][91.8
8.2
2,0
][3.5
6.7
0.5

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ٢٠٠١
%
100,0
][85.6
][8,0
][93.6
6.4
1.7
][2.8
5.3
0.6

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

7.2
][2.5
4.7
][0,6

5.9
][2.8
3.1
00,00

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

4.1

3.1

][0,4

][0,2

3.7

2.9

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
واﻟﺨﺎص ﺑﻤﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻷم

*إﻳﻀﺎح
* ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻧﺮى أن هﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت و ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺒﻴﻊ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻓﺎﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرهﺎ ٨و ٩١ﺟﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت و ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈن اﻟﺸﺮآﺔ ﻓﻰ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ٦و ٩٣ﺟﻨﻴﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ  ،آﺬﻟﻚ ﻳﻼﺣﻆ أن ٧و ٣ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﻘﻴﺖ آﺼﺎﻓﻰ دﺧﻞ ﺳﻨﺔ
 ٢٠٠٢زﻳﺎدة ﻋﻦ ﺳﻨﺔ .٢٠٠١
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الرقابة الداخلية
مقدمة
الرقابة الداخلية ھي إجراءات تصمم من قبل إدارة المنشأة لمنع واكتشاف األخطاء
سواء المتعمدة أو غير المتعمدة و إمداد اإلدارة بتأكيدات معقولة بأن أصولھا يتم
الحفاظ عليھا من الخسارة واإلستخدام غير المصرح به باإلضافة إلى تحقيق أھداف
المنشأة التالية:
 فاعلية وكفاءة العمليات درجة الثقة في المعلومات المالية اإللتزام بالقوانين واللوائح المطبقةومما سبق يمكن تعريف الرقابة الداخلية ضمنيا بما يلي :
 مجموعة من الوسائل واإلجراءات التي بموجبھا تراقب اإلدارة أنشطةالمنشأة حيث أنھا سلسلة من اإلجراءات الداخلة في عملية إدارة أنشطة
أعمال المنشأة وليست مضافة إليھا.
 يتم إنجازھا بواسطة العاملين بالمنشأة يمكن أن توفر فقط تأكيد معقوال بالنسبة لتحقيق أھداف المنشأة.ھذا و يقوم المراجع بالتخطيط بأداء إختبارات الرقابة للحصول على أدلة المراجعة
الفعالة المتعلقة بفاعلية تصميم وتشغيل ھذه اإلجراءات من خالل عملية الرقابة
الداخلية في المنشأة والتي تعد أساس ألسلوب االعتماد على النظم بالنسبة لكل ھدف
من أھداف المراجعة
مكونات الرقابة الداخلية
تتكون الرقابة الداخلية من المكونات التالية:
 المخاطر الضريبية بيئة الرقابة المعلومات واالتصاالت أنشطة الرقابة*المخاطر الضريبية
يجب أن يتم تقييم المخاطر الضريبية التي يتضمنھا نشاط المنشأة عن طريق تقييم
تاريخ المنشأة من حيث مدى وجود خالفات مع مصلحة الضرائب وموقف القضايا
والخالفات المنظورة أمام لجان الطعن أو من خالل القضاء  ،وعن مدى وعى
اإلدارة في تقديراتھا لكافة المعامالت مع مصلحة الضرائب ومن مدى االلتزام
بتقديم كافة أنواع اإلقرارات في المواعيد المقررة ومدى وجود تعامالت مع شركات
تابعة أو شقيقة مقيمة أو غير مقيمة أو تعامالت مع األطراف المرتبطة .
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*بيئة الرقابة
تتكون بيئة الرقابة من عدة عوامل والتي تحدد أسلوب المنشأة وتأثيره على الوعي
الرقابي لدى األشخاص العاملين بالمنشأة وتتضمن عوامل بيئة الرقابة مما يلي:
 النزاھة والقيم األخالقية االلتزام بالكفاءة أنشطة مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة فلسفة اإلدارة و أسلوب التشغيل الھيكل التنظيمي توزيع السلطات والمسئوليات سياسات وممارسات الموارد البشرية*المعلومات واالتصاالت
وتعبر عن كيفية إنشاء المعاملة وقيدھا ثم ظھورھا في القوائم المالية وكيفية تبادل
المعلومات والبيانات من المستويات األقل إلى المستويات األعلى والعكس وتھتم
اإلدارة بالتأكد من أن المسئوليات اإلدارية يتم أخذھا بجدية وأيضا المعلومات
المتعلقة بكيفية تعامل كل شخص من داخل المنشأة مع الرقابة الداخلية ومع عمل
اآلخرين.
*المراقبة
توجه أنشطة المراقبة نحو تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية على مدار الوقت ويمكن
إجراء الرقابة الداخلية على مدار الوقت  ،ويمكن من خالل األنشطة القائمة أو
التقييمات المنفصلة أو مزيج من ھما والمراقبة الفعالة تھتم بتقديم تقرير عن أوجه
القصور في الرقابة الداخلية للمستويات العليا من إبالغ األمور الخطيرة إلى اإلدارة
أو مجلس اإلدارة أو اللجان المعنية في المنشأة.
*أنشطة الرقابة
تتمثل أنشطة الرقابة في السياسات واإلجراءات التي تساعد على توفير تأكيد بأن
توجيھات اإلدارة يتم إتباعھا .وتساعد األنشطة الرقابية على توفير بأنه يتم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لمعالجة أخطار عدم تحقيق أھداف المنشأة وتتم أنشطة الرقابة
على جميع المستويات وفي جميع الوظائف وتشمل سلسلة من األنشطة واإلجراءات
تتراوح ما بين الموافقات واإلعتمادات والتسويات و الفصل بين المسئوليات
الوظيفية المتعارضة وحماية األصول.
وقد يكون من المفيد أحيانا تقسيم أنشطة الرقابة إلى مستوين:
 أنشطة الرقابة العامة التي تساھم في فاعلية الرقابة الداخلية لكثير منتأكيدات القوائم المالية وأھداف المراجعة
 -أنشطة الرقابة الداخلية التي تطبق على تأكيدات معينة ببنود القوائم المالية.
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أنواع الرقابة الداخلية
يمكن النظر للرقابة الداخلية إلى نوعين من الرقابة:
*الرقابة المانعة
وھي اإلجراءات المصممة لتمنع حدوث األخطاء .
*الرقابة الكاشفة
وھي اإلجراءات المصممة لتكتشف األخطاء بعد وقوعھا وذلك بغرض التصحيح
وفي بعض األحيان تكون الرقابة الكاشفة أقل تكلفة من الرقابة العامة.
ولكي يتم تفھم الرقابة الداخلية يتم ذلك على مرحلتين :
أوال  :تفھم الرقابة الداخلية العامة.
ثانيا  :تفھم الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي ) الرقابة الداخلية الخاصة ( لكل
دورة من دورات أنشطة الشركة المختلفة.
أوال  :الرقابة الداخلية العامة
يمكن تفھم الرقابة الداخلية العامة عن طريق برنامج مراجعة الرقابة الداخلية العامة
) مرفق (
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برنامج مراجعة الرقابة العامة
اسم الممول
أعد بمعرفة
اعتمد
بمعرفة

:

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

:
....................................................... :
.......................................................

بيان االستفسار

فترة المراجعة / / :
/ / :
التاريخ
/ / :
التاريخ

نعم

أوالً  :ھل لدى المنشأة وعى كافي لكافة المخاطر
الضريبية والمعامالت مع مصلحة الضرائب ؟
ثانيا ً  :ھل بيئة الرقابة تبدو مرضية ؟

ال

ال
ينطبق

ثالثا ً ً :ادرس الرقابة العام
ھل فحص اإلدارة للتقارير المالية
-١
ومعلومات التشغيل األخرى يساھم في
أسلوب االعتماد على النظم ؟
ھل الرقابة العامة على نظم المعلومات
-٢
تساھم في أسلوب االعتماد على النظم ؟
ھل المراجعة الداخلية تساھم في أسلوب
-٣
االعتماد على النظم ؟
بين أثر اإلجابات " بال " على أسلوب المراجعة
اشاري ورقة
العمل
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أوالً  :المخاطر الضريبية

ملخص عام للموقف الضريبي :

مدى وعى اإلدارة في تقديراتھا لكافة المعامالت مع مصلحة الضرائب:

مدى التزام المنشأة بأحكام قانون الضرائب بالنسبة لما يلي:
 -١خصم وتوريد الضريبة على المبالغ المدفوعة لجھات غير مقيمة في مصر

 – ٢حجز ضريبة كسب العمل شھريا وتوريدھا في المواعيد القانونية

 – ٣توريد ضريبة الدمغة في المواعيد القانونية

 -٤توريد الضرائب المخصومة من المنبع في المواعيد القانونية

 -٥توريد ضرائب المبيعات من واقع اإلقرارات الشھرية في المواعيد القانونية

 -٦توريد الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية وفقا لإلقرار في المواعيد القانونية

ھل لدى الشركة إيرادات محققة بالخارج ؟

نائب مستشار وزير المالية
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ھل معظم إيرادات الشركة تتم بصورة نقدية ؟

ھل لدى الشركة مساھمات في شركات تابعة وشقيقة مقيمة أو غير مقيمة ؟

بالنسبة للشركات الغير مقيمة تحقق من عدم توافر شروط اإلقامة بالنسبة للشخص االعتباري
وفقا ألحكام المادة رقم  ٢من القانون والمادة رقم  ٣من الالئحة التنفيذية
المعامالت مع األطراف المرتبطة
ھل لدى الشركة معامالت مع أطراف مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؟

ھل المعامالت مع األطراف المرتبطة تتم بصورة متكررة أو معقدة ؟
ھل تتضمن قائمة الدخل إيرادات من أطراف ذوي عالقة ؟
ھل تتضمن قائمة الدخل تكاليف من أطراف ذوي عالقة ؟

ھل تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وفقا لألسس المعامالت مع الغير

ھل تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وفقا للسعر المحايد

نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم

6

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبى

49

ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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ﻻ

ﻧﻌﻢ

.

ثانيا  :بيئة الرقابة
م
١
١-١

البيــان
مجلس االدارة او لجنة المراجعة
ھل يحدد النظام االساسى للشركة
اختصاصات المجلس و اعضائة بشكل
واضح و تفصيلى .
ھل ھناك التزام بانعقاد مجلس االدارة
و نسبة الحضور الخاصة بكل عضو
وفقا للنظام االساسى
ھل يتم عرض نتائج اعمال المراجعة
الداخلية على مجلس االدارة بانتظام

٤-١

ھل عبء العمل على افراد المراجعة
الداخلية يسمح لھم بأداء مسئولياتھم
على اكمل وجة

٢-١
٣-١

٥-١
٦-١

نعم

ال

مالحظات

ھل ھناك قواعد محددة من مجلس
االدارة لتشكيل لجان المراجعة و
اختصاصاتھا
ھل يتم عرض نتائج لجنة المراجعة
الداخلية بشكل دورى على مجلس
االدارة

نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم
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٢
١-٢

٢-٢

فلسفة االدارة و اسلوب التشغيل
ھل تتأكد اإلدارة أن النظم المحاسبية
والرقابة الداخلية مصممة على النحو
السليم وتم اختبارھا لقبولھا واعتمادھا
؟
ھل تراقب اإلدارة تشغيل النظام
المحاسبي والرقابة الداخلية  ،ھل تقوم
باآلتي :
_ إجراء التحقيقات ؟
_ االھتمام باألمور التي تظھر واتخاذ
اإلجراء المناسب ؟
البيــان

م
٣

نعم

سياسات الموارد البشرية

١-٣

ھل توجد سياسات معينة الختبار
الموظفين ؟
ھل تتسم سياسات اختبار الموظفين
باآلتي :
_ بالموضوعية ؟
_ الحيدة ؟
_ االھتمام بالكفاءة ؟

٤
١-٤
٥
١-٥

الھيكل التنظيمي
ھل توجد خريطة تنظيمية مالية ؟
توزيع السلطة والمسئولية
ھل يوجد تحديد واضح للمسئوليات
يظھر في الممارسة العملية لكل من:
_ مجلس اإلدارة ؟
_ إدارة الشركة ؟
_ إدارة األقسام ؟
_ األفراد ؟
ھل حدود السلطة المخولة لألفراد :
_ محددة ومعتمدة ؟
_ مكتوبة ؟
_ معروفة لجميع األطراف المعنية ؟
ھل يوجد توصيف وظائف كاف
لموظفي الحسابات ؟

٢-٣

٢-٥

٣-٥

ال

مالحظات

نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم

8
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٤-٥

ھل توجد إدارة مراجعة داخلية فعالة ؟

ال
ينطبق

ھل بيئة الرقابة تبدو مرضية ؟

نعم

ال

ثالثا  :الرقابة العامة
م
١

البيــان
أعمال فحص اإلدارة

١-١

ھل يتم فحص األداء ومقارنته مع
الميزانيات التقديرية والفترات
السابقة ؟

٢-١

ھل يتم فحص تقارير األداء
بمعرفة المديرين الذين يديرون
الوظائف األساسية ؟

٣-١

ھل تتم المقارنة وتحديد االختالفات
بين تقارير التشغيل مع نظام
التقارير المالية ؟

٤-١

ھل تتأكد اإلدارة من أن التقارير
المرسلة إليھا:
_ تعد بصفة منتظمة ؟
_ تعد في الوقت المناسب ؟
_ تعد بتفصيل كافً ؟
_ تعد باستخدام إجراءات قطع
مناسبة ؟
_ يتم مطابقتھا مع السجالت
المحاسبية ؟

نعم

ال

ھل يساھم فحص اإلدارة للتقارير المالية والبيانات التشغيلية ال
ينطبق
األخرى في أسلوب المراجعة باالعتماد على النظم ؟

نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم

9
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تابع  :الرقابة العامة
م
٣
١-٣
٢-٣
٣-٣
٤-٣
٥-٣

نعم

البيــان
المراجعة الداخلية
ھل توجد إدارة للمراجعة الداخلية ؟
ھل تتمتع إدارة المراجعة الداخلية
باالستقاللية؟
ھل يوجد تحديد واضح للمسئوليات
واالختصاصات المختلفة بإدارة
المراجعة الداخلية ؟
ھل يوجد نظام تدريبي كاف لرفع
كفاءة رجال المراجعة الداخلية ؟
ھل تقارير إدارة المراجعة الداخلية :
_ ترفع لإلدارة العليا ؟
_ تعد بصفة منتظمة ؟
_ تعد في الوقت المناسب ؟
_ تعد بتفصيل كا ً ٍ
ف؟
_ تحتوي على التوصيات لمعالجة
المالحظات والعيوب ؟
_ تشتمل على تقارير متابعة تنفيذ
التوصيات؟
_ ھل توجد خطة مراجعة داخلية
واضحة منذ بداية العام لضمان
حسن سير العمل باإلدارة ؟

ال

ھل تساھم المراجعة الداخلية في أسلوب المراجعة باالعتماد
على النظم ؟

نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم
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ثانيا الرقابة الداخلية الخاصة
تقييم النظام المحاسبي والرقابة الداخلية
يتم تقييم النظام المحاسبي والرقابة الداخلية للتأكد من :
 صحة تجميع وتكامل البيانات عند نقطة التبادل والتي تعني تحويل مقابلالسلع أو الخدمات أو النقود أو االلتزامات أو التحلل من االلتزامات من
المنشأة إلى طرف أخر.
 أن اإلدارة تعمل بنظام وكفاءة بما في ذلك االلتزام بسياسات اإلدارةوإجراءات االعتماد.
 كفاءة استخدام وحماية األصول ويتم تقييم النظام المحاسبي والرقابة الداخليةمن خالل :
 -١التفھم السليم للنظام المحاسبي المستخدم وتقييمه.
 -٢توثيق الرقابة الداخلية واختبارھا وتقييمھا.
أوال  :التفھم السليم للنظام المحاسبي المستخدم وتقييمه
تنعكس المعامالت في القوائم المالية عن طريق النظام المحاسبي الذي يسجل
المعامالت وفقا للقواعد ومعايير المحاسبة ويتم ذلك عن طريق:
 تحديد قنوات البيانات الھامة و توصيف دورات النشاط على سبيل المثال)الدورة المستندية – المجموعة الدفترية -الھيكل التنظيمى -النظام المحاسبى(
وذلك للتعرف على تلك القنوات وضوابط الرقابة األساسية الخاصة بھا
واختيار عينات اختبارھا وتقييمھا.
 إعداد خرائط تدفق البيانات المحاسبية من مستند القيد األولي إلى األستاذالعام وميزان المراجعة.
 التعرف على توصيف دليل الحسابات.ثانيا  :توثيق الرقابة الداخلية واختبارھا وتقييمھا
 تقييم بيئة الرقابة التي تؤثر على تصميم وأداء رقابة داخلية معينة والتي لھاتأثير مباشر على صحة السجالت والقوائم المالية والتي يمكن أن تكون فعالة
وذلك بسبب ) عدم كفاءة الموظفين المسند إليھم القيام بأداء مسئوليات الرقابة
أو عدم كفاية التبليغ بمسئولية الرقابة أو بسبب تجاوزات اإلدارة (
 توثيق الرقابة األساسية والتي تمثل تدفق المعلومات الخاصة بالمعامالت إلىاألستاذ العام
 اختبار اكتمال تسجيل المعامالت عند نقط التبادل. تحديد وتوثيق وتقييم الرقابة الداخلية وذلك لتقييم خطر الرقابة الداخلية عنطريق تحديد نقاط الرقابة وإجراء اختبارات االلتزام وتقييم مدى االعتماد
على الرقابة الداخلية.
نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم
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و فيما يلي مثال مبسط لكيفية توثيق الرقابة الداخلية لدورات المشتريات و
المبيعات و المخزون و خرائط التدفق الخاصة بھا و كيفيه تصميم برنامج
لفحص الرقابة الداخلية .

نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم
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تدفق اإلجراءات الخاصة بعملية الشراء
)أ(ـ تقوم إدارة المخازن بإمساك كروت صنف لكل نوع من أنواع المخزون وعند
وصول المخزون إلي حد إعادة الطلب يتم إعداد طلب الشراء يوضح به الكمية
المطلوبة ومواصفاتھا وسبب الطلب.
ـ يحرر طلب الشراء من ثالث نسخ:ـ
نسخة:ـ إلى إدارة المشتريات
نسخة:ـ إلى إدارة االستالم
نسخة:ـ تحفظ في اإلدارة وتأخذ رقم مسلسل
)ب(ـ تقوم إدارة المشتريات بالتحقق من جدية الطلب وعدم توافر الصنف في المخازن.
ـ تستوفي إدارة المشتريات إجراءات الشراء التي تسير عليھا الشركة وتعد أمر
الشراء من ستة نسخ:ـ
نسختين:ـ للمورد المعتمد.
نسخة:ـ لقسم االستالم كتصريح باالستالم.
نسخة:ـ لإلدارة المالية )حساب الموردين(.
نسخة:ـ لإلدارة الطالبة.
نسخة:ـ تحفظ في إدارة المشتريات.
)جـ(ـ يتم مطابقة طلب الشراء بأمر الشراء في كالً من إدارتي المخازن والمشتريات.
)د(ـ عند ورود البضاعة المطلوبة يتم فحصھا في قسم اإلستالم وتحديد الكميات
المستلمة )بالعد ،الوزن،القياس(
ـ تقوم إدارة المشتريات بمطابقة طلب الشراء مع أمر الشراء مع محضر االستالم مع
الفاتورة الواردة مع البضاعة المستلمة.

ـ تقوم إدارة االستالم بإعداد تقرير الفحص واإلستالم للبضاعة الواردة من
ثالث نسخ:ـ
نسختين:ـ ترسل إلى إدارة المشتريات.
نسخة :ـ تحفظ في اإلدارة.

نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم
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)ھـ(ـ تقوم إدارة المشتريات بإرسال نسخة من فاتورة المورد ونسخة من محضر
اإلستالم إلى اإلدارة المالية قسم حسابات الدائنون.
ــ يقوم قسم حسابات الدائنون بمراجعة أمر الشراء مع محضر االستالم مع الفاتورة
قبل إعداد مستند الصرف.
)و(ـ تقوم إدارة المخازن بإعداد أذون إضافة البضائع من واقع محاضر االستالم.
* جميع نماذج أوامر الشراء وأذون إضافة المخازن مسلسلة األرقام*

نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم
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ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳـــــــــﺎﺕ

٣

٢

المخازن

المشتريات

طلب
شراء

طلب
شراء

أمر شراء

١

٥

٤

االستالم
طلب
شراء

عند ورود البضاعة

مطابقة طلب الشراء مع
البضاعة المستلمة

٣
٢

اإلدارة العامة

أمر شراء

محضر استالم

فاتورد المورد

١

محضر إستالم
مطابقة أمر الشراء مع
طلب الشراء قبل اإلرسال
إلي المورد

إذن إضافة
إرسال عدد  ٢نسخة إلي المورد

أمر شراء
نسخة موقعة من المورد

محضر استالم

يتم مطابقة فاتورة
المورد مع محضر
لالستالم ثم القيد
لحساب المورد

58

برنامج فحص إجراءات الرقابة على المشتريات

خطوات و إجراءات المراجعة

م

اعد بمعرفة

رقم ورقة العمل

تأكد من وجود فصل بين المسئوليات الوظيفية المتعارضة بين إدارة
المخازن وإدارة المشتريات واإلدارة المالية .
إختر عينة من فواتير المشتريات من واقع دفتر المشتريات تمثل كل
شھور السنة واختبر مايلي :
 ١تأكد من وجود طلب شراء من إدارة المخازن عند الوصول لحد إعادة
الطلب
 ٢إطلع على كروت الصنف الخاصة بالمخزون المطلوب شراؤه للتأكد
من وصول الصنف لحد إعادة الطلب.
 ٣طابق فاتورة المورد مع محضر اإلستالم المعد بواسطة إدارة اإلستالم
 ٤طابق محضر اإلستالم مع إذون صرف المخازن
 ٥تحقق من أن فاتورة المورد بإسم الشركة
 ٦تحقق من ان الفاتورة تخص السنة المالية
 ٧تحقق من صحة إحتساب ضريبة الخصم من المنبع .
 ٨تحقق من صحة العمليات الحسابية
 ٩تحقق من صحة القيد المحاسبي
إختر عينة من فواتير المشتريات من واقع حسابات الموردين وقم
بإجراء نفس الخطوات السابقة
تأكد من وجود رقابة على كل من نماذج أوامر الشراء وطلبات الشراء
وراجع صحة األرقام المسلسلة لعينة من ھذه النماذج ومن أنه يتم
االحتفاظ بالنماذج التالفة بملفات خاصة.

نائب مستشار وزير المالية
أ /منى ھيبة
أ /مصطفى عالم
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تدفق إجراءات المبيعات اآلجلة
ــ

يتقدم العميل بطلب شراء بضاعة باألجل إلي إدارة المبيعات .

ــ تقوم إدارة المبيعات بالتأكد من توافر البضاعة بالمخازن ثم يتم إرسال أمر البيع إلى إدارة االئتمان
ليعتمد طبقا للسياسات الشركة المتبعة )الخاصة بمنح ائتمان للعمالء(
ــ تقوم إدارة المبيعات بتحرير أمر بيع معتمد من أربع نسخ:ـ
نسخة :ترسل إلى إدارة المخازن
نسخة :ترسل إلى اإلدارة المالية
نسخة :إلى إدارة حسابات المخازن
نسخة :تحفظ في األوامر تحت التنفيذ ) إدارة المبيعات (
ــ تقوم إدارة المخازن بتحرير إذن صرف البضاعة المطلوبة طبقا ألمر البيع المعتمد.
ــ تقوم إدارة المخازن بتحرير إذن الصرف من ثالث نسخ :ـ
نسخة :لإلدارة المالية.
نسخة:إلدارة حسابات المخازن والتي من خاللھا يتم التسجيل في حسابات المخازن .
نسخة :تحفظ لدى إدارة المخازن والتي يتم بموجبھا يتم القيد بسجالت المخازن.
ــ عند إستالم العميل للبضاعة يوقع على إيصال استالم البضاعة .
ــ يتولى قسم الفواتير باإلدارة المالية مطابقة إيصال اإلستالم الموقع عليھا من العميل مع إذن صرف
البضاعة وأمر البيع المعتمد .
ــ يقوم قسم الفواتير بتسعير المبيعات من واقع بيان أسعار المبيعات المعتمدة من مجلس إدارة
الشركة.
ــ يقوم قسم الفواتير بإعداد الفاتورة من ثالث نسخ تعتمد من المدير المسئول بعد مراجعتھا.
نسخة  :تسلم إلى العميل
نسخة  :إلى قسم حسابات العمالء للترحيل لحساب العميل)الجانب المدين(
نسخة  :تسلم للموظف المسئول عن تسجيل في دفتر يومية المبيعات.
* جميع أوامر البيع و أذون الصرف وفواتير المبيعات مسلسلة األرقام*

نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم
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أدارة المبيعات

طلب الشراء

٣ ٤

أدارة المخازن

٢

أدارة االئتمان

 ١أمر بيع

األدارة المالية

أدارة حسابات المخازن

مطابقة إذن الصرف
 +أمر البيع

مطابقة أمر البيع
 +أذن الصرف

٣

اإلثبات في
سجل المخازن
٤

٣

٢

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

 ١فاتورة البيع

 ١أذون صرف

إدارة حسابات المخازن

٢

حـ  /العمالء

اإلدارة المالية

العميل

ترحيل لألستاذ
العام

إدارة المخازن
26

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبى
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برنامج فحص إجراءات الرقابة على المبيعات

م

اعد بمعرفة

خطوات و إجراءات المراجعة

رقم ورقة العمل

 1تأكد من وجود فصل بين المسئوليات الوظيفية المتعارضة بين إدارة
المخازن وإدارة حسابات المخازن وإدارة المبيعات واألدارة المالية

 2أختر عينة من فواتير المبيعات من واقع دفتر المبيعات تمثل كل شھور
السنة واختبر مايلي :
 وجود طلب شراء موقع من العميل محدد به البضاعة المطلوبة تحقق من وجود موافقة من إدارة اإلئتمان في حالة البيع اآلجل تحقق من وجود امر بيع معتمد من إدارة المبيعات تحقق من قيام كل من إدارة حسابات المخازن واإلدارة المالية بمطابقةامر البيع مع إذن صرف المخزون ومن وجود توقيع من الموظف
المختص بكل إدارة بما يفيد ذلك
 طابق اوامر البيع الصادرة من إدارة المبيعات مع إذون الصرف مع فواتيرالمبيعات الصادرة من المخازن

 التأكد من وجود توقيع من العميل بما يفيد إستالم البضائع تحقق من صحة القيد بدفتر المبيعات وحسابات العمالء تحقق من صحة تسعير المبيعات من واقع اسعار المبيعات المعتمدة منإدارة الشركة
 تحقق من صحة إحتساب ضريبة المبيعات تحقق من صحة القيد المحاسبي تحقق من أن الفاتورة تخص الفترة المالية تحقق من صحة العمليات المحاسبية بفاتورة المبيعات 3أختر عينة من فواتير المبيعات من واقع حسابات العمالء وقم بإجراء
نفس الخطوات السابقة
 4تأكد من وجود رقابة على كل من نماذج اوامر البيع فواتير المبيعات
وراجع صحة األرقام المسلسلة لعينة من نماذج اومر البيع وفواتير
المبيعات ومن انه يتم االحتفاظ بالنماذج التالفة بملفات خاصة.

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

25

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي
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برنامج فحص إجراءات الرقابة على المشتريات

خطوات و إجراءات المراجعة

م

اعد بمعرفة

رقم ورقة العمل

تأكد من وجود فصل بين المسئوليات الوظيفية المتعارضة بين إدارة
المخازن وإدارة المشتريات واألدارة المالية المالية
أختر عينة من فواتير المشتريات من واقع دفتر المشتريات تمثل كل
شھور السنة واختبر مايلي :
 1تأكد من وجود طلب شراء من إدارة المخازن عند الوصول لحد إعادة
الطلب
 2إطلع على كروت الصنف الخاصة بالمخزون المطلوب شراؤه للتأكد
من وصول الصنف لحد إعادة الطلب.
 3طابق فاتورة المورد مع محضر اإلستالم المعد بواسطة إدارة اإلستالم
4
5
6
7
8
9

طابق محضر اإلستالم مع إذون صرف المخازن
تحقق من أن فاتورة المرود بأسم الشركة
تحقق من ان الفاتورة تخص السنة المالية
تحقق من صحة إحتساب ضريبة الخصم
تحقق من صحة العمليات الحسابية
تحقق من صحة القيد المحاسبي
أختر عينة من فواتير المشتريات من واقع حسابات الموردين وقم
بإجراء نفس الخطوات السابقة
تأكد من وجود رقابة على كل من نماذج اوامر الشراء وطلبات الشراء
وراجع صحة األرقام المسلسلة لعينة من ھذه النماذج ومن انه يتم
االحتفاظ بالنماذج التالفة بملفات خاصة.

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
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برنامج فحص إجراءات الرقابة على المخزون

خطوات و إجراءات المراجعة

م

اعد بمعرفة رقم ورقة العمل

تأكد من وجود فصل بين المسئوليات الوظيفية المتعارضة بين إدارة المخازن
وإدارة حسابات المخازن وإدارة المشتريات وإدارة المبيعات واألدارة المالية المالية
1

أختر عينة من فواتير المشتريات من واقع دفتر المشتريات تمثل كل شھور السنة
واختبر مايلي :
طابق فاتورة المورد مع محضر اإلستالم المعد بواسطة إدارة اإلستالم
طابق محضر اإلستالم مع إذون صرف المخازن مع كرت الصنف

2

أختر عينة من فواتير المبيعات من واقع دفتر المبيعات تمثل كل شھور السنة
واختبر مايلي :

-

طابق اوامر البيع الصادرة من إدارة المبيعات مع إذون الصرف مع فواتير
المبيعات الصادرة من المخازن

3

طابق عينة من كروت الصنف بإدراة المخازن مع سجالت المخازن بإدارة
حسابات المخازن
تحقق من صحة العمليات الحسابية لعينة من كروت الصنف

5

تأكد من وجود جرد بصفة دورية للمخازن تحت إشراف إدارة المراجع الداخاية

6

تأكد من وجود رقابة على كل من نماذج إذون الصرف واإلضافة وراجع صحة
األرقام المسلسلة لعينة من ھذه النماذج ومن انه يتم االحتفاظ بالنماذج التالفة بملفات
خاصة.

-

4

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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إجراءات المخزون في شركات المقاوالت
عندما تقوم الشركة بعملية الشراء
ــ تقوم إدارة االستالم والفحص باستالم البضاعة الواردة للمنشاة من الخارج ويتم
مطابقة أمر الشراء مع فاتورة المورد ويتم فحص البضاعة المستلمة وإعداد
محضر فحص واستالم للبضائع .
ــ تستند مسئولية تحديد الكميات ونوعية األصناف التي يتم استالمھا قبل دخولھا
المخازن إلى إدارة اإلستالم.
ــ تقوم إدارة اإلستالم بإعداد تقريرإستالم وفحص من أربع نسخ:ـ
نسخة :ـ ترسل إلي إدارة المخازن.
نسخة  -:إلى إدارة حسابات المخازن
نسخة :ـ ترسل إلى اإلدارة المالية.
نسخة :ـ تحتفظ بھا إداره الفحص و اإلستالم .
ــ تقوم إدارة المخازن بإعداد إذن اإلضافة من ثالث نسخ:ـ
نسخة :ـ ترسل إلي إدارة حسابات المخازن .
نسخة :ـ ترسل إلى اإلدارة المالية.
نسخة :ـ تحتفظ بھا إداره الفحص و اإلستالم.
 تقوم إدارة المخازن بتسجيل األصناف المضافة بكروت الصنف. تقوم إدارة حسابات المخازن بمطابقة محضر الفحص واالستالم مع إذن اإلضافةالوارد من إدارة المخازن.
 تقوم إدارة حسابات المخازن بالقيد بحسابات المخازن. تقوم اإلدارة المالية بمطابقة فاتورة المورد مع إذن اإلضافة ويتم القيد لحسابالمورد.

نائب مستشار وزير المالية
أ /مني ھيبه
أ /مصطفي عالم
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عندما تقوم الشركة بعملية البيع
 يتقدم العميل بطلب إلى إدارة المبيعات بطلب لشراء بضائع وتقوم إدارة المبيعاتبالتأكد من توافر البضائع بالمخازن وتقوم إدارة المبيعات بتحرير ألمر بيع معتمد
من أربع نسخ :
 نسخه ترسل لإلدارة الماليه. نسخة ترسل إلى إدارة المخازن. نسخة ترسل إلى إدارة حسابات المخازن. نسخة تحفظ في األوامر تحت التنفيذ بإدارة المبيعات. تقوم إدارة المخازن بتحرير إذن صرف البضاعة طبقا ألمر البيع من اربع نسخ : نسخة لإلدارة المالية. نسخة إلدارة حسابات المخازن. نسخة تحفظ بإداره المخازن. نسخة ترسل إلداره المبيعات.-

-

تقوم إدارة المخازن بالقيد في كروت صنف البضائع المباعة.
تقوم إدارة حسابات المخازن بمطابقة أمر البيع مع إذن الصرف ثم يتم القيد
بسجالت المخازن.
يقوم قسم الفواتير بمطابقة أمر البيع مع إذن صرف المخازن وإصدار فاتورة
المبيعات من ثالث نسخ.
 نسخة تسلم للعميل نسخة إلى اإلدارة المالية قسم حسابات العمالء . نسخة إلدارة المبيعات للقيد بدفتر المبيعات.تقوم اإلدارة المالية بالقيد بحساب العميل من واقع فاتورة المبيعات.

إجراءات رقابة عامة
 يتم جرد المخزون بصفة دورية عن طريق لجنة مكونة من أمين المخزن ومسئولبإدارة حسابات المخازن وتحت إشراف إدارة المراجعة الداخلية.
ـ جميع أذون الصرف واإلضافة للمخازن مسلسلة وھناك رقابة على تلك النماذج.
 يتم التأمين على المخازن ويتم مراجعة وثيقة التأمين بصفة دورية للتأكد من تناسبالقيمة التأمينية مع قيمة البضائع المحتفظ بھا بالمخازن.
 -المخازن مزودة بأجھزة إطفاء للحريق

نائب مستشار وزير المالية
أ /مني ھيبه
أ /مصطفي عالم
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عندما تقوم الشركة بعملية الشراء
إدارة المخازن

إدارة الفحص و االستالم

محضر فحص و استالم

طلب الشراء

فاتورة المورد

إدارة حسابات المخازن

محضر فحص و استالم

االداره المالية

محضر فحص و استالم

فاتورة المورد

اذن اضافة
١
٢
 ٣اذن اضافة

اذن اضافة
١

٢
٣

القيد بحسابات المخازن
 ٤محضر فحص
و أستالم

مطابقة اذن االضافة مع فاتورة المورد

القيد بكروت الصنف

القيد لحساب المورد

23
نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم
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تابع المخازن
عندما تقوم الشركة بعملية البيع
إدارة المبيعات
١

٢

٣

إدارة المخازن

 ٤أمر بيع

١
أذن صرف

إدارة حسابات المخازن

أمر بيع

٢

٣

اإلدارة المالية

أمر البيع

أمر البيع

أذن الصرف

إذن الصرف
 ٤أذن صرف

فاتورة المبيعات

١
٢
 ٣فاتورة مبيعات

مطــابقة امــر البيـع
مع اذن صرف المخازن

القيد فى كروت الصنف

القيد بسجالت المخازن

القيد بحساب العميل

المخــــــازن
نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم
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برنامج فحص إجراءات الرقابة على المخزون

خطوات و إجراءات المراجعة

م

اعد بمعرفة

رقم ورقة العمل

 1تأكد من وجود فصل بين المسئوليات الوظيفية المتعارضة بين إدارة
المخازن وإدارة حسابات المخازن وإدارة المشتريات وإدارة المبيعات
واإلدارة المالية .
 2إختر عينة من فواتير المشتريات من واقع دفتر المشتريات تمثل كل
شھور السنة واختبر مايلي -:
-

طابق فاتورة المورد مع محضر اإلستالم المعد بواسطة إدارة اإلستالم

-

طابق محضر اإلستالم مع إذون صرف المخازن مع كرت الصنف

 3إختر عينة من فواتير المبيعات من واقع دفتر المبيعات تمثل كل شھور
السنة وإختبر مايلي :
-

طابق أوامر البيع الصادرة من إدارة المبيعات مع أذون الصرف مع فواتير
المبيعات الصادرة من المخازن

 4طابق عينة من كروت الصنف بإدراة المخازن مع سجالت المخازن
بإدارة حسابات المخازن
 5تحقق من صحة العمليات الحسابية لعينة من كروت الصنف
 6تأكد من وجود جرد بصفة دورية للمخازن تحت إشراف إدارة
المراجعه الداخليه .
 7تأكد من وجود رقابة على كل من نماذج أذون الصرف واإلضافة
وراجع صحة األرقام المسلسلة لعينة من ھذه النماذج ومن انه يتم
االحتفاظ بالنماذج التالفة بملفات خاصة.

نائب مستشار وزير المالية
أ /مني ھيبه
أ /مصطفي عالم
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F

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺤﺺ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻻﻓﺼﺎح
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ

70

ﻓﻬﺮس ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺤﺺ ﻣﺪى اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻴــــــــﺎن
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺤﺺ ﻣﺪى اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻷﻓﺼﺎح ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺤﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
أ /ﻣﻨﻰ هﻴﺒﻪ
أ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم

F-1
F-2

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎر وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﻪ
ﻟﺸﺌﻮن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ

71

 F-1ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺤﺺ ﻣﺪى إﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض واﻹﻓﺼﺎح ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ :

رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒ :

اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ :

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :

/

/

اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ :

اﻹﺟﺎﺑﺎت
ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

 -١هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ
اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺎة
ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻏﺮض اﻟﻤﻨﺸﺄة
ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ *
 -٢هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
ـ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻋﺪاد اﻟﻘﺎواﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ(
ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺮوق اﻟﻌﻤﻠﺔ
ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ) ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ  -ﺟﺎرﻳﺔ  -اﺳﺘﺒﺪاﻟﻴﺔ-
إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ (
ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ
ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﻳﺠﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ واﻟﺸﺮاء اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮاد
ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ/.اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ .

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وإهﻼآﺎﺗﻬﺎ
ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز
ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﺮد وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺰون ﻣﻦ :ـ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎهﺰةـ
اﻟﺨﺎﻣﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ)ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺼﻨﻊ(
ـ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻴﻒ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺻﻮل اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ/اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ/اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ـ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وادرة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ) ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﺼﺮي ( ٢٦ ، ٢٥
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻋﺪام اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺻﻮل ) ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺴﺒﺔ ﻣﺼﺮي (٣١

 -٣هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ*:
ـ ﻗﻴﻢ اﻻراﺿﻰ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ـ ﻗﻴﻢ اﻷﻻت و اﻟﻤﻌﺪات
ـ ﻗﻴﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻷﺧﺮى
ـ ﻗﻴﻢ ﻣﺠﻤﻊ اﻹهﻼك ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ
ـ ﻗﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ـ ﻗﻴﻢ ارﺗﺒﺎط اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ـ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل
ـ ﻗﻴﻢ اﻷﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ آﻞ ﺷﺮآﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ.
ـ ﻗﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ آﻞ ﺷﺮآﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ .
ـ اﻻرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  /اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.
ـ ﻗﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى
ـ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ.
ـ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء وأوراق اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط
ـ ﺑﻴﺎن اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ وﻗﻴﻤﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ـ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻰ
ـ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ .
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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ـ اﻟﻘﺮوض واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وهﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ :
ـ ﻗﺮوض ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮهﻦ
ـ ﻗﺮوض ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺮهﻮﻧﺎت
ـ ﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ/اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  /اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ـ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وهﻞ ﺗﻢ ﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ إﻟﻰ :
ـ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك
ـ أﻗﺴﺎط اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
ـ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ وأوراق اﻟﺪﻓﻊ
ـ أرﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ارﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ  /اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  /اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ .
ـ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ  /اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ـ ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ـ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ـ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ـ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻻﻃﺮاف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ
ـ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﻣﻌﻴﺎر
( ٢٦ ، ٢٥
ـ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ) ﻣﻌﻴﺎر ( ٢٨
ـ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ وهﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻋﻦ :
ـ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ
ـ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ راس اﻟﻤﺎل
ـ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت راس اﻟﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ـ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة
ـ ﻣﺘﺠﻤﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷرﺑﺎح ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة
ـ ﻋﺪد وﺗﻜﻠﻔﺔ أﺳﻬﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ .
ـ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل ) وهﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ (
ـ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ـ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺧﺮى
ـ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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 -٤اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ*
وهﻞ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﻴﺔ :

اﻻﺻﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﺟﻞ
اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺸﻬﺮة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺷﻘﻴﻘﺔ وﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى

اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﻤﺨﺰون
ﻋﻤﻼء وﻣﺪﻳﻨﻮن وأوراق ﻗﺒﺾ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ و اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﺑﻨﻮك ﺳﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺸﻮف
اﻟﻤﻮردن وارﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﺣﺎﺳﺒﺎت داﺋﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ و اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
ﻗﺮض ﻗﺼﻴﺮة اﻻﺟﻞ
اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ارﺑﺎح او) ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﻣﺮﺣﻠﺔ
أرﺑﺎح أو) ﺧﺴﺎﺋﺮ( اﻟﻌﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﺟﻞ
ﻗﺮوض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
ﻗﺮوض ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت ﻗﺎﺑﻀﺔ وﺗﺎﺑﻌﺔ وﺷﻘﻴﻘﺔ
أﺧﺮى

 -٥ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ *
وهﻞ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﻴﺔ*:
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت أو اﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺪاﺋﻨﺔ .
اﻻﻳﺮادات أو اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت) ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﺸﺎط(
اﻻهﻼك واﻻﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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ارﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻻﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة .
ارﺻﺪة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ/اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ  /اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ .
ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ .
اﻻﻋﺒﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ .
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ/اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ /اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ .
اﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ .
اﻻﺧﻄﺎء اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ .
اﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ .
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ او ﺧﺴﺎرة اﻟﻔﺘﺮة .
هﻞ ﺗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة.
هﻞ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح .
هﻞ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح

 -٦ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ *
هﻞ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ :
ارﺻﺪة اول اﻟﻤﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ:
ـ راس اﻟﻤﺎل
ـ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ـ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ـ أي اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى ) ﺗﺬآﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ(
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __
ـ اﻷرﺑﺎح )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
 ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﻮل ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺤﻮل ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﺎﺋﺾ )ﻋﺠﺰ( إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتـ ﻓﺎﺋﺾ ) ﻋﺠﺰ( إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل
ـ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ـ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ـ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ـ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  /اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ـ أرﺻﺪة أﺧﺮ اﻟﻤﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ :
 راس اﻟﻤﺎل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أي اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى)ﺗﺬآﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ(ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ
 اﻷرﺑﺎح ) اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ(اﻟﻤﺮﺣﻠﺔـ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ـ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻻرﺑﺎح
_ اﺻﺪار اﺳﻬﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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ـ اﺻﺪار اﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  /اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ـ ارﺻﺪة اﺧﺮ اﻟﻤﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ :
ـ راس اﻟﻤﺎل
ـ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ـ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ـ أي اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﺧﺮى ) ﺗﺬآﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ(
.....................................
....................................
...................................
ـ اﻷرﺑﺎح )اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
هﻞ ﺗﺘﻔﻖ أرﺻﺪة أﺧﺮ اﻟﻤﺪة ﻟﺒﻨﻮد ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ـ هﻞ ﺗﺘﻔﻖ أرﺻﺪة اول اﻟﻤﺪة ﻟﺒﻨﻮد ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻊ اﻷرﻗﺎم
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻧﻴﺔ
ـ هﻞ ﻳﺘﻔﻖ رﻗﻢ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮارد ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻊ رﻗﻢ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻮارد ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ؟

 -٧ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ *
ـ هﻞ ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة؟
ـ وهﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ؟
ـ وهﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ؟
ـ وهﻞ ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة؟
ـ وهﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ رﻗﻢ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة وهﻞ ﺗﻢ
ﺗﺴﻮﻳﺔ :اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )اهﻼآﺎت واﺳﺘﻬﻼآﺎت
وﻣﺨﺼﺼﺎت(؟
ـ ﺑﻨﻮد اﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎط
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ـ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ـ هﻞ ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ؟
ـ وهﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﻮﺿﺎت ﻣﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؟
ـ وهﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؟
ـ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر؟
ـ هﻞ ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؟
ـ وهﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؟

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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ـ وهﻞ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؟
ـ هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮاﻟﻌﺎدﻳﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ؟
ـ هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ؟
ـ وهﻞ ﺗﻢ ﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ؟
ـ هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ؟
ـ هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺮاء اوﺑﻴﻊ اﻟﺤﺼﺺ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ /اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ /ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ؟
ـ هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن أﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﻼف ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي؟
ـ هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ؟
ـ هﻞ ﺣﺪث ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ؟
ـ إذا آﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﻌﻢ ﻓﻬﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح
ﻋﻦ اﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؟
ـ هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ؟
ـ هﻞ ﺗﺘﻔﻖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ؟
ـ إذا آﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ "ﻻ" ﻓﻬﻞ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺑﻌﺮض
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻬﺎ
واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ؟
ـ هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷرﺻﺪة اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺎة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ؟
ـ هﻞ ﺗﻢ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻌﺪ؟
ـ هﻞ ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؟

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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توقيع الفاحص
*يذكر في خانة المالحظات ما اذا كان االفصاح قد تم في الميزانية ام في االيضاحات
*يذكر في خانة المالحظات ما اذا كان االفصاح قد تم في قائمة الدخل ام في االيضاحات
*يذكر في خانة المالحظات ما اذا كان االفصاح قد تم في قائمة التدفقات النقدية ام في االيضاحات
**ارقام المقارنة في الميزانية تكون االرقام الخاصة باالرصدة الظاھرة في اخر ميزانية  ،اما ارقام المقارنة في قائمتي
الدخل والتدفقات النقدية فتكون االرقام الخاصة بالفترة الزمنية التي تعد عن ھذه القوائم.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

8

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي
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 F-2ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺤﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ :

رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒ :

اﺳﻢ اﻟﺸﺮآﺔ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ / / :
اﺳﻢ) اﺳﻤﺎء ( ﻣﺮاﻗﺐ )ﻣﺮاﻗﺒﻲ( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ورﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت:

/ /

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺐ
/ /

اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺤﺺ / :

اﻹﺟﺎﺑﺎت
ﻧﻌﻢ

ﻻ

/

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ـ هﻞ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﻨﻮان  :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت؟
ـ هﻞ وﺟﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة ﻣﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺸﺮآﺔ؟
ـ هﻞ وﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ  /ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ زﻣﻴﻞ أﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺘﺐ؟
ـ هﻞ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮاﻗﺐ ؟
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ

/ /

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة ﻣﻦ  / /إﻟﻰ / /
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة ﻣﻦ  / /إﻟﻰ / /
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة ﻣﻦ  / /إﻟﻰ / /
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻋﻦ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻟﻬﺎ؟

ﻓﻘﺮة ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ:
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ  /اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ؟
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
اﻟﺼﺎدرة؟

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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اﻹﺟﺎﺑﺎت
ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ اﻧﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ أداء اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ رﺁهﺎ
ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ؟
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ اﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ
رﺁهﺎ ﻻزﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ؟
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ وأداء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﺄآﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أي ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت
ﻣﺆﺛﺮة أو ﺟﻮهﺮﻳﺔ؟
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات
واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻠﻘﻴﻢ واﻻﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ اﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪت ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹدارة؟
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ
ﺑﻪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟
ﻓﻘﺮة اﻟﺮأي :
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻓﻲ آﻞ
ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ؟
ـ هﻞ أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ؟

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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اﻹﺟﺎﺑﺎت
ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى:
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ؟
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﻔﻲ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ؟
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻰ أن اﻟﺠﺮد ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻدارة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ؟
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺨﺰون و ﻣﺎذا آﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اذا آﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ اﺧﺘﻼف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ:
هﻞ اﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﺬي دﻋﺎ اﻻدارةاﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺰون؟
ب ـ ﻣﺎ هﻮ هﺬا اﻟﺴﺒﺐ ؟
ج ـ هﻞ اﺷﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻼﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺰون ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻋﻤﺎل ورﻗﻢ اﻟﻤﺨﺰون؟
ـ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻘﺪار هﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﻤﻲ ؟

أ-

د

ـ هﻞ اﺷﺎر اﻟﻰ ﻣﺎ اذا آﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻣﺘﻔﻖ
ﻣﻊ ﻣﺎهﻮ وارد ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة
هﻞ اﺷﺎر اﻟﻰ ان اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻤﻌﺪ وﻓﻘ ًﺎ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ١٥٩ﻟﺴﻨﺔ  ٨١وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮآﺔ وﺳﺠﻼﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ؟
ـ هﻞ ﺻﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ:
 ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻔﻆ؟ﺑﺮاي ﻣﻌﺪل؟
هﻞ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ ﻻﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ ؟ ) اذا آﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ( ﻣﺎ هﻲ هﺬﻩ
اﻻﻣﻮر:
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
هﻞ ﺻﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺮاي ﻣﺘﺤﻔﻆ؟ ) اذا آﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ( ﻣﺎ هﻮ
ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ؟
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ
هﻞ ﻓﺮﺿﺖ اﻻدارة ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺐ؟ ) اذا آﺎﻧﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ( ﻣﺎ
هﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻮد؟
ــــــــــــــــــــــ ـ
ــــــــــــــــــــــــ
هﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﻊ اﻻدارة ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ؟ ) اذا آﺎﻧﺖ
اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ (
ﻣﺎهﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻻدارة؟
ــــــــــــــ ــــــــــ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
ا/ﻣﻨﻰ هﻴﺒﺔ
ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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اﻹﺟﺎﺑﺎت
ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ـ ﻣﺎ هﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮى اﻟﻤﺮاﻗﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ؟
ـ ﻳﺼﺪر ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﺮأي ﻣﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ:
ـ أﻣﻮر ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ
ﻷﻣﺮ ﻣﻌﻴﻦ
ـ أﻣﻮر ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﺜﻞ إﺻﺪار رأي ﻣﺘﺤﻔﻆ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ إﺑﺪاء اﻟﺮأي
أو إﺑﺪاء رأي ﻋﻜﺲ.
ـ هﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﻊ اﻹدارة ﺣﻮل ﻃﺮق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ؟ ) إذا آﺎﻧﺖ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ( ﻣﺎ هﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻹدارة؟
ــــــــــــــــــــــ ــ
ــــــــــــــــــــــــ
ـ ﻣﺎ هﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ أوﺻﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﺑﺈﺗﺒﺎﻋﻬﺎ؟
ــــــــــــــــــــ ــــ
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ هﻞ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﻊ اﻹدارة ﺣﻮل آﻔﺎﻳﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؟) إذا آﺎﻧﺖ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ(
ﻣﺎ هﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﺿﺮورة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ؟
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ هﻞ ﺻﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﻤﺘﻨﻌﺎ ﻋﻦ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟) إذا آﺎﻧﺖ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ(
ﻣﺎ هﻲ أﺳﺒﺎب اﻻﻣﺘﻨﺎع؟
ـــــــــــــــــــــ ــ
ــــــــــــــــــــــــ
ـ هﻞ ﺻﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ رأﻳﺎ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻓﻲ أن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ؟) إذا آﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ( ﻣﺎ هﻲ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ؟
ـــــــــــــــــــــ ـــ
ــــــــــــــــــــــــ
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﺣﺪاث ﻻﺣﻘﻪ؟ ) إذا آﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ( ﻣﺎ هﻲ ؟
ــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
ـ هﻞ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ؟ ) إذا آﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ( ﻣﺎ
هﻲ ؟
ــــــــــــــــــــ ــــ
ــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺎ هﻲ ؟
.............................................................................
.............................................................................
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻮزﻳﺮ
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ا/ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼم
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ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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برنامج مراجعة القوائم المالية
النشاط الصناعى

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبى

85

) (Gبرنامج مراجعة القوائم المالية
النشاط الصناعي
G-1

الحسابات العامة و األستاذ العام

G-2

األصول الثابتة

G-3

األصول غير الملموسة

G-4

المشروعات تحت التنفيذ

G-5

استثمارات في شركات تابعة وشقيقة

G-6

المخزون و المشتريات و تكلفة المبيعات

G-7

اإلنتاج تحت التشغيل

G-8

العمالء والمبيعات و المردودات و ا لتحصيالت و أوراق القبض

G-9

النقدية بالصندوق ولدى البنوك

G-10

المدينون واألرصدة المدينة األخرى

G-11

الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

G-12

الموردون وأوراق الدفع

G-13

االستثمارات أوراق مالية

G-14

الضرائب المؤجلة

G-15

القروض والتسھيالت االئتمانية

G-16

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة

G-17

حقوق الملكية

G-18

اإليرادات األخرى

G-19

المصروفات العمومية واإلدارية

نائب مستشار الوزير
ا /منى ھيبة
ا /مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي
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) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-1الحسابات العامة و األستاذ العام
أھداف المراجعة
 1ھناك رقابة على القيد فى األستاذ العام
 2األرصدة في األستاذ العام صحيحة
 3معقولية القيود في األستاذ العام

خطوات و إجراءات المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

أوال  :الحسابات العامة واألستاذ العام
* ھدف المراجعة رقم )(١
 1التحقق من انه يتم عمل المطابقات الالزمة لألساتذة المساعدة مع حساباتھا اإلجمالية
باألستاذ العام.
 2التحقق من وجود رقابة محكمة على قيود اليومية بما في ذلك سلطة االعتماد.
 3التحقق من انه يوجد فصل سليم في االختصاصات بين الوظائف المختلفة.
* ھدف المراجعة رقم )(٢
 1طابق األرصدة االفتتاحية في األستاذ العام مع أرصدة اإلقفال للعام السابق .
 2تأكد من صحة الجمع في األستاذ العام.
 3طابق األرصدة الختامية في األستاذ العام مع ميزان المراجعة و القوائم المالية.
* ھدف المراجعة رقم )(٣
 1أفحص األستاذ العام وأختبر القيود الشاذة وغير العادية فيه وتأكد من إنھا مؤيدة
بمستندات ومعتمدة ومرحلة بطريقة صحيحة.
 2أختبر الترحيل في األستاذ العام بالرجوع إلى اليوميات.
ثانيا  :إجـراءات عامـة
 1اإلطالع على محاضر جلسات مجلس اإلدارة وحصر القرارات التي يترتب عليھا أثار
مالية.
 2اإلطالع على محاضر الجمعيات العامة وحصر القرارات الھامة.
 3اإلطالع على تقارير المراجعة الداخلية ) إن وجدت ( والتعرف على ما تم بشان ما ورد
بھا من مالحظات .
 4اإلطالع على تقارير مراقب حسابات الشركة والتعرف على ما تم بشان ما ورد بھا من
مالحظات.
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي
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) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-2األصول الثابتة
أھداف المراجعة

التأكيدات

 1التأكد من أن جميع األصول الثابتة قد تم تسجيلھا بالدفاتر.

C

 2التأكد من أن جميع األصول الثابتة المسجلة بالدفاتر المالية موجودة.

E

 3التأكد من أن األصول الثابتة المسجلة بالمبالغ الصحيحة.

A

 4التأكد من أن األصول الثابتة المسجلة قد تم تقييمھا وفقا لمعايير المحاسبة .

V

 5التأكد من أن األصول الثابتة مملوكة للشركة فى تاريخ الميزانية و ال يوجد قيد على الملكية.

O

 6التأكد من سالمة العرض و كفاية األفصاح بالقوائم المالية.

P

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية لإلستفادة من
مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
* تحليل اإلتجاھات
مقارنة اإلضافات بالموازنات التقديرية الرأسمالية.
* إختبارات المعقولية
العملية الحسابية اإلجمالية إلحتساب اإلھالك حسب نوع األصل.
* إختبـارات التفاصيـل
 1طابق رصيد أول المدة مع اوراق العمل و القوائم المالية للعام الماضى .

C,E,A

 2أحصل على بيان تحليلى بأرصده األصول الثابتة و طابقه مع ميزان
المراجعة و القوائم المالية فى نھايه العام .

C,E,A

 3طابق البيان التحليلى مع سجل األصول الثابته)عينه من األصول(.

E

 4األضافات:
إختار عينة من االضافات خالل العام و تأكد من االتى-:
* التأكد من أن االضافات مؤيدة مستنديا و المستندات بأسم الشركة و تخص
الفترة محل المراجعة.
* مراجعة صحة التوجية المحاسبى و صحة التحميل على األصول.
* التأكد من اثبات االضافات بسجل االصول الثابتة.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

1

C,E,A

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي
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خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

 5األستبعادات:
إختار عينة من االستبعادات خالل العام و تأكد من االتى:
* التأكد من إعتماد السلطة المختصة لإلستبعاد.
* التأكد من أن االستبعادات مؤيدة مستنديا )مثل عقد بيع،محضر تكھين..
الخ(.
*مراجعة صحة التوجية المحاسبى )صحة حساب اھالك االستبعادات حتى
تاريخ االستبعاد و اقفالھا فى مجمع االھالك ثم اقفال مجمع االھالك فى تكلفة
االصول المستبعدة(.
*التأكد من صحة إحتساب األرباح  /الخسائر الرأسمالية الناتجة من بيع
األصول.
* التأكد من استبعاد االصل من سجل االصول الثابتة.

C,E,A

 6راجع مستنديا صحة التحميل على مصروفات الصيانة تاكد من عدم وجود
أى نفقات رأسمالية محملة على المصروفات.

C,E,A

 7راجع صحة احتساب االھالك على عينة األصول .

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

V

 8تأكد من صحة احتساب الفوائد المرسلة )ان وجدت( مع مراعاة إخطار
الزميل الفاحص الضريبي بھا ألخذھا في اإلعتبار.
 9تأكد من أن االصول المھداة للشركة عولجت معالجة صحيحة وفقا لمعايير
المحاسبة المصرية بإحدى الطرق التالية.-:

C,E,A

E

 إما قيدھا بالقيمة التذكاريةالقيـد
XXمن حـ /األصل الثابت
XXالى حـ/قائمة الدخل
 أو يتم تقيمھا بالقيمة العادلة و تثبت بحقوق الملكيةالقيـد
XXمن حـ /األصل الثابت
XXالى حـ/حقوق الملكية
 أو يتم تقيمھا بالقيمة العادلة و تثبت كإيرادات مؤجلة و تھلك على مدارالعمر األنتاجى لألصل .
القيـد
XXمن حـ /األصل الثابت
XXالى حـ/االيراد المؤجل
XXمن حـ /األھالك
XXالى حـ/مجمع األھالك
XXمن حـ/االيراد المؤجل
XXالى حـ/قائمة الدخل

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

2

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

89
خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

 10راجع محاضر جلسات مجلس االدارة أو اعتمادات النفقات الرأسمالية
للتعرف على االرتباطات التى مازالت قائمة حتى نھاية العام.

C,E,A

 11راجع فواتير النفقات الرأسمالية بعد نھاية العام.

C,E,A

12

ىف ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ (إﻳﺠﺎرا ﻤﺗﻮﻳﻠﻴﺎ

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

C,E,A

يتم اإلطالع على عقود االيجار للتأكد من صحة المعالجة المحاسبية و تتم
المعالجة المحاسبية التالية )طبقا ً لمعيار المحاسبة المصرى رقم ) (٢٠و
قانون التأجير التمويلى رقم  ٩٥لسنة (١٩٩٥
القيـد
xxمن حـ /مصروف االيجار
xxالى حـ /المؤجر  /البنك
)إثبات القيمة اإليجارية للعقد(
 وفى حالة إذا قامت الشركة فى نھاية عقد التأجير التمويلى بإستخدام حقشراء األصل المستأجر يثبت ھذا األصل كأصل ثابت بالقيمة المدفوعة
لممارسة حق شراء االصل و المتفق عليھا فى العقد  ،و يتم أھالكة على
مدار العمر اإلنتاجى المتبقى المقدر لة.
القيـد
xxمن حـ /األصل الثابت
xxالى حـ /المستأجر  /البنك
xxمن حـ /اإلھالك
xxالى حـ /مجمع اإلھالك
 فى حالة قيام المستأجر ببيع األصل مع إعادة اإلستئجار* تدرج القيمة اإليجارية المستحقة عن عقود التأجير التمويلى كمصروف فى
قائمة الدخل خالل الفترة المالية
القيـد
من حـ /مصروف االيجار
الى حـ /المؤجر  /البنك
)إثبات القيمة اإليجارية لألصل المستأجر (

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

3

مكتب
مستشار وزير المالية
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خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

*يتم تبويب األرباح أو الخسائر التى تنتج عن الفرق بين ثمن البيع و صافى
القيمة الدفترية لألصل المباع باألرصدة الدائنة  /المدينة )أرباح  /خسائر
غير محققة( و يتم استھالكھا على مدار مدة عقد التأجير.
القيـد
من مذكورين
xxحـ /البنك
xxحـ /مجمع اإلھالك
xxحـ /خسائر غير محققة )فى حالة الخسارة(
الى مذكورين
xxحـ /األصل المباع
xxحـ /أرباح غير محققة )فى حالة األرباح(
 13التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية طبقا لمعايير
المحاسبة المصرية.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

4

P

مكتب
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األصـــــــول الثـــــابتة

أسم األصل

بيــان

التكلفة فى أول المدة
األضافات خالل العام
األستعادات خالل العام
أجمالى التكلفة فى نھاية العام
مجمع اھالك فى أول المدة
أھالك العام
محمع اھالك األستبعادات
مجمع األھالك فى نھاية العام
صافى التكلفة فى نھاية العام

نائب مستشار الوزير

ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

3

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي
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) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-3األصول غير الملموسة
أھداف المراجعة
1
2
3
4
5
6

التأكيدات

التأكد من أن جميع األصول غير الملموسة قد تم تسجيلھا بالدفاتر.
التأكد من أن جميع األصول غير الملموسة المسجلة بالدفاتر المالية موجودة.
التأكد من أن األصول غير الملموسة المسجلة بالمبالغ الصحيحة.
التأكد من أن األصول غير الملموسة المسجلة قد تم تقييمھا وفقا لمعايير المحاسبة .
التأكد من أن األصول غير الملموسة مملوكة للشركة فى تاريخ الميزانية و ال يوجد قيد على الملكية.
التأكد من سالمة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية.
خطوات و إجراءات المراجعة

*

*
1
2
2
3
4
*

*

تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية
لإلستفادة من مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
إختبـارات التفاصيـل
طابق رصيد أول المدة مع اوراق العمل و القوائم المالية للعام الماضى
.
أحصل على بيان تحليلى باألصول غير الملموسة و طابقه مع ميزان
المراجعة و القوائم المالية فى نھايه العام .
تأكد من وجود االصل غير الملموس فى تاريخ القوائم المالية.
تأكد من صحة إثبات االصول غير الملموسة طبقا لما يلى-:
االصول غير الملموسة المشتراة بالتكلفة التاريخية)سعر الشراء(.
االصول غير الملموسة المتولدة داخليا بقيمة النفقات المطلوبة فى
مرحلة التطوير.
تأكد من صحة تقييم االصول غير الملموسة فى نھاية العام طبقا
لمعايير المحاسبة المصرية و ذلك طبقا لما يلى-:
إذا كانت الشركة تتبع طريقة إعادة التقييم يتم التقييم بالقيمة العادلة ]
القيمة العادلة فى تاريخ التقييم يخصم منھا مجمع االستھالك )إن وجد(
 ،مجمع خسائر اضمحالل )إن وجد([ .
إذا كانت الشركة تستخدم طريقة التكلفة يتم التقييم بالتكلفة مخصوما
منھا-:
مجمع االستھالك )إن وجد(
مجمع خسائر اضمحالل القيمة )إن وجد(

C
E
A
V
O
P

ھدف المراجعة رقم ورقة العمل اعد بمعرفة

C,E,A

E
C,E,A

v
C,E,A

93

5

6

7

8

خطوات و إجراءات المراجعة
تأكد من صحة إحتساب االستھالك لألصول غير الملموسة و ذلك
طبقا لما يلى-:
* إذا كان العمر االنتاجى غير محدد فإنة يتم إجراء إختبار
االضمحالل فى القيمة بصفة منتظمة فى تاريخ كل ميزانية.
* إذا كان العمر االنتاجى محدد يتم إستھالك االصل على مدار عمره
االنتاجى.
راجع اإلضافات علي االصول غير الملموسة مع المستندات المؤيدة و
االضافات )تأكد من ان اية اضافات لالصول غير الملموسة القائمة
سوف ينتج عنھا زيادة او تحسين فى المنافع االقتصادية المستقبلية
المتوقعة من األصول غير الملموسة( .
تأكد من أن األصول غير الملموسة المتولدة داخليا القائمة ال تتضمن
أية نفقات خالل مرحلة البحوث و من أن كافة النفقات خالل مرحلة
البحوث تحمل على قائمة الدخل.
تأكد من صحة احتساب األرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن
التصرف في االصل غير الملموس وأنھا محملة علي قائمة الدخل.

 9فى حالة اذا كانت اإلضافات بالعملة االجنبية  ،تأكد من إثباتھا بالسعر
السائد فى تاريخ المعاملة.
 10التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية طبقا لمعايير
المحاسبة المصرية.

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أ /ﻣﻨﻰ ﻫﻴﺒﺔ
أ /ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻼﻡ

ھدف المراجعة رقم ورقة العمل اعد بمعرفة
v

C,E,A

C,E,A

A

A
P

ﻣﻜﺘﺐ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻰ
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) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-4المشروعات تحت التنفيذ
التأكيدات

أھداف المراجعة
 1التأكد من أن جميع المشروعات تحت التنفيذ قد تم تسجيلھا بالدفاتر.

C

 2التأكد من أن جميع المشروعات تحت التنفيذ موجودة و لم تستكمل كأصول ثابتة بعد.

E

 3التأكد من أن جميع المشروعات تحت التنفيذ مسجلة بالمبالغ الصحيحة.

A

 4التأكد من أن المشروعات تحت التنفيذ قد تم تقييمھا وفقا لمعايير المحاسبة .

V

 5التأكد من أن المشروعات تحت التنفيذ مملوكة للشركة فى تاريخ الميزانية .

O

 6التأكد من سالمة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية .

P

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية
لإلستفادة من مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
* إختبـارات التفاصيـل
 1طابق رصيد أول المدة مع اوراق العمل والقوائم الماليه للعام
الماضى.

C,E,A

 2أحصل على بيان بأرصدة مشروعات تحت التنفيذ و طابقة مع
ميزان المراجعة فى نھاية العام.

C,E,A

 3مطابقة المستخلصات و المستندات المؤيدة مع العقود المبرمة.

E,A,O,V

 4التحقق من فحص و استالم االعمال التي تمت و التأكد من
تحويلھا الى أصول ثابتة.
 5راجع صحة الفوائد المرسملة علي المشروعات وتاكد من انھا
تخص قروض خاصة بالمشروعات تحت التنفيذ مع مراعاة
إخطار الزميل المسئول عن الفحص الضريبي بھا الخذھا في
االعتبار.

A

 6تأكد من انه تم تبويب الدفعات المقدمة التي تخص المشروعات
تحت التنفيذ ضمن تكاليف بند مشروعات تحت التنفيذ.

C,E,A

 7من خالل فحص المصروفات تأكد من عدم وجود اي نفقات
راسمالية تخص المشروعات تحت التفيذ محملة علي
المصروفات .

C,E,A

 8تأكد من صحة تقييم المشروعات تحت التنفيذ طبقا لمعايير
المحاسبة المصرية.

V

 9تأكد من صحة العرض وكفاية االفصاح بالقوائم المالية طبقا
لمعايير المحاسبة المصرية.

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
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) (Gبرنـامج مراجعـة النشـاط الصنـاعى
 G-5اإلستثمارات فى شركات تابعة و شقيقه
أھداف المراجعة

التأكيدات

 1التأكد من أن جميع اإلستثمارات قد تم تسجيلھا بالدفاتر.

C

 2التأكد من أن جميع اإلتثمارات المسجلة موجودة.

E

 3التأكد من أن جميع اإلتثمارات مسجلة بالمبالغ الصحيحة.

A

 4التأكد من أن جميع اإلستثمارات قد تم تقييمھا وفقا لمعايير المحاسبة .

V

 5التأكد من أن اإلستثمارات مملوكة للشركة فى تاريخ الميزانية.

O

 6التأكد من سالمة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية.

P

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم
المالية لإلستفادة من مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
* السيـاســات طبقا لمعايير المحاسبة المصرية:
تثبت االستثمارات المالية فى شركات تابعة و ذات مصلحة
مشتركة بالتكلفة و يتم إعاده تقييمھا بالتكلفه و فى حالة
حدوث تدھور فى قيمتھا العادلة عن القيمة الدفترية يتم تعديل
القيمة الدفترية بة و ذلك بالنسبة لكل استثمار على حدة  ،و
تحميلة على قائمة الدخل  ،و فى حالة حدوث ارتفاع فى
القيمة العادلة يتم إضافتة الى ذات البند و ذلك فى حدود ما
سبق تحميلة على قوائم الدخل عن فترات مالية سابقة.

* إختبارات التفاصيل
 1طابق رصيد أول المدة مع أوراق العمل و القوائم المالية
للعام الماضى.

C,E,A

 2أحصل على بيان تحليلى باالستثمارات و طابقة مع ميزان
المراجعة و القوائم الماليه فى نھاية العام.

C,E,A

 3طابق الشھادات بالنسبة لألستثمارات التى لم يصدر بھا حتى
تاريخ إعداد القوائم المالية أوراق مالية من جانب الشركات
التى يساھم فيھا مع المسجل بالدفاتر.

E,O

 4طابق الشھادات الواردة من )أمناء الحفظ( المحتفظ لديھم
باألوراق المالية او من الغير مع األرصدة الدفترية.

E,O

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

1
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خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة رقم ورقة العمل

 5راجع مستنديا اإلستثمارات المشتراة خالل العام مع
المستندات المؤيدة.

C,E,A

 6راجع مبيعات اإلستثمارات خالل العام مستنديا مع المستندات
المؤيدة مع التأكد من صحة احتساب الربح او الخسارة الناتجة
من بيع األستثمارات.

C,E,A

 7تأكد من عدم وجود إضمحالل فى القيمة العادلة لالستثمارات
فى شركات تابعة و شقيقة و ذلك من خالل-:

V

اعد بمعرفة

 االطالع على نشرة البورصة للتأكد من ان سعر السھمالمتداول فى البورصة ال يقل عن التكلفة الدفترية للسھم.

 االطالع على القوائم المالية للشركات التابعة و الشقيقة. 8تأكد من صحة توزيعات االرباح خالل العام من خالل
االطالع على القوائم المالية للشركات التابعة و الشقيقة التى
تساھم فيھا الشركة و كذلك قرارات الجمعية العامة الخاصة
بتوزيع األرباح.

C,E,A

 9تحقق من أنه قد تم إثبات التوزيعات التى تخص الشركة
بالدفاتر طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

C,E,A,V

 10تأكد من صحة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية فى نھاية
العام.

V

 11تحقق من صحة العرض وكفاية األفصاح بالقوائم المالية طبقا
لمعايير المحاسبة المصرية.

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

2
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) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-6المخزون و المشتريات و تكلفة المبيعات
أھداف المراجعة
 1التأكد من إكتمال إثبات المخزون و المشتريات و تكلفة المبيعات بالدفاتر.
 2التأكد من وجود المخزون فى تاريخ الميزانية.
 3التأكد من أن المخزون و المشتريات و تكلفة المبيعات مدرج بالقيمة الصحيحة.
 4التأكد من أن المخزون قد تم تقييمه في نھاية العام وفقا لمعايير المحاسبة .
 5التأكد من أن المخزون مملوك للشركة بالكامل و ال يوجد قيود على الملكية.
 6التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية.
خطوات و إجراءات المراجعة

*

-

-

-

حلل المشتريات على مستوى شھور السنة و قارنھا مع السنوات السابقة و الموازنة
التقديرية و المبيعات.
إختبارات المعقولية
أعد تسوية اما بالكمية او بالقيمة بين رصيد المخزون اول المدة و رصيد اخر المدة
مع المشتريات أو االنتاج التام و المبيعات كما يلى:
المخزون بالكمية
 xxمخزون أول المدة من االنتاج التام بالكمية
 + xxاالنتاج التام خالل العام بالكمية
 - xxالبضاعة المباعة بالكمية
 xxرصيد مخزون أخر المدة بالكمية
المخزون بالقيمة
 xxرصيد مخزون أول المدة بالقيمة
+ xxالمشتريات
+ xxتكلفة العمالة المباشرة
 + xxالمصروفات الصناعية
 - xxتكلفة البضاعة المباعة
 xxرصيد مخزون أخر المدة بالقيمة
معادلة تكلفة البضاعة المباعة
 xxمخزون أول المدة من االنتاج التام
 + xxاالنتاج التام خالل العام
 - xxمخزون أخر المدة من االنتاج التام
 xxتكلفة البضاعة المباعة

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

C
E
A
V
O
P

ھدف المراجعة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية لإلستفادة من مدلول
النسب والمؤشرات على ھذا البند.
* تحليل اإلتجاھات
 1راجع تحليل مكونات المخزون من االنتاج التام و تحت التشغيل )مواد-عمالة-
مصروفات صناعية غير مباشرة( و ذلك بمقارنتة مع السنوات السابقة و أستفسر
عن سبب اإلنحرافات.
2

التأكيدات

1

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

C,E,A

C,E,A

C,E,A,V

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

* إختبارات القطع
 1فى حالة اجراء الجرد فى تاريخ مخالف لتاريخ الميزانية ،راجع تسوية بين الكميات
فى تاريخ الجرد مع الكميات فى تاريخ الميزانية.
 2إجر إختبار القطع بين كل من المشتريات و المخزون و تكلفة المبيعات و مرحلة
االنتاج )تطبق االجراءات للتحقق من القطع على أخر المعامالت المسجلة فى الفترة
و أول المعامالت المسجلة فى الفترة الالحقة(.

اعد بمعرفة

C,E,A
C,E,A

* اختبارات التفاصيل
 1طابق رصيد أول المدة مع أوراق عمل و القوائم المالية للعام الماضى .

C,E,A

 2طابق رصيد أخر المدة مع ميزان المراجعة و القوائم الماليه فى نھاية العام.

C,E,A

 3أحصل على كشوف تقييم المخزون و قم باالتى:
أ -طابق محاضر الجرد فى نھاية العام مع كشوف تقييم المخزون و بطاقة مراقبة
الصنف)بالكميات( و كروت مراقبة المخزون )كمية و سعر و قيمة(.

C,E,A

ب -راجع سياسة التسعيرو اختبر صحة تسعير المخزون و فقا للسياسة المطبقة
طبقا لمعايير المحاسبة المصرية و تأكد أن األسعار موحدة بين المخازن الفرعية و
الرئيسى.
ج -تحرى عن أسباب الفروق بين الجرد الفعلى و الرصيد الدفترى.
 4تأكد من صحة تقييم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيھما أقل )طبقا
لمعايير المحاسبة المصرية(.
 5طابق الشھادة الواردة من الغير بالكميات المحتفظ بھا كبضاعة أمانة مع كروت
صنف بضاعة لدى الغير بالمخازن.

رقم ورقة العمل

V
C

 6أحصل على بيان بقيمة االصناف الراكدة و التالفة و بطيئة الحركة و تحقق من قيام
الشركة بتخفيض ھذة األصناف من قيمة المخزون أخر المدة.
 7راجع تكلفة مخزون االنتاج التام طبقا لما يلى:
أ -راجع مستنديا المواد و العمالة و مكونات المصروفات الصناعية العامة.

C,E,A

ب -حلل االنحرافات عن التكلفة المعيارية.
ج -تحقق من إستبعاد االرباح الداخلية بالشركة.
د -طابق الكميات مع الجرد الفعلى و كروت الصنف و كروت مراقبة المخازن.
ھـ -طابق أسعار الوحدة مع قائمة أسعار االنتاج التام.
 8راجع مستنديا تكلفة المشتريات مع المستندات المؤيدة ) فواتير الموردين  -أوامر
التوريد  -محضر الفحص واالستالم  -أذون اإلضافة ( مع بطاقات الصنف و بطاقة
مراقبة المخازن.
 9راجع المنصرف من المخازن )المبيعات  /االنتاج التام( مع المستندات المؤيدة مع
بطاقة الصنف بالمخازن و بطاقات مراقبة المخازن.

C,E,A

 10أحصل على بيان باإلعتمادات المستندية المفتوحة و القائمة فى نھاية العام و قم
باألتى:
أ -أفحص المستندات المؤيدة لعينة من األعتمادات.
ب -المطابقة مع شھادات البنوك )إن وجدت(.

C,E,A

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

2
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خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

 11تحقق من أن أخر البنود التى دخلت أو خرجت من المخازن فى نھاية الفترة قد
سجلت صحيحة.
 12راجع تكلفة المواد الخام و المكونات مع فواتير الموردين و مع أذون اإلضافة الى
المخازن.

C,E,A

 13راجع تكلفة الخامات الداخلة فى االنتاج تحت التشغيل و االنتاج التام مع المستندات
المؤيدة )على سبيل المثال اذون صرف المخازن(.
 14راجع تكلفة العمالة المباشرة الداخلة فى اإلنتاج تحت التشغيل مع المستندات المؤيدة.

C,E,A

 15راجع المصروفات الصناعية غير المباشرة الداخلة فى اإلنتاج تحت التشغيل مع
المستندات المؤيدة )على سبيل المثال قوائم التكاليف(.

C,E,A

 16أفحص التسوية بين المصروفات الصناعية غير المباشرة التى تم تحميلھا مع
المصروفات الصناعية غير المباشرة الفعلية.

C,E,A
A

 18راجع المطابقة بين المسجل فى حسابات مراقبة المخزون و بين األستاذ العام.

C,E,A

 19أختبر المدفوعات عن األعمال المنفذة أو المدفوعات تحت الحساب للتأكد من أنھا قد
عولجت معالجة صحيحة.

C,E,A

 20راجع مستنديا القيود المحاسبية فى سجالت المخزون و المتعلقة بالبضاعة المستلمة
و االنتاج تحت التشغيل مع المستندات المؤيدة لھا.

C,E,A

 21راجع مستنديا القيود المحاسبية فى سجالت المخزون و المتعلقة بالبضاعة المنصرفة
و البضاعة المستبعد قيمتھا و البضاعة المرتدة للمخازن مع المستندات المؤيدة لھا.

C,E,A

 22راجع القيود فى حساب المشتريات و حسابات االستاذ العام مع اليوميات المساعدة و
منھا الى الفواتير و اشعارات االضافة و اية مستندات اخرى مؤيدة.

C,E,A

 23راجع مستنديا استالم البضاعة و المردودات للتحقق من صحة انعكاسھا على
سجالت المخزون.

C,E,A

 24راجع مستنديا المنصرف من المخازن للتحقق من صحة تسجيلھا فى سجالت
المخزون.

C,E,A

 25تأكد من صحة التجميع على عينة من بطاقات الصنف و بطاقات مراقبة المخازن.

C,E,A

 26راجع االسعار التى بيعت بھا بنود المخزون و ذلك بعد نھاية العام بما فى ذلك
مراجعة العقود و شروط البيع.

C,E,A

 27أفحص مخصص ھبوط قيمة المخزون بما فى ذلك متابعة البنود التى سبق ان
ظھرت تالفة أو بطيئة الحركة او متقادمة فى كشوف الجرد.

C,E,A

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

3

اعد بمعرفة

C,E,A

C,E,A

 17أفحص أسس وضع معايير التكلفة و اختبر انحرافات التكاليف الفعلية عن المعيارية
لكل من المواد و االجور و المصروفات االخرى.

رقم ورقة العمل
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خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

 28قارن قائمة المخزون فى نھاية العام مع طلبات البيع المتفق عليھا و المبيعات فى
بداية العام التالى و المبيعات المتوقعة للعام التالى.

C,E,A

 29راجع القيود فى دفتر االستاذ العام المتعلقة بعناصر تكلفة المبيعات مع المستندات
المؤيدة بما فيھا قيود اليومية المباشرة.

C,E,A

 30راجع القيود فى حسابات تكلفة المبيعات باالستاذ العام مع كشوف االجور المباشرة.

C,E,A

 31راجع القيود فى حسابات تكلفة المبيعات باالستاذ العام مع الكشوف المؤيدة لالجور
و المصروفات غير المباشرة المحملة و راجع التفاصيل مع كشف المرتبات و
االجور.

C,E,A

 32تأكد من صحة تقييم المخزون طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

V

 33تأكد من صحة تقييم المخزون بالعمالت األجنبية فى نھاية العام.

V

 34تأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة
المصرية.

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

4

رقم ورقة العمل
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اعد بمعرفة
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) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-7اإلنتاج تحت التشغيل

أھداف المراجعة
 1التأكد من أن تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل قد تم تسجيلھا بالدفاتر.
 2التأكد من أن تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل المسجلة بالدفاتر المالية موجودة.
 3التأكد من أن تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل مسجلة بالمبالغ الصحيحة.
 4التأكد من أن تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل قد تم تقييمھا طبقا لمعايير المحاسبة.
 5التأكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية.

خطوات و إجراءات المراجعة

التأكيدات
C
E
A
V
P

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية لإلستفادة
من مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
*

اختبارات التفاصيل

 1طابق رصيد أول المدة مع أوراق عمل و القوائم المالية للعام الماضى.
 2أحصل على بيان تحليلى بالرصيد و طابقة مع ميزان المراجعة و القوائم
المالية فى نھاية العام .
 3راجع عينة من تكلفة األنتاج تحت التشغيل مع المستندات المؤيدة.

C,E,A
C,E

C,E,A

 4طابق البيان التحليلي مع محاضر جرد اإلنتاج تحت التشغيل.

E

 5تأكد من صحة التقييم طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

V

 6تأكد من صحة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبيه في نھاية العام .

V

 7تأكد من صحة العرض و كفاية األفصاح طبقا لمعايير المحاسبة المصرية
.

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-8العمالء  -المبيعات  -المردودات  -التحصيالت  -أوراق القبض
التأكيدات

أھداف المراجعة
 1التحقق من أكتمال اثبات العمالء /المبيعات/المردودات/التحصيالت/أوراق القبض.

C

 2التأكد من وجود العمالء و حدوث معامالت المبيعات/المردودات/التحصيالت/أوراق القبض.

E

 3التاكد من ان ارصدة العمالء ومعامالت البيع  /التحصيل  /اوراق القبض قد تم تسجيلھا بالمبالغ الصحيحة

A

 4التأكد من صحة تقييم أرصدة العمالء في نھاية العام طبقا لمعايير المحاسبة.

V

 5التأكد من امتالك الشركة ألرصدة العمالء .

O

 6التأكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية.

P

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية لإلستفادة من مدلول
النسب والمؤشرات على ھذا البند.

* تحليل اإلتجاھات
 إفحص حركة العمالء الشھرية بالمقارنة مع المبيعات و النقديةالمحصلة.
 إفحص نتائج جرد المخازن :قد يشير الى وجود مبيعات غير مسجلةبالدفاتر.
 حلل المبيعات على مستوى الشھور أو المنتجات أو المناطق الجغرافيةأو العمالء و قارنھا مع السنة السابقة )إن وجدت(.
 مقارنة المبيعات و الفوائد و المبالغ األخرى المحملة على حساباتالعمالء بالفترة )أو الفترات( السابقة و الموازنات التقديرية.
 مقارنة التحصيالت و المردودات و الخصم النقدى المسموح به والمبالغ األخرى المضافة لحسابات العمالء بالفترة )أو الفترات( السابقة
و الموازنات التقديرية ).قد يوفر دليال" عن التقييم(.
 مقارنة الضمانات و المردودات و الخصومات المسموح بھا بالفترة )أوالفترات( السابقة و الموازنات التقديرية.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* إختيـارات المعقوليـة
 أحسب معادلة كمية المبيعات و طابقھا مع كمية المبيعات المسجلةبالدفاتر و أفحص اية فروق .....إن وجدت
 xxرصيد المخزون اول المدة
+xxكمية األنتاج خالل العام
 -xxرصيد أخر المدة
xxكمية المبيعات المباعة خالل العام
 رصيد العمالء أول المدة مضافا اليه المبيعات األجلة مطروحا منةالتحصيالت النقدية و مطروحا منة مردودات المبيعات و ذلك لتقدير
رصيد أخر المدة لحسابات العمالء.
xxرصيد العمالء أول المدة
 + xxالمبيعات األصلية
 + xxالمتحصالت النقدية
 - xxمردودات المبيعات
xxرصيد العمالء أخر المدة
* إختبـارات التفاصيـل
 1طابق رصيد العمالء أول المدة مع أوراق العمل و القوائم الماليه للعام
الماضى .

C,E,A

 2أحصل على بيان تحليلى بأرصدة العمالء و طابقة مع ميزان المراجعة
و القوائم المالية فى نھاية العام.

C,E,A

 3إفحص عقود المبيعات فيما يتعلق بالشروط و األسعار.

C,E,A

 4حدد عينة من فواتير المبيعات و قم باإلجراءات التالية:
أ -راجع األسعار و شروط فاتورة المبيعات مع قوائم األسعار المعتمدة .

C,E,A

ب -المطابقة مع أمر التوريد الوارد من العمالء.
ج -المطابقة مع اذن صرف المخازن.
د -التحقق من إضافة ضريبة المبيعات أو المطابقة مع شھادة إعفاء
العميل من ضريبة المبيعات فى حالة عدم اإلضافة.
ھـ -الصحة الحسابية للفاتورة.
و -صحة الترحيل لحساب العميل و حساب المبيعات باألستاذ العام.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

103

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

 5حدد عينة من المنصرف من المخازن من واقع كروت الصنف و
راجعھا مع أذون صرف المخازن و أوامر التوريد و تأكد من إصدار
فواتير المبيعات لألصناف المنصرفة و تأكد من تسجيلھا بالدفاتر المالية.

C,E,A

 6إفحص عينة من المردودات و الخصومات المسموح بھا و إشعارات
اإلضافة مع المستندات المؤيدة و تأكد من أن المطالبات الخاصة
بالبضاعة المرتدة و المعيبة و عجز التوريد قد صدر عنھا إشعارات
إضافة لحساب العمالء ثم راجع تسعير إشعارات اإلضافة مع الفواتير
األصلية و تأكد من صحة ترحيل إشعارات اإلضافة الى حساب األستاذ
العام.

C,E,A

 7راجع عينة من فواتير المبيعات مستنديا مع يومية المبيعات و تحقق من
تسلسل أرقام فواتير البيع.

C,E,A

 8تأكد من أنه قد تم تسجيل جميع المبيعات التى تخص العام بقائمة الدخل
وذلك بمراجعة الفترة الالحقة.

C,E,A

 9إفحص عمالء أرصدة دائنة )دفعات مقدمة( قم باالتى-:

C,E,A

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

أ -قم باألطالع على عينة من أوامر التوريد و فحصھا مستنديا و
مطابقة شروط التوريد المدرجة ضمن األوامر مع الدفعة المسجلة
بالدفاتر.
ب -التأكد من أن تواريخ التسليم لم تحل بعد.
 10راجع عينة من أرصدة العمالء الرئيسيين فى نھاية العام مع المستندات
المؤيدة.

E,A

 11أحصل على دراسة بأعمار الديون و راجعھا مع المستندات المؤيدة حدد
قيمة الديون المعدومة و أدراجھا فى التقرير الخاص بالنقاط الواجب
إبالغھا للفاحص الضريبى.

V

 12متابعة المتحصالت من العمالء و أوراق القبض فى الفترة الالحقة.
 13أختبر ما اذا كانت اجراءات القطع قد تمت على نحو صحيح و ذلك فيما
يتعلق بالمبيعات و المخزون و المردودات و التحصيالت النقدية )
تطبق اإلجراءات للتحقق من القطع على اخر المعامالت المسجلة فى
الفترة و أول المعامالت المسجلة فى الفترة الالحقة(.

E,A,V,O
C

 14أ -فحص أخر عشرة أذون تسليم إنتاج تام للسنة محل الفحص و أول
عشرة أذون تسليم إنتاج تام فى السنة التالية و مطابقتھم مع فواتير
البيعات و التأكد من صحة تسجيلھم فى السنة الخاصة بھم.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

104

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

ب -فحص أخر عشرة فواتير مبيعات للسنة محل الفحص و أول عشرة
فواتير المبيعات فى السنة التالية و مطابقتھم مع أذون تسليم اإلنتاج التام
من صحة تسجيلھم فى السنة الخاصة بھم.
طابق المتحصالت النقدية مع كشوف حساب البنك و العكس.

C,E,A,V,O

 15تحقق من صحة إحتساب الفوائد الدائنة و إضافتھا لحساب العمالء .

C,E,A

 16طابق عينة من المصادقات مع ارصدة حسابات العمالء بالدفاتر المالية.

E

 17تأكد من صحة تقييم العمالء طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
 18تأكد من صحة تقييم أرصدة العمالء بأسعار الصرف المعلنة بالبنوك
التى تتعامل معھا الشركة فى نھاية العام.

V

 19تأكد من صحة العرض و كفاية األفصاح بالقوائم المالية طبقا لمعايير
المحاسبة المصرية.

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

105

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

106

) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-9النقدية بالصندوق و لدى البنوك
أھداف المراجعة

التأكيدات

 1التأكد من أن جميع األرصدة مسجلة بالدفاتر.

C

 2التأكد من وجود النقدية فى تاريخ الميزانية .

E

 3التأكد من ان األرصدة مسجلة بالقيم الصحيحة.

A

 4التأكد من صحة تقييم أرصدة النقدية وفقا لمعايير المحاسبة .

V

 5التأكد من ملكية الشركة ألرصدة النقدية .

O

 6التأكد من صحة العرض و اإلفصاح بالقوائم المالية.

P

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية
لإلستفادة من مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
إختبارات التفاصيل
 1طابق رصيد أول المدة مع أوراق العمل و القوائم المالية للعام
الماضى.

C,E,A

 2أحصل على بيان برصيد النقدية بالبنوك و الصندوق وطابقه مع
ميزان المراجعة و القوائم الماليه فى نھاية العام.

C,E,A

 3طابق الشھادات الواردة من البنوك مع كافة أرصدة البنوك
المسجلة بالدفاتر المالية.

C,E,A

 4تحقق من تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية فى نھاية العام.

V

 5تأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية طبقا
لمعايير المحاسبة المصرية.

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

107

) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-10المدينون و األرصدة المدينة األخري

أھداف المراجعة :
1

التأكيدات
C

التأكد من أن جميع األرصدة المدينة تم تسجيلھا بالدفاتر.

 2التأكد من وجود المدينون و األرصدة المدينة األخرى

E

 3التأكد من أن المدينون واألرصدة المدينة األخرى تم تسجيلھا بالمبالغ الصحيحة .

A

 4التأكد من صحة تقييم أرصدة المدينون واألرصدة المدينة األخرى طبقا لمعايير المحاسبة .

V

 5التأكد من أن المدينون واألرصدة المدينة األخرى مملوكة للشركة .

O

التحقق من سالمة العرض وكفاية االفصاح بالقوائم المالية .

P

6

م

ھدف المراجعة رقم ورقة العمل

خطوات و إجراءات المراجعة

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية
لإلستفادة من مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
* تحليل اإلتجاھات
مقارنة إيرادات الفوائد بالفترة )أو الفترات( السابقة مع الموازنات
التقديرية )إن وجدت(.
إختبارات المعقولية
 تقدير متحصالت الحسابات المدينة المتنوعة التى لھا شروط دفعمحددة من واقع الموازنات التقديرية ومقارنتھا بالدفاتر المالية.
 العملية الحسابية اإلجمالية للمبالغ المدفوعة مقدما و المبالغ المؤجلةو العملية الحسابية إلستھالك المصروفات المقدمة.
* إختبارات التفاصيل
 1طابق رصيد أول المدة مع أوراق العمل و القوائم المالية للعام
الماضى.

C,E,A

 2أحصل على بيان تحليلى باألرصدة و طابقه مع ميزان المراجعة و
القوائم الماليه فى نھاية العام.

C,E,A

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

6

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

108
م

ھدف المراجعة رقم ورقة العمل

خطوات و إجراءات المراجعة

اعد بمعرفة

 3قم بفحص عينة من حسابات المدينون و االرصدة المدينة االخري
مع المستندات المؤيدة.
 4تحقق من صحة احتساب المصروفات المدفوعة مقدما طبقا
للمستندات المؤيدة وطبقا للفترة التي تغطيھا ھذه المصروفات.

C,E,A

 5أحصل علي تحليل بالفوائد المستحقة طبقا لتاريخ كل وديعة و
تاريخ استحقاقھا و الفائده الخاصة بھا للتأكد من صحة المبلغ
المثبت وطابقھا مع ميزان المراجعة في نھاية العام.

C,E,A

 6أحصل على تحليل بااليرادات المستحقة االخرى و راجعھا مع
المستندات المؤيدة و تأكد من صحة إثباتھا.

C,E,A

 7تابع سداد األرصدة فى الفترة الالحقة .

C,E,A

 8طابق المصادقات الواردة )إن وجدت( مع األرصدة الدفترية )العھد
 ،السلف ......الخ(.

C,E,A

 9تأكد من صحة تقييم األرصدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

V

 10تأكد من صحة تقييم األرصدة بالعمالت االجنبية فى نھاية العام .

V

 11تأكد من صحة العرض وكفاية االفصاح بالقوائم المالية طبقا
لمعايير المحاسبة المصرية.

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

7

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

109
) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-11الدائنون و األرصدة دائنة أخرى
أھداف المراجعة

التأكيدات

 1التأكد من أن جميع أرصدة الدائنون و األرصدة الدائنة األخرى قد تم تسجيلھا بالدفاتر.
 2التأكد من وجود أرصدة الدائنون و األرصدة الدائنة األخرى.

E

 3التأكد من أن أرصدة الدائنون و األرصدة الدائنة األخرى مسجلة بالقيمة الصحيحة.

A

 4التأكد من صحة تقييم أرصدة الدائنون و األرصدة الدائنة األخرى طبقا لمعايير المحاسبة .

V

 5التأكد من أن أرصدة الدائنون و األرصدة الدائنة األخرى ھي التزامات حقيقية علي الشركة.
 6التأكد من صحة العرض وكفاية اإلفصاح فى القوائم المالية.

O

خطوات و إجراءات المراجعة

C

ھدف المراجعة

P

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية
لإلستفادة من مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
* إختبارات التفاصيل
 1طابق رصيد أول المدة مع أوراق العمل و القوائم المالية للعام
الماضى .

C,E,A

 2أحصل علي بيان تحليلي بأرصدة الدائنون و األرصدة الدائنة األخري
و طابقة مع ميزان المراجعة و القوائم الماليه في نھاية العام.

C,E,A

 3أفحص مستنديا األرصدة مع المستندات المؤيدة لھا.
 4تحقق من الصحة الحسابية للمصروفات المستحقة و راجعھا مع
المستندات المؤيدة ،من خالل فحص المصروفات تأكد من أن
المصروفات مثل )األجور و المرتبات و مصروفات الكھرباء و
المياة و الدعاية و االعالن و العمالت  ...الخ مثبتة حتى نھاية العام
و أنة ال يوجد مصروفات مستحقة غير مسجلة(.

C,E,A,O
C,E,A

 5التأكد من صحة تقييم األرصدة طبقا لمعايير المحاسبة الصرية.

V

 6التأكد من صحة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية فى نھاية العام.

V

 7التأكد من صحة العرض و كفاية األفصاح بالقوائم المالية طبقا
لمعايير المحاسبة المصرية

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

110
) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-12الموردون و أوراق الدفع
أھداف المراجعة

التأكيدات

 1التأكد من اكتمال أثبات أرصدة الموردين و أوراق الدفع.

C

 2التاكد من وجود أرصدة الموردين و أوراق الدفع في تاريخ الميزانية.

E

 3التأكد من صحة إثبات أرصدة الموردين و أوراق الدفع.

A

 4التأكد من صحة تقييم أرصدة الموردين و أوراق الدفع طبقا لمعايير المحاسبة .

V

 5التأكد من أن أرصدة الموردين و أوراق الدفع تمثل التزامات أو حقوق علي الشركة.

O

 6التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية.

P

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية لإلستفادة من
مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
* تحليل اإلتجاھات
مقارنة حسابات الموردين و المستحقات و المشتريات و مصروفات الفترة
مع الفترة السابقة و الموازنات التقديرية )إن وجدت(.
* إختبارات التفاصيل
 1طابق أرصدة الموردين و أوراق الدفع أول المدة مع اوراق العمل و القوائم
المالية للعام الماضى.

C,E,A

 2أحصل علي بيان تحليلى بأرصدة الموردين و أوراق الدفع وطابقه مع
ميزان المراجعة و القوائم المالية في نھاية العام.

C,E,A

 3أفحص عينة من أرصد الموردين الرئيسيين للشركة مع المستندات المؤيدة
لھا.

E,A,O

 4حددعينة من أوراق الدفع و أفحصھا مستنديا و تأكد من استالم المورد لھا.

E,A

 5تابع سداد األرصدة فى الفترة الالحقة.

C,E,A,O

 6تأكد من صحة تقييم األرصدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

V

 7تأكد من صحة تقييم األرصدة بالعمالت االجنبية في نھاية العام.

v

 8تأكد من صحة العرض وكفاية االفصاح بالقوائم المالية طبقا لمعايير
المحاسبة المصرية.

p

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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) (Gبرنـامج مراجعـة النشـاط الصنـاعى
 G-13األستثمارات فى أوراق مالية
التأكيدات

أھداف المراجعة
 1التأكد من أن جميع اإلستثمارات فى أوراق مالية قد تم تسجيلھا بالدفاتر.

C

 2التأكد من أن جميع اإلستثمارات فى أوراق مالية المسجلة بالدفاترموجودة.

E

 3التأكد من أن جميع اإلستثمارات فى أوراق مالية مسجلة بالمبالغ الصحيحة.

A

 4التأكد من أن جميع اإلستثمارات فى أوراق مالية قد تم تقييمھا طبقا لمعايير المحاسبة .

V

 5التأكد من أن اإلستثمارات فى أوراق مالية مملوكة للشركة فى تاريخ الميزانية.

O

 6التأكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية .

P

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية
لإلستفادة من مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
* تحليل اإلتجاھات
مقارنة عائد األستثمارات مع الفترات السابقة.
* إختبارات المعقولية
 تقدير المتحصالت الرئيسية من بيان إستحقاق األوراق المالية. تقدير صافى الزيادة أو النقص فى محفظة األوراق المالية على أساسصافى التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من أنشطة التشغيل.
* السيـاســات طبقا لمعايير المحاسبة المصرية:
اإلستثمارات الماليه قبل ٢٠٠٧/١/١
اإلستثمارات الماليه المتداوله -:
تثبت بالتكلفه و يتم إعاده تقييمھا بالتكلفه او القيمه السوقيه أيھما أقل
وتثبت فروق التقييم بقائمة الدخل.
اإلستثمارات الماليه طويله األجل -:
تثبت اإلستثمارات المالية طويله األجل بالتكلفه و يتم إعادة تقييمھا فى
الميزانيه على أساس -:
) أ ( التكلفه .

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

1

مكتب
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خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

أو ) ب ( قيم إعادة التقييم .
أو ) جـ ( التكلفة او القيمه السوقية أيھما أقل .
و تدرج فروق التقييم بقائمة الدخل .
اإلستثمارات الماليه بعد  ) ٢٠٠٧/١/١المعايير الجديده ( .
*

اإلستثمارات الماليه بغرض المتاجرة -:
تثبت بالتكلفة و يتم إعادة تقييمھا بالقيمة العادلة التى تمثل )سعر
السوق( وتثبت فروق التقييم بقائمة الدخل.

*

اإلستثمارات الماليه المتاحة للبيع -:

 يتم إثباتھا بالتكلفة و يتم إعادة تقييمھا بالقيمة العادلة و تثبت فروقالتقييم ) ربح أو خسارة ( مباشرة ضمن حقوق الملكية ،و عند إستبعاد
األصل فإنة يتم إثبات ما سبق اإلعتراف بة من أرباح أو خسائر
ضمن حقوق الملكية فى قائمة الدخل.
 يتم إثبات االستثمارات غير المقيدة ببورصة األوراق المالية بالتكلفةناقصا ً خسائر االضمحالل.
 يتم إثبات خسائر االضمحالل فى قائمة الدخل.تقييم االستثمارات المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق -
تثبت اإلستثمارات الماليه المحتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفه
و يتم إعاده تقييمھا بالتكلفه المستھلكه و يتم إدراج قيمه اإلستھالك فى
قائمه الدخل وفقا لطريقه التكلفه المستھلكه .
* إختبارات التفاصيل
و

C,E,A

 1طابق رصيد أول المدة مع أوراق العمل و ميزان المراجعة
القوائم المالية للعام الماضى.

 2أحصل على بيان تحليلى باألرصدة و طابقة مع ميزان المراجعة و
القوائم الماليه فى نھاية العام.

C,E,A

 3طابق محضر جرد األستثمارات مع المسجل بالدفاتر المالية.

C,E,A,O

 4طابق الشھادات الواردة من )أمين الحفظ( المحتفظ باألوراق المالية او
من الغير مع األرصدة الدفترية.

C,E,A,O

 5طابق الشھادات بالنسبة لألستثمارات التى لم يصدر بھا حتى تاريخ
إعداد القوائم المالية أوراق مالية من جانب الشركات التى يساھم فيھا
مع المسجل بالدفاتر.

C,E,A,O

 6راجع األوراق المالية المشتراة مع المستندات المؤيدة.

C

 7راجع مبيعات األوراق المالية مع المستندات المؤيدة.

C,E,A

 8تأكد من صحة إحتساب األرباح أو الخسائر المحققة.

C,E,A

 9التأكد من عدم وجود إضمحالل فى القيمة العادلة لإلستثمارات.

V

 10التحقق من صحة تقييم االستثمارات المالية طبقا لمعايير المحاسبة
المصرية .

V

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

 11تأكد من صحة العرض وكفاية اإلفصاح بالقوائم المالية طبقا لمعايير
المحاسبة المصرية.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

3

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

P
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) (Gبرنامج مراجعة النشاط االصناعى
 G-14الضرائب المؤجلة

أھداف المراجعة

التأكيدات

 1التأكد من أن الضريبة المؤجلة قد تم تسجيلھا بالدفاتر.

C

 2التأكد من أن الضريبة المؤجلة المسجلة بالدفاتر موجودة .

E

 3التأكد من أن الضريبة المؤجلة المسجلة بالدفاتر صحيحة .

A

 4التأكد من سالمة العرض و كفاية األفصاح بالقوائم المالية .

P

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

 1طابق رصيد أول المدة مع أوراق عمل وميزانية العام
الماضى.

C,E,A

 2أحصل على بيان تحليلى بالرصيد و طابقه مع ميزان
المراجعة و القوائم الماليه فى نھايه العام .

C,E,A

 3قم بالحصول علي االقرار الضريبي عن عام_______
لتحديد البنود المحتسبة عليھا الضريبة المؤجلة.

C,E,A

 4تأكد من صحة المبلغ المحتسب كضريبة مؤجلة عن عام
_____ من واقع دفاتر الشركة.

C,E,A

 5حدد موقف الفحص الذي قامت به مأموريات الضرائب .

C,E,A

 6تأكد من صحة تقييم األرصدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

V

 7تأكد من صحة العرض وكفاية االفصاح بالقوائم المالية طبقا
لمعيير المحاسبة المصرية.

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

مكتب
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) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-15القروض و التسھيالت اإلئتمانية
أھداف المراجعة :

التأكيدات

1

التأكد من أن جميع عقود القروض و التسھيالت اإلئتمانية مقيدة بالدفاتر .

C

2

التأكد من أن القروض و التسھيالت اإلئتمانية المثبتة بالدفاتر موجودة .

E

3

التأكد من أن القروض و التسھيالت اإلئتمانية مسجلة بطريقة صحيحة .

A

4

التاكد من صحة تقييم القروض و التسھيالت اإلئتمانية طبقا لمعايير المحاسبة .

V

5

التأكد من أن القروض و التسھيالت اإلئتمانية مملوكة للشركة.

O

6

التاكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية.

P

م
*

ھدف المراجعة

خطوات و إجراءات المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية
لإلستفادة من مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.

*

تحليل اإلتجاھات
مقارنة رصيد اإلقتراض و الفوائد المدينة بالفترة )أو الفترات( السابقة
و الموازنات التقديرية.
مقارنة متوسط سعر الفائدة باألسعار السائدة المعلنة.

*

إختبارات التفاصيل

1

طابق رصيد أول المدة مع أوراق العمل وميزان المراجعة
والقوائم المالية للعام الماضى.

C,E,A

2

أحصل علي بيان تحليلي بالقروض والتسھيالت اإلئتمانية و طابقه مع
ميزان المراجعة و القوائم المالية في نھاية العام .

C,E,A

3

راجع عقود القروض و التسھيالت اإلئتمانية لتحديد معدالت الفوائد
المتفق عليھا .

C,E,A

4

تحقق من صحة احتساب الفوائد المستحقة و تحميلھا علي قائمة الدخل
.

A

5

طابق الشھادات الواردة من البنوك أو من الجھه المانحة للقروض و
التي توضح البيانات االساسية للقروض و رصيد نھاية العام و
االقساط المستحقة علي ھذه القروض مع األرصدة الدفترية .

C,E,A,O

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

5
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م

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

6

تحقق من صحة تحديد عالوة اإلصدار و الخصم المتصلة باإلقتراض
)فى حالة االقتراض عن طريق اصدار سندات( .

E

7

تحقق من حساب الفوائد المدينة و المستحقة و إستھالك عالوات
اإلصدار و إضافة الخصومات طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

C,E,A

8

راجع اإلضافات إلي اإلقتراض و إلي كشف حساب البنك مع
المستندات المؤيدة .

C,E,A

9

راجع محاضر جلسات مجالس االدارة للتعرف علي القرارات الخاصة
بعمليات االقتراض و طابقھا مع الدفاتر المالية.

C,E,A

 10تأكد من صحة إحتساب و تبويب أقساط القروض قصيرة األجل  ،و
أقساط قروض طويلة األجل .
 11التحقق من ان القروض تم استخدامھا في النشاط.

C,E,A,P
C,E,A

 12تأكد من صحة تقييم القروض و التسھيالت اإلئتمانية طبقا لمعايير
المحاسبة المصرية.

V

 13تحقق من صحة تقيم القروض بالعمالت األجنبية فى نھاية العام.

V

 14تأكد من صحة العرض وكفاية اإلفصاح فى القوائم المالية طبقا
لمعايير المحاسبة المصرية .

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

6
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) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-16المعامالت مع األطراف ذوى العالقة

أھداف المراجعة

التأكيدات

 1التأكد من جميع المعامالت الخاصة باألطراف ذوى العالقة تم اثباتھا.

C

 2التأكد من وجود المعامالت الخاصة باألطراف ذوى العالقة.

E

 3التأكد من أن المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة تم اثباتھا بالمبالغ الصحيحة.

A

 4التأكد من صحة تقييم أرصدة األطراف ذوي العالقة طبقا لمعايير المحاسبة .

V

 5التأكد من أن المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة تخص الشركة.

O

 6التأكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية.

P

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية
لإلستفادة من مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
* تحليل اإلتجاھات
مقارنة معامالت األطراف ذوى العالقة و األرصدة بالفترة ) أو
الفترات( السابقة .
* إختبارات المعقولية
إجراء عمليات حسابية للمعامالت ومقارنتھا بالدفاتر المالية.
* إختبارات التفاصيل
 1طابق رصيد أول المدة مع أوراق العمل و القوائم المالية للعام الماضى .

C,E,A

 2أحصل على بيان تحليلى بأرصدة األطراف ذات العالقة و طابقة مع
ميزان المراجعة و القوائم المالية فى نھاية العام.

C,E,A

 3أحصل على بيان بطبيعة و حجم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
خالل العام و إفحص عينة من المعامالت مع المستندات المؤيدة لھا.

E,A

 4أحصل على مصادقات على األرصدة الخاصة باألطراف ذات العالقة و
طابقھا مع األرصدة الدفترية.
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

7

C,E,A,O

مكتب
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خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

 5تحقق من أن كافة المعامالت مع االطراف ذوى العالقة تتم وفقا للسعر
المحايد و بلغ الفاحص الضريبى عن موقف المعامالت التى تؤثر على
قائمة الدخل وأن ھناك شكوك فى سعر تلك المعامالت)إن وجدت(.
 6تابع تسوية ھذة األرصدة خالل الفترة الالحقة .

C,E,A

 7إفحص سجالت المساھمين لتحديد االطراف ذوى العالقة.

E

 8إفحص محاضر إجتماعات الجمعيات العامة و مجلس االدارة و تأكد من
عدم وجود ما يشير الى وجود اى معامالت مع االطراف ذوى العالقة
لم يتم االفصاح عنھا.
 9تحقق من أن السياسة التي تتبعھا الشركة في تعامالتھا مع االطراف
ذوي العالقة تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

C,E,A

C,E,A,V

 10تأكد من صحة تقييم أرصدة المعامالت مع األطراف ذوى طبقا لمعايير
المحاسبة المصرية.
 11تأكد من صحة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية فى نھاية العام.

V

 12تحقق من صحة العرض و كفاية االفصاح لألرصدة و المعامالت
)مبلغھا ،و طبيعتھا( بالقوائم المالية طبقا للمعايير المحاسبة المصرية.

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

8

مكتب
مستشار وزير المالية
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) (Gبرنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-17حقوق الملكية
أھداف المراجعة

التأكيدات

 1التأكد من إكتمال إثبات الحركة في حسابات رأس المال و حقوق الملكية بالدفاتر.

C

 2التأكد من وجود الحركة علي حسابات رأس المال و حقوق الملكية.

E

 3التأكد من من صحة إثبات الحركة علي حسابات رأس المال و حقوق الملكية.

A

 4التأكد من صحة تقييم الحركة على حسابات رأس المال و حقوق الملكية طبقا لمعايير المحاسبة .

V

 5التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية.

P

خطوات و إجراءات المراجعة

ھدف المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية لإلستفادة من
مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
* تحليل اإلتجاھات
مقارنة األرصدة بالفترة )أو الفترات( السابقة .
* إختبارات المعقولية
إجراء حساب شامل لتوزيع األرباح.
* إختبارات التفاصيل
 1طابق أرصدة أول المدة مع أوراق العمل و القوائم المالية للعام الماضى .

C,E,A

 2راجع أرصدة أخر المدة مع ميزان المراجعة و القوائم المالية في نھاية العام.

C,E,A

 3تأكد من أن راس المال المصدر و المدفوع صحيحا طبقا ألخر تعديل في النظام
االساسي و السجل التجاري.

C,E,A

 4راجع مستنديا حركة حسابات رأس المال و االحتياطيات و االرباح المرحلة
خالل العام و أى تسويات تمت على حقوق الملكية مع المستندات المؤيدة و تاكد
من انھا مطابقة لما ھو وارد بمحاضر الجمعيات العامة العادية و الغير عادية و
النظام االساسي و القوانين السارية وتحديد االثر الضريبي لھا.

C,E,A

 5تأكد من أن المعالجات المحاسبية على حسابات حقوق الملكية تتفق مع معايير
المحاسبة المصرية.

V

 6تأكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة
المصرية.

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
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 G-18إيرادات أخرى

التأكيدات

أھداف المراجعة
 1التأكد من أن جميع اإليرادات قد تم تسجيلھا بالدفاتر.

C

 2التأكد من أن اإليرادات المسجلة بالدفاتر موجودة.

E

 3التأكد من أن اإليرادات مسجلة بالقيم الصحيحة.

A

 4التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية.

P

ھدف المراجعة

خطوات و إجراءات المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية لإلستفادة من
مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.
* تحليل اإلتجاھات
 أحصل على بيان تحليلي باإليرادات األخرى مبوبا حسب طبيعتھا على مستوىشھور السنة و إستفسر عن أسباب اإلختالفات الھامة بين الشھور للبنود
المختلفة.

C,E,A

 قم بمقارنة اإليرادات األخرى على مستوى البنود مع اإليرادات األخرى للعامالماضى و أستفسر عن أسباب اإلختالفات )إن وجدت(.

C,E,A

إختبارات المعقولية
* الفوائد الدائنة
أ -حساب متوسط رصيد الودائع علي مستوي السنة المالية.
ب -حساب القيمة المتوقعة للفوائد الدائنة من خالل المعادلة التالية:
متوسط رصيد الودائع × سعر الفائدة لكل بنك
جـ  -مقارنة القيمة المتوقعة مع القيمة الدفترية و مناقشة االختالفات الھامة
مع االدارة .

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

1

مكتب
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ھدف المراجعة

خطوات و إجراءات المراجعة

رقم ورقة العمل

اعد بمعرفة

* سيـاســات طبقا لمعايير المحاسبة المصرية
 ١إيراد الفوائد :
يتم االعتراف بإيراد الفوائد بقائمة الدخل و فقا ألساس االستحقاق و مبدأ
تحميل الفوائد المالية بما يخصھا من إيرادات و مصروفات.
 ٢إيراد التأجير :
يتم اإلعتراف بإيراد التأجير بقائمة الدخل مع أساس القسط الثابت خالل مدة
عقد التاجير.
 ٣إيراد العموالت :
يتم االعتراف بإيراد العموالت بقائمة الدخل و فقا الساس االستحقاق.
 ٤التوزيعات :
يتم االعتراف بإيراد التوزيعات بقائمة الدخل فى التاريخ الذى ينشأ فية حق
للشركة فى تحصيل المبلغ.
* إختبارات التفاصيل
 ١طابق البيان التحليلى مع ميزان المراجعة والقوائم المالية في نھاية العام .

C,E,A

 ٢افحص عينة من اإليرادات األخرى مع المستندات المؤيدة لھا.

C,E,A

 ٣راجع محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة للتحقق من أيه مصادر جديدة
لإليرادات لم يتم إثباتھا بالدفاتر المالية.

C,E,A

 ٤راجع اإليرادات خالل الفترة التالية للتأكد من أن اإليرادات التي تخص العام
قد تم تسجيلھا.

C,E,A

 ٥تأكد من صحة تقييم األرصدة بالعمالت االجنبية في تاريخ المعاملة.

V

 ٦تأكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة
المصرية.

P

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

2

مكتب
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 G-19المصروفات األدارية و العمومية

أھداف المراجعة :
1
2
3
4

التأكد من جميع المصروفات قد تم تسجيلھا بالدفاتر.
التأكد من أن المصروفات المسجلة بالدفاتر موجودة.
التأكد من ان المصروفات مسجلة بالقيم الصحيحة لھا .
التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية.

م
*

التأكيدات
C
E
A
P

ھدف المراجعة رقم ورقة العمل

خطوات و إجراءات المراجعة

اعد بمعرفة

تحليـل النسـب
إرجع لمؤشرات النسب الواردة بالتحليل التحقيقي للقوائم المالية
لإلستفادة من مدلول النسب والمؤشرات على ھذا البند.

*

تحليل اإلتجاھات

 قم بمقارنة المصروفات علي مستوى البنود مع مصروفات العامالماضي و االستفسار عن اسباب األختالف الھامة إن )وجدت( و
اطلع علي المستندات التي تؤيد صحة المبالغ المثبتة.
 حلل المصروفات علي مستوي البنود و علي مستوي شھور السنة واستفسر عن أسباب االختالفات الھامة بين الشھور للبنود المختلفة و
اطلع علي المستندات المؤيدة لصحة ھذا االختالف.
*

C,E,A

C,E,A

إختبارات المعقولية

 1العمليات الحسابية إلجمالى المرتبات و األجور و التكاليف المتعلقة
بھا مع األخذ فى اإلعتبار البيانات المتغيرة مثل)إجمالى الموظفين
الجدد و الذين إنتھت خدمتھم أثناء الفترة و متوسط األجور .....الخ

 2الفوائد و المصروفات التمويلية:
قم بعمل إختبارالمعقولية للمصروفات التمويلية كما يلي:
أ  -حساب متوسط التسھيالت اإلئتمانية علي مستوي السنة المالية
ألرصدة البنوك تسھيالت ائتمانية و القروض ) لكل مجموعة ذات
معدل فائدة مختلف علي حده أو لكل تسھيل علي حده (.

C,E,A

ب  -حساب القيمة المتوقعة للفوائد و المصروفات التمويلية من خالل
المعادلة التالية :
متوسط التسھيالت × سعر الفائدة وفقا للعقد ) لكل مجموعة علي
حده (
جـ  -مقارنة القيمة المتوقعة مع القيمة الدفترية و مناقشة اإلختالفات
الھامة مع اإلدارة .

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

3

مكتب
مستشار وزير المالية
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م

ھدف المراجعة رقم ورقة العمل

خطوات و إجراءات المراجعة

اعد بمعرفة

* إختبارات التفاصيل
 1أحصل على بيان تحليلى بالمصروفات اإلدارية و العمومية و طابقة
مع ميزان المراجعة و القوائم الماليه فى نھاية العام.

C,E,A

 2قم بفحص البنود الھامة بذاتھا و الشاذة من خالل إختيار عينة من
حركة الشھور و التى تمثل اكبر حركة خالل العام و قم بمراجعتھا
مع المستندات المؤيدة.

C,E,A

خطوات المراجعة المستندية :
أ  -تأكد من أن المصروفات مؤيدة مستنديا.
ب  -تأكد من صحة العمليات الحسابية للمستندات المؤيدة.
ج  -تأكد من أن المصروف يخص الفترة محل المراجعة.
د  -تأكد من صحة التوجيه المحاسبي و صحة الترحيل و مالئمة
تبويب المصروف .
ھـ  -تأكد من إعتماد المصروف من السلطة المختصة .
 3األجور و المرتبات
أ  -إختبار كشوف المرتبات و األجور مع البيانات و المستندات
المؤيدة لھا للتحقق من وجود الموظف .
ب  -راجع صحة إحتساب ضرائب كسب العمل و اإلستقطاعات و
أنھا مطابقة للقانون .
جـ  -مراجعة التعديالت علي كشوف المرتبات فيما يتعلق بالمعينين
الجدد و العاملين الذين تركوا الخدمة و التغيرات في األجور مع
المستندات المؤيدة و اإلعتماد .
د  -مراجعة القيود من واقع دفتر األستاذ العام مع ملخصات األجور
و كشوف المرتبات و األجور .
ھـ  -مقارنة تكلفة المرتبات بحساب األرباح و الخسائر مع الفترات
السابقة .
 4أحصل علي بيان بالمبالغ التي حصل عليھا أعضاء مجلس االدارة
خالل العام ) رواتب  /بدالت  /مكافآت  (...... /و تأكد من صحة
ھذه المبالغ وفقا لقرارات الجمعية العامة و مجلس االدارة و من
سالمة العرض و اإلفصاح عن ھذه المبالغ .
 5أفحص المصروفات بعد تاريخ الميزانية للتحقق من أن المصروفات
التي تخص العام قد تم تسجيلھا.
 6تاكد من صحة احتساب فروق العملة و ذلك بفحص فروق العملة
الدائنة و المدينة الناتجة عن تقييم أرصدة أخر المدة و فروق العملة
المحققه خالل العام .

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

4

C,A,E

C,A,E

C,A,E

مكتب
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ھدف المراجعة رقم ورقة العمل

خطوات و إجراءات المراجعة

 7فى حالة وجود أصل ثابت مستأجر ) اإليجار التمويلى(
 يتم اإلطالع على عقد اإليجار. التأكد من صحة المعالجة المحاسبية لھذا العقد و تكون كما يلى-:القـيد

اعد بمعرفة

C,A,E

xxمن حـ /مصروف االيجار
xxالى حـ /المؤجر  /البنك

8

تأكد من صحة تقييم المعامالت بالعمالت االجنبية في تاريخ المعاملة.

 9تأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية طبقا لمعايير
المحاسبة المصرية.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

5

V
P

مكتب
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H

نموذج أوراق العمل

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
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H-1
ورقـــــة عمــــــل
الممول ............................................... /
رقم الملف الضريبي ................................. /
رقم البند باالقرار .................................... /
السنة المالية ........................................ /
جزئي

كلي

جزئي

البيان

اشاري
ورقة العمل

ملخص مراجعة البند
ـــ البند مطابق  /غير مطابق لمعايير المحاسبة المصرية.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ـــ اھم النقاط الواجب اخذھا في االعتبار عند مراجعة االقرار الضريبي.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

التاريخ

التوقيع

اعد بمعرفة
روجع بمعرفة
اعتمد بمعرفة
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي
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H-2

األصـــــــول الثـــــابتة

بيــان

أسم األصل

التكلفة فى أول المدة
األضافات خالل العام
األستعادات خالل العام

أجمالى التكلفة فى نھاية العام
مجمع اھالك فى أول المدة
أھالك العام
محمع اھالك األستبعادات
مجمع األھالك فى نھاية العام
صافى التكلفة فى نھاية العام
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي
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I
 I-1تقرير فحص ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ و مدى التزامة بتطبيق معايير المحاسبة
المصرية .
 I-2ملخص بالنقـاط الــواجـب أخـذھـا فـي اإلعتبــارعنـد مـراجعـة
اإلقرار الضريبي

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبى

 I -1تقرير فحص ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ومدى التزامه بتطبيق معايير المحاسبة المصرية
اسم الشركـــة :
رقم الملف الضريبي:
السنة الماليـــة :
1ـ القوائم المالية المعدة بمعرفة الشركة متفقة مع معايير المحاسبة المصرية
مالحظات
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
النتيجة
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
التاريخ

التوقيع

اعد بمعرفة
روجع بمعرفة
اعتمد بمعرفة

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي
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 I -2النقاط الواجب اخذھا في االعتبار عند مراجعة االقرار الضريبي
اسم الشركة ...........................................................................................:
السنة المالية .........................................................................................:

القوائم المالية

1ــ الميزانيـــــــــــــــــــــــــــــــة
االصول

االصــــــــــول طويلة االجل
االصول الثابتة

مشروعات تحت التنفيذ

الشھرة

استثمارات في شركات شقيقة وتابعة

االصول االخرى

مجموع االصول طويلة االجل
االصول المتداولة
المخزون

عمالء ومدينون واوراق قبض

حسابات مدينة لدى الشركات القابضة والتابعة والشقيقة

دفعات مقدمة

استثمارات متداولة

النقدية وما في حكمھا

مجموع االصول المتداولة
االلتزامات المتداولة

مخصصات
بنوك سحب على المكشوف

الموردون وارصدة دائنة اخرى

مالحظات

130
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 I -2النقاط الواجب اخذھا في االعتبار عند مراجعة االقرار الضريبي
اسم الشركة ...........................................................................................:
السنة المالية .........................................................................................:

القوائم المالية

مالحظات

حسابات دائنة مستحقة للشركات القابضة والتابعة والشقيقة

قروض قصيرة االجل

الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة االجل

مجموع االلتزامات المتداولة
راس المال العامل ) صافي االصول او االلتزامات المتداولة (

اجمالي االستثمار
يتم تمويله على النحو التالي

حقوق المساھمين
راس المال المدفوع

االحتياطيات
ارباح او ) خسائر ( مرحلة
ارباح او ) خسائر ( العام قبل التوزيع

اجمالي حقوق المساھمين
االلتزامات طويلة االجل
قروض من البنوك

قروض من شركات قابضة وتابعة وشقيقة
اخرى

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي
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 I -2النقاط الواجب اخذھا في االعتبار عند مراجعة االقرار الضريبي
اسم الشركة ...........................................................................................:
السنة المالية .........................................................................................:

القوائم المالية

مالحظات

2ــ قائمة الدخــــــل
المبيعات  /االيرادات

تكلفة المبيعات  /الحصول على االيراد

مجمل الربح

ايرادات تشغيل اخرى

مصروفات التوزيع

مصروفات ادارية وعمومية

مصروفات تشغيل اخرى

االرباح الناتجة من التشغيل

مصاريف تمويلية

ايرادات استثمارات في شركات شقيقة او تابعة
االرباح قبل الضرائب

ضريبة الدخل

ربح الفترة

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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J

برنامج مراجعة اإلقرار الضريبي

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
 J-1الموقف الضريبي
 J-2اإليرادات
 J-3تكاليف النشاط
 J-4مصروفات البيع والتوزيع
 J-5حقوق الملكية
 J-6األصول الثابتة
 J-7الضريبة علي الدخل و الضريبة المؤجلة بقائمة الدخل
 J-8المصروفات اإلدارية و العمومية
 J-9المخصصات
 J-10القروض و السلفيات علي اختالف أنواعھا قصيرة و طويلة األجل
 J-11ناتج االستثمارات المالية المقيدة من سوق األوراق المالية المصرية التي
تحصل عليھا األشخاص االعتبارية المقيمة.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

135

 J-12أرباح أو خسائر العمليات و الفروع و العوائد و التوزيعات وناتج التعامل عن
األوراق المالية التي تحصل عليھا الشركات المقيمة من الخارج
 J-13المدينون و الحسابات المدينة األخرى
 J-1 4الدائنون و الحسابات الدائنة األخرى
 J-15التعامالت مع األشخاص المرتبطة
 J-16الخسائر المرحلة
 J-17اإلعفاءات الضريبية
 J-18بيانات أخري متممة لإلقرار

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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 J-1الموقف لضريبي
االســــــــــم /

الفترة محل الدراسة/

رقم التسجيل /

العنــــــــــــــــــوان /

رقم المـــــلف /

الكيان القانونـــــــي /

النشــــــــــــاط /

الفـــــــــــــــــــروع /
رقم ورقة العمل:
البيان

ضريبة مبيعات

ضريبة اموال

تسويات كسب العمل

ضريبة دمغة

أخرسنة فحص

وعاء أخر سنة فحص

أخر سنة ربط

اساس الربط

وعاء أخر ربط

اخر إجراء

المامور

المراجع

مدير الفحص

أخري

أھم نقاط الخالف في السنوات السابقة من واقع االعتراض  /التظلم  /لجنة داخلية  /لجنة طعن
الفترة محل الدراسة /
العنــــــــــــــــــوان /
الكيان القانونـــــــي /
الفـــــــــــــــــــروع /

االســــــــــم /
رقم التسجيل /
رقم المـــــلف /
النشــــــــــــاط /

رقم ورقة العمل:
م

نوع الضريبة

نتيجة الفحص

البند محل الخالف
اجابة

المامور

مالحظات

جھة الفصل
رفض

المراجع

مدير الفحص
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
النشاط الصناعي
J-2اإليرادات
أسم الشركة :
رقم الملف الضريبي:
بنود مراجعة اإلقرار ١٠٤ ، ١٠١ :
السنة المالية المنتھية في :

إجراءات المراجعة
 -١إيرادات النشاط
 ١-١احصل على بيان بكمية وقيمة مبيعات النشاط والخصـم المسموح به ومردودات
المبيـعات على مستوى شھور السـنة مبوبا حسب نوع المنتج أو الصنف.
 ٢-١طابق البيان مع ميزان المراجعة و القوائم المالية واإليضاحات بالقوائم المالية مع نفس
البيانات للعام السابق ان وجد.
 ٣ -١حدد أھم المتغيرات واالنحرافات على مستوى شھور السنة واستفسر عن أسباب ذلك من
الشركة.
 ٤ -١افحص عينة مستندية للشھور التي أسفرت عن انحرافات في القيمة والكمية والبنود ذات
األھمية النسبية من حيث الكمية والقيمة وتحقق من اآلتي :
 المبيعات مؤيدة بفواتير ضريبية صحة العمليات الحسابية بالفواتير الضريبية التزام الشركة بأحكام الضريبة العامة على المبيعات مطابقة الكميات المباعة الواردة بالفواتير مع بطاقات الصنف طريقة سداد قيمة المبيعات . ٥ -١في حالة ما إذا كانت النسبة الغالبة لطريقة سداد قيمة المبيعات نقداً يتم اتخاذ اإلجراءات
اآلتية :
 احصل من الشركة على السياسات المتبعة في تحصيل المبيعات . قارن أسعار البيع النقدي من واقع الفواتير مع السياسات المتبعة.نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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 الفحص المستندي لعينة متنوعة من عمالء البيع النقدي للتأكد من ثبات سياسة البيعالنقدي.
 تحقق من صحة الخصم المسموح به وسياسة تطبيقه. ٦ -١مردودات المبيعات تحقق من اآلتي :
تأكد من إضافة كمية مردودات المبيعات ببطاقات الصنف وفقا لمحاضر االستالم

-

وأذون اإلضافة.
تأكد من صحة تسعير مردودات المبيعات بنفس تكلفتھا عند إضافتھا ببطاقات الصنف.

-

 اإلطالع على أشعارات الخصم بحسابات العمالء وصحة المعالجات المحاسبية بالدفاتر. ٧-١تحقق من إدراج كافة المبيــعات التي تخص السنة المالية بقائمة الدخل وذلك بمراجعة
تسلسل أرقام فواتير المبيعات.
 ٨ -١احصل على بيان بمعادلة اإلنتاج على مستوى السنة مبوبة حسب كل
منتج أو صنف يتضمن البيانات اآلتية :
 رصيد أول المدة بالكمية ) في أول السنة المالية (-

كمية اإلنتاج خالل السنة

-

الكمية المباعة خالل السنة

-

رصيد أخر المدة بالكمية ) في أخر السنة المالية (

 ٩ – ١طابق البيان مع بطاقات الصنف وتقرير الكميات المباعة ومحاضر جرد اإلنتاج التام أخـــر
المدة وحدد الفروق – إن وجدت – واستفسر وافحص مستنديا الفروق الناتجة وحدد األثر على
الوعاء الضريبي .
 -٢اإليرادات األخرى
 ١-٢احصل على بيان تحليلي بقيمة االيرادات االخرى حسب طبيعتھا.
 ٢-٢طابق البيان التحليلي مع ميزان المراجعة و القوائم المالية وإيضاحات القوائم المالية .
 ٣-٢التحقق من صحة واكتمال اإليرادات األخرى من خالل االتى على سبيل المثال :
 إيراد التأجير ) االعتراف باإليراد بقائمة الدخل على أساس القسط الثابت خالل مدة عقداإليجار ( .
 إيراد الفوائد ) االعتراف باإليراد وفقا ألساس االستحقاق ( . إيراد العموالت ) االعتراف باإليراد وفقا ألساس االستحقاق ( . ٤-٢الفحص المستندى لعينة من االيرادات االخرى
 ٥-٢تحقق من صحة المعالجة الضريبي لكل ايراد حسب طبيعته باالقرار الضريبي
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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 - ٣نشاط التأجير التمويلي
إذا كانت الشركة تباشر نشاط التأجير التمويلي طبقا ألحكام القانون رقم  ٩٥لسنة  ١٩٩٥فى شأن
التأجير التمويلي يرجع فى ذلك للقواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي طبقا
ألحكام ھذا القانون .

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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شركة

بند رقم  ١٠١باإلقرار الضريبي ) تحليل إيرادات النشاط الصناعي(
رقم ورقة العمل:

بيان

عام  ........عام ........

صافى إيرادات النشاط
مبيعات سلع مصنعة ) بالصافي (
اجمالى المبيعات
يخصم منة
خصم مسموح بة
مردودات المبيعات
مبيعات سلع مشتراة ) بالصافي (
اجمالى المبيعات
يخصم منة
خصم مسموح بة
مردودات المبيعات

إيرادات تشغيل أخرى غير متصلة بالنشاط الرئيسي
عموالت
مقابل خدمات أخرى ) استشارات  ،تركيب (..... ،
إتاوات
أخرى

اإلجمالي ) يرحل للبند  ١٠١باالقرار الضريبي (
الرأي

مالحظات
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

مامور

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

مراجع

مدير فحص
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شركة

بند رقم  ١٠٤باإلقرار الضريبي ) تحليل اإليرادات االخرى(
رقم ورقة العمل:

عام ........

بيان

عام ........

االيرادات االخرى
االرباح الراسمالية
التعويضات
ارباح اعادة تقييم العمالت االجنبية
ارباح ناتج تقييم االستثمارات المتداولة
عوائد دائنة
اخرى

اإلجمالي ) يرحل للبند  ١٠٤باالقرار الضريبي (

ﺍﻟﺮﺃﻯ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
الرأي
............................
..................................
......................................................................................
......................................................................................
..........................
....................................
......................................................................................
......................................................................................
...................................................................................... ......................................
......................................................................................
........................
فحص
مدير
مراجع
......................
مامور ................................
ﻣﺄﻣﻮر

ﻣﺮاﺟﻊ

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺤﺺ
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
النشاط الصناعي
 J-3المخزون والمشتريات وتكلفة المبيعات
أسم الشركة :
اإلقرار :الضريبي:
بنود مراجعة اإلقرار ١٠٢ :
السنة المالية المنتھية في:

إجراءات المراجعة
 -١احصل على بيان تفصيلي بتكلفة المبيعات يتضمن البيانات اآلتية:

تكلفة اإلنتاج
• تكلفة المشتريات خالل العام
• األجور والمرتبات وما في حكمھا
• االھالكات المتعلقة بتكلفة اإلنتاج
• تكاليف أخرى متعلقة باإلنتاج
• التغير في مخزون الخامات ومستلزمات اإلنتاج ) رصيد أخر المدة  -رصيد أول المدة (

تكلفة البضاعة المباعة
• تكلفة اإلنتاج
• التغير في مخزون اإلنتاج تحت التشغيل ) رصيد أخر المدة  -رصيد أول المدة (
• التغير في مخزون اإلنتاج التام ) رصيد أخر المدة – رصيد أول المدة (
• تكلفة بضائع بغرض البيع خالل العام
 -٢طابق البيان مع ميزان المراجعة والقوائم المالية و االفصاحات بالقوائم المالية.
 -٣الفحص المستندي لعينة من تكلفة المشتريات وتكلفة البضائع بغرض البيع خالل العام للتحقق
من اآلتي:
• أن تكلفة المشتريات وتكلفة البضائع بغرض البيع مؤيدة بفواتير ومستندات ضريبية )
فواتير الشراء ،شھادات اإلفراج الجمركي (
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا /مصطفى عالم
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• صحة حصر وتحديد تكلفة المشتريات وتكلفة البضائع بغرض البيع المستوردة من
الخارج وعدم تضمينھا أي تكاليف تقديرية ) فروق عملة – مخصصات(....
• التحقق من أسعار تحويل العملة ومطابقتھا مع األسعار المحددة من قبل المصلحة.
• تأكد من صحة العمليات الحسابية لفواتير الشراء والمستندات المؤيدة
• أسلوب سداد مستحقات الموردين
• مطابقة بيانات الخصم والتحصيل مع بيانات المشتريات المستوردة.
• التحقق من التزام الشركة بأحكام الخصم من المنبع.
 -٤طابق عينة الفحص للمشتريات والبضائع بغرض البيع مع بطاقات الصنف من خالل مطابقة
فواتير الشراء ومحاضر الفحص واالستالم مع أذون اإلضافة للمخازن.
 -٥تحقق من ثبات سياسة تسعير المنصرف من المخازن بمراجعة عينة من أذون صرف
المخازن مع بطاقات الصنف.
 -٦التحقق من التسلسل الرقمي ألذون اإلضافة والصرف.
 -٧احصل على كشوف الجرد السنوية واتخذ اإلجراءات اآلتية:
 −طابق الكميات الواردة بكشوف الجرد السنوية مع أرصدة الكميات ببطاقات الصنف.
 −تحرى وافحص أسباب الفروق بين الكميات الواردة بكشوف الجرد الفعلية والكميات
الدفترية ببطاقات الصنف.
 -٨احصل على قوائم تسعير المخزون موضحا بھا التكلفة الدفترية وصافي القيمة البيعية واتخذ
اإلجراءات اآلتية:
 −تحقق من صحة التكلفة الدفترية بفحص عينة مستندية لبطاقات اإلنتاج لصنف أو
لبعض األصناف والتعرف على أسس توزيع التكاليف غير المباشرة ) المتغيرة
والثابتة (
 −حدد كافة الفروق الناتجة عن تقييم المخزون بأقل من التكلفة الدفترية ) الفرق بين
القيمة البيعية والتكلفة الدفترية (
 −تحقق من ثبات سياسة تقييم المخزون أخر المدة
 −طابق قوائم المخزون مع القوائم المالية
 -٩احصل على بيان باألصناف التالفة أو الراكدة واألصناف بطيئة الحركة والتي تم تحميل
قيمتھا على قائمة الدخل
 -١٠تحقق من أن السنة المالية قد تم تحميلھا بالمنصرف من المخازن وذلك عن طريق
القيام باختبارات القطع ) بمراجعة عينة من أذون الصرف واإلضافة في السنة المالية التالية (
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا /مصطفى عالم
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 -١١حدد األثر الضريبي وتحقق من صحة المعالجة باإلقرار الضريبي لالتي:
 −التغيرات في السياسات المحاسبية مع اعتماد السياسة ذات األثر األقل.
 −تقييم المخزون بصافي القيمة البيعية ) الفرق بين القيمة البيعية والتكلفة الدفترية (
 −قيمة األصناف التالفة والراكدة واألصناف بطيئة الحركة
 -١٢حلل التكاليف ومصروفات التشغيل التي تتضمنھا تكاليف المبيعات طبقا لبنودھا على مستوى
شھور السنة واتخذ اإلجراءات اآلتية:
 ١-١٢طابق التحليل مع ميزان المراجعة والقوائم المالية ونفس البيانات للعام السابق
 ٢-١٢حدد أھم المتغيرات واالنحرافات على مستوى شھور السنة واستفسر عن أسباب ذلك
 ٣-١٢افحص عينة مستندية للبنود التي أسفرت عن انحرافات والبنود ذات األھمية النسبية فى
القيمة وتحقق من اآلتي:
• أن بنود التكاليف مؤيدة بمستندات وفواتير ضريبية
• صحة العمليات الحسابية
• التزام الشركة بأحكام الخصم من المنبع
• أسلوب سداد مستحقات الموردين
 ٤-١٢حدد قيمة التكاليف ومصروفات التشغيل األخرى غير المؤيدة مستنديا لتدخل في المقارنة
عند حساب نسبة الـ  % ٧من المصروفات العمومية واإلدارية المؤيدة مستنديا إذا كانت
ھذه التكاليف والمصروفات األخرى التي لم يجر العرف على إثباتھا بمستندات .
 ٥-١٢حدد األثر الضريبي للتكاليف ومصروفات التشغيل األخرى غير المؤيدة مستنديا
 ٦-١٢إذا ما تضمنت تكلفة المبيعات إتاوات أو مقابل خدمات لغير مقيم يتم مراعاة ما يلي :
 ١-٦-١٢اإلتاوات المدفوعة:
 في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق االتفاقية شريطة أن تكونالمبالغ المدفوعة للمالك المستفيد .
 ف ي حال ة ع دم وج ود اتفاقي ة تجن ب ازدواج ض ريبي ي تم تطبي ق الس عر المح دد بالق انونبسعر .%٢٠

مالحظة ھامة
بالنس بة لإلت اوات الت ي ت دفع للخ ارج مقاب ل تص ميم أو حق وق معرف ة لخدم ة الص ناعة يس تلزم لع دم
خضوعھا للضريبة صدور قرار من وزير المالية باالتفاق م ع ال وزير المخ تص بالص ناعة الت ي تك ون
فيھا حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ
ﻭﺯﻳﺮالوزير
مستشار
ﻧﺎﺋﺐ نائب
ﻫﻴﺒﺔ
ﻣﻨﻰ/منى ھيبة
أ /ا
ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻋﻼﻡعالم
مصطفى
أ /ا/

3
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 ٢-٦-١٢مقابل الخدمات:
ال تعد الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات:
) النقل أو النولون – الشحن – التامين – التدريب – االشتراك في المعارض والمؤتمرات-
القيد في البورصات العالمية – اإلعالن والترويج المباشر (
 في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق االتفاقية شريطة تقديمالمستندات التي تثبت ارتباط ھذه الخدمة بالنشاط و جدية سداد المقابل.
 ف ي حال ة ع دم وج ود اتفاقي ة تجن ب ازدواج ض ريبي ي تم تطبي ق الس عر المح دد بالق انونبسعر .%٢٠
 ٧-١٢إذا ما تضمنت تكلفة المبيعات – تكلفة استئجار معدات أو آالت أو خطوط إنت اج أو ....بموج ب
عقود تأجير تمويلي يجب التحقق من اآلتي:
ما إذا كان عقد التأجير التمويلي ينطوي على عملية البي ع م ع إع ادة االس تئجار ) يق وم الم ؤجر بت أجير
مال إلى مستأجر ويكون ھذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المس تأجر بموج ب عق د يتوق ف نف اذة
على إبرام عقد تأجير تمويلي (
في ھذه الحالة يجب إجراء تصحيح للوعاء الضريبي بقيمة األرباح أو الخسائر الرأس مالية والت ي تن تج
عن الف رق ب ين ثم ن البي ع وص افي القيم ة الدفتري ة لألص ل ف ي دف اتر المس تأجر والت ي أدرج ت ض من
االلتزام ات ب القوائم المالي ة م ع خص م قيم ة األرب اح الرأس مالية المدرج ة بقائم ة ال دخل طبق ا لمع ايير
المحاسبة المصرية من الوعاء الضريبي.
 -١٣تحقق من أن تكاليف ومصروفات النشاط التي تخص السنة المالية قد أدرجت بقائمة الدخل
وذلك عن طريق اإلجراءات اآلتية:
 التحقق من أذون إضافة وصرف المخازن مسلسلة األرقام. التحقق من صحة المصروفات المستحقة. -١٤اخطر الشعبة المختصة بكسب العمل بقيمة األجور والمرتبات وما في حكمھا وقيمة المزايا
النقدية والعينية.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا /مصطفى عالم

4

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

147

شركة

بند رقم  ١٠٢باإلقرار الضريبي ) تحليل تكلفة المبيعات  -النشاط الصناعي (
ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ 731

بيان

رقم ورقة العمل:

عام ........

عام ........

رصيد مخزون اول المدة
يضاف :
المشتريات ) مخصوما منھا الخصم المكتسب(
يخصم :
رصيد مخزون اخر المدة
يضاف :
مصروفات تشغيل اخرى
اھالكات متعلقة بتكلفة االنتاج
اتاوات\مخصصات متعلقة بتكلفة االنتاج
تكلفة مشتريات بغرض البيع
مرتبات واجور
اخرى

تكلفة المبيعات ) يرحل للبند  ١٠٢باالقرار الضريبي (
الرأي

مالحظات
......................................................................................

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

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

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

مراجع

مامور
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شركة :
رقم الملف الضريبى :
السنوات :
بند رقم ) ١٠٢جدول

ﺑﺎﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ ( ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻳﺭﺍﺩ  -ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻰ(
)جدول رقم  ٧٣٢من قائمة الدخل(

عام ........

بيان

رقم ورقة العمل:

عام ........

اجور عاملين
اجور مستشارين
اى تكاليف اخرى مباشرة
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

تكلفة المبيعات ) يرحل للبند  ١٠٢باالقرار الضريبي (
مالحظات
......................................................................................

مامور
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
نشاط صناعي
 J- 4مصروفات البيع والتوزيع
أسم الشركة :
رقم الملف الضريبي:
بنود مراجعة اإلقرار :

105

السنة المالية المنتھية في :

إجراءات المراجعة
 -١احصل على بيان تحليلي بمصروفات البيع والتوزيع على مستوى شھور السنة مبوبة
حسب طبيعة كل مصروف.
 -٢طابق البيان مع ميزان المراجعة والقوائم المالية.
 -٣حدد أھم المتغيرات واالنحرافات على مستوى شھور السنة واستفسر عن أسباب ذلك من
الشركة.
 -٤افحص عينة مستندية للشھور التي أسفرت عن انحرافات والبنود ذات األھمية النسبية فى
القيمة وتحقق من اآلتي :
 أن المصروفات مؤيدة بمستندات وفواتير ضريبية . صحة العمليات الحسابية . التزام الشركة بأحكام الخصم من المنبع. -٥تحقق من التزام الشركة بقانون ضريبة الدمغة رقم  ١١١لسنة  ١٩٨٠والئحتة التنفيذية في
شان سداد الضريبة في المواعيد القانونية على اإلعالنات التي تجريھا الشركة مع إخطار
المأمورية المختصة باألرصدة المستحقة والتي لم يتم توريدھا.
 -٦بالنسبة لتكلفة مصروفات الدعاية واإلعالن والترويج التي تتم في الخارج تحقق من اآلتي :
 أن يكون اإلعالن والترويج مباشر و باسم الشركة . ارتباط ذلك بنشاط الشركة .جدية ذلك وسداد مقابل ھذه الخدمات. -٧حدد قيمة التكاليف ومصروفات التشغيل األخرى غير المؤيدة مستنديا لتدخل في المقارنة
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

1
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عند حساب نسبة أل  % ٧من المصروفات العمومية واإلدارية المؤيدة مستنديا إذا كانت
ھذه التكاليف والمصروفات األخرى التي لم يجر العرف على إثباتھا بمستندات .
 -٨حدد األثر الضريبي للتكاليف ومصروفات التشغيل األخرى غير المؤيدة مستنديا.
 -٩اخطر الشعبة المختصة بكسب العمل بقيمة األجور والمرتبات وما في حكمھا وقيمة
المزايا النقدية والعينية.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

2
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شركة

بند رقم  ١٠٥باإلقرار الضريبي ) تحليل مصروفات البيع و التوزيع  -النشاط الصناعي (
رقم ورقة العمل:

بيان

عام ........

عام ........

مصروفات اعالن ودعاية
مصروفات لف و حزم
مصروفات نقل للخارج
عموالت
خصم مسموح بة
ديون معدومة
اخرى

االجمالى ) يرحل للبند  ١٠٥باالقرار الضريبي (
مالحظات

الرأي

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

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

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

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

مامور

مراجع

مدير فحص

152

) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
نشاط صناعى
 J-5حقوق الملكية
أسم الشركة :
رقم الملف الضريبي:
بنود مراجعة اإلقرار٣٠١-٢٠١ :
السنة المالية المنتھية في :

إجراءات التفاصيل لمراجعة حقوق الملكية
تتمثل حقوق الملكية فى االتى :
 رأس المال المدفوع. االحتياطيات بأنواعھا. -األرباح أو الخسائر المرحلة.

إجراءات المراجعة
١ـ احصل على بيان تفصيلى بالمعامالت على الحسابات السابقه تتضمن االتى:
 رصيد أول المدة. المعامالت المدينة. المعامالت الدائنة. رصيد أخر المدة.٢ـ طابق أرصدة أول المده مع أوراق عمل العام السابق .
٣ـ طابق أرصدة أخر المده مع ميزان المراجعة و القوائم المالية .
٤ـ اطلع على محاضر مجلس االدارة والجمعيات العامه العاديه وغير العاديه والنظام االساسى
وفقا الخر تعديالت  ،وطابق البيانات مع ماھو مسجل بحسابات رأس المال  ،االحتياطيات ،
واالرباح أو الخسائر المرحله .
٥ـ افحص مستنديا كافة المعامالت والتغيرات فى أرصدة االحتياطيات ) لكل إحتياطى على حده (
وأرصدة االرباح أو الخسائر المرحله .
 -٦افحص مستنديا كافة المعامالت والتغيرات في أرصدة األرباح أو الخسائر المرحلة.
نائب مستشار الوزير
ا /منى ھيبة
ا /مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

153

٧ـ حدد األثر الضريبي لھذه المعامالت والتغيرات فى االرصده على الوعاء الضريبى وذلك
بإضافة ما يعد من اإليرادات الخاضعة للضريبة أو خصم ما يعد من التكاليف الواجبة الخصم مع
مراعاة مايلي على سبيل المثال :
) (-) (+األرباح والخسائر الناتجة عن تصحيح االخطاء المحاسبيه فيما عدا
المعالجات المحاسبية المتعلقة باالھالكات حيث يتم معالجتھا وفقا للقانون .
) (-) (+التغيرات فى السياسات المحاسبية وتعتمد السياسه ذات االثر األقل على الوعاء .
) (-) (+أي إضافات أو خصومات أخرى.
) (-) (+الفروق الناتجة عن إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع .
يراعى حركة االحتياطي الخاص بفروق إعادة التقييم الناتجة عن تغير الشكل القانوني ويرجع
لبرنامج مراجعة األصول الثابتة لتحديد المعالجة الضريبية للتغير.

نائب مستشار الوزير
ا /منى ھيبة
ا /مصطفى عالم
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شركة

الجداول المرفقة باإلقرار الضريبي على أرباح األشخاص االعتبارية
جدول رقم  ) ٤٠١بند باإلقرار رقم (٢٠١

بيان المعامالت التي ال تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من اإليرادات
رقم ورقة العمل:

م

بيان المعامالت وإيضاحات أخرى

1

الفروق الدائنة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية .

2

الفروق الدائنة الناتجة عن تصحيح األخطاء المحاسبية .

3

المستخدم من فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني فيما
عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم لألصول الثابتة التي تم التصرف
فيھا.

4

اخرى

327

عام ....

عام ....

اإلجمالي
الرأي

مالحظات
.........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مراجع
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شركة
جدول رقم  ) ٤٠٩بند باإلقرار رقم ( ٣٠١

بيان المعامالت التي ال تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من التكاليف واجبة الخصم
رقم ورقة العمل:

بيان المعامالت وإيضاحات أخرى

م
1

الفروق المدينة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية .

2

الفروق المدينة الناتجة عن تصحيح األخطاء المحاسبية .

3

اخرى

335

عام .....

عام ....

اإلجمالي
الرأي

مالحظات
.........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
نشاط صناعي
 J-6األصول الثابتة
أسم الشركة :
رقم الملف الضريبي:
بنود مراجعة اإلقرار ٢١١- ٣٠٣ – ٣٠٢ – ٢٠٣ – ٢٠٢ :
السنة المالية المنتھية في :

 ١ـ مفاھيم عامه :
أ  -أصول تھلك بالقسط الثابت
 تتمثل األصول الثابتة التي تخضع في إھالكھا للقسط الثابت فى :* تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشأت
والتجھيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
* تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوتجديد أى من االصول المعنوية التى يتم
شراؤھا بما فى ذلك شھرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
* يتم احتساب التكلفة المعتمدة ومجمع اإلھالك المعتمد لعام  ٢٠٠٥طبقا لما يلي:
 التكلفة المعتمدة أول المده تساوى:التكلفة التاريخية أول المده  -تكلفة أصول غير معتمده في السنوات السابقة .
 مجمع اإلھالك المعتمد أول المده يساوى :مجمع اإلھالك أول المدة  -مجمع إھالك غير معتمد })  ( - +قيمة فروق
إھالك غير معتمد ناتج عن إختالف النسب أو ناتج عن عدم اعتماد تكلفة
األصول { .
ب  -أصول تھلك وفقا الساس االھالك
 تتمثل األصول الثابتة التي تخضع في إھالكھا لنظام أساس االھالك :* الحاسبات اآللية ونظم المعلومات والبرامج وأجھزة تخزين البيانات .
* جميع أصول النشاط االخرى .
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

1
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* يتم أحتساب القيمة القابلة لالھالك لعام  ٢٠٠٥طبقا لما يلى :
 التكلفة المعتمدة أول المده تساوى:التكلفة التاريخية أول المده – تكلفة أصول غير معتمده في السنوات السابقة .

 مجمع اإلھالك المعتمد أول المده يساوى :مجمع اإلھالك أول المدة  -مجمع إھالك غير معتمد ])  ( - +قيمة فروق
إھالك غير معتمد ناتج عن إختالف النسب أو عدم اعتماد تكلفة األصول [.
 القيمة القابلة لإلھالك وفقا ألساس اإلھالك =التكلفة المعتمدة أول المدة  -مجمع االھالك المعتمد أول المده .
* القيمة القابلة لإلھالك الى فترة ضريبية =
القيمة القابلة لإلھالك وفقا ألساس اإلھالك) رصيد أساس اإلھالك في نھاية الفترة
السابقة(
مضافا ً إليھا
اإلضافات المعتمدة خالل الفترة بغض النظر عن تاريخ اإلضافة
مخصوما منھا
نسبة  % ٣٠من تكلفة اآلالت والمعدات المستخدمة في مجال اإلنتاج الصناعي
في أول فترة ضريبية يتم خاللھا أستخدم تلك األصول .
مخصوما ً منھا
* ثمن بيع األصول التي تم التصرف فيھا أو قيمة التعويضات التي تم الحصول
عليھا نتيجة فقدھا أو ھالكھا خالل الفترة الضريبية بغض النظر عن تاريخ االستبعاد
* اإلھالك السنوي = القيمة القابلة لإلھالك وفقا ألساس اإلھالك  Xمعدالت اإلھالك وفقا
للقانون  ٩١لسنة . ٢٠٠٥
*الناتج رصيد أساس اإلھالك أخر الفترة.

 ٢ـ إجراءات مراجعة األصول الثابتة
 - ١طابق رصيد أول المدة للتكلفة المعتمدة ومجمع اإلھالك المعتمد لألصول التي تھلك بالقسط
الثابت مع أوراق عمل العام السابق .
 - ٢طابق رصيد أول المدة للقيمة القابلة لإلھالك لألصول التي تھلك وفقا ألساس اإلھالك مع
أوراق عمل العام السابق .
 - ٣احصل على بيان تفصيلي بإضافات األصول يتضمن البيانات آالتية:
 قيمة اإلضافةنائب مستشار الوزير
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 تاريخ اإلضافة اسم المورد رقم الفاتورة - ٤افحص عينة مستندية من إضافات األصول الثابتة للتحقق من اآلتي :
 اإلضافات مثبتة بالتكلفة مع مراعاة عدم تضمنيھا أي من :التكاليف والمخصصات المقدرة إلزالة األصل الندرج ضمن تكلفة األصل
الضريبية القابلة لإلھالك .
 اإلضافات مدعمة بمستندات وفواتير ضريبية. أسلوب سداد فواتير الموردين أو المقاولين نقدية أم بشيكات . االلتزام بتطبيق أحكام نظام الخصم من المنبع . تبويب اإلضافات بطريقة سليمة على مجموعات األصول الثابتة. -٥في حالة وجود إضافات أصول ثابتة بطريقة المقاولة احصل على بيان تفصيلي
بالمقاولين يوضح :
* قيمة المقاولة ) العقد أو المستخلص الختامي (
* اسم المقاول
* بيانات المقاول الضريبية والشخصية.
* موقع المقاولة.
 اخطر مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعھا المقاول. اخطر المركز الرئيسي للھيئة القومية للتأمينات االجتماعية أو مكتب تأمينات المقاوالت التابع فيدائرته بتنفيذ العملية – في حالة عدم قيام الشركة باألخطار .-
 -اخطر مأمورية ضرائب المبيعات التابع لھا البنك بھذا البيان.

٦ـ إحصل على بيان تفصيلى بإستبعات االصول الثابتة للتحقق من اآلتي :
 ١ -٦أصول تھلك بالقسط الثابت
١-١-٦صحة حساب األرباح أو الخسائر الرأسمالية المحاسبية المدرجة بقائمة الدخل من خالل
البيانات اآلتية :
* التكلفة التاريخية لألصل المستبعد
* تاريخ االستبعاد
* مجمع اإلھالك المحاسبي في تاريخ االستبعاد
نائب مستشار الوزير
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* ثمن البيع ) قيمة التصرف (
* قيمة األرباح أو الخسائر الرأسمالية المحاسبية
* اسم المشتري وبياناته الضريبية
 تحقق من اآلتي :• صحة حساب اإلھالك المحاسبي حتى تاريخ االستبعاد
• صحة مجمع اإلھالك المحاسبي في تاريخ االستبعاد
• صحة ثمن البيع بالمطابقة مع الفواتير وعقود البيع ومتابعة السداد
• اختبر صحة حساب األرباح أو الخسائر المحاسبية المدرجة بقائمة الدخل
 ٢-١-٦صحة حساب األرباح أو الخسائر الرأسمالية الضريبية من خالل البيانات اآلتية :
• التكلفة المعتمدة لألصل المستبعد
• تاريخ االستبعاد
• مجمع اإلھالك المعتمد في تاريخ االستبعاد
• ثمن البيع ) قيمة التصرف (
• قيمة األرباح أو الخسائر الرأسمالية الضريبية
 تحقق من اآلتي :• صحة حساب اإلھالك الضريبي حتى تاريخ االستبعاد
• صحة مجمع اإلھالك الضريبي حتى تاريخ االستبعاد
• اختبر صحة حساب األرباح أو الخسائر الرأسمالية الضريبية
 قارن وأستخرج الفروق بين قيمة االرباح او الخسائر الرأسمالية الضريبيه وقيمة االرباح أوالخسائر الرأسمالية المحاسبية مع مراعاة إضافة أو خصم الفروق الناتجه باالقرار الضريبى
 ٢-٦أصول تھلك وفقا الساس االھالك
 أختبر صحة حساب االرباح أو الخسائر الرأسمالية المحاسبية المدرجه بقائمة الدخل . طابق ثمن البيع مع الفواتير أوعقود البيع ومتابعة سداد القيمة. خصم أو إضافة االرباح أو الخسائر الرأسمالية المحاسبيه المدرجه بقائمة الدخل باالقرارالضريبى.
 -خصم قيمة بيع االصول المستبعده من أساس االھالك .
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 -٧إجراءات مراجعة حساب اإلھالك الضريبي
تحقق من اآلتي:
 -١إضافة اإلھالكات المحملة على قائمة الدخل باإلقرار الضريبي
 -٢اتفاق معدالت اإلھالك المستخدمة مع قانون الضرائب .
 -٣القيمة القابلة لإلھالك وفقا ألساس اإلھالك بعد خصم ثمن البيع ) قيمة التصرف ( وخصم
نسبة ال % ٣٠من تكلفة اآلالت والمعدات المستخدمة في مجال اإلنتاج الصناعي .
 -٤تأكد من أن رصيد أول المدة ألساس اإلھالك ھو رصيد أخر المدة في السنة السابقة .
 -٥ال يتم اخذ المدة في االعتبار عند حساب قيم اإلھالك الضريبي إلضافات أو استبعادات
األصول التي تھلك وفقا ألساس اإلھالك.
 -٦يضاف للوعاء الضريبي الرصيد السالب للقيمة القابلة لإلھالك وفقا ألساس اإلھالك.
 -٧يخصم من الوعاء الضريبي رصيد القيمة القابلة لإلھالك األقل من عشرة أالف جنية وفقا
ألساس اإلھالك .
 -٨إھالك إضافات األصول التي تھلك بالقسط الثابت بنسبة المدة ) أي من تاريخ االضافه حتى
نھاية الفترة الضريبية محل الفحص( .
 -٩راجع حسابيا قيمة اإلھالك الضريبي.

٨ـ األصول التي تم تخريدھا أو تكھينھا :
 احصل من الشركة على بيان باألصول التي تم تخريدھا أوتكھينھا وافحص مستندي للتحققمن اآلتي:
 أن االستبعاد يتم بناءا على قرارات من السلطة المختصة . االستبعاد أدرج بقائمة الدخل بصافي القيمة الدفترية. أختبر صحة التسويات باإلقرار الضريبي طبقا لما يلي: إضافة صافى القيمة الدفترية للوعاء الضريبي لألصول المستبعدة ) التي تم تخريدھا أوتكھينھا( والتي يتم إھالكھا وفقا ألساس اإلھالك.
 االستمرار في حساب وخصم اإلھالك الضريبي باإلقرار لألصول التي تم تخريدھا أوتكھينھا بالنسبة لألصول التي تھلك وفقا ألساس اإلھالك.
٩ـ األصول المھداة
أحصل على بيان باالصول المھداه وتحقق من انه اليسرى بشأنھا االھالك سواء كانت أصول
تھلك بالقسط الثابت أو وفقا الساس االھالك وإضافة االھالك المحمل على الحسابات للوعاء
نائب مستشار الوزير
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الضريبي إذا ما قامت الشركة باحتسابه وعدم اعتماد اإلھالك الضريبي لھا .

١٠ـ إعادة تقييم األصول الثابتة
األرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم
في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري اواكثر تحقق من اآلتي :
 – ١ال يتم إدراج األرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ضمن الوعاء
الضريبي وذلك لغرض حساب الضريبة إذا تحققت الشروط اآلتية:
 إثبات األصول وااللتزامات بقيمتھا الدفترية وقت تغيير الشكل القانونيوذلك بغرض حساب اإلھالك الضريبي.
 يتم حساب اإلھالك الضريبي على األصول وفقا للقيم الدفترية لألصولوااللتزامات قبل إجراء ھذا التغيير .
 احتفاظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف وبسجل يبين فيه القيم الدفتريةلألصول وااللتزامات قبل تغيير الشكل القانوني لغرض حساب اإلھالك
الضريبي.
 إثبات األصول وااللتزامات بالدفاتر والسجالت القانونية التي يلتزم الشخصاالعتباري بإمساكھا على أساس القيمة بعد إعادة التقييم وإعداد قائمة الدخل وفقا
لھذه القيم.
 -٢تأكد من صحة األرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في األصول التي تھلك وفقا للقسط
الثابت واألصول التي ال يحسب لھا إھالك كما جاء بالمادة  ٢٥بنود :٤,٢,١
األرباح الرأسمالية = قيم التصرف )ثمن البيع( – القيمة الدفترية قبل تغير الشكل القانوني .
 -٣تأكد من خصم قيمة التصرف لألصول التي تھلك وفقا ألساس اإلھالك من القيمة الدفترية
قبل تغير الشكل القانوني عند حساب اإلھالك الضريبي.
 -٤تتبع حركة فروق إعادة التقييم خالل الفترة الضريبية وتحقق من اآلتي :
)أن قيمة المستخدم من فروق إعادة التقييم يمثل فقط قيمة فروق إعادة التقييم لألصول التي
تم التصرف فيھا بالبيع والتحقق من معالجتھا ضريبيا ( .
 -٥خضوع الزيادة التي تطرأ على حركة المخصصات /االحتياطيات للضريبة والتي تكون
مصدرھا فروق إعادة التقييم قبل تغيير الشكل القانوني وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن
إعادة تقييم األصول التي تھلك وفقا للقسط الثابت واألصول التي تھلك وفقا ألساس اإلھالك
والتي تم التصرف فيھا بالبيع والتي سبق خضوع الفروق الناشئة عن إعادة التقييم لھا عند
التصرف الفعلي فيھا بالبيع.
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 ١١ـ إذا كانت الشركة تباشر نشاط التأجير التمويلي طبقا إلحكام القانون رقم  ٩٥لسنة ١٩٩٥
في شأن التأجير التمويلي يرجع في ذلك للقواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير
التمويلي طبقا ألحكام ھذا القانون .
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شركة

جدول رقم  ) ٤٠٢بنود باإلقرار الضريبي (٣٠٣ - ٢٠٣
األرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول
أـ أصول تخضع ألساس اإلھالك ) م ( ٢٦
رقم ورقة العمل:

نوع األصل

٣٢٨

صافي القيمة الدفترية
المحاسبية

ثمن البيع

األرباح  /الخسائر الرأسمالية

اإلجمالي
ي
إلج

ب ـ أصول تخضع لإلھالك بنظام القسط الثابت بنود ]) [٢]، [١م(٢٥
األرباح ) الخسائر الرأسمالية (
نوع األصل

328

بقائمة الدخل

المحتسبة ألغراض الضريبة

فروق تضاف
إلى صافي الربح

إجمالي الفروق الضريبية
مامور

مدير فحص
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الربح
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شركة
جدول رقم  ) ٤١١بند باإلقرار رقم (٢١١-٣٠٢

بيان باھالكات األصول الثابتة ألغراض حساب الضريبة
رقم ورقة العمل:

بيــــان

مباني وإنشاءات وما
يلحق بھا

آالت ومعدات
ألغراض الصناعة

أصول أخرى

حاسبات آلية
وكمبيوتر
ومستلزماته

أصول معنوية تم
شرائھا

نسبة اإلھالك

%٥

%٢٥

%٢٥

%٥٠

%١٠

رصيد أول المدة
إجمالي اإلضافات
إجمالي االستبعادات
رصيد أخر المدة
اإلھالك الضريبي
اإلھالك المعجل
337

اإلجمالي
الرأي

مالحظات
.........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ﻣﺄﻣﻮﺭ

10

ﻣﺮﺍﺟﻊ

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

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺤﺺ
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شركة

بند باإلقرار رقم ٢٠٢
االھالكات المحملة على قائمة الدخل
رقم ورقة العمل:

بيان باألصول الثابتة

اإلھالك المحمل على قائمة الدخل

مالحظات

عام .....

عام ....

الرأي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ﻣﺄﻣﻮﺭ

9

ﻣﺮﺍﺟﻊ

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺤﺺ
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شركة

)  ( ٥٠٨بيانات متعلقة بتغيير الشكل القانوني
رقم ورقة العمل:

نعم

س :١١ھل تم تغيير الشكل القانوني خالل العام؟
إذا كانت اإلجابة ) نعم ( ضع عالمة )

ال

( في الجدول التالي :

 -١اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر
 -٢تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر
 -٣تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى
حيث الالعدد أأو
سواء من ث
التصويت ا
حقوق الت
األسھم أأو ق
أكثر من األ
 %٥٠أأو أكث
على %
االستحواذ ل
شراء أأو اال ت اذ
 -٤ش ا
٤
القيمة في شركة مقيمة مقابل أسھم في الشركة المشترية أو المستحوذة .
 -٥شراء أو االستحواذ على  %٥٠أو أكثر من أصول والتزامات شركة شقيقة من قبل شركة مقيمة
أخرى في مقابل أسھم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
 -٦تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال
مالحظات

الرأي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مأمور

مدير الفحص
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شركة

تابع جدول )  ( ٥٠٨بيانات متعلقة بتغيير الشكل القانوني
رقم ورقة العمل:

نعم

س :١٢ھل صاحب تغيير الشكل القانوني تغيير النشاط؟

ال

س : ١٣ھل تم إعفاء األرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركة؟
إذا كانت اإلجابة ) نعم ( ضع عالمة )

( في الجدول التالي :

ألغراض حساب الضريبة تم حساب إھالك األصول طبقا للقيم الدفترية:
قبل تغيير الشكل القانوني
بعد تغيير الشكل القانوني
ألغراض حساب الضريبة تم ترحيل المخصصات واالحتياطيات طبقا للقيم الدفترية:
قبل تغيير الشكل القانوني
بعد تغيير الشكل القانوني
تحتفظ الشركة بسجل وكشوف يبين فيھا القيم الدفترية لألصول وااللتزامات قبل تغيير الشكل القانوني:
ال

نعم

مالحظات

الرأي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبى

نشاط صناعى
 J-7الضريبة على الدخل والضريبة المؤجلة بقائمة الدخل
اسم الشركة :
رقم الملف الضريبي :
بنود مراجعة اإلقرار ٢٠٤ - ١٠٦ :
السنة المالية المنتھية في :

تحقق من اآلتي :
 -١أن صافي الربح المحاسبي ) /الخسارة المحاسبية المدرج باإلقرار الضريبي بالبند رقم
)( ١٠٦يمثل الصافي الظاھر بقائمة الدخل بعد خصم الضريبة على الدخل والضريبة المؤجلة.
 -٢إضافة قيمة الضريبة على الدخل والضريبة المؤجلة باإلقرار الضريبي.
 -٣مراجعة األصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات الضريبية المؤجلة الناشئ عنھا رصيد
الضرائب المؤجلة بقائمة الدخل.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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شركة

بند باإلقرار رقم ) (٢٠٤ ، ١٠٦
الضريبة على الدخل المستحقة طبقا للقانون
رقم ورقة العمل:

بيان

عام .....

عام ....

صافي الربح  /الخسارة المحاسبية

يضاف  /يخصم

ضريبة الدخل المستحقة

الضريبة المؤجلة

الرأي

مالحظات
......................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مأمور
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شركة

بند باإلقرار رقم ) (٢٠٤
بيان باالصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة
رقم ورقة العمل:

بيان

المبلغ

اصول ضريبية مؤجلة
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
التزامات ضريبية مؤجلة
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
الضريبة المؤجلة )(١
ضريبة الدخل المستحقة )(٢
المجموع الجبري )(٢) + (١
مع مراعاة اضافة او خصم المجموع الجبري للبندين ) (٢) ، (١ويدرج باالقرار الضريبى ضمن بند ) ( ٢٠٤

مامور

3

مراجع

مدير فحص

171

)  (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
ﻧﺸﺎﻁ ﺻﻨﺎﻋﻰ

8ـ Jالمصروفات اإلدارية والعمومية
أسم الشركة :
رقم الملف الضريبي :
بنود مراجعة اإلقرار ٣١١ - ٣٠٩- ٢١٦– ٢١٣ -٢٠٨ – ٢٠٦ – ٢٠٥ -١٠٥ :
السنة المالية المنتھية في :

١ـ أحصل على بيان للمصروفات اإلدارية والعمومية مبوبه حسب طبيعة المصروف وعلى مستوى
شھور السنة.
٢ـ حدد أھم المتغيرات واالنحرافات لكل بند على مستوى شھورا لسنه .
٣ـ افحص عينية مستنديه للبنود التي أسفرت عن انحرافات في القيمة والنسب وتحقق من االتى :
 المصروف مدعم مستنديا ومعتمد من السلطة المختصة المصروف يخص الفترة محل الفحص تأكد من صحة العمليات الحسابية تأكد من االلتزام بإحكام الخصم من المنبع.٤ـ احصل على بيان تفصيلي بقيمة األجور والمرتبات وما في حكمھا وقيمة المزايا العينية والنقدية
والتي تم تحميلھا على الحسابات وقم باإلجراءات اآلتية :
 طابق مع بنود األجور والمرتبات والمزايا العينية النقدية والتي تضمنتھا بنودالمصروفات وميزان المراجعة والقوائم المالية .
 طابق مع التسوية السنوية ومع اإلقرارات الربع سنوية التي تلتزم الشركة بتقديمھاافحص عينة مستندية للتحقق من صحة واكتمال الحسابات والبيانات.

نائب مستشار وزير المالية
أ  /منى ھيبة
أ  /مصطفى عالم
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٥ـ اخطر الشعبة المختصة بكسب العمل بقيمة األجور والمرتبات وما في حكمھا وقيمة المزايا
العينية والنقدية مع مراعاة المزايا اآلتية على سبيل المثال:
  % ٢٠مصروفات السيارات والھواتف المحمولة التي توضع تحت تصرف العامل قيمة األقساط المد فوعه والتي يتحملھا رب العمل في وثائق التأمين على حياة العامل أوأسرتة أو ممتلكاته .
 قيمة الفرق بين القيمة العادلة للسھم في تاريخ الحصول علية وبين القيمة التي حوسبعليھا العامل وذلك لألسھم التي تمنحھا الشركة للعاملين بقيمة تقل عن القيمة العادلة
للسھم.
 المبالغ المدفوعة لغير المقيم للضريبة . المبالغ المدفوعة للمقيمين من غير العاملين بالجھة. المبالغ التي يتقاضاھا رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة مقابل عملھم االدارى للضريبةعلى المرتبات بعد مطابقتھا مع محاضر الجمعية العامة.
٦ـ تحقق من مدى التزام الشركة بخصم ضريبة كسب العمل وتوريدھا في المواعيد القانونية .
٧ـ المبالغ المحملة على قائمة الدخل التي تدفع للمساھمين مقابل حضور الجمعيات العامة
وما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة عن غير العمل اإلداري.
٨ـ تحقق من أن المبالغ التي تستقطع سنويا من أموال أو أرباح البنك لحساب الصناديق
الخاصة بما ال يجاوز  %٢٠من إجمالي األجور والمرتبات طبقا لما يلي:
 أن الصناديق منشأه طبقا ألحكام القانون رقم  ٥٤لسنة  ١٩٧٥أو القانون رقم ٦٤لسنة  ١٩٨٠أم منشأه طبقا لنظام له الئحته أو شروط خاصة .
 أن ما تؤديه الصناديق يقابل مكافأة نھاية الخدمة أو المعاش . أن تكون أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة . أن تكون أموال النظام مستثمرة لحسابه الخاص .نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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٩ـ التبرعات تحقق من االتى :
 أنھا مؤيدة مستنديا ومدفوعة ومع مراعاة مايلى : تعتمد قيمه التبرعات بالكامل المدفوعة للحكومة ووحدات االداره المحلية واألشخاصاالعتبارية العامة.
يعتمد قيمة التبرعــــــات بما ال يجاوز  %١٠من الربح الضريبي السنوي
) بنسبة  (١١٠/ ١٠المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األھلية المصرية المشھرة طبقا ألحكام
القوانين المنظمة لھا  ،دور العلم  ،المستشفيات الخاضعة لإلشراف الحكومي  ،مؤسسات البحث
العلمي المصرية.
١٠ـ العوائد واإلتاوات ومقابل الخدمات التي يحصل عليھا غير المقيم :
 اإلتاوات المدفوعة يتم مراعاة ما يلي : في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق السعر المحدد باالتفاقيةشريطة أن تكون المبالغ المدفوعة للمالك المستفيد وتقديم المستندات التي تثبت
ارتباط ھذه الخدمات بالنشاط وسداد المقابل .
 في حالة عدم وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق السعر المحددبالقانون بسعر .%٢٠
 العوائد ) جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعھا والسندات واألذون (يتم مراعاة ما يلي :
 في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق أحكام االتفاقية بشرط أنتكون المبالغ مدفوعة للمالك المستفيد.
 في حالة عدم وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق السعر بالقانون بسعر.%٢٠
 تعفى قيمة عوائد القروض الخارجية من الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض اوالتسھيل ثالث سنوات على األقل بشرط أن تكون ھذه القروض تم استخدامھا في
النشاط.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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 مقابل الخدمات يتم مراعاة ما يلي : في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي تطبق أحكام االتفاقية مع تقديمالمستندات التي تثبت ارتباط ھذه الخدمات بالنشاط وسداد مقابل ھذه الخدمات.
 في حالة عدم وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق السعر المحدد بالقانونبسعر .%٢٠
وال يعد من قبيل الخدمات ما يلي :
 نصيب المنشاة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات اإلدارية ومصروفات الرقابةواإلشراف التي يتحملھا المركز الرئيسي في الخارج في حالة توافر شروط اعتمادھا
كمصروف واجبة الخصم وھي :
 أن ما يعتمد في حدود  %٧من صافي الربح الضريبي تقديم شھادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي أال يتضمن النسبة المعتمدة كمصروفات واجبة الخصم أية إتاوات أو عموالتأو عوائد أو أجور مباشرة.
 مصروفات النقل أو النولون  ،الشحن  ،التامين  ،التدريب  ،االشتراك في المعارضوالمؤتمرات  ،القيد في البورصات العالمية  ،اإلعالن والترويج المباشر.
١١ـ المبالغ المدفوعة للمقيمين كعموالت أو سمسرة غير المتصلة بمباشر النشاط تحقق من
خضوع ھذه المبالغ للضريبة بسعر  %٢٠وحجز قيمة الضريبة وتوريدھا في المواعيد
القانونية .
١٢ـ تحقق من خضوع مقابل الخدمات والعموالت والسمسرة التي يحصل عليھا المقيمين
والمتصلة بمباشرة النشاط للخصم من المنبع والتوريد في المواعيد القانونية .
١٣ـ المصروفات غير المؤيده مستنديا :
 احصل على بيان تفصيلى بالمصروفات العمومية واإلدارية المؤيدة مستنديا. أحصل على بيان تفصيلى بالمصروفات العمومية واإلدارية غير المؤيدة مستنديا . فحص واختبار مدى صحة بيان المصروفات العمومية واإلدارية المؤيدة مستندياوغير المؤيدة مستنديا وصحة حساب نسبة الـ  %٧من المصروفات العمومية المؤيدة
مستنديا.
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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 قارن بين التكاليف والمصروفات الغير مؤيدة مستنديا ونسبة الـ  %٧المحددة منالمصاريف اإلدارية والعمومية المؤيدة مستنديا في ضوء الفحص المستندى وحدد األثر
الضريبي ويتم معالجتھا مع الوعاء الضريبي .
 -١٤الغرامات والتعويضات والعقوبات المالية
 احصل على بيان تفصيلي بقيمة الجزاءات والتعويضات والعقوبات المالية وتحقق مناآلتي :
 أن الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الشركة نتيجة مسئوليتة العقديةيعد من التكاليف الواجبة الخصم .
 أن قيمة الغرامات والتعويضات والعقوبات المالية التي تتحملھا الشركة نتيجة ارتكاباحد تابعيھا جناية أو جنحة عمدية ال يعد من التكاليف الواجبة الخصم.
 -١٥تكاليف أخرى واجبة الخصم بخالف ما سبق  -امأل الجدول رقم ) (٤١٣

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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شركة

جدول رقم ) ٤١٥بند باإلقرار رقم (٢٠٥
بيان بالمبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة والتي تم إضافتھا للوعاء الضريبي
:رقم ورقة العمل

بيان

عام .....

عام .....

منشاة طبقا ألحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم  ٥٤لسنة .١٩٧٥
منشاة طبقا ألحكام قانون رقم  ٦٤لسنة  ١٩٨٠بشان أنظمة التامين البديلة .
منشاة طبقا لنظام له الئحة أو شروط خاصة .
) -(١اإلجمالي
يخصم :
) %٢٠ -(٢من مجموع مرتبات وأجور العاملين السنوية
 ٣٤١الزيادة التي تضاف للوعاء الضريبي ) ( ٢-١
مالحظات

الرأي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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جدول رقم  ٤٠٣بند باإلقرار رقم ٣١١ ، ٢٠٦
بيان التبرعات واإلعانات
رقم ورقة العمل:

بيان

عام....

عام ....

تبرعات محملة على قائمة الدخل
تحليلھا كما يلي :
تبرعات للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية وأشخاص اعتبارية عامة.
تبرعات للجمعيات والمؤسسات األھلية المصرية المشھرة ولدور العلم والمستشفيات
الخاضعة لإلشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية
ھات أخ
عات للجھات
تتبرعات
أخرى

٣٢٩

االجمالي

يخصم :
تبرعات للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية وأشخاص اعتبارية عامة
المتبقي يرد إلى الوعاء
مع مراعاة خصم  %١٠من صافي الربح الضريبي السنوي ) نسبة  (١١٠/١٠للتبرعات التي تستوفى الشروط.
مالحظات

الرأي

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

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

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

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

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

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

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

مأمور

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

7

مراجع

مدير الفحص

178
شركة

الغرامات والتعويضات والعقوبات المالية ) بند باالقرار رقم ( ٢٠٨
رقم ورقة العمل:

بيان

عام .....

عام .....

افحص مستنديا مع مراعاة:
ان الغرامات والتعويضات والعقوبات المالية واجزاءات التي تتحملھا الشركة نتيجة ارتكاب احد تابعيھا جناية او جنحة عمدية
ال تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم ) تضاف للوعاء الضريبي(
مالحظات
الرأي
......................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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شركة

بند باإلقرار رقم ) ( ٢١٣
ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة من مكافآت وبدالت المحملة على قائمة الدخل عن غير العمل اإلداري ومقابل
الحضور الذي يدفع للمساھمين بمناسبة حضور الجمعيات العامة
رقم ورقة العمل:

بيان

عام ....

عام ....

أعضاء مجلس اإلدارة

مقابل حضور المساھمين

مالحظات

الرأي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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شركة

جدول رقم  ٤٠٨بند باإلقرار الضريبي رقم )(٢١٦
بيان اإلضافات األخرى إلى صافي الربح المحاسبي والخصومات األخرى من الخسارة الضريبية
رقم ورقة العمل:

بيان

عام .....

عام .....

ما زاد عن نسبة  %٧من المصروفات العمومية المؤيدة مستنديا .

 ٣٣٤مجموع اإلضافات  /الخصومات
المصروفات والتكاليف الغير مؤيدة مستنديا ً
 تشمل كافة المصروفات والتكاليف الغير مؤيدة المحملة على الحسابات. يتم تحديد نسبة الـ  %٧من المصروفات االدارية والعمومية المؤيدة مستنديا.مالحظات

الرأي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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.........................:
شركة
ملف ضريبى رقم ........................ :
........................ :
السنوات
تابع جدول رقم ٤٠٨

بيان تحليلي بالتكاليف والمصروفات العمومية واإلدارية
رقم ورقة العمل:

بيان

إجمالي قيمة البند

مؤيد مستنديا

غير مؤيد مستنديا

 -١تكاليف النشاط

 -٢المصروفات العمومية واإلدارية بند رقم )(١٠٥
اھالكات االصول الثابتة
تبرعات و اعانات
مخصصات و احتياطيات
مكافأت ترك الخدمة مرتبات و اجور
خسائر بيع اوراق مالية
خسائر اعادة تقييم العمالت االجنبية
االخرى
 -٣المصروفات البيع و التوزيع بند رقم )(١٠٥
اعالن و دعاية
عموالت
اخرى
 -٣المصروفات التمويلية بند رقم )(١٠٥
عوائد مدينة
عمولة بنك
اخرى
اإلجمالي
يراعى اآلتي :

ـ تحليل التكاليف والمصروفات العمومية واإلدارية على مستوى شھور السنة .
ـ الفحص المستندي لعينة لشھر أو أكثر حسب األحوال.
ـ حدد متوسط نسبة التكاليف والمصروفات العمومية واإلدارية غير المؤيدة مستنديا في ضوء العينة التي تم فحصھا مستنديا ً.
ـ حدد قيمة التكاليف والمصروفات غير المؤيدة مستنديا .
ـ حدد نسبة الـ  %٧من المصروفات العمومية واإلدارية المؤيدة مستنديا.
ـ حدد قيمة التكاليف والمصروفات غير المؤيدة مستنديا الزيادة عن نسبة الـ  %٧من المصروفات العمومية واإلدارية المؤيدة مستنديا.

مأمور
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شركة

جدول رقم  ) ٤١٣بند باإلقرار الضريبي رقم (٣٠٩
بيان الخصومات األخرى من الربح الضريبي  /اإلضافات األخرى إلى الخسارة الضريبية
رقم ورقة العمل:

بيان

٣٣٩

عام ....

عام ....

مجموع الخصومات  /اإلضافات

يضاف في ھذا الجدول أي خصومات أخرى غير مدرج فيھا بند وتعد من التكاليف واجبة الخصم ويتم إيضاح طبيعتھا مع توفير المستندات
المؤيدة.
مالحظات
الرأي
......................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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) (Jبرنامج مراجعة االقرار الضريبيى
نشاط صناعي
 J-9المخصصــــات
أسم الشركة :
رقم الملف الضريبي :
بنود مراجعة اإلقرار٣٠٦,٣٠٥,٣٠٤,٢١٠,٢٠٧
السنة المالية المنتھية في :

إجراءات المراجعة
 -١احصل من الشركة على بيان تفصيلي بحركة المخصصات يتضمن:
 رصيد أول :االنخفاض في قيمة المخزون
االنخفاض في قيمة االستثمارات
االنخفاض في قيمة العمالء ) مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا(
االنخفاض في قيمة أوراق القبض.
االنخفاض في قيمة المدينون وحسابات مدينة أخرى.
االنخفاض في قيمة الدفعات المقدمة.
مخصص المطالبات وااللتزامات المحتملة
أية مخصصات أخرى تحت إي مسمى
 المكون خالل العام – سواء كان مدرج بقائمة الدخل أو بالقوائم المالية. المستخدم خالل العام . المحول إلى بنود أخرى من المخصصات . رصيد أخر المدة . -٢طابق البيان مع ميزان المراجعة و القوائم المالية واإلفصاح بالقوائم المالية مع الجدول
المرفق باإلقرار الضريبي.
 -٣أفحص مستنديا المستخدم من المخصصات للتحقق من:
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

1

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي
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المستخدم من المخصصات المكونه سبق خضوعة للضريبة
أن المستخدم من المخصصات مؤيد مستنديا ومتعلق بالنشاط
 -٤أفحص مستنديا الديون المعدومة التي أعدمت خالل العام ) سواء المستخدمة من
المخصصات أو المحملة على قائمة الخل ( للتحقق من أنھا مؤيدة مستنديا وتتعلق بالنشاط
وحدد المعتمد منھا في ضوء الضوابط القانونية اآلتية:
 أن يكون الدين مرتبطا بنشاط الشركة . أن يكون سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات الشركة . أن تكون الشركة قد اتخذ إجراءات جادة الستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيلهبعد  ١٨شھر من تاريخ استحقاقه .
 يعتبر من اإلجراءات الجادة الستيفاء الدين : الحصول على أمر أداء في الحاالت التي يجوز فيھا ذلك . صدور حكم من المحكمة أول درجه بإلزام المدين بأداء قيمة الدين. المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفالس المدين أو إبرامه صلحا واقيا مناإلفالس.
 -٥أختبر صحة المعالجة باإلقرار الضريبي :
 ١-٥إضافة المكون من المخصصات .
 ٢-٥خصم المخصصات التي انتفى الغرض منھا.
 ٣-٥خصم المعتمد من المستخدم من المخصصات .
 ٤- ٥اعتماد الديون المعدومة في حدود ما ينطبق عليه الشروط سالفة الذكر.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

2

مكتب
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شركة
جدول رقم  ) ٤٠٤بند باإلقرار رقم (٢٠٧

بيان حركة المخصصات واالحتياطيات
رقم ورقة العمل:

رصيد
أول الفترة

اسم المخصص

االستخدامات
اجمالي االضافات

المستخدم الفعلي

مخصصات انتفى الغرض
منھا

المحول الى بنود
اخرى من المخصصات

رصيد
أخر الفترة

اجمالي المخصصات )(١
رصيد اول الفترة

اسم االحتياطي

تغذية لالحتياطي
من حساب التوزيع

من غير حساب التوزيع

المرتد من االحتياطي

المحول الى بنود
اخرى من االحتياطيات

رصيد اخر الفترة

اجمالي االحتياطيات )(٢

االجمالي ] )[ (٢) + (١
يتضمن ھذا الجدول بيان باجمالي قيمة االضافات واالستخدامات التي تمت على المخصص او االحتياطي ويراعى ما يلي:
١ـ يتم زيادة صافي الربح المحاسبي بقيمة االضافات لالحتياطيات المحملة على الميزانية من غير حساب التوزيع وكذلك االضافات للمخصصات التي تمت خالل العام المحملة على
قائمة الدخل او الميزانية بحسب االحوال.
بما في ذلك فروق تقييم المخصصات  ).يرحل للبند رقم  ٢٠٧في قائمة االقرار التفصيلية (
٢ـ يتم خصم المستخدم من المخصصات واالحتياطيات الذي تتوافر فيه شروط التكاليف الواجبة الخصم ايا كان الغرض من االستخدام بشرط سبق خضوع المخصص او االحتياطي
للضريبة عند تكوينه ) .يرحل البند رقم  ٣٠٦في قائمة االقرار التفصيلية (

مالحظات
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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شركة
جدول رقم  ) ٤١٠بند باإلقرار رقم (٣٠٥

مخصصات مرتدة سبق خضوعھا للضريبة
رقم ورقة العمل:

القيمة بالجنيه

بيان
مخصص ديون معدومة
مخصص قضايا
مخصص تعويضات

336

اإلجمالي

يراعى التحقق من أن المخصصات المرتدة أدرجت ضمن اإليرادات أو تم تخفيض المصروفات وقد سبق خضوعھا للضريبة عند التكوين أو تكون قد أعفيت منھا.

الرأي

مالحظات
.........................................................................................................

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

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

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

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

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

.........................................................................................................
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...............................................................................................
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شركة

جدول رقم  ) ٤٠٦بند باإلقرار الضريبي رقم ( ٣٠٤ ، ٢١٠
بيان الديون المعدومة
رقم ورقة العمل:

بيان

عام ....

عام ....

ديون معدومة محملة على قائمة الدخل ال تتوافر فيھا شروط الخصم .
ديون معدومة مخصومة من المخصصات وتتوافر فيھا شروط الخصم .
٣٣٢

اإلجمالي

مطلوب مراجعة المستندات المؤيدة للديون المعدومة سواء المخصومة من المخصص او المحملة على قائمة الدخل وإرفاق صورة منھا أو
عينه حسب األحوال.
مالحظات

الرأي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
...............................................................................................
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
نشاط صناعي
 J-10القروض والسلفيات على اختالف أنواعھا
قصيرة وطويلة اآلجل
أسم الشركة :
رقم الملف الضريبي:
بنود مراجعة اإلقرار ٢٠٩ :
السنة المالية المنتھية في :

 - ١مفاھيم عامه
العوائد المدينة  :كل ما يتحمله الشخص االعتباري من مبالغ مقابل :
 القروض والسلفيات أيا كان أنواعھا السندات األذون األوراق المالية سواء كانت ذات عائد ثابت أو متغير أية صورة من صور التمويل بالدينحقوق الملكية :
 راس المال المدفوعيضاف ) /يخصم(:
 االحتياطيات بكافة أنواعھا األرباح ) الخسائر ( المرحلة صافي ربح العاممع مراعاة في حالة تجاوز الخسارة المرحلة األرباح واالحتياطيات يكون مفھوم حقوق
الملكية ھو راس المال المدفوع كحد أدنى.

نائب مستشار الوزير
اممنى ھيبة
ا/مصطفى عالم

1
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متوسط حقوق الملكية :
حقوق الملكية أول المدة  +حقوق الملكية أخر المدة
القروض والسلفيات :

2

 كافة القروض والسلفياتمخصوما منه:
 القروض الحسنة القروض التي لھا عوائد غير خاضعة للضريبة ) قروض من أشخاص طبيعيين( القروض التي لھا فترة سماح لسداد العوائد لحين انتھاء ھذه الفترة .متوسط القروض والسلفيات
القروض والسلفيات أول المدة  +القروض والسلفيات أخر المدة
2
سعر االئتمان
سعر االئتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميالدية التي تنتھي فيھا الفترة
الضريبية ) في أول يناير أو أول يوم عمل في بداية السنة الميالدية (.
العوائد المدينة التي ال تعد من التكاليف الواجبة الخصم
 عوائد القروض والديون على اختالف أنواعھا المدفوعة ألشخاص طبيعيين غير خاضعينللضريبة أو معفيين منھا
 العائد المسدد على القروض فيما يجاوز مثلي سعر االئتمان والخصم المعلن لدى البنكالمركزي
 العوائد على القروض والسلفيات فيما يزيد عن النسبة الواردة بالقانون تساوينسبة متوسط القروض إلى متوسط حقوق الملكية ـــ النسبة المقررة قانونا لسنة الفحص
 Xالعوائد المدينة
نسبة متوسط القروض إلى متوسط حقوق الملكية
 العوائد المدينة وما يزيد عن العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منھا .مع مراعاة النسبة الواردة بالقانون
متوسط القروض
٨
٧
٦
٥
٤
نائب مستشار الوزير
اممنى ھيبة
ا/مصطفى عالم

متوسط حقوق الملكية
١
١
١
١
١
2

السنة الضريبية
٢٠٠٥
٢٠٠٦
٢٠٠٧
٢٠٠٨
٢٠٠٩
مكتب
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 - ٢إجراءات مراجعة
 - ١احصل على بيان تفصيلي يتضمن البيانات اآلتية:
 الجھة المانحة للقرض تاريخ القرض سعر الفائدة السنوي قيمة القرض األصل رصيد أول المدة قيمة الفوائد والعموالت السنوية المبالغ المسددة خالل العام المبالغ التي اعفي من سدادھا الممول كنتيجة للتسويات وإعادة الجدولة رصيد أخر المدة -٢طابق البيان مع شھادات ومذكرات تسوية البنوك و ميزان المراجعة والقوائم المالية
واإليضاحات بالقوائم المالية
 - ٣افحص عينة مستندية للتحقق من :
 أن القروض مدعمة مستنديا ) سواء بعقود رسمية أو عرفية ( أن سعر الفائدة السنوي متفق مع ما جاء بالعقود أو اتفاقيات االقتراض عما إذا كانت القروض تتضمن اآلتي : قروض حسنة قروض بفترة سماح في سداد العوائد المدينة قروض من أشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة ومعفيين منھا المبالغ التي اعفي من سدادھا المقترض كنتيجة للتسويات وإعادة الجدولة تم إدراجھابقائمة الدخل .
 - ٤قم باإلجراءات اآلتية :
 حدد قيمة الزيادة في العوائد المدينة المسددة على القروض بما يجاوز مثلي سعر الخصمواالئتمان إن وجدت =
سعر الفائدة السنوي للقرض ـ مثلي سعر االئتمان والخصم  Xالعوائد المدينة المتعلقة بھذه القروض
سعر الفائدة السنوي للقرض

نائب مستشار الوزير
اممنى ھيبة
ا/مصطفى عالم

3
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 حدد قيمة العوائد المدينة للقروض والديون على اختالف أنواعھا التي ال تعد من التكاليفواجبة الخصم .
 حدد قيمة العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منھا . حدد متوسط القروض والسلفيات مع مراعاة ما جاء بالمفاھيم العامة . حدد متوسط حقوق الملكية مع مراعاة ما جاء بالمفاھيم العامة . حدد نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية . حدد نسبة الزيادة وقيمتھا عن النسبة المقررة قانونا لسنة الفحص . – ٥تحقق من إجراء التسويات باإلقرار الضريبي لإلجراءات الواردة بإجراء رقم ) . ( ٤
 – ٦العوائد المدفوعة لغير المقيم ) جميع ماتنتجة القروض والسلفيات والديون أيا كان
نوعھا والسندات واألذون ( مراعاة مايلى :
 في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق أحكام االتفاقية مع مراعاةالشروط الواردة باالتفاقية وأنھا مسددة للمالك المستفيد .
 في حالة عدم وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق السعر المحددبالقانون بسعر . % ٢٠
 تعفى عوائد القروض المدفوعة لغير المقيم بشرط أن تكون مدة القرض أوالتسھيل ثالث سنوات على األقل .

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

4
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شركة
جدول رقم  ) ٤٠٥بند باإلقرار رقم (٢٠٩

بيان بالعوائد المدينة التي يتم إضافتھا للوعاء الضريبي
رقم ورقة العمل:

بيان

م

عام ....

عام ...

 1العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر االئتمان والخصم

عوائد القروض والديون على اختالف أنواعھا المدفوعة ألشخاص طبيعيين
2
غير خاضعين للضريبة أو معفيين منھا.

العوائد المدفوعة على القروض والسلفيات فيما يزيد عن النسبة الواردة
3
بالقانون .
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اإلجمالي
الرأي

مالحظات
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
نشاط صناعي
 J-11ناتج االستثمارات المالية المقيدة في سوق األوراق المالية المصرية
التي تحصل عليھا األشخاص االعتبارية المقيمة
اسم الشركة :
رقم الملف الضريبي :
بنود مرجعة اإلقرار ٣٠٧ - ٢١٢ :
السنة المالية المنتھية في :

إجراءات المراجعة
 -١احصل على بيان باالستثمارات المالية المقيدة في سوق األوراق المالية المصرية لكل
استثمار على حده يتضمن اآلتي :
 نوع االستثمار طبيعة تبويب االستثمار بالقوائم المالية ) استثمارات بغرض المتاجرة قصيرة األجل ،استثمارات متاحة للبيع طويلة األجل (
 تكلفة الشراء التكلفة الدفترية في تاريخ البيع سعر البيع ربح /خسارة البيع فروق إعادة تقييم االستثمارات -٢االستثمارات المالية قصيرة األجل ) بغرض المتاجرة (
أ -المسجلة ببورصة األوراق المالية المصرية تحقق من اآلتي :
ـ ثبات سياسة التقييم ) القيمة العادلة (.
ـ صحة احتساب فروق إعادة التقييم السابق اعتمادھا ضريبيا
ـ تأكد من صحة احتساب الربح أو الخسارة الضريبية
] ثمن البيع )قيمة التصرف( – تكلفة الشراء [
ـ تأكد من صحة احتساب الربح أو الخسارة المحاسبية
] ثمن البيع )قيمة التصرف( – القيمة الدفترية في تاريخ البيع [
ـ تأكد من صحة إجراء التسويات باإلقرار الضريبي وفقا لما يلي :
* تعفى األرباح المحققة
* ال تعتمد الخسارة
* تسوية فروق إعادة التقييم السابق اعتمادھا.
ب -غير المسجلة ببورصة األوراق المالية مراعاة ما يلي باإلقرار الضريبي:
ـ فروق التقييم ربح أو خسارة تعتمد
ـ األرباح المحققة تعتمد
ـ الخسارة المحققة تعتمد
نائب مستشار الوزير
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 -٣االستثمارات المالية طويلة األجل ) المتاحة للبيع (
أ -المسجلة ببورصة األوراق المالية المصرية تحقق من اآلتي :
ـ فروق إعادة التقييم ال يتم اعتمادھا ضريبيا حيث أن سياسة تقييم
االستثمارات وفقا لطريقة التكلفة .
ـ تأكد من صحة احتساب الربح أو الخسارة الضريبية
] ثمن البيع )قيمة التصرف( – تكلفة الشراء [
ـ تأكد من صحة احتساب الربح أو الخسارة المحاسبية
] ثمن البيع )قيمة التصرف( – القيمة الدفترية في تاريخ البيع [
ـ تأكد من صحة إجراء التسويات باإلقرار الضريبي وفقا لما يلي :
* فروق إعادة التقييم ال تعتمد
* تعفى األرباح المحققة
* ال تعتمد الخسارة
* تسوية فروق إعادة التقييم السابق رفضھا
ب -غير المسجلة ببورصة األوراق المالية مراعاة ما يلي باإلقرار الضريبي :
ـ األرباح المحققة تعتمد
ـ الخسارة المحققة تعتمد
ـ تسوية فروق إعادة التقييم السابق رفضھا.
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ناتج االستثمارات في االوراق المالية
 -١استثمارات مسجلة بالبورصة

استثمارات بغرض المتاجرة
)قصيرة االجل (

ناتج اعادة التقييم

ناتج البيع

تسوية الفروق

 -٢استثمارات غير مسجلة بالبورصة

استثمارات متاحة للبيع
)طويلة االجل (

استثمارات بغرض المتاجرة
)قصيرة االجل (

استثمارات متاحة للبيع
)طويلة االجل (

ـ الربح اوالخسارة يعتمد ضريبيا

ـ اليعتمد ضريبيا
ـ يتم اعتماد طريقة التكلفة في التقييم .

ـ الربح اوالخسارة يعتمد ضريبيا

ـ ال تعتمد ضريبيا

ـ االرباح معفاه
ـ الخسارة التعتمد
ـ تسوية الفروق
ـ الربح الضريبي = سعر البيع  -تكلفة الشراء

ـ االرباح معفاة
ـ الخسارة ال تعتمد
ـ يتم تسوية الفروق نتيجة اختالف السياسة المتبعة
ـ يتم اعتماد طريقة التكلفة عند تحديد الربح الضريبي

ـ االرباح تخضع
ـ الخسارة تعتمد

ـ االرباح تخضع للضريبة
ـ الخسارة تعتمد
ـ يتم تسوية الفروق نتيجة اختالف السياسة
المتبعة في تحديد الربح أو الخسارة حيث
يتم اعتماد طريقة التكلفة.

يؤخذ في االعتبار ما سبق اعتماده
من فروق اعادة التقييم عند البيع

يؤخذ في االعتبار ما سبق رفضه
من فروق اعادة التقييم عند البيع

3

ـ ال توجد تسوية للفروق

يؤخذ في االعتبار ما سبق رفضه
من فروق اعادة التقييم عند البيع
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شركة

جدول رقم  ) ٤١٦بنود باإلقرار الضريبي (٣٠٧ - ٢١٢

أرباح وخسائر وفروق ضريبية ناتجة عن بيع األوراق المالية المقيدة في سوق األوراق المالية المصرية
والتي سبق اعتماد فروق إعادة تقييمھا
رقم ورقة العمل:

نوع االستثمارات

٣٤٢

تكلفة الشراء

سعر البيع

ربح  /خسارة
البيع

فروق
إعادة تقييم سبق اعتمادھا

اإلجمالي

يراعى إعداد التسوية الالزمة لما سبق اعتماده من ربح أو خسارة إعادة التقييم لالستثمارات المتداولة المقيدة بالبورصة في العام الماضي والتي تم
بيعھا في العام الحالي وتخصم أو تضاف فروق التسوية حسب األحوال .

مالحظات

الرأي

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

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

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

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

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

.........................................................................................................
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
نشاط صناعي
J-12أرباح أو خسائر العمليات والفروع
والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل عن األوراق المالية
التي تحصل عليھا الشركات المقيمة من الخارج
اسم الشركة :
رقم الملف الضريبي:
بنود مراجعة اإلقرار ٣٢٣ - ٢١٤ :
السنة المالية المنتھية في :
 -١احصل على بيان تفصيلي يوضح اآلتي:
 اسم الدولة أرباح أو خسائر العملية أو الفروع العوائد المحصلة على القروض اإلتاوات واإليجارات. التوزيعات وناتج التعامل في األوراق المالية. الضريبة المسددة بالخارج للفترة الضريبية. الضريبة المحسوبة وفقا لقانون الضرائب المصرية لنفس الفترة الضريبية. -٢احصل على صورة معتمدة من القوائم المالية للعمليات أو الفروع والشركات المستثمر فيھا
بالخارج.
 -٣طابق البيان التفصيلي مع القوائم المالية للعمليات أو الفروع أو الشركات المستثمر فيھا
بالخارج.
 -٤تحقق من صحة خصم الضريبة األجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل في
مصر وذلك بمراجعة الشروط اآلتي بيانھا:
 إعداد القوائم المالية للفروع أو العمليات بالخارج طبقا لمعايير المحاسبة المصرية واإلقرارالضريبي طبقا لقانون الضرائب رقم  ٩١لسنة . ٢٠٠٥
 أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة األجنبية لحسابھا.نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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 أال يتجاوز ما يدخل في نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فياألوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من ھذه المبالغ.
 أال يتجاوز خصم الضريبة المؤداة بالخارج الضريبة واجبة السداد في مصر التي يتم تحديدھاعلى أساس) إجمالي األرباح المحققة بالخارج  Xسعر الضريبة وفقا للقانون(.
 -٥تحقق من عدم خصم الخسائر المحققة في الخارج من األرباح المحققة في مصر
 -٦تحقق من عدم خصم خسائر النشاط في دولة من أرباح النشاط في دولة أخرى ) معاملة
األرباح المحققة في كل دولة على حدة معاملة مستقلة عن األرباح المحققة من الدول األخرى
(
 -٧إيرادات االستثمارات التي تحصل عليھا الشركات المقيمة من استثماراتھا في شركات غير
مقيمة يتم معالجتھا كما يلي :
أ -وفقا لطريقة التكلفة ) تحدد إيرادات االستثمارات في القوائم المالية للشركة المقيمة بصدور
قرار التوزيع في الشركة غير المقيمة (
ب -وفقا لطريقة حقوق الملكية إذا ما توافرت الشروط اآلتية :
 أن تكون اإليرادات غير خاضعة للضريبة في الدولة األخرى والمسجل فيھا الشركة غيرالمقيمة أو معفاة منھا أو ال يجاوز سعر الضريبة فيھا ) ( % ٧٥من سعر الضريبة المطبق في
مصر.
 أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على %١٠ أن تكون أكثر من  %٧٠من إيرادات الشركة المقيمة ناتجا عن توزيعات أو فوائد أو إتاواتأو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.
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شركة
جدول رقم  ) ٤٠٧بند باإلقرار رقم (٢١٤

أرباح أو خسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في األوراق المالية حسب كل دولة
رقم ورقة العمل:

الضريبة األجنبية
العوائد والتوزيعات
وغيرھا

الدولة

٣٣٣

أرباح أو خسارة
العملية اوالفرع

المسدد في عام

المخصومة والمحسوبة طبقا لقانون
الضرائب المصري في عام

اإلجمالي

يراعى الشروط الواردة ببرنامج المراجعة المرفق.

مالحظات

الرأي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
نشاط صناعي
 J-13المدينون والحسابات المدينة األخرى
اسم الشركة :
رقم الملف الضريبي :
بنود مراجعة اإلقرار :
السنة المنتھية في :

إجراءات المراجعة
 -١طابق رصيد أول المده مع أوراق عمل العام السابق
 -٢احصل على بيان تحليلى بأرصدة حسابات المدينون والحسابات المدينة االخرى .
 -٣افحص عينة مستندية للتحقق من االتى :
 أن السنة تم تحمليھا بما يخصھا من المصروفات وأن رصيد المصروفاتالمقدمة يخص الفترة أو الفترات الالحقه .
 أن ما تم استھالكه من المصروفات المقدمة مؤيد مستنديا . أن الشركة ملتزمة بأحكام الخصم من المنبع . أن القروض والسلفيات المقدمه من صاحب العمل تم معالجتھا وفقا الحكامالقانون واخطر شعبة كسب العمل فى حالة وجود مزايا .
 -٤حدد ما إذا كان البند يتضمن أى أرصدة لھا أثر ضريبيى مع فحص ھذه األرصدة
مع بنود المصروفات للتحقق من انه تم معالجتھا ضريبيا ً.
 -٥طابق رصيد أخر المده مع ميزان المراجه والقوائم المالية

نائب مستشار الوزير
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
نشاط صناعي
J-14الدائنون والحسابات الدائنة األخرى
اسم الشركة :
رقم الملف الضريبي :
بنود مراجعة اإلقرار :
السنة المالية المنتھية في :

إجراءات المراجعة
 -١طابق رصيد أول المده مع أوراق عمل العام السابق
 -٢احصل على بيان تحليلى بأرصدة حسابات الدائنون والحسابات الدائنه االخرى
 -٣افحص عينة مستندية للتحقق من االتى :
 -٤أن السنة تم تحمليھا بما يخصھا من المصروفات وذلك بمتابعة الفترة الالحقة
لبنود المصروفات .
 -٥أن الشركة منتظمة في توريد مستحقات مصلحة الضرائب فى المواعيد القانونية مع
تحليل أرصدة مصلحة الضرائب العامة والتأمينات االجتماعية وإخطار الجھات
المختصة مع مراعاة استكمال الجدول الخاص بھا ضمن البيانات المتممة لإلقرار.
 -٦أن ما يتم خصمه من المنبع لحساب ضريبة الدمغه يتم توريده فى المواعيد القانونية .
 -٧حدد ما إذا كان البند يتضمن أى أرصدة لھا أثر ضريبيى مع فحص ھذه األرصدة مع
بنود المصروفات للتحقق من انه تم معالجتھا ضريبيا ً .
 -٨طابق رصيد أخر المده مع ميزان المراجه والقوائم المالية .

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
النشاط الصناعي
 J-15التعامالت مع األشخاص المرتبطة
أسم الشركة :
رقم الملف الضريبي :
بنود مراجعة اإلقرار :
السنة المالية المنتھية في :

 -١مفاھيم عامة
الشخص المرتبط :
كل شخص يرتبط بممولة بعالقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :
 الزوج والزوجة واألصول والفروع شركة األموال والشخص الذي يملك بشكل مباشر أو غير مباشر  %٥٠على األقل من عددأو قيمة األسھم أو من حقوق التصويت .
 شركة األشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيھا أي شركتين أو أكثر يملك شخص أخر  %٥٠على األقل من عدد أو قيمة األسھم أو منحقوق التصويت في كل منھا .
السعر المحايد :
السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر  ،ويتحدد وفقا لقوى السوق
وظروف التعامل .

نائب مستشار الوزير
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ا/مصطفى عالم
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 طرق تحديد السعر المحايد :أ -طريقة السعر الحر المقارن :
يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين األطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو
الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين .
ويعتمد في ھذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ في االعتبار العوامل اآلتية
:
-

الشروط القانونية التي يتحمل بھا كل طرف من أطراف التعاقد

-

ظروف السوق

-

الظروف الخاصة بالعملية المعنية

ب -طريقة التكلفة اإلجمالية مضاف إليھا ھامش الربح :
يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين األطراف المرتبطة على أساس إجمالي تكلفة السلعة
أو الخدمة مضاف إليھا نسبة مئوية معينة كھامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة
ويحدد ھامش الربح على أساس ھامش الربح الذي يحصل عليه الممول في معامالته التي تتم مع
أطراف مستقلة أو ھامش الربح الذي يحصل عليه طرف مستقل أخر في معامالت أخرى مشابھة.
ج -طريقة سعر إعادة البيع:
يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين األطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو
الخدمة وفقا لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل ھامش ربح مناسب
للطرف الوسيط ويحدد ھامش الربح على أساس الھامش الذي يحصل عليه نفس البائع من خالل
معامالته مع أطراف مستقلة كما يجوز أن يحدد على أساس الھامش الذي يحصل عليه الممول
المستقل في معاملة مماثلة.
وفي حالة عدم إمكانية تطبيق أي من الطرق المشار إليھا بعالية يجوز إتباع أي طريقة من
الطرق الواردة بنموذج التعاون االقتصادي والتنمية أو أي طريقة مالئمة للممول.
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• وفي جميع األحوال يجوز االتفاق مسبقا بين اإلدارة الضريبية والممول على الطريقة التي
يتبعھا الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع األطراف المرتبطة.
 -٢إجراءات المراجعة
 ١-٢احصل من الشركة على بيان باألشخاص المرتبطة سواء كان ذلك ارتباطا مباشرا أو غير
مباشر .
 -٢-٢احصل من الشركة على بيان تفصيلي بحصر كافة المعامالت مع األشخاص المرتبطة
يتضمن البيانات اآلتية :
 اسم وبيانات الشخص المرتبط نوعية االرتباط طبيعة التعامل قيمة التعامل طريقة تحديد السعر المحايد بلد المنشأ بالنسبة للسلع دولة المورد  /مؤدي الخدمة أرصدة األشخاص المرتبطة في نھاية العام ٣-٢افحص مستنديا المعامالت مع األشخاص المرتبطة لكل تعامل على حده وتحقق من اآلتي :
 إتباع الشركة إلحدى الطرق القانونية الواردة بالقانون والئحتة التنفيذية في تحديد السعرالمحايد
 -األدلة والمستندات التي اعتمدت عليھا الشركة في تحديد سعر التعامل لتكون قيمة المعامالت

مع اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻛﺎﻤ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ أﻃﺮاف ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
 التزام الشركة بأحكام الخصم من المنبع. إلزام الشركة بأحكام الضريبة العامة على المبيعات في حالة المعامالت الخاضعة للضريبة علىالمبيعات.
نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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 ٤-٢إذا ما كانت طبيعة المعامالت مع األشخاص المرتبطة ممثلة في الحصول على خدمات أو
إتاوات أو عوائد مدفوعة لشخص غير مقيم يجب التحقق من اآلتي :
 أن المبالغ المدفوعة للمالك المستفيد أن الخدمة ترتبط بنشاط الشركة خضوع تلك المبالغ للضريبة من المنبع بالسعر المحدد في اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي فيحالة التعامل مع دولة معھا اتفاقية لإلتاوات والعوائد أو بسعر  %٢٠في حالة عدم وجود اتفاقية
تجنب االزدواج الضريبي لكافة المبالغ ) عوائد – إتاوات – خدمات (.... -

وذلك فيما عدا
 المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة في ضوء القواعدوالقرارات الصادرة من وزير المالية باالتفاق مع الوزير المختص بالصناعة للحاالت التي تكون
فيھا حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.
 عوائد القروض بشرط أال تقل مدة القرض عن ثالث سنوات . نصيب المنشاة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات اإلدارية ومصروفات الرقابة علىاإلشراف التي يتحملھا المركز الرئيسي في الخارج بشرط أال يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات
اإلدارية ومصروفات الرقابة واإلشراف التي يتحملھا المركز الرئيسي في الخارج عن  %٧من
صافي الربح الضريبي للمنشاة الدائمة وتقديم شھادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة
وموثقة .
 -٣في ضوء ما يسفر عنه الفحص المستندي للمعامالت مع األشخاص المرتبطة راجع صحة
المعالجة الضريبية مع اإلقرار الضريبي.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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باالقرار الضريبي

التعامالت مع االشخاص المرتبطة
رقم ورقة العمل:

ھل لدى الشركة تعامالت مع اشخاص مرتبطة ارتباطا مباشرا ؟

ال

نعم

ذا كانت االجابة ) نعم ( فيجب ملئ الجدول التالي ) مع مراعاة التعريفات الواردة بالبرنامج ( :
اسم الشخص المرتبط

نوع االرتباط)أ(

قيمة التعامل

نوع التعامل)ب(

عام ....

عام ....

بلد المنشا
بالنسبة للسلع

طريقة تحديد
السعر المحايد)ج(

دولة المورد /
مؤدي الخدمة

مالحظات

الراي

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

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

مامور
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مراجع

5

207

شركة

باالقرار الضريبي

بند
) تابع ( التعامالت مع االشخاص المرتبطة

رقم ورقة العمل:

ھل لدى الشركة تعامالت مع اشخاص مرتبطة ارتباطا غير مباشرا ؟

ال

نعم

ذا كانت االجابة ) نعم ( فيجب ملئ الجدول التالي ) مع مراعاة التعريفات الواردة بالبرنامج ( :
قيمة التعامل
اسم الشخص المرتبط

نوع االرتباط)أ( نوع االرتباط )ب(

عام ....

عام ....

طريقة تحديد
السعر المحايد)ج(

بلد المنشا
بالنسبة للسلع

دولة المورد /
مؤدي الخدمة

مالحظات

الراي

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

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

مامور
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مدير
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
نشاط صناعي
 J-16الخسائر المرحلة
أسم الشركة :
رقم الملف الضريبي:
بنود مراجعة اإلقرار ٣١٢ :
السنة المالية المنتھية في :

إجراءات المراجعة
 -١احصل على بيان تفصيلي بالخسائر المرحلة مبوبة طبقا لسنة تحقيقھا.
وتحقق من صحة اآلتي :
 قيمة الخسائر المرحلة والسابق اعتمادھا من مصلحة الضرائب والناتجة عن الفحص . قيمة الخسائر المرحلة من وجھة نظر اإلقرارات الضريبية المقدمة من الشركة. تأكد من صحة ترحيل الخسارة باإلقرار الضريبي وفقا للشروط الواردة بالقانون ) تخصمالخسارة التي تحققت في سنة ما من أرباح السنة التالية فإذا تبقى بعد ذلك جزء من
الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة وال يجوز بعد ذلك نقل شئ من
الخسارة إلى حساب سنة أخرى.
 في حالة وجود خسائر مرحلة غير معتمدة يتم متابعتھا بعد االعتماد. -٢في حالة تغير الشكل القانوني يراعى الضوابط اآلتية :
 -١ال يجوز ترحيل الخسائر التي تخص الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا ما توافرت
الشروط اآلتية أو تحققھا مجتمعة خالل الثالث سنوات التالية لتحقق أي منھا:
 أن تزيد نسبة التغيير في ملكية رأسمال على  %٥٠من الحصص أو األسھم أو في حقوقالتصويت.
 تغيير النشاط. األسھم غير مطروحة للتداول في سوق األوراق المالية المصرية بالنسبة) للشركاتالمساھمة أو التوصية باألسھم (.
 -٢ال يعتد بالتغيير في ملكية رأسمال الشخص االعتباري إذا ثبت أن التغيير كان بقصد
تجنب االلتزامات الضريبية.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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شركة

جدول رقم )  ( ٤١٢بنود باالقرار الضريبي ٣١٢

بيان الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم االقرار
رقم ورقة العمل:

صافي الخسارة

السنة

عدد سنوات الترحيل

المبالغ
السابق ترحيلھا

مبالغ لم يتم ترحيلھا

 ٣٣٨اجمالي الخسائر الواجب ترحيلھا وتخصم من الوعاء للفترة الضريبية الحالية
الرأي

مالحظات
.........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مامور

مدير فحص

مراجع
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) (Jبرنامج مراجعة اإلقرار الضريبي
نشاط صناعي
 J-17اإلعفاءات الضريبية
أسم الشركة :
رقم الملف الضريبي:
بنود مراجعة اإلقرار ٣١٦، ٣١٤ :
السنة المالية المنتھية في :

-١

إعفاءات بموجب القانون رقم  ٩١لسنة ٢٠٠٥
 الزيادة في العوائد الدائنة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة عن العوائد المدينة . أرباح و توزيعات صناديق االستثمار المنشاة وفقا لقانون سوق المال رقم  ٩٥لسنة ١٩٩٢بما في ذلك األرباح الناتجة عن القيمة االستردادية للوثائق وعائد السندات
المقيدة في الجداول الرسمية في سوق األوراق المالية المصرية.
 العوائد التي يحصل عليھا األشخاص االعتبارية عن األوراق المالية وشھادات اإليداعالتي يصدرھا البنك المركزي المصري أو اإليرادات الناتجة عن التعامل فيھا .
 التوزيعات واألرباح والحصص التي تحصل عليھا أشخاص اعتبارية مقيمة مقابلمساھمتھا في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.

-٢

إعفاءات بموجب قوانين خاصة
 %١٠٠ -من إجمالي إيرادات أذون الخزانة دون خصم أي تكاليف.

-٣
-٤

أي إعفاءات أخرى تذكر بالتفصيل مع إيضاح سند اإلعفاء.

في حالة تمتع الشركة بإعفاء ضريبي حسب المكان أو النشاط أو إعفاء
نسبي للوعاء الضريبي تحقق من اآلتي :
 أسباب اإلعفاء تاريخ موافقة الجھة المختصة -تاريخ بداية ونھاية اإلعفاء

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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 صحة األسس التي استند إليھا في الفصل بين الوعاء الخاضعوالمعفى للضريبة وصحة المعالجة باإلقرار الضريبي.
 -٥األنشطة المخالفة خالل فترة اإلعفاء الضريبي تحقق من اآلتي :
 صحة تحديد إيرادات األنشطة المخالفة صحة تحديد تكلفة األنشطة المخالفة الفحص المستندي لعينة من إيرادات وتكاليف األنشطة المختلفةللتحقق من صحتھا ومن أنھا مؤيدة مستنديا.
 صحة تحديد الوعاء الخاضع للضريبة والمعالجة الضريبية لھذهاألوعية كوعاء مستقل باإلقرار الضريبي.

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم
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شركة

جدول ) (٤١٤بيان االعفاءات الضريبية
رقم ورقة العمل:

المبلغ

بيان
اوال :اعفاءات بموجب القانون رقم  ٩١لسنة ٢٠٠٥
 -١الزيادة في العوائد الدائنة المعفاة او غير الخاضعة للضريبة عن العوائد
المدينة *
 -٢ارباح وتوزيعات صناديق االستثمار المنشاة وفقا لقانون سوق راس المال
الصادر بالقانون رقم  ٩٥لسنة  ١٩٩٢وعائد السندات المقيدة في الجداول
الرسمية في سوق االوراق المالية المصرية.
 -٣العوائد التي تحصل عليھا االشخاص االعتبارية عن االوراق المالية
وشھادات االيداع التي يصدرھا البنك المركزي المصري او االيرادات الناتجة
عن التعامل فيھا وذلك استثناء من حكم المادة  ٥٦من القانون.
 -٤التوزيعات واالرباح والحصص التي يحصل عليھا اشخاص اعتبارية مقيمة
مقابل مساھمتھا في اشخاص اعتبارية مقيمة اخرى.
ثانيا :اعفاءات بموجب قوانين خاصة
 -١اذون الخزانة )  %١٠٠من اجمالي ايرادات اذون الخزانة دون خصم أي
تكاليف(
 -٢نسبة من الربح مقابل الزيادة في راس المال
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
* أي عوائد دائنة معفاة او غير خاضعة للضريبة احتسبت ضمن البند  ١من ھذا الجدول ال
يتم خصمھا مرة اخرى.

٣٢٩
340

جملة االعفاءات ) يرحل للبند رقم  ٣١٤في قائمة االقرار التفصيلية (
مأمور

مراجع

3

مدير الفحص
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شركة

بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية
رقم ورقة العمل:

ال

نعم
 -١ھل تتمتع الشركة باإلعفاء الضريبي على أرباح األشخاص االعتبارية ؟
إذا كانت اإلجابة "نعم" رجاء ذكر اآلتي :

)أ( سبب اإلعفاء :

)ب( تاريخ موافقة الجھة المختصة :

)جـ( تاريخ بداية اإلعفاء :

)د( تاريخ نھاية اإلعفاء :

مالحظات

الرأي

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

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

مأمور

مدير الفحص

مراجع
4

214

شركة

) تابع (بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية
رقم ورقة العمل:

ال

نعم
 -٢ھل تتمتع الشركة بإعفاء نسبة من األرباح مقابل الزيادة في راس المال
؟
إذا كانت اإلجابة "نعم" رجاء ذكر اآلتي :
)أ( نسبة اإلعفاء :

)ب( أساس احتسابھا:

)جـ( تاريخ بداية اإلعفاء :

)د( تاريخ نھاية اإلعفاء :

مالحظات

الرأي

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

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

مأمور

مدير الفحص
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) تابع (بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية
رقم ورقة العمل:

 -٣ھل تمارس الشركة نشاط خدمي خارج المجتمعات العمرانية خالل
فترة اإلعفاء الضريبي؟
إذا كانت اإلجابة "نعم" رجاء ملئ البيانات اآلتية :

نعم

ال

عام...

عام...

بيــــــــــــــــــــــان
إيراد األنشطة الخدمية خارج المجتمعات العمرانية

تكاليف األنشطة الخدمية خارج المجتمعات العمرانية
صافي الربح  /الخسارة

يتم ترحيل صافي الربح /الخسارة إلى البند رقم  ٣١٦في قائمة اإلقرار التفصيلية ويتم الربط عليھا في وعاء مستقل إذا كان الوعاء الضريبي أرباح معفاة  ،وفي
حالة الخسارة يتم مراعاة وحدة الربط.
مالحظات

الرأي

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

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

مأمور
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) تابع (بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية
رقم ورقة العمل:

نعم

 -٤ھل تمارس الشركة نشاط مخالف خالل فترة اإلعفاء الضريبي؟

ال

إذا كانت اإلجابة "نعم" رجاء ملئ البيانات اآلتية :
عام...

بيــــــــــــــــــــــان

عام...

إيراد النشاط المخالف
ي
تكاليف النشاط المخالف
صافي الربح  /الخسارة
يتم ترحيل صافي الربح  /الخسارة الى البند رقم  ٣١٦في قائمة االقرار التفصيلية ويتم الربط في وعاء مستقل اذا كان الوعاء الضريبي
ارباح معفاه وفي حالة الخسارة يتم مراعاة وحدة الربط.
مالحظات

الرأي

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

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

مأمور
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) تابع (بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية
رقم ورقة العمل:

ال

نعم
 -٥ھل لدى الشركة إيرادات ودائع دائنة خالل فترة اإلعفاء الضريبي؟
إذا كانت اإلجابة "نعم" رجاء ملئ البيانات اآلتية :
عام...

بيــــــــــــــــــــــان

عام...

إيرادات الودائع الدائنة

يتم ترحيل قيمة ايرادرات الودائع الدائنة الي البند رقم  ٣١٦في قائمة االقرار التفصيلية  ،ويتم الربط عليھا في وعاء مستقل اذا كان الوعاء
الضريبي ارباح معفاه  ،وفي حالة الخسارة يتم مراعاة وحدة الربط.
مالحظات

الرأي

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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شركة

 ( J-18 )٥٠٠بيانات أخرى متممة لأل قرار
رقم ورقة العمل:

بيان

م

نعم

ال

 -1ھل تضمنت قائمة الدخل أي مما يلي :
عوائد مدينة على قروض معدلھا يجاوز مثلي سعر االئتمان والخصم بالبنك المركزي
عوائد مدينة مدفوعة ألشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منھا
عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة
في حالة اإلجابة بنعم يتم ملئ جدول٥٠١
 -2ھل لدى الشركة مساھمات في شركات تابعة وشقيقة؟
في حالة اإلجابة بنعم  ....يتم ملئ جدول ٥٠٣ ، ٥٠٢
 -3ھل ھناك مبالغ مدفوعة لجھات غير مقيمة؟
في حالة اإلجابة بنعم يتم ملئ جدول ٥٠٤
 -4ھل لدى الشركة إيرادات محققة بالخارج ؟
في حالة اإلجابة بنعم  ....يتم ملئ جدول ٥٠٦
ھل يوجد تعامالت مع أطراف ذوي عالقة وھل ھناك تعامالت مع أشخاص
-5
مرتبطة مباشر أو غير مباشر ؟
في حالة اإلجابة بنعم  ....يتم ملئ الجدول ٥٠٧
 -6ھل تم تغيير الشكل القانوني للشركة؟
في حالة اإلجابة بنعم  ....يتم ملئ الجدول ٥٠٨
 -7بيانات متعلقة بضرائب أخرى برجاء ملئ الجدول ٥٠٩
ھل لدى الشركة ارصدة دائنة لمصلحة الضرائب وھيئة التامينات االجتماعية في
-8
تاريخ الميزانية
في حالة اإلجابة بنعم يتم ملئ الجدول المرفق
مراجع
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 (J-18) 500بيانات اخرى متممة لالقرار
 : ٥٠١التكاليف غير واجبة الخصم
رقم ورقة العمل:

نعم

س :١ھل جاوزت نسبة متوسط القروض والسلفيات الى متوسط حقوق الملكية  ١ : ٧؟
اذا كانت االجابة )نعم ( يجب ملئ الجدول التالي :
القروض

بيان

ال

حقوق الملكية

رصيد اول المدة
رصيد اخر المدة
االجمالي
اال ال
المتوسط الحسابي
النسبة =

متوسط القروض والسلفيات
متوسط حقوق الملكية

العوائد المدينة المحملة على قائمة الدخل
الزيادة في العوائد المدينة عن نسبة ١ : ٧
مالحظات

الراي
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............................................................................................
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.............................................................................................
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شركة

( J-18)500بيانات اخرى متممة لالقرار
) تابع (  : ٥٠١التكاليف غير واجبة الخصم

رقم ورقة العمل:

س :٢ھل تضمنت قائمة الدخل أي مما يلي :

نعم

ال

)أ(عوائد مدينة على قروض معدلھا يجاوز مثلي سعر االئتمان والخصم بالبنك المركزي
)ب( عوائد مدينة مدفوعة الشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة او معفيين منھا
)ج( عوائد دائنة معفاة او غير خاضعة للضريبة
اذا كانت االجابة ) نعم ( الي من البنود بعاليه يجب ملئ الجدول التالي :
بيان
العوائد المدينة فيما يزيد عن مثلي سعر االئتمان والخصم بالبنك
المركزي.
العوائد المدينة المدفوعة الشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة
او معفيين منھا .

قيمة العوائد

معدل العائد

عوائد دائنة معفاة او غير خاضعة للضريبة .
االجمالــــــــــــي
مالحظات

الراي
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.............................................................................................
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............................................................................................
.............................................................................................
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............................................................................................
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شركة

( J-18)500بيانات اخرى متممة لالقرار
 : ٥٠٢المساھمات في شركات تابعة وشقيقة مقيمة
رقم ورقة العمل:

نعم

س :٣ھل لدى الشركة مساھمات في شركات تابعة وشقيقة مقيمة؟

ال

اذا كانت االجابة ) نعم ( يجب ملئ الجدول التالي :
اسم الشركة

مأمور

قيمة االسھم

نسبة المساھمة

العائد السنوي

مالحظات

الراي
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.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................

.............................................................................................
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.............................................................................................
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.............................................................................................
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شركة

(J-18)500يانات اخرى متممة لالقرار
 : ٥٠٣المساھمات في شركات تابعة وشقيقة غير مقيمة
رقم ورقة العمل:

ال

نعم

س :٤ھل لدى الشركة مساھمات في شركات تابعة وشقيقة غير مقيمة؟
اذا كانت االجابة ) نعم ( يجب ملئ الجدول التالي :

اسم الشركة

نسبة المساھمة

العائد السنوي

قيمة االسھم

مالحظات

الراي

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

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
.............................................................................................
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شركة

 (J-18)500بيانات اخرى متممة لالقرار
) تابع (  : ٥٠٣المساھمات في شركات تابعة وشقيقة غير مقيمة

رقم ورقة العمل:

س :٥بالنسبة للمساھمات في شركات اجنبية غير مقيمة  ،ھل يتوفر أي شرطين من الشروط التالية في
احداھا:

ال

نعم

 -١ان تكون مصر المقر الذي تتخذ فيه قرارات االدارة اليومية للشركة
 -٢ان تكون مصر المقر الذي تنعقد به اجتمعات مجلس االدارة
 -٣ان تكون مصر المقر الذي يقيم فيه  %٥٠على االقل من اعضاء مجلس االدراة
 -٤ان تكون مصر المقر الذي يقيم فيه المساھمون الذين تزيد مساھمتھم عن %٥٠من عدد االسھم او حقوق التصويت.
في حالة االجابة ) نعم ( حدد اسماء الشركات وارقام أي من الشروط السابقة التي تنطبق عليھا في الجدول التالي:
اسم الشركة

ارقام الشروط المنطبقة

بلد التاسيس

مالحظات

الراي

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
...............................................................................................
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.............................................................................................
..............................................................................................
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شركة

 ( J-18)500بيانات اخرى متممة لالقرار
 : ٥٠٤المبالغ المدفوعة لجھات غير مقيمة في مصر

رقم ورقة العمل:

نعم

س :٦ھل قامت الشركة بسداد أي مما يلي لجھات غير مقيمة ؟

ال

)أ( العوائد
)ب( االتاوات ) مثال برامج الكمبيوتر وتاجير المعدات وغيرھا(
)ج( مقابل الخدمات ) مثال عقود االدارة وخدمات فنية وغيرھا (
)د( مقابل نشاط الرياضي او الفنان
التالي :
ل التال
ملئ الالجدول
بعاليه يجب ل
البنود ال
االجابة ) ننعم ( ففي أأي من ال ن
اذا كانت اال ا ة

اسم الجھة

دولة الجھة

نوع المصروف

المبلغ المدفوع

الضريبة المستحقة

االجمالي
مالحظات

الراي

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

.............................................................................................
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..............................................................................................
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(J-18)500بيانات اخرى متممة لالقرار
 : ٥٠٦االيرادات المحققة بالخارج

رقم ورقة العمل:
نعم

س : ٨ھل لدى الشركة ايرادات محققة بالخارج ؟

ال

اذا كانت االجابة ) نعم ( فيجب ملئ الجدول التالي :
البيان

عمليات
وارباح فروع

ناتج تعامل في
اوراق مالية

توزيعات

اتاوات وايجارات
وفوائد قروض

اخرى

مالحظات

الراي

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

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
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...........................................................................................
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 (J-18)500بيانات اخرى متممة لالقرار
 : ٥٠٧التعامالت مع االشخاص المرتبطة
رقم ورقة العمل:

س : ٩ھل لدى الشركة تعامالت مع اشخاص مرتبطة ارتباطا مباشرا ؟

ال

نعم

ذا كانت االجابة ) نعم ( فيجب ملئ الجدول التالي ) مع مراعاة التعريفات الواردة بالصفحة التالية ( :
اسم الشخص المرتبط

نوع االرتباط)أ(

قيمة التعامل

نوع التعامل)ب(

عام ....

عام ....

بلد المنشا
بالنسبة للسلع

طريقة تحديد
السعر المحايد)ج(

دولة المورد /
مؤدي الخدمة

مالحظات

الراي

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

أ
مأمور

مدير الف
الفحص

ا
مراجع
9

227

شركة

 ( J-18)500بيانات اخرى متممة لالقرار
) تابع ( : ٥٠٧التعامالت مع االشخاص المرتبطة

رقم ورقة العمل:

س : ١٠ھل لدى الشركة تعامالت مع اشخاص مرتبطة ارتباطا غير مباشرا ؟

نعم

ال

اذا كانت االجابة ) نعم ( فيجب ملئ الجدول التالي ) مع مراعاة التعريفات الواردة بالصفحة التالية ( :
قيمة التعامل
اسم الشخص المرتبط

نوع االرتباط)أ( نوع االرتباط )ب(

عام ....

عام ....

طريقة تحديد
السعر
المحايد)ج(

بلد المنشا
بالنسبة للسلع

دولة المورد /
مؤدي الخدمة

مالحظات

الراي

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

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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...............................................................................................
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)أ( الشخص المرتبط
كل شخص يرتبط بممول بعالقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :
 -١الزوج والزوجة واألصول والفروع.
 -٢شركة األموال والشخص الذي يملك فيھا بشكل مباشر أو غير مباشر  %٥٠على األقل أو قيمة األسھم أو من حقوق التصويت
 -٣شركة األشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيھا.
 -٤أي شركتين أو أكثر يملك شخص أخر  %٥٠على األقل من عدد أو قيمة األسھم أو حقوق التصويت في كل منھا .

)ب( نوع التعامل :
ـ شراء أصول ثابتة  /خامات  /منتجات تامة الصنع
ـ تقديم أو الحصول على خدمات
ـ التنازل أو الحصول على نشاط /عقود أو جزء منھا .
ـ شراء  /بيع أو تبادل لالستثمارات في أوراق مالية.
ـ سداد  /الحصول على عوائد.
ـ سداد  /الحصول على إتاوات.

السعر المحايد :
السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر  ،ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .

) ج( طرق تحديد السعر المحايد :
 -١طريقة السعر الحر المقارن.
 -٢طريقة التكلفة اإلجمالية مضافا إليھا ھامش الربح.
 -٣طريقة سعر إعادة البيع.
 -٤طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون االقتصادي األوربي  ) OECDاذكرھا في الجدول (
 -٥طريقة أخرى تم االتفاق عليھا مع اإلدارة الضريبية ) اذكرھا في الجدول (

مراجع
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شركة

 (J-18)500بيانات أخرى متممة لإلقرار
 ٥٠٨بيانات متعلقة بتغيير الشكل القانوني
رقم ورقة العمل:

ال

نعم
س :١١ھل تم تغيير الشكل القانوني خالل العام؟
إذا كانت اإلجابة ) نعم ( ضع عالمة )

( في الجدول التالي :

 -١اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر
 -٢تقسيمم شركة مقيمة إلى
ى شركتين مقيمتين أو أكثر
 -٣تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى
 -٤شراء أو االستحواذ على  %٥٠أو أكثر من األسھم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة
في شركة مقيمة مقابل أسھم في الشركة المشترية أو المستحوذة .
 -٥شراء أو االستحواذ على  %٥٠أو أكثر من أصول والتزامات شركة شقيقة من قبل شركة مقيمة أخرى
في مقابل أسھم في الشركة المشترية أو المستحوذة.
 -٦تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال
مالحظات

الرأي

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

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

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

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

......................................................................................
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...............................................................................................
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 ( J-18)500بيانات أخرى متممة لإلقرار
) تابع (  ٥٠٨بيانات متعلقة بتغيير الشكل القانوني
رقم ورقة العمل:

ال

نعم
س :١٢ھل صاحب تغيير الشكل القانوني تغيير النشاط؟
نعم

س : ١٣ھل تم إعفاء األرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركة؟
إذا كانت اإلجابة ) نعم ( ضع عالمة )

ال

( في الجدول التالي :

ألغراض حساب الضريبة تم حساب إھالك األصول طبقا للقيم الدفترية:
قبل تغيير الشكل القانوني
بعد تغيير الشكل القانوني
ألغراض حساب الضريبة تم ترحيل المخصصات واالحتياطيات طبقا للقيم الدفترية:
قبل تغيير الشكل القانوني
بعد تغيير الشكل القانوني
تحتفظ الشركة بسجل وكشوف يبين فيھا القيم الدفترية لألصول وااللتزامات قبل تغيير الشكل القانوني:

نعم

مأمور

ال

مالحظات

الرأي

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

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

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

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

......................................................................................
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...............................................................................................
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شركة

 ( J-18)500بيانات أخرى متممة لإلقرار
 ٥٠٩بيانات متعلقة بضرائب اخرى
 -١الرجا ملئ البيانات التالية من واقع قائمة الدخل :

رقم ورقة العمل:

البيان

المبلغ ) كلي (

المبلغ ) جزئي (

مرتبات وما في حكمھا
بدالت
مكافآت
مزايا نقدية
مزايا عينية *
حصة البنك في التأمينات االجتماعية
* اذكر المزايا العينية التي يمنحھا البنك للعاملين
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
االجمالي
مالحظات

الرأي

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

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

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

...............................................................................................
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...............................................................................................
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 (J-18)500بيانات أخرى متممة لإلقرار
) تابع (  ٥٠٩بيانات متعلقة بضرائب أخرى
رقم ورقة العمل:

بيان

ال

نعم

 -٢ھل تقوم الشركة بحجز الضريبة شھريا وتوريدھا في المواعيد القانونية ؟
 -٣ھل قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الربع سنوية في المواعيد القانونية ؟
 -٤ھل قامت الشركة بحساب ضريبة المرتبات طبقا لنموذج الحساب الوارد بالملحق
) (٢بالكتاب الدوري رقم ) (١لسنة ٢٠٠٥؟
 -٥ھل قامت الشركة بتقديم التسوية السنوية في المواعيد القانونية ؟
 -٦ھل تقوم الشركة بالتامين االجتماعي على جميع العاملين لديھا ممن ينطبق
عليھم قانون التأمينات االجتماعية ؟
 -٧ھل ھناك عاملين مصريين بالشركة يعملون خارج مصر وتم تحميل مرتباتھم
على قائمة الدخل بالشركة؟
 -٨ھل لدى الشركة عاملين مصريين منتدبين من  /إلى جھات أخرى ؟
 -٩ھل لدى الشركة مرتبات عاملين أجانب محملة على حساباتھا؟
 -١٠في حالة اإلجابة ) نعم ( ھل يتم خصم ضريبة مرتبات منھم ؟
مالحظات

الرأي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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شركة

 ( J-18)500بيانات أخرى متممة لإلقرار
) تابع (  ٥٠٩بيانات متعلقة بضرائب أخرى
رقم ورقة العمل:

بيان

ال

نعم

 -١١ھل لدى الشركة عاملين أجانب غير خاضعين لضريبة المرتبات تطبيقا ألحكام
اتفاقيات منع االزدواج الضريبي؟
 -١٢في حالة اإلجابة ) نعم ( اذكر عددھم خالل العام ؟

 -١٣ھل لدى الشركة عاملين أجانب غير مقيمين طبقا للمادة  ١١من القانون رقم  ٩١لسنة ٢٠٠٥؟
 -١٤في حالة اإلجابة ) نعم ( ھل يتم خصم الضريبة على مرتباتھم وتوريدھا في مواعيدھا القانونية ؟
 -١٥ھل لدى الشركة نظام خيارات أسھم؟
 -١٦في حالة اإلجابة ) نعم ( ھل تقوم الشركة بمنح أسھم للعاملين بقيمة تقل عن قيمتھا السوقية ؟
 -١٧ھل يحصل العاملين على أرباح أو أنصبة من الشركة؟
 -١٨في حالة اإلجابة ) نعم ( اذكر قيمة األرباح الموزعة ؟
 -١٩ھل تقوم الشركة بمنح مبالغ تحت حساب األرباح أو األنصبة خالل السنة؟
 -٢٠ھل لدى الشركة الئحة  /نظام لمنح العاملين مكافآت ترك الخدمة؟ ) مطلوب إرفاق الالئحة (
الرأي

مالحظات
......................................................................................

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

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

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

مأمور

مراجع
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شركة

 (J-18)500بيانات أخرى متممة لإلقرار
) تابع (  ٥٠٩بيانات متعلقة بضرائب أخرى
 -٢١رجاء ملئ الجدول اآلتي :
رقم ورقة العمل:

الشھر

ضريبة المرتبات
الشھرية المسددة

تاريخ التوريد

ضريبة المرتبات
الشھرية المسددة

الشھر
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسمبر
اإلجمالي

يناير
فبراير
مارس
ابريل
مايو
يونيه

الرأي

مالحظات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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شركة

 ( J-18)500بيانات أخرى متممة لإلقرار
) تابع (  ٥٠٩بيانات متعلقة بضرائب أخرى

 -٢٢رجاء ملئ الجدول االتي بشان ضريبة الدمغة على كل من البنود التالية:
رقم ورقة العمل:

قيمة البند

البيان

الضريبة المستحقة

الضريبة المسددة

االعالنات*
ارباح او جوائز :
 -١مسابقات
 -٢يانصيب
اذا كانت الشركة من شركات توريد المياه  /الغاز  /الكھرباء  /البوتاجاز
 -١المياه
 -٢الغاز
 -٣الكھرباء
 -٤البوتاجاز
اذا كانت الشركة من شركات االتصاالت:
 -١اشتراكات التليفون االرضي
 -٢اشتراكات التليفون المحمول باي نظام
مأمور

18

مراجع

مدير الفحص
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شركة

 ( J-18)500بيانات أخرى متممة لإلقرار
) تابع (  ٥٠٩بيانات متعلقة بضرائب أخرى
 -٢٣رجاء ملئ الجدول التالي بشان الخصم تحت حساب الضريبة
رقم ورقة العمل:

البيان

قيمة التعامل

نسبة الخصم

المبلغ المخصوم تحت
حساب الضريبة

أوال :المسدد في يناير عن الفترة المنتھية في ١٢/٣١
المشتريات
المقاوالت والتوريدات
الخدمات
الوكالة بالعمولة والسمسرة
الخدمات المھنية من األشخاص الطبيعيين

%٠.٥
%٠.٥
%٢
%٥
%٥

ثانيا  :المسدد في ابريل عن الفترة المنتھية في ٣/٣١
المشتريات
المقاوالت والتوريدات
الخدمات
الوكالة بالعمولة والسمسرة
الخدمات المھنية من األشخاص الطبيعيين

%٠.٥
%٠.٥
%٢
%٥
%٥

مالحظات

الرأي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مراجع
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......................................................................................
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...............................................................................................
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شركة

 ( J-18)500بيانات أخرى متممة لإلقرار
) تابع (  ٥٠٩بيانات متعلقة بضرائب أخرى
رقم ورقة العمل:

البيان

قيمة التعامل

نسبة الخصم

المبلغ المخصوم تحت
حساب الضريبة

ثالثا  :المسدد في يولية عن الفترة المنتھية في ٦/٣٠
المشتريات
المقاوالت والتوريدات
الخدمات
الوكالة بالعمولة والسمسرة
الخدمات المھنية من األشخاص الطبيعيين

%٠.٥
%٠.٥
%٢
%٥
%٥

رابعا  :المسدد في أكتوبر عن الفترة المنتھية في ٩/٣٠
المشتريات
المقاوالت والتوريدات
الخدمات
الوكالة بالعمولة والسمسرة
الخدمات المھنية من األشخاص الطبيعيين

%٠.٥
%٠.٥
%٢
%٥
%٥
الرأي

مالحظات
...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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شركة

 ( J-18) 500بيانات أخرى متممة لإلقرار
بيان تحليلي برصيد مصلحة الضرائب والتأمينات االجتماعية في تاريخ الميزانية
رقم ورقة العمل:

المبلغ

بيان
ضرائب مستقطعة من الغير )خصم من المنبع(
ضريبة كسب العمل ) مرتبات واجور(
ضريبة المبيعات
ضريبة الدمغة
اخرى
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

ھيئة التامينات االجتماعية
االجمالي
الرأي

مالحظات
......................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مراجع
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K
ملخص تقرير الفاحص

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة
ا/مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبى

240

فھرس ملخص تقرير الفحص
k-1

ملخص تقرير الفحص

k-1-1

بيانات قائمة الدخل

k-1-2

يضاف إلى صافي الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية

k-1-3

يخصم من إجمالي الربح الضريبي  /يضاف إلى إجمالي الخسارة
الضريبية

k-2

مذكرة بالتعديالت التى اسفرت عنھا مراجعة االقرار الضريبى

k-3

األخطارات

نائب مستشار الوزير
ا /منى ھيبة
ا /مصطفى عالم

مكتب
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

241

 k-1ملخص تقرير الفاحص
الممول................................................. /
رقم الملف الضريبي..................................../
السنة المالية ................................................... /
القيمة

البيان
ـ صافي الربح من واقع االقرار
يضاف اليه :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

يخصم منه :
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

الوعاء الضريبي
مأمور

مراجع

مدير الفحص

مدير عام الفحص

رئيس المامورية

اﺳﻢ اﻟﴩﻛﺔ

242

 k-1-1بيانات قائمة الدخل
بيان
صافي المبيعات  /اإليرادات للنشاط الصناعي والتجاري  /الخدمي.
) مرحل من البند  ٧٠٢من قائمة الدخل (
تكلفة المبيعات /الحصول على اإليراد
) مرحل من البند  ٧٠٣من قائمة الدخل (
مجموع الربح  /أو الخسارة
) مرحل من البند  ٧٠٤من قائمة الدخل (

البند

القيمة
من واقع اإلقرار

القيمة من
واقع أوراق العمل

مالحظات

101
102
103

اإليرادات األخرى من قائمة الدخل
ويشمل أي إيرادات غير متعلقة بالنشاط األصلي مثل األرباح الرأسمالية  ،بيع
104
المخلفات  ،عوائد األوراق المالية وأرباح إعادة التقييم وغيرھا.
) مرحل من البند  ٧٠٥من قائمة الدخل (
إجمالي المصروفات بما فيھا المخصصات واالحتياطيات واالھالكات
يشمل كافة المصروفات المحملة على قائمة الدخل مثل المصروفات التمويلية
والمصروفات العمومية واإلدارية ) مثل األجور والمرتبات  ،انتقاالت  ،مياة
وكھرباء ( والمصروفات األخرى المحملة على قائمة الدخل كالمخصصات
واالحتياطيات واالھالكات بخالف المخصصات واالھالكات الخاصة بتكلفة
المبيعات وفروق التقييم المدينة وغيرھا .
) مرحل من البنود  ٧٠٨ : ٧٠٦من قائمة الدخل (
صافي الربح المحاسبي  /أو ) الخسارة المحاسبية (
) مرحل من البند  ٧٠٩من قائمة الدخل (
مالحظات

105

106
الرأي
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.................................................................................................

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

المأمور

المراجع

مدير الفحص

مدير عام الفحص

رﺋﻴﺲ اﳌﺄﻣﻮرﻳﺔ
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 k-1-2يضاف إلى صافي الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية اآلتي :
بيان

البند

مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من اإليرادات الخاضعة للضريبة
يضاف إلى الوعاء الضريبي المبالغ التي لم تدرج بقائمة الدخل وتم ترحيلھا مباشرة إلى
حقوق الملكية بالميزانية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية  ).مرحل من الجدول رقم ( ٤٠١

201

قيمة االھالكات لألصول الثابتة المادية أو المعنوية المحملة على الحسابات
يضاف إلى الوعاء الضريبي قيمة اھالكات األصول الثابتة المادية والمعنوية المملوكة للشركة
والمحملة على قائمة الدخل والمحسوبة وفقا لألسس المحاسبية.

202

الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول
يضاف إلى الوعاء الضريبي :
خسائر رأسمالية ناتجة عن بيع أصول يتم إھالكھا وفقا للمادة ) (٢٦من القانون.
خسائر رأسمالية ضريبية ناتجة عن بيع أصول يتم إھالكھا بطريقة القسط الثابت وفقا للبندين
) (١و) (٢من المادة ) (٢٥من القانون.
) مرحل من الجدول رقم (٤٠٢

203

الضريبة على الدخل المستحقة طبقا للقانون
يضاف إلى الوعاء الضريبي قيمة الضريبة على الدخل المستحقة عن سنة اإلقرار
.

204

ما يزيد عن نسبة الـ  %٢٠المستقطعة سنويا لحساب الصناديق الخاصة
يضاف إلى الوعاء الضريبي الزيادة عن نسبة  %٢٠من مجموع مرتبات وأجور العاملين
السنوية ) .مرحل من الجدول رقم (٤١٥

205

المأمور

ا

المراجع

القيمة
من واقع اإلقرار

مدير الفحص

القيمة من
واقع أوراق العمل

مدير عام الفحص

الفروق

مالحظات

رئيس المأمورية

244

) تابع ( ثانيا  :يضاف إلى صافي الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية اآلتي :
بيان
التبرعات واإلعانات المدفوعة لغير الحكومة
يضاف إلى الوعاء الضريبي التبرعات واالعانات المدفوعة لغير
الجھات الواردة في البند ) (٧من المادة  ٢٣من القانون .
) مرحل من الجدول رقم (٤٠٣
االحتياطيات والمخصصات على اختالف أنواعھا
يضاف إلى الوعاء الضريبي قيمة اإلضافات من المخصصات
واالحتياطيات التي تمت خالل العام والمحملة على قائمة الدخل.
) مرحل من الجدول رقم (٤٠٤
الغرامات والتعويضات والعقوبات المالية
يضاف إلى الوعاء الضريبي قيمة الغرامات والتعويضات
والعقوبات المالية التي تتحملھا الشركة نتيجة ارتكاب احد تابعيھا
جناية أو جنحة عمدية.
العوائد المدينة
يضاف إلى الوعاء الضريبي العوائد المدينة المحملة على قائمة
الدخل والتي ال يتوافر فيھا شروط اعتبارھا من التكاليف الواجبة
الخصم .
) مرحل من الجدول رقم (٤٠٥
الديون المعدومة والغير مستوفاة لشروط الخصم
يضاف إلى الوعاء الضريبي الديون المعدومة المحملة على قائمة
الدخل والتي ال يتوافر فيھا شروط اعتبارھا من التكاليف الواجبة
الخصم ) مرحل من الجدول رقم (٤٠٦
المأمور

البند

القيمة
من واقع اإلقرار

القيمة من
واقع أوراق العمل

الفروق

مالحظات

206

207

208

209

210

المراجع

مدير الفحص

مدير عام الفحص

رئيس المأمورية

245

) تابع ( ثانيا  :يضاف إلى صافي الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية اآلتي :
بيان
الرصيد السالب ألساس اإلھالك
يضاف إلى الوعاء الضريبي الرصيد السالب ألساس اإلھالك
ويتمثل في الفرق بين قيمة بيع األصول الثابتة والتعويضات نتيجة
ھالك أو االستيالء على األصول المنصوص عليھا في البند )(٣
من المادة ) (٢٥من القانون عن كل من قيمة األصول الثابتة أو
الفترة الضريبية مضافا اليه المشتريات والمصروفات الرأسمالية
الخاصة به .
) مرحل من الجدول رقم (٤١١
خسارة التعامل في أوراق مالية مقيدة في سوق األوراق المالية
المصرية
يضاف إلى الوعاء الضريبي خسائر التعامل في األوراق المالية
المقيدة في سوق األوراق المالية المصرية في حالة إدراجھا في
قائمة الدخل.
فروق ضريبية ناتجة عن بيع أوراق مالية مقيدة في سوق األوراق
المالية المصرية سبق اعتماد فروق إعادة التقييم لھا.
) مرحل من الجدول رقم (٤١٦
مقابل الحضور الذي يدفع للمساھمين بمناسبة حضور الجمعيات
العمومية
يضاف إلى الوعاء الضريبي ما يحصل عليه روساء وأعضاء
مجالس اإلدارة من مكافآت العضوية وبدالتھا المحملة على قائمة
الدخل عن غير العمل اإلداري.
خسائر أجنبية محققة خارج مصر
يضاف إلى الوعاء الضريبي الخسائر األجنبية المحققة خارج
مصر حيث أنھا ال تعد من التكاليف الواجبة الخصم.
) مرحل من الجدول رقم (٤٠٧
المأمور

البند

القيمة
من واقع اإلقرار

القيمة من
واقع أوراق العمل

الفروق

مالحظات

211

212

213

214

المراجع

مدير الفحص

مدير عام الفحص

رئيس المأمورية

246

) تابع ( ثانيا  :يضاف إلى صافي الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية اآلتي :
بيان
الخسائر المحتملة للعقود طويلة األجل والتي ال تخص الفترة
الضريبية والمدرجة في قائمة الدخل
يضاف إلى الوعاء الضريبي الخسائر التي تم إدراجھا بقائمة
الدخل خالل فترات تنفيذ العقد والتي ال تخص الفترة الضريبية ).
مرحل من الجدول رقم (٨٠١
إضافات أخرى إلى صافي الربح المحاسبي  /خصومات أخرى من
الخسارة المحاسبية.
) مرحل من الجدول رقم (٤٠٨
إجمالي الربح الضريبي  ) /الخسارة الضريبية(
مالحظات

البند

القيمة
من واقع اإلقرار

215

216
217
الرأي

.......................................................................................................
.......................................................................................................
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 :k-1-3يخصم من إجمالي الربح الضريبي  /يضاف إلى إجمالي الخسارة الضريبية
بيان
مبالغ لم تدرج ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة
المصرية وتعد من التكاليف واجبة الخصم
يخصم من الوعاء الضريبي التكاليف واجبة الخصم والتي لم
تدرج ضمن قائمة الدخل ) مرحل من الجدول رقم (٤٠٩

البند

القيمة
من واقع اإلقرار

القيمة من
واقع أوراق العمل

الفروق

مالحظات

301

قيمة االھالكات الضريبية المحسوبة طبقا للنسب الواردة بالقانون
يخصم من الوعاء الضريبي اھالكات األصول المحسوبة طبقا
302
للنسب الواردة بالقانون متضمنة اإلھالك المعجل لآلالت
والمعدات المستخدمة في اإلنتاج الصناعي ) .مرحل من الجدول
رقم (٤١١

األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول
يخصم من الوعاء الضريبي
األرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول التي تم حساب
إھالكھا بطريقة أساس اإلھالك وفقا لحكم المادة ) (٢٦من القانون303 .
فروق ضريبية ناتجة عن بيع أصول يتم إھالكھا وفقا للبنود )(١
و) (٢من المادة ) (٢٥من القانون  ).مرحل من الجدول رقم
(٤٠٢
ديون معدومة تتوافر فيھا شروط الخصم وتم خصمھا من
المخصص
يخصم من الوعاء الضريبي الديون المعدومة التي تم خصمھا من
المخصص ويتوافر فيھا الشروط الواردة بالقانون العتبارھا من
التكاليف الواجبة الخصم .
) مرحل من الجدول رقم (٤٠٦
المأمور
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مدير عام الفحص

رئيس المأمورية

248

) تابع ( ثالثا  :يخصم من إجمالي الربح الضريبي  /يضاف إلى إجمالي الخسارة الضريبية
بيان

البند

القيمة
من واقع اإلقرار

القيمة من
واقع أوراق العمل

الفروق

مالحظات

مخصصات مرتدة سبق خضوعھا للضريبة
يخصم من الوعاء الضريبي المخصصات السابق خضوعھا
305
للضريبة ولم يتم استخدامھا وأدرجت ضمن اإليرادات بقائمة الدخل.
) مرحل من الجدول رقم (٤١٠
المستخدم من المخصصات لمواجھة تكاليف واجبة الخصم
يخصم من الوعاء الضريبي المستخدم من المخصصات خالل العام
الذي يتوافر فيه شروط الخصم بشرط خضوع المخصص للضريبة
عند تكوينه ) .مرحل من الجدول رقم (٤٠٤

306

األرباح الناتجة عن التعامل في األوراق المالية المقيدة بسوق
األوراق المالية المصرية
يخصم من الوعاء الضريبي
أرباح التعامل في األوراق المالية المقيدة في سوق األوراق المالية
المصرية والمدرجة في قائمة الدخل.
فروق ضريبية ناتجة عن بيع األوراق المالية المقيدة في سوق
األوراق المالية المصرية سبق اعتماد فروق إعادة التقييم لھا).
مرحل من الجدول رقم (٤١٦

307

خسائر العقود طويلة األجل المنتھية خالل الفترة الضريبية والتي
سبق ردھا للوعاء
يخصم من الوعاء الضريبي الخسائر التي سبق ردھا للوعاء في
الفترات الضريبية السابقة وذلك للعقود طويلة األجل المنتھية خالل
الفترة الضريبية ) مرحل من الجدول رقم (٨٠٢

308

خصومات أخرى من إجمالي الربح الضريبي /إضافات أخرى إلى
الخسارة الضريبية ) .مرحل من الجدول رقم (٤١٣
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) تابع ( ثالثا  :يخصم من إجمالي الربح الضريبي  /يضاف إلى إجمالي الخسارة الضريبية
بيان
صافي الربح الضريبي /الخسارة الضريبية )المعدل(
التبرعات واإلعانات المدفوعة
يخصم من الوعاء الضريبي التبرعات واإلعانات المدفوعة
للجمعيات والمؤسسات األھلية المصرية المشھرة ولدور العلم
والمستشفيات الخاضعة لإلشراف الحكومي ومؤسسات البحث
العلمي المصرية بما ال يتجاوز  ١١٠/١٠من الربح السنوي
الصافي المعدل.
) مرحل من الجدول رقم (٤٠٣
الخسائر المرحلة
يخصم من الوعاء الضريبي الخسائر المرحلة من سنوات سابقة
بحد أقصى خمس سنوات ) .مرحل من الجدول رقم (٤١٢
الوعاء الضريبي ربح) /خسارة(
اإلعفاءات
يخصم من الوعاء الضريبي اإلعفاءات المقررة بقانون الضريبة
على الدخل أو بأي قوانين خاصة.
) مرحل من الجدول رقم (٤١٤
صافي الوعاء الخاضع للضريبة
أرباح  /خسائر أوعية ضريبية مستقلة.
) مرحل من الجدول رقم  ٤١٤اإلعفاءات الضريبية (
مالحظات

البند

القيمة
من واقع اإلقرار
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....................... :
شركة
ملف ضريبى رقم ...................... :
........................ :
السنوات
 k-2مذكرة بالتعديالت التى اسفرت عنھا مراجعة االقرار الضريبى
طبقا الحكام القانون  ٩١لسنة  ٢٠٠٥و الئحتة التنفيذية

القيمة بالجنية المصرى

التعديالت

رقم البند باالقرار

اسباب و مبررات التعديل

عـــام

المأمور
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اسم الشركة........................:
ملف ضريبى رقم ...................... :
........................ :
السنوات

 k-3اإلخطارات
أسم الشخص الطبيعي /
االعتباري

طبيعة التعامل

تاريخ التعامل

المأمور
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قيمة التعامل

نوع الضريبة
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