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A- المتطلبات الرئيسية  
   واالقرار الضريبي ألعمال مراجعة القوائم المالية

  الصناعىالنشاط 
  .......................... شرآة

  .......................الماليةالسنوات / عن السنة 
  

  
  
  

   الثابتة لصوألا  :أوًال
 الي ي النحو الت علباالصول الثابتة لالغراض مراجعة االقرار الضريبيبيان تحليلي  -١

  :أصول تهلك بالقسط الثابت يتضمن البيانات التالية *

 . المدة أول في  المعتمدةالتكلفة التاريخية •

 . خالل العام اإلضافات  •

 . خالل العام االستبعادات  •

 .التكلفة التاريخية في نهاية العام  •

 . المدة أول في  المعتمدمجمع االهالك •

 .االهالك الضريبي  •

 . االستبعادات مجمع إهالك •

 .مجمع إهالك أخر المدة  •

 .صافي قيمة األصول في نهاية العام  •

  -:أصول تهلك وفقا ألساس اإلهالك يتضمن البيانات التالية*           

 . المدة أولصافي القيمة الدفترية المعتمدة  •

 . خالل العام األضافات  •

 التي تم     ثمن بيع األصول التي تم التصرف فيها أو قيمة التعويضات  •

 .الحصول عليها نتيجة فقدها أو هالآها

 .القيمة القابلة لإلهالك وفقا ألساس اإلهالك  •

 .اإلهالك الضريبي  •

  .صيد أساس اإلهالك في نهاية العامر •

   .دفتريا حرآة االصول الثابتةببيان تحليلي  – ٢

   فحص بهذه المتطلبات و أى متطلبات أخرى٣٢ على نموذج رقم الشرآةيراعى اخطار ي
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لفواتير و المستندات  باألضافات التي تمت علي االصول الثابتة مع تجهيز ا تحليلى بيان– ٣

  .  على ان يتضمن البيان قيمة و تاريخ االضافةالمؤيدة لألطالع عليها

  يتم إعداد بيان يتضمنالمقاولة بطريقة  الثابتةفي حالة وجود إضافات تمت علي األصول 

  -:ما يلي 

  .المقاولأسم  •

 .موقع المقاولة •

  .قيمة المقاولة •

 . الضريبية و الشخصية المقاولبيانات  •

ة     إضافات  علي األصول الثابتة عن طر      في حالة وجود      ان بالتكلف يق االستيراد يتم إعداد بي

 -:االستيرادية يتضمن ما يلي 

 .نوع وطبيعة االصل  •

 .رقم وتاريخ شهادة االفراج الجمرآى •

 .تورة مقومة بالجنية المصرى ، سعر الصرف المستخدماقيمة الف •

  .بيعاتقيمةالرسوم الجمرآية ، قيمة ضرائب الم •

 .قيمة أى تكاليف أخرى تذآر بالتفصيل  •

شرآة                ة ال ة   (فى حالة وجود اضافات على االصول الثابتة تمت بمعرف ) المشغوالت الداخلي

ود                   ا حسب بن ة االصل مبوب ة االصل ، تكلف وع و طبيع ى يوضح ن ان تحليل ا بي يتم موافاتن

 .هاالتكلفة مع تجهيز المستندات المؤيدة لألطالع عليها و مراجعت

  

 األصول الثابتة مع تجهيز المستندات المؤيدة لعملية  بنود بيان باالستبعادات التي تمت علي– ٤

  .: على ان يتضمن البيان ما يلىالبيع لالطالع عليها و مراجعتها 

  .طبيعة االستبعاد •

لدفترية            • ا لقيمة  لتاريخية            (   صافى ا لتكلفة ا مجمع  مخصوما منها     ا  

 .) االهالك الدفترى 

لقيمة الضريبية لبنود االصول التي يتم إهالآها بطريقة                            صافى ا    •

لثابت           ا لقسط  ة          (   ا لمعتمد ا لتكلفة  منها     ا االهالك        مخصوما  مجمع   

  ) .الضريبى 
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  .ثمن البيع او قيمة التعويضات •

 .االرباح او الخسائر الرأسمالية الناتجة من االستبعاد •

 إهالآها الفروق الضريبية الناتجة عن بيع االصول الثابتة التي يتم •

  .بطريقة القسط الثابت 

  بيان باألصول التي تم تخريدها أو تكهينها مع تجهيز المستندات المؤيدة للتكهين لإلطالع  -٥

  .عليها عند الفحص   

   .- إن وجدت–  بيان تفصيلي باألصول المهداه– ٦

  مشروعات تحت التنفيذ : ا ثاني
ة             موافاتنا بحرآة المشروعات تحت التنفيذ لكل مشر         - ود التكلف ا حسب بن ى حده مبوب وع عل

 :الخاص به على ان تتضمن الحرآة ما يلى

 .رصيد اول المدة •

 .االضافات خالل العام •

 .االستبعادات خالل العام •

 .رصيد اخر المدة •

  .مع تجهيز المستندات المؤيدة لالضافات و االستبعادات لالطالع عليها

افات ع  - ود اض ة وج ى حال شروعات تح   ف ة الم ى حرآ ت ل ذ تم شرآة  ت التنفي ة ال  بمعرف

ود                      ) المشغوالت الداخلية ( ة حسب بن ة مبوب ة المشغوالت الداخلي ة و تكلف وع و طبيع د ن تم تحدي ي

  .و مراجعتهاالتكلفة لكل مشروع على حدة مع تحهيز المستندات المؤيدة لالطالع عليها 

  

  محفظة االوراق المالية والمساهمات فى رؤوس أموال شرآات : ثالثا 
 : يتضمن ما يلى  الماليةيان تفصيلى لكل نوع من أنواع االستثماراتب 

  . أسم الشرآة المستثمر فيها ، نوع الورقة -

  .غير مدرجه /  مدرجة بالبورصة -

  . القيمة الدفترية -

يم  - اريخ التقي ةفى ت ا   القيم صول عليه صدر الح ر    (  ، م ة ، أخ عار بورص أس

  .) ميزانية معتمدة 

  . فروق التقييم -
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   . التوزيعات أواالرباح أو االيرادات أو العوائد التي تم الحصول عليها -

 .آشوف الحساب من أمناء الحفظ لالستثمارات المدرجه بالبورصة  

ة               سوقية ،القيم ة ال شهادة من الشرآات المستثمر فيها توضح عدد االسهم ، القيم

 .المدفوعة 

دة       بيان بأرباح وخسائر والفروق الضريبية الناتجة         ة المقي عن بيع االوراق المالي

 :فى سوق االوراق المالية يتضمن ما يلى 

  نوع االستثمار -    

   تكلفة الشراء-    

   سعر البيع -    

   ربح أو خسارة البيع-   

   فروق إعادة التقييم-   

 :يتم إعداد بيان يتضمن االتى فى حالة وجود إستثمارات بشرآات غير مقيمة  

  .اسم الدولة ، الشرآة المستثمر فيها  -               

  . قيمة العوائد أو التوزيعات -                

  . ناتج التعامل فى هذة االستثمارات -

  . القوائم المالية للشرآات المستثمر فيها -

   الضريبة االجنبية المسددة بالخارج-

  .  الضريبة المحسوبة طبقا لقانون الضرائب المصرى -

  

  الحسابات الشخصية واالطراف ذات العالقة : رابعا 
ة      راف ذات العالق ع االط امالت م ة التع صيلي يوضح حرآ ان تف دت ( بي ) ان وج

ل الفحص       ة مح سنة المالي الل ال ا     ..........خ ة وقيمته وع المعامل ا ن حا به موض

  .وطبيعتها و الرصيد في نهاية العام

 .ت العالقة في نهاية العاممصادقة على أرصدة الحسابات الشخصية واالطراف ذا 

 .صورة من آافة العقود المبرمة بين الشرآة و االطراف ذوى العالقة 

ث         س االدارة بحي ضاء مجل ة الع ة و الدائن سابات المدين ح الح صيلى يوض ان تف بي

 :يتضمن االتى
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  .اسم عضو مجلس االدارة-

  .طبيعة المعامالت -

 

  جرد وتقييم المخزون: خامسا 

 :يع أنواع المخزون تتضمن ما يلى تجهيز محاضر جرد جم 

  ) .من واقع بطاقات الصنف ( الكميات الدفترية -

  . الكميات من واقع آشوف الجرد الفعلية -

بية الخاصة      ) إن وجدت   (  الفروق وقيمتها    - وأسبابها والمعالجات المحاس

  .بهذة الفروق و أثرها على القوائم المالية 

 :زون تتضمن ما يلى تجهيز آشوف تقييم جميع أنواع المخ 

   . الكمية -

  . تكلفة الوحدة الدفترية -

  . التكلفة الدفترية -

  . للوحدة  صافى القيمة البيعية -

قيمة الفروق الناتجة عن تقييم المخزون بأقل من التكلفة الدفترية وأثرها            -

  .على القوائم المالية 

ة االصناف التالف   ة وقيم ان بكمي دة واالصناف بطةبي ة  والراآ ة الحرآ يئ

 .وأثرها على القوائم المالية 

تم         فى حالة تغيير السياسات المحاسبية المتبعة فى الصرف من المخازن ي

سياسة                 دة وال سياسة الجدي ين ال ة ب إعداد بيان يحدد االثر على القوائم المالي

 .السابقة 

شهادة توضح                  ا ب تم موافاتن ة ي ة وجود بضاعة أمان ا     فى حال صليا قيمته  تف

 . وآميتها 
  حسابات النقدية بالصندوق و البنوك  : سادسا

  

8



                                                                                                                                             
                  مكتب                          نائب مستشار وزير المالية                                                                           

        مستشار وزير المالية                                                                                                    منى هيبة                    /ا
شئون الفحص الضريبى      ل          مصطفى عالم                                                                                                    /ا  
 

6

وك                   ع البن واردة من جمي شهادات ال تجهيزمذآرات التسوية فى نهاية العام المالى و ال

ا                   ة انوعه ع أرصدة الحسابات بكاف ى جمي التي تتعامل معها الشرآة والتى تشتمل عل

  .الخاصة بالشرآة في نهاية العام

 .حاضر جرد النقدية فى نهاية العامتجهيز م 

 

  القروض والتسهيالت االئتمانية  : سابعا

  

ر             ة والغي وك و المؤسسات المالي مع  ) إن وجدت ( تجهيز نسخة من آافة العقود المبرمة مع البن

 :إعداد بيان يتضمن آاالتى

 .اسم البنك او الجهة المانحة للقرض او التسهيل -

 .تاريخ منح القرض او التسهيل -

 .يمة القرض او التسهيلق -

 .قيمة الجزء المستخدم من القرض او التسهيل -

 .سعر الفائدة -

 .  وائد و العموالت المدينة خالل العامقيمة الع -

 .متوسط القروض ، متوسط حقوق الملكية  -

 .قيمة تسوية العوائد المدينة بالمبالغ التي ال تعد من التكاليف الواجبة الخصم  -

 

  يمة االصول والمخصصاتاالنخفاض فى ق : ثامنا

  :المخصصات يتضمن ما يلى صول وحرآة  االنخفاض فى قيمة االبقيمةبيان 

 .رصيد أول المدة  

 .المكون خالل العام  

 .المستخدم خالل العام  

  .رصيد أخر المدة  
  حقوق الملكية  : تاسعا

  :ى بيان تحليلى بقيمة التغييرات فى حقوق الملكية لكل بند من البنود يتضمن مايل

 .رصيد أول المدة  
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 .قيمة المعامالت المدينة أو الدائنة  
 . رصيد أخر المدة  

  القوائم المالية والمرفقات التفصيلية المتعلقة به ا:عاشرا
  :يتم موافاتنا بما يلى 

شرآة     ة لل القوائم المالي صلحة ب اة الم دخل ا(مواف ة ال ة وقائم  ............... لميزاني

   )اإليضاحات المتممةو

ى     بكمية وقيمة مبيعات النشاط والخصم المسموح بة ومردودات          تحليليان  بي  المبيعات عل

 .ف طبقا لنوع آل صنمستوى شهور السنة مبوبا 

سويات         راء الت ع إج ات م رائب المبيع إقرارات ض هريا ب ة ش اإليرادات المدرج ان ب بي

 . خل الالزمة على هذة اإليرادات للمطابقة مع اإليرادات المدرجة بقائمة الد

 .بيان تفصيلي باإليرادات األخرى مبوبا حسب طبيعتها  

 صنف يتضمن ما يلي الكمية على مستوى السنة مبوبة حسب آل بيان بمعادلة 

  . رصيد أول المدة بالكمية -

   .الكمية المشتراة خالل العام -

  . خالل العام المنصرفه الكمية -

  .  رصيد أخر المدة بالكمية -

ا              المبيعات  كلفة  ي بت ـان تحليل ــبي  ة يتضمن م ة التكلف على مستوى السنة مبوبا حسب طبيع

  :يلي

  ) محلى ، مستورد (  تكلفة المشتريات -

  . األجور والمرتبات وما فى حكمها -

   .بالنشاط اإلهالآات المتعلقة -

  ) .تذآر تفصيليا ( بنود التكاليف األخرى  -

  . التغير فى مخزون -

ضائع بغرض البيع تم استيرادها يتم إعداد بيان بالتكلفة  حالة وجود خامات أو بفي 

 :االستيرادية لكل شهادة على حدة تتضمن ما يلي 

 . نوع الخامات أو البضاعة المستوردة -

 . رقم وتاريخ شهادة االفراج الجمرآى-
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 . قيمة الفاتورة مقومة بالجنية المصرى ، سعر الصرف المستخدم-

 .مة ضرائب المبيعات  قيمةالرسوم الجمرآية ، قي-

  . قيمة أى تكاليف أخرى تذآر بالتفصيل -

بيان تحليلى بمصروفات البيع والتوزيع على مستوى شهور السنة مبوبا حسب طبيعة  

 .آل مصروف 

بيان تحليلى بالمصروفات العمومية واالدارية على مستوى شهور السنة مبوبا حسب  

 .طبيعة آل مصروف 

غ المدفوعة للخارج سواء آانت إتاوات أو عوائد أو مقابل بيان تحليلى بقيمة المبال 

 .خدمات مع تحديد أسم الدولة ، المستفيد ، قيمة الضرائب المخصومة من المنبع 

بيان تحليلى ببنود التكاليف والمصروفات غير المؤيدة مستنديا على مستوى تكلفة  

 .ارية النشاط ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية واالد

ة                     ة و النقدي ا العيني ة المزاي ا و قيم ا في حكمه ات و األجور و م ة المرتب       بيان تحليلي بقيم
سوية ضريبة آسب العمل                      التي تم تحميلها علي الحسابات و آذلك صورة من آشوف ت

  .السنوية للعاملين

  .  بيان تفصيلي بقيمة الجزاءات و التعويضات و العقوبات المالية  

 بمن حصلوا    متضمنا البيانات الضريبية المتعلقة     واالستشارية    المهنية األتعابة  بيان بقيم  

   .عليها

  / بيان بالمبالغ التي يتقاضاها رؤساء  و اعضاء مجالس االدارة مقابل عملهم االداري  

   . مع تحديد صفة العضو         و عملهم غير االداري

 ) .إن وجدت(ر الجمعيات العامة بيان بالمبالغ التي تدفع للمساهمين مقابل حضو 

  .ة فى نهاية العامبيان بأسعار صرف العمالت االجنبي 

ة    لكافة االرصدة بالحسابات المدينة والدائنة االخـرى فـى نهاية ال          لىتحليبيان    سنة المالي

.  

  .بيان تفصيلي باألصول الضريبية المؤجلة و األلتزمات الضريبية المؤجلة  

ان   ة االرصدة المبي صلبقيم ضرائبستحقة لم ةحة ال ات االجتماعي ة  و التأمين ى نهاي  ف

  .).....ضريبة الدخل -دمغة-آسب عمل(العام 

 .بيان تحليلى بقيمة الضرائب المخصومة من المنبع خالل العام  

11



                                                                                                                                             
                  مكتب                          نائب مستشار وزير المالية                                                                           

        مستشار وزير المالية                                                                                                    منى هيبة                    /ا
شئون الفحص الضريبى      ل          مصطفى عالم                                                                                                    /ا  
 

9

 .سند االعفاء الضريبي فى حالة تمتع الشرآة بإية إعفاءات ضريبية  

ا               رة االعف ة خالل فت شطة مخالف داد    ) إن وجدت    ( ء الضريبى    فى حالة وجود أن تم إع ي

 .بيان تحليلى لكل نشاط على حدة  بإيرادات وتكاليف هذة االنشطة  

شرآة               بيان بكافة القروض الممنوحة للغير وآذلك القروض غير المستخدمة فى نشاط ال

 ) .إن وجدت ( 

  

   عــام  :الحادى عشر
  :موافاتنا بصورة مما يلي

  .محاضر مجلس االدارة -

. غير العادية/ ضر الجمعيات العامة العادية  محا-  

المعد من مراقب حسابات الشرآة متضمنا رد ادارة ) خطاب االدارة( تقرير المالحظات -

.)إن وجدت(الشرآة عما ورد به من مالحظات  

12
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  القوائم الماليـــــــة
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  اإلقرار الضريبى
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  نائب مستشار الوزير                                                                                                مكتب
  منى هيبه                                                                                                  مستشار وزير الماليه/ أ
 مصطفى عالم                                                                                       لشئون الفحص الضريبى/ أ

D 
 

 
 

تحليل وتفسير القوائم الماليةبرنامج   

15



  

  مكتب                                                                                                                          ر                 نائب مستشار الوزي
                                 مستشار وزير المالية                                                                                                                      منى هيبه/ا
                                                                                                                                               لشئون الفحص الضريبيمصطفى عالم/ا

1

 (D)   تحليل وتفسير القوائم المالية

 تحليل وتفسير القوائم المالية يتم طبقا للبرنامج التالي:

١-D   فحص تقرير مراجع الحسابات.  

2-  D المتممة للقوائم المالية اإليضاحاتتحليل وفهم السياسات المحاسبية في . 

3- D  األساليبتطبيق و المؤيدة  والجداولاإليضاحاتدراسة القوائم المالية آكل بما في ذلك 

 :وذلك طبقا لما يلي) تحليل التحقيقي للقوائم المالية ال( التحليلية 

 :تحليل النسب والمؤشرات ومقارنتها بما يلي 

  متوسطات الصناعة المثيلة  -

 .الشرآات المنافسة التي تعمل في نفس النشاط  -

  . ) المراجعةوذلك قبل البدء في تطبيق إجراءات  (                      

 . المعقوليةو إختباراتتحليل االتجاهات  

 . ) لقوائم الماليةلمراجعة ال ويتم ذلك من خالل تطبيق إجراءات  (
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  مكتب                                                                                                                          ر                 نائب مستشار الوزي
                                 مستشار وزير المالية                                                                                                                      منى هيبه/ا
                                                                                                                                               لشئون الفحص الضريبيمصطفى عالم/ا

2

1- Dفحص تقرير مراجع الحسابات   

  

  يةسابات والتي آان لها تأثير على رأيتم توثيق التحفظات الهامة الواردة في تقرير مراقب الح

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  إيضاح * 

   . الضريبياإلقرار في االعتبار عند مراجعة أخذهاتدرج بملخص النقاط الواجب 
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  مكتب                                                                                                                          ر                 نائب مستشار الوزي
                                 مستشار وزير المالية                                                                                                                      منى هيبه/ا
                                                                                                                                               لشئون الفحص الضريبيمصطفى عالم/ا

3

٢ -D ة في اإليضاحات المتممة للقوائم الماليةي تحليل وفهم السياسات المحاسب  

  

وتتمثل ،  تعتبر المعلومات المتعلقة بالسياسات المحاسبية للمنشاة ضرورية لفهم قوائمها المالية -

اسات المحاسبية في السياسات والطرق المحددة التي يتم تطبيقها بواسطة الشرآة لغرض إعداد السي

القوائم المالية وتتطلب معايير المحاسبة المصرية اإلفصاح عن السياسات المحاسبية في القوائم المالية 

  ). في اإليضاحات أو في الجداول الملحقة ( 

  حاسبية التغيرات الجوهرية في السياسات الم-

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

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

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

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

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

  التطبيقات غير العادية أو الحديثة لمعايير المحاسبة المصرية -

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

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

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

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

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

   يضاحإ* 

  تدرج بملخص النقاط الواجب أخذها في االعتبار عند مراجعة اإلقرار الضريبي
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  مكتب                                                                                                                          ر                 نائب مستشار الوزي
                                 مستشار وزير المالية                                                                                                                      منى هيبه/ا
                                                                                                                                               لشئون الفحص الضريبيمصطفى عالم/ا

4

3-D  التحليل التحقيقي للقوائم المالية  
  القوائم المالية: أوال

  :تتمثل المكونات الرئيسية للقوائم المالية في اآلتي 

  الميزانية -١

  قائمة الدخل -٢
  قائمة التدفقات النقدية  -٣

وتوفر الميزانية ، الوضع االقتصادي للشرآة في نقطة محددة من الزمن تمثل الميزانية *

والمطالبات في مواجهة تلك الموارد ) األصول(معلومات اقتصادية متعلقة بموارد المنشأة 

  :وتبنى الميزانية على نموذج محاسبي أساسي وهو. وحقوق أصحاب المشروع ، )االلتزامات(

  حقوق المساهمين=  االلتزامات –األصول 
وقياس صافي الدخل ، توفر قائمة الدخل معلومات عن ربحية المنشأة على مدار فترة زمنية *

   .المصريةعلى أساس االستحقاق بما يتفق مع معايير المحاسبة 

  )الخسائر+ المصروفات  ( –)  األرباح+ اإليرادات= ( صافي الدخل 

    عن الفترة الزمنية حكم النقدية النقدية التغيرات في النقدية وما في تسجل قائمة التدفقات •

  .مقسمة بين أنشطة التشغيل وأنشطة االستثمار وأنشطة التمويل     

وتعتبر اإليضاحات المتممة للقوائم ،  بالقوائم المالية اإليضاحات المتممة لهاترفقوعادة ما 

وتوفر اإليضاحات ، ز المالي وعمليات المنشاة المالية أساسية في الحصول على تفهم للمرآ

  .معلومات مفصلة للعناصر المختلفة للقوائم آما تعتبر جزء متمم للقوائم المالية

على الرغم من أن شكل القوائم المالية قد يختلف فيما بين األنشطة المختلفة فإن غرضها 

  .األساسي لن يتغير 

  تحليالت القوائم المالية: ثانيا 
  :ل التحقيقي التحلي

أي آبديل أو مكمل للتحقيق بالعينة ( هو استخدام الفحص التحليلي آأحد اختبارات التحقيق 

  )وإجراءات التحقيق األخرى 

  :وتصنف أساليب التحليل التحقيقي إلى النوعيات التالية 
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  مكتب                                                                                                                          ر                 نائب مستشار الوزي
                                 مستشار وزير المالية                                                                                                                      منى هيبه/ا
                                                                                                                                               لشئون الفحص الضريبيمصطفى عالم/ا

5

 تحليل النسب -١
 تحليل االتجاهات  -٢

  التحليل األفقي  •

   التحليل الرأسي •
 لية اختبارات المعقو -٣

  تحليل النسب  -١
يتضمن تحليل النسب أية طريقة تتضمن مقارنة العالقات بين حسابات القوائم المالية 

ويستلزم تحليل النسب مقارنة عالقات البيانات الواردة في القوائم المالية بالعالقات 

المتوقع وجودها على نحو معقول والمستمدة من مصادر مثل البيانات المالية لفترات قابلة 

وعالقات البيانات المالية بالبيانات غير المالية  ،  والعالقات الخاصة بالصناعة ،للمقارنة

المتصلة بالموضوع وحتى نتمكن من استخالص النتائج المفيدة والتغيرات من النسب 

  :  التي يتم حسابها يجب عمل المقارنات اآلتية 

 .السنة والسنوات السابقةمقارنة النسب الفعلية للسنة الحالية مع تلك التي تخص  -

مقارنة النسب الفعلية مع النسب المقدرة من خالل الموازنات التقديرية التي تعدها  -

  .الشرآة

 مقارنة النسب مع نسب المنافسون -

 .مقارنة النسب الفعلية مع نسب الصناعة التي تعمل الشرآة في مجالها -
  :ويتم الترآيز على النسب التي تحقق اآلتي 

  

   . نتائج التشغيلقياس : أوال

  .قياس حرآة األصول المتداولة : ثانيا

  .قياس القدرة على سداد االلتزامات قصيرة األجل : ثالثا

  .قياس مرآز حقوق الملكية : رابعا

  .النسب المتعلقة بمعلومات السوق : خامسا
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اهميتهاالمعادلة وطريقة حسابهاالنسبة 

صافي الدخل بعد الضرائب هامش الربح 
تشير الى صافي ربحية آل جنيه من المبيعات.ايرادات التشغيل

تكلفة المبيعات هامش مجمل الربح
ايرادات التشغيل

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

الصناعية.

نسبة المصروفات التشغيلية الى 
تكلفة االنتاج

المصروفات التشغيلية
تكلفة االنتاج

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

نسبة المواد الخام المستخدمة الى 
تكلفة االنتاج

المواد الخام المستخدمة
تكلفة االنتاج

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

آمية المواد الخامنسبة المواد الخام الى االنتاج
آمية االنتاج

تشير هذة النسبة الى مدى مساهمة           (ك - 
متر-وحدة) فى آمية االنتاج .

نسبة استهالك الكهرباء الى آمية 
االنتاج

آمية استهالك الكهرباء
آمية االنتاج

تشير هذة النسبة الى مدى مساهمة           الكيلو 
وات ساعة فى آمية االنتاج .

نسبة عدد ساعات العمل التشغيلية 
الى آمية االنتاج

عدد ساعات العمل التشغيلية
تشير هذة النسبة الى انتاجية ساعة العمل .آمية االنتاج

صافي الدخل قبل الضرائب + الفوائد المدينةالعائد على اجمالي االصول
متوسط اجمالي االصول

توضح المعدل المحقق على جميع الموارد 
المستخدمة وتستخدم في قياس ربحية جميع 

االستثمارات المقدمة بواسطة المساهمين 
والدائنون.

صافي الدخل قبل الضرائب العائد على حقوق المساهمين 
متوسط حقوق المساهمين

توضح المعدل المحقق على جميع الموارد المقدمة 
بواسطة المساهمين ، وتقيس الربحية المتجمعه 

للمساهمين .

ايرادات التشغيل معدل دوران االستثمار 
متوسط اجمالي االصول

تشير الى معدل الكفاءة عند استخدام الشرآة 
لجميع مواردها.

نسبة العائد على حقوق المساهمين ناقصًا نسبة الفاعلية لمعدل االقتراض 
العائد على اجمالي االستثمار

تعكس مزايا وعيوب االقتراض بمعدل مختلف عن 
المعدل المحقق على اجمالي االستثمار.

الدخل المتجمع السهم راس المالالعائد على السهم 
االسهم القائمة في نهاية العام

توضح الدخل المحقق لكل سهم من االسهم العادية 
لراس المال . آما تشير الى القدرة على دفع 

التوزيعات والنمو من داخل المنشاة.

اوال : النسب التي تقيس نتائج التشغيل 

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 6

   نائب مستشار الوزير
ا/ منى هيبة

ا/ مصطفى عالم
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اهميتهاالمعادلة وطريقة حسابهاالنسبة 

صافي المبيعات معدل دوران المدينين
متوسط العمالء ( بالصافي )

سرعة تحصيل العمالء واوراق القبض . وتعبر 
هذه النسبة عن فاعلية التحصيل

365يوماعمار المدينين
عدد االيام الالزمة لتحصيل متوسط العمالءمعدل دوران العمالء

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

تكلفة المبيعات
متوسط مخزون البضاعة

تشير سيولة المخزون ومتوسط عدد مرات بيع 
المخزون خالل الفترة .وتشير النسبة الى امكانية 

وجود نقص او زيادة في الحجم المطلوب من 
المخزون.

ب-معدل دوران االنتاج التام 
( مؤسسة تصنيع )

تكلفة المبيعات
متوسط مخزون االنتاج التام

تشير سيولة المخزون ومتوسط عدد مرات بيع 
المخزون خالل 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 خالل السنة.

د-عدد ايام تغطية احتياجات 
التصنيع من المخزون الخام

365يوم
معدل دوران المخزون

تشير الى زيادة او نقص الحجم المطلوب من 
المخزون

ايرادات التشغيل معدل دوران رأس المال العامل 
متوسط راس المال العامل

تشير الى فاعلية متوسط راس المال العامل 
المستخدم لتحقيق المبيعات

نسبة آل بند من االصول 
المتداولة الى اجمالي االصول 

المتداولة

آل بند من االصول المتداولة
اجمالي االصول المتداولة

تشير الى نسبة االستثمار في آل اصل متداول الى 
اجمالي االصول المتداولة

ثانيا : النسب التي تقيس حرآة االصول المتداولة ( معدل الدوران ) 

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 7

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة

ا/ مصطفى عالم
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اهميتهاالمعادلة وطريقة حسابهاالنسبة 

نسبة راس المال العامل
 ( التداول )

االصول المتداولة 
االلتزامات المتداولة

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

نسبة السيولة السريعة
 ( اختبار السيولة )

االصول السريعة 
االلتزمات المتداولة

اختبارات القدرة على مواجهة الطلبات الفجائية           
 لتغطية االلتزامات باستخدام االصول سريعة                  
، وتعتبر هذه النسبة مفيدة آاختبار                التداول    

للسيولة السريعة عن نسبة التداول.

راس المال العامل الى 
اجمالي االصول

راس المال العامل 
اجمالي االصول

تشير للسيولة المتاحة بالنسبة الجمالي االصول          
وآذا توزيع االصول المستخدمه وفقا لسيولتها .

ثالثا : النسب التي تقيس القدرة على سداد المديونيات قصيرة االجل 

مكتب         
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 8

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة 

ا/مصطفى عالم
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اهميتهاالمعادلة وطريقة حسابهاالنسبة 

حقوق المساهمين 
الى اجمالي االصول

حقوق المساهمين 
اجمالي االصول

توضح نسبة االصول الممولة عن طريق 
المساهمين والتي تعكس القوة المالية 

وآضمانه للدائنون .

اجمالي االلتزامات نسبة المديونية
اجمالي االصول

توضح نسبة االصول الممولة بواسطة 
الدائنون وتمتد الى نسبة االقتراض الى حقوق 

الملكية.

اجمالي االلتزامات الى حقوق 
المساهمين ( المديونية - الى - 

نسبة حقوق الملكية)

اجمالي االلتزامات 
حقوق المساهمين

تقيس التوازن بين المصادر المقدمه من 
الدائنون والمصادر المقدمه من المساهمين( 

بما في ذلك االرباح المرحلة)

االصول العاملة الى 
حقوق المساهمين

االصول العاملة 
حقوق المساهمين

قد توصي بزيادة او بتخفيض االستثمارات 
المقدمة عن طريق المساهمين.

القيمة الدفترية للسهم بالنسبة 
السهم راس المال القائمة في 

نهاية السنة

حقوق المساهمين
عدد اسهم راس المال العادية القائمة 

في نهاية السنة

توضح عدد جنيهات حقوق المساهمين لكل 
سهم.

رابعا : النسب التي تقيس مرآز حقوق الملكية

مكتب       
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي 9

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة 

ا/مصطفى عالم
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اهميتهاالمعادلة وطريقة حسابهاالنسبة 

سعر السوق لكل سهم نسبة سعر االرباح ( المرآبة)
عائد االسهم

تطبق النسبة المرآبة لحساب ربحية آل 
سهم بواسطة المستثمرين آمرشد لتحديد 

ما يرغبون في دفعة لكل سهم .

العائد الموزع للسهمنسبة العائد الموزع والمدفوع
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 .

خامسا : النسب المتعلقة بمعلومات السوق 

مثال عملي :

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

مكتب         
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 10

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة 

ا/مصطفى عالم
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  تحليل االتجاهات  -٢
  : يستلزم تحليل االتجاهات 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 للسنة  -

  مقارنة لتشمل    الجارية بالمبالغ الشهرية للسنة السابقة آما يمكن أيضا التوسع في ال

  .   السنة قبل السابقة 

  مقارنة بين الرصيد الجاري وبين الرصيد للفترة السابقة أو مقارنة الرصيد الجاري  -

  .    مع الموازنة التقديرية 

في تحليل االتجاهات نقدر ما ينبغي أن يكون عليه مبلغ ما وذلك على أساس اتجاه البيانات  -

 المسجل بالدفاتر وآجزء ال يتجزأ من تقديرنا يجب أن نتوقع ويتم مقارنة هذا التقدير بالمبلغ

 .احتمال الخطأ فيه

  

  :وينقسم تحليل االتجاهات إلى  
 التحليل األفقي  

 التحليل الرأسي 
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  التحليل األفقي للقوائم المالية* 
  . مقارنة البيانات المالية لسنتان أو أآثر -

 . ة التي حدث فيها اختالف على نطاق واسعيساعد في تحديد أرصدة القوائم المالي -

استخدام نتائج هذا التحليل في الترآيز على البنود التي تتضمن مبالغ نقدية آبيرة نسبيا في  -

 .القوائم المالية

 

  تطبيق التحليل األفقي على القوائم المالية
  = تحديد قيمة التغير في آل بند من بنود القوائم المالية يساوي -

  ) رصيد البند في الفترة السابقة–في الفترة محل الفحص رصيد البند (

مقارنة قيم التغير في بنود القوائم المالية للفترة محل الفحص بقيم التغير في بنود القوائم  -

 .المالية لسنة المقارنة أو السنوات السابقة مع نتائج المنافسين

 سوف يتم الترآيز عليها في تحديد البنود التي حدث فيها انحراف آبير خالل الفترة والتي -

 .الفحص مع ربط هذه النتائج مع باقي األساليب ليكون أآثر تحديدا للبنود محل الفحص 

  

  ] األفقي للتحليل أمثلة لتوضيح) ب-٢(و ) أ-٢( انظر مرفق رقم [مثال عملي  *
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  التحليل الرأسي للقوائم المالية* 
 إليه يشار  وهذا البند،ية معينة آنسبة لبند واحد معين التعبير عن آل بند في قائمة مالهو  -

ويكون مبلغ األساس المستخدم في % ١٠٠ يساوي دائما  هذااألساسمبلغ و ، األساسبمبلغ 

وفي قائمة التدفق ، وفي قائمة الدخل بإيرادات التشغيل ، الميزانية معادل إلجمالي األصول 

  .فترةالنقدي بصافي الزيادة في النقدية خالل ال

 . يساعد في إلقاء الضوء على التغييرات و االتجاهات الرئيسية لبنود القوائم المالية -

 .إجراء مقارنات للنسب الرأسية مع النسب المثيلة لدى المنافسين ومتوسطات الصناعة -

 

  تطبيق التحليل الرأسي على القوائم المالية * 
  الميزانية  -١
إلى إجمالي )  األصول المتداولة –األصول طويلة األجل ( نسب آل بند من بنود األصول  -

  .األصول للسنة الحالية والسنة السابقة أو السنوات السابقة

 إلى  ] االلتزامات طويلة األجل – االلتزامات المتداولة  [نسب آل بند من بنود االلتزامات  -

 .إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية 

سبة آل بند من حقوق الملكية إلى إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية للسنة الحالية والسنة ن -

 .السابقة أو السنوات السابقة

   قائمة الدخل -٢

للسنة الحالية والسنة ) المبيعات ( نسب آل بند من بنود قائمة الدخل إلى إيرادات التشغيل  -

 .السابقة أو السنوات السابقة

  ] الراسي للتحليللبيان أمثلة ) ب-٣(و ) أ-٣( رقم  مرفق[مثال عملي * 
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   اختبارات المعقولية -٣
  هو بصفة عامة عملية بسيطة أو سلسلة من العمليات الحسابية تؤدي إلى تقدير مبلغ أو  •

  .     رصيد حساب ما من خالل استخدام البيانات المالية وبيانات التشغيل المتعلقة به

  بة يتطلب أن تحدد المتغيرات المالية ومتغيرات التشغيل أو على تحقيق الدقة المناس •

  .   األقل جميع المتغيرات الهامة التي تؤثر على المبلغ الذي يجري تقديره 

وذلك مثل ( توفر اختبارات المعقولية دليال قويا عندما تكون المتغيرات قليلة وقيمتها ثابتة  •

ندما تكون هناك متغيرات آثيرة فقد تكون اختبارات وحتى ع) اختبار المعقولية لبند اإلهالك 

المعقولية أيضا مصدرًا للحصول على دليل قوي حيث يمكن االستفادة من نموذج العمليات 

اختبارات المعقولية الخاصة بمحفظة ( الحسابية الذي تم استنباطه لفترات الحقه آثيرة مثل 

 ).استثمار أو سندات طويلة األجل 
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مثال توضيحى

عام ٢٠٠٢
باأللف جنية

عام ٢٠٠١
باأللف جنيه

أصول متداولة
501672 نقدية

2.3672.581 أوراق مالية
18.46117.932 مدينون 

13.93211.908 مخزون

35.26133.093
أصول طويلة األجل

22.98723.832 أصول ثابتة
2.0613.984 استثمارات 

897618 مدينون
1.5311.791 شهرة المحل
1.443837 نفقات مؤجلة

28.91931.062
64,18064.155إجمالي األصول

التزامات متداولة 
3.7046400 قروض 
19,87020.063 دائنون

23.57426.463
 التزامات طويلة األجل

15.59817.271 قروض مخصوما منها الجزء المتداول
1.9742.546 التزامات أخرى ومخصصات

17.57219.817
41.14646280إجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين 
12,00011,400 رأس المال
3.6362.386 احتياطيات

5.4193.268 أرباح محتجزة
21.05517.054

1.979821حقوق األقلية - الشرآات التابعة

23.03417.875إجمالي حقوق المساهمين
64,18064.155إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

الميزانية
الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢

مكتب      
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبى 15

نائب مستشار الوزير
أ / منى هيبة
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عام 2002
باأللف جنية

عام 2001
باأللف جنيه

98.46294.317 إيرادات التشغيل

تكلفة المبيعات ومصروفات التشغيل

[80.805][82.515] تكلفة المبيعات
[7.545][7.877] مصروفات بيعيه وإدارية

[90.932][88.350]
8,0705.967 أرباح التشغيل
2.0071.572 إيرادات أخرى

[2.627][3.429] مصروفات أخرى

6.6484.912صافي الدخل قبل حصة أرباح الشرآات الشقيقة
467587 حصة أرباح الشرآات التابعة

7.1155.499صافي الدخل قبل الضرائب
[2.564][2.419] الضرائب على صافي الدخل

4.6962.935صافي الدخل بعد الضرائب وقبل البنود غير العادية
ـــــ[669] البنود غير العادية

4.0172.935صافي الدخل بعد الضرائب والبنود غير العادية

 حقوق األقلية في صافي الدخل بعد الضرائب
[219][376] والبنود غير العادية

 صافي الدخل بعد الضرائب والبنود غير العادية
 والخاص بمساهمي الشرآة األم

3.6412.716

قائمة الدخل
قائمة الدخل المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002

مكتب       
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبى 16

نائب مستشار الوزير
أ / منى هيبة
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عام ٢٠٠٢
باأللف جنية

عام ٢٠٠١
باأللف جنيه

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
7.1155.499صافي الدخل قبل الضرائب

تسويات لمطابقة صافي الدخل قبل الضرائب
لصافي األموال الناشئة من أنشطة التشغيل

إهالك األصول الثابتة واستهالك األصول 
3.1512.329غير الملموسة

[276]192خسائر( أرباح ) بيع أصول ثابتة

143487ضرائب مؤجلة

[2.691][2.400]ضرائب الدخل المدفوعة

[576][2.024]الزيادة في المخزون
[217][529]الزيادة في المدينين

[500][500]استهالك المنح الحكومية
23[402]الزيادة ( النقص ) في الدائنين

صافي النقدية المتاحة من أنشطة التشغيل قبل
4.7464.078 البنود غير العادية

النفقات النقدية من أنشطة االستثمار
6011.481مقبوضات نقدية من بيع أصول ثابتة
ــــ2.101مقبوضات نقدية من بيع استثمارات

[1.915][2.716]مشتريات أصول ثابتة
[243][178]مشتريات استثمارات

214679مقبوضات نقدية من بيع أوراق مالية
[100][279]مشتريات مدينين

[515][1.145]مدفوعات عن نفقات مؤجلة
مدفوعات لشراء شرآة تابعة وصافي النقدية

[1.404][650] التي تم الشراء بها
البنود غير العادية - مقبوضات نقدية من استبعاد

ــــ900 إجباري ألصول ثابتة

[2.017][1.152]صافي النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

قائمة التدفقات النقدية
قائمة التدفق النقدي المجمعة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢

مكتب        
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبى 17

نائب مستشار الوزير
أ / منى هيبة
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التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
224100صافي الزيادة في بنوك سحب على المكشوف 

1,5004,500مقبوضات نقدية من إصدار قروض
ـــ1,600مقبوضات نقدية من إصدار أسهم راس المال

[5.500][6.000]مدفوعات نقدية عن أقساط قروض
[396][289]مدفوعات نقدية عن التزامات التأجير التمويلي

[750][800]توزيعات نقدية مدفوعة

[2.046][3.765]صافي النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

15[171]صافي النقص في النقدية وما في حكمها 
672657النقدية وما في حكمها في اول المدة

501672النقدية وما في حكمها في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢

مكتب        
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبى 18

نائب مستشار الوزير
أ / منى هيبة

33



عام ٢٠٠٢
باأللف جنية

عام ٢٠٠١
باأللف جنيه

3.2681.092أرباح محتجزة أول المدة

صافي الدخل بعد الضرائب والبنود غير العادية 
3.6412.716والخاص بمساهمي الشرآة األم

260ـــالمبالغ المحولة من االحتياطيات 

6.9094.068إجمالي المتاح للتوزيع

[800][990]التوزيعات المجنبة أو المدفوعة

ـــ[50]مبالغ محولة لالحتياطيات 

5.4193.268أرباح محتجزة أخر المدة

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

مكتب       
 مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبى 19

نائب مستشار الوزير
أ / منى هيبة
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  )١(مرفق رقم 
   آيف يتم حساب وتفسير النسب المختلفة

  :المختلفةالمالية الرئيسية توضح األمثلة التالية طريقة حساب وتفسير النسب 

   

  ) التداول ( نسبة راس المال العامل ) ١(
. األصول المتداولة مقسومة على االلتزامات المتداولة ) التداول ( تساوي نسبة راس المال العامل 

  .عكس النسبة مقدرة الشرآة على الوفاء بااللتزامات المتداولة من األصول المتداولةوت

   األصول المتداولة) = التداول ( نسبة راس المال العامل 

                                        االلتزامات المتداولة 

  :على النحو اآلتي  على التوالي تحسب نسبة راس المال العامل 2001 و 2002بالنسبة لسنة 

  

             ١٢٠٠                                                  ٢٠٠٢  
  

١٫٢٥ =  ٣٣٫٠٩٣                                      ١٫٥    = ٣٥٫٢٤١  

٢٦٫٤٦٣                                                 ٢٣٫٥٧٤  

    . إلى زيادة طفيفة في السيولةتشير زيادة النسبة عن السنة السابقة

  

  نسب المخزون) ٢( 
 وتعتبر نسب ٠يشكل معدل دوران المخزون وعدد أيام توريد المخزون فيما بينهم نسب المخزون

  .المخزون مفيدة في تحديد ما إذا آانت لشرآة لديها مخزون أآثر من الالزم

   تكلفة المبيعات= معدل دوران المخزون 

        متوسط المخزون                   
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   ٣٦٥     =        عدد أيام تغطية احتياجات التصنيع من المخزون الخام 

   معدل دوران المخزون                                                            

  : يكون معدل دوران المخزون ٢٠٠٢بالنسبة لسنة 

  

٦٫٤          =  ٨٢٫٥١٥                =         ٨٢٫٥١٥  

  )١٢٫٩٢٠ )                 ١٣٫٩٣٢ + ١١٫٩٠٨  

  

             ٢  

  .يعني ذلك أن البضاعة تشترى وتباع أآثر من ستة مرات آل سنة في المتوسط 

  

 : يكون عدد أيام تغطية احتياجات التصنيع من المخزون الخام٢٠٠٢بالنسبة لسنة 

   يوم ٥٧       =    ٣٦٥

٦٫٤  

 تغطية أيام وتتوقف آفاية عدد ، يوم من المخزون الخام ٥٧تقريبا ما يغطي احتياجات يوجد 

احتياجات التصنيع من المخزون الخام على الصناعة واالتجاهات على مدار الخمس سنوات 

  .الماضية

  نسبة المديونية ) ٣(
هذه النسبة مدى وتعكس . تساوي نسبة المديونية إجمالي االلتزامات مقسومة على إجمالي األصول

  .إمكانية الشرآة على توجيه مواردها

   إجمالي االلتزامات= نسبة المديونية 

                     إجمالي األصول 

  : على التوالي تحسب نسبة المديونية على النحو اآلتي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢بالنسبة لسنتي 

١٢٠٠                                      ٢٢٠٠  
٧٢٫١      = ٤٦٫٢٨٠%                ٦٤٫١  =         ٤١٫١٤٦      %  

٦٤٫١٥٥                                     ٦٤٫١٨٠  

 يعني خطر اقل ٢٠٠٢ في سنة ٦٤٫١ إلى ٢٠٠١ في سنة ٧٢٫١انخفاض نسبة المديونية من 

  .اإلفالسحيث أن حملة حقوق الملكية يأتون بعد الدائنون في المرتبة عند ، بالنسبة للمساهمين 
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  مكتب                                                                                                                                           نائب مستشار الوزير
                                                                                                مستشار وزير المالية                                                       منى هيبه/ا
              لشئون الفحص الضريبي                                                                                                                                 مصطفى عالم/ا

22

  نسبة هامش الربح) ٤(
 ويظهر هامش ،تساوي نسبة هامش الربح صافي الدخل بعد الضريبة مقسوما على صافي المبيعات 

  .الربح األرباح التي تولدت من اإليراد وتعتبر هذه النسبة بمثابة المؤشر الرئيسي عن أداء التشغيل

   صافي الدخل بعد الضريبة=            هامش الربح      

                                       صافي المبيعات 

  : على التوالي تحسب نسبة هامش الربح على النحو اآلتي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢بالنسبة لسنتي 

    ٢٠٠١                                              ٢٠٠٢  

  

٢٫٩      =٢٫٧١٦                                  ٣٫٧      = ٣٫٦٤١   

٩٤٫٣١٧                                             ٩٨٫٤٦٢  

  .تشير الزيادة في النسبة إلى تصاعد في اإليرادات 

  إيضاح * 
يجب أن نتذآر دائما انه ال توجد نسبة واحدة أو مجموعة من النسب تكون آافية لتقييم جميع جوانب 

  .الحالة المالية للشرآة
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التغير من ٢٠٠٢ 
بااللف جنيه

التغير من ٢٠٠١ 
%

اصول متداولة 
[25.4][171]نقدية

[8.3][214]اوراق مالية
5293,0مدينون
2.02417,0مخزون

2.1686.6
اصول طويلة االجل

[3.5][845]اصول ثابتة
[48.3][1.923]استثمارات 

27945.1مدينون
[14.5][260]شهرة المحل
60672.4نفقات مؤجلة

[2.143][6.4]
250.1اجمالي االصول

التزامات متداولة
[42.1][2.696]قروض
[1,0][193]دائنون

[2.889][10.9]
التزامات طويلة االجل

[9.7][1.673]قروض ناقصًا الجزء المتداول
[22.5][572]التزامات اخرى ومخصصات 

[2.245][11.3]
[11.1][5.134]اجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين
6005.3راس المال
1,25052,4احتياطيات

2,15165,8ارباح محتجزة
1.158141,0حقوق االقلية - الشرآات التابعة

5.15928.9اجمالي حقوق المساهمين 
250.1اجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

مرفق رقم (٢-أ ) 
الميزانية - تحليل افقي

مكتب        
مستشار وزير الماليه
لشئون الفحص الضريبى 23

نائب مستشار الوزير
أ/ منى هيبه
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التغير من ٢٠٠٢ 
باأللف جنيه

التغير من ٢٠٠١ 
%

4.1454.4إيرادات التشغيل
1,7102.1تكلفة المبيعات

3324.4مصروفات بيعية وإدارية
2.0422.3إجمالي تكلفة المبيعات ومصروفات التشغيل

2.10335.2أرباح التشغيل
43527.7إيرادات أخرى

80230.5مصروفات أخرى
173635.3صافي الدخل قبل حصة األرباح في الشرآات الشقيقة

[20.4][120]حصة األرباح في الشرآات الشقيقة

161629.4صافي الدخل قبل الضرائب
[5.7][145]الضرائب على صافي الدخل 

176160صافي الدخل بعد الضرائب وقبل البنود غير العادية
679100,0البنود غير العادية

1.08236.9صافي الدخل بعد الضرائب والبنود غير العادية 
حقوق األقلية في صافي الربح بعد الضرائب

15771.7 والبنود غير العادية

92534.1صافي الدخل بعد الضرائب والبنود غير العادية
والخاص بمساهمي الشرآة األم

مرفق رقم (٢-ب)
 قائمة الدخل - تحليل أفقي

* ايضاح
ـ علمًا بأنه تتضمن تكلفة المبيعات لعام ٢٠٠٢ مبلغ ٣٫١٥١ ألف جنيه يتمثل في اإلهالك مقابل مبلغ ٢٫٣٢٩ 

الف جنيه لعام ٢٠٠١ وبذلك تصبح قيمة التغيير ٨٢٢ ألف جنيه [ قائمة التدفق النقدي مرفق رقم (١) ].
ويوضح التحليل األفقي لقائمة الدخل ما يلي :

١- زيادة في اإلهالك بمبلغ ٨٢٢ ألف جنيه والتي قد تحتاج إلى بحث إضافي لتحديد ما إذا آان     
    هناك تغيير في االتقدير المحاسبي أو زيادة في األصول التي تم شراؤها 

٢- تبويب خاطئ في السجالت المحاسبية وعلى هذا يجب بحث وتفسير التغييرات الهامة عندما    
    تقارن أرقام السنة الحالية مع السنوات السابقة ومع نتائج المنافسين.

مكتب      
مستشار وزير الماليه 
لشئون الفحص الضريبى

24 نائب مستشار الوزير
أ/ منى هيبه
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التغير من ٢٠٠٢ 
باأللف جنيه

التغير من ٢٠٠١ 
%

أصول متداولة
0.81,0نقدية

3.74,0أوراق مالية
28.828,0مدينون
21.718.6مخزون

55,051.6
أصول طويلة األجل

35.837.1أصول ثابتة
3.26.2استثمارات 

1.41,0مدينون
2.42.8شهرة المحل
2.21.3نفقات مؤجلة

45,048.4
100,0100,0إجمالي األصول

التزامات متداولة
5.810,0قروض
31,031.3دائنون

36.841.3
التزامات طويلة األجل

24.326.9قروض ناقصًا الجزء المتداول
3.14,0التزامات أخرى ومخصصات

27.430.9
64.272.2إجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين
18.717.8راس المال
5.73.7احتياطيات

8.45.1أرباح محتجزة
3,01.2حقوق األقلية - الشرآات التابعة

35.827.8إجمالي حقوق المساهمين

100,0100,0إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

مرفق رقم ( ٣-أ)
 الميزانية - تحليل راسي

* ايضاح
يوضح استخدام التحليل الراسي األهمية النسبية لألصول المتداولة بالمقارنة مع األصول طويلة األجل وآذلك 

يوضح التغييرات في مكونات األصول المتداولة بالمقارنة مع العام السابق .
ويوضح المثال السابق أن المخزون قد زاد في حين أن المكونات األخرى لألصول المتداولة بقيت آما هي نسبيا 

بدون تغيير وهذه الزيادة في مرآز المخزون قد يرجع سببها إلى زيادة في إنتاج الشرآة أثناء موسم معين .

مكتب      
مستشار وزير الماليه
لشئون الفحص الضريبى 25

نائب مستشار الوزير
أ/ منى هيبه
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التغير من ٢٠٠٢ 
باأللف جنيه

التغير من ٢٠٠١ 
%

100,0100,0إيرادات التشغيل
[85.6][83.8]تكلفة المبيعات

[8,0][8,0]مصروفات بيعية وإدارية
[93.6][91.8]إجمالي تكلفة المبيعات ومصروفات التشغيل

8.26.4أرباح التشغيل
2,01.7إيرادات أخرى

[2.8][3.5]مصروفات أخرى
6.75.3صافي الدخل قبل حصة األرباح في الشرآات الشقيقة

0.50.6حصة األرباح في الشرآات الشقيقة

7.25.9صافي الدخل قبل الضرائب
[2.8][2.5]الضرائب على صافي الدخل 

4.73.1صافي الدخل بعد الضرائب وقبل البنود غير العادية
00,00[0,6]البنود غير العادية

4.13.1صافي الدخل بعد الضرائب والبنود غير العادية 
حقوق األقلية في صافي الربح بعد الضرائب

[0,2][0,4] والبنود غير العادية

3.72.9صافي الدخل بعد الضرائب والبنود غير العادية
والخاص بمساهمي الشرآة األم

مرفق (٣-ب) 
 قائمة الدخل - تحليل راسي

*إيضاح 

* على سبيل المثال نرى أن هناك عالقة بين المبيعات و تكلفة المبيعات مضافا اليها مصروفات البيع و التوزيع 
فالشرآة فى حاجة الى تغطية تكلفتها بقيمة قدرها ٨و٩١ جنية من المبيعات و بالمقارنة بالعام السابق فإن الشرآة فى 

حاجة الى ٦و٩٣ جنية مبيعات لتغطية تكاليفها ، آذلك يالحظ أن ٧و٣ فقط من المبيعات بقيت آصافى دخل سنة 
٢٠٠٢ زيادة عن سنة ٢٠٠١.

مكتب       
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبى 26

نائب مستشار الوزير
أ / منى هيبة
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1   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

  الرقابة الداخلية
  

  مقدمة
  

إجراءات تصمم من قبل إدارة المنشأة  لمنع واكتشاف األخطاء  ھيالرقابة الداخلية 
يتم و إمداد اإلدارة بتأكيدات معقولة بأن أصولھا  سواء المتعمدة أو غير المتعمدة
تحقيق أھداف  إلىباإلضافة ستخدام غير المصرح به الحفاظ عليھا من الخسارة واإل

  :شأة التاليةالمن
  فاعلية وكفاءة العمليات -
 درجة الثقة في المعلومات المالية -
 لتزام بالقوانين واللوائح المطبقةاإل -

  :يمكن تعريف الرقابة الداخلية ضمنيا بما يلي ومما سبق 
تراقب اإلدارة أنشطة مجموعة من الوسائل واإلجراءات التي بموجبھا  -

لداخلة في عملية إدارة أنشطة المنشأة حيث أنھا سلسلة من اإلجراءات ا
  . أعمال المنشأة وليست مضافة إليھا

 يتم إنجازھا بواسطة العاملين بالمنشأة -
 .يمكن أن توفر فقط تأكيد معقوال بالنسبة لتحقيق أھداف المنشأة -

ختبارات الرقابة  للحصول على أدلة المراجعة يقوم المراجع بالتخطيط بأداء إھذا و 
علية تصميم وتشغيل ھذه اإلجراءات من خالل عملية الرقابة الفعالة المتعلقة بفا

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  -
 لومات واالتصاالت المع -
  أنشطة الرقابة  -

  ةالضريبي المخاطر *
تقييم  يجب أن يتم تقييم المخاطر الضريبية التي يتضمنھا نشاط المنشأة عن طريق

جود خالفات مع مصلحة الضرائب وموقف القضايا مدى وتاريخ المنشأة من حيث 
وعى  مدى عن، ووالخالفات المنظورة أمام لجان الطعن أو من خالل القضاء 

اإلدارة في تقديراتھا لكافة المعامالت مع مصلحة الضرائب ومن مدى االلتزام 
ومدى وجود تعامالت مع شركات  في المواعيد المقررة بتقديم كافة أنواع اإلقرارات

  . تابعة أو شقيقة مقيمة أو غير مقيمة أو تعامالت مع األطراف المرتبطة
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2   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

  بيئة الرقابة*
والتي تحدد أسلوب المنشأة وتأثيره على الوعي عدة عوامل تتكون بيئة الرقابة من 

  :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 -
 السلطات والمسئوليات توزيع -
 سياسات وممارسات الموارد البشرية -

  المعلومات واالتصاالت*
وكيفية تبادل  وتعبر عن كيفية إنشاء المعاملة وقيدھا ثم ظھورھا في القوائم المالية 

المعلومات والبيانات من المستويات األقل إلى المستويات األعلى والعكس وتھتم 
ليات اإلدارية يتم أخذھا بجدية وأيضا المعلومات من أن المسئواإلدارة بالتأكد 

المتعلقة بكيفية تعامل كل شخص من داخل المنشأة مع الرقابة الداخلية ومع عمل 
  .اآلخرين

  
  المراقبة *

المراقبة نحو تقييم  أداء نظام الرقابة الداخلية على مدار الوقت ويمكن توجه أنشطة 
، ويمكن من خالل األنشطة القائمة أو  إجراء الرقابة الداخلية على مدار الوقت

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 
وتساعد األنشطة الرقابية على توفير بأنه يتم اتخاذ . توجيھات اإلدارة يتم إتباعھا

اإلجراءات الالزمة لمعالجة أخطار عدم تحقيق أھداف المنشأة وتتم أنشطة الرقابة 
الوظائف وتشمل سلسلة من األنشطة واإلجراءات على جميع المستويات وفي جميع 

الفصل بين المسئوليات و تتراوح ما بين الموافقات واإلعتمادات والتسويات 
  .الوظيفية المتعارضة وحماية األصول

  :وقد يكون من المفيد أحيانا تقسيم أنشطة الرقابة إلى مستوين
اخلية لكثير من أنشطة الرقابة العامة التي تساھم في فاعلية الرقابة الد -

  وأھداف المراجعةتأكيدات القوائم المالية 
 .أنشطة الرقابة الداخلية التي تطبق على تأكيدات معينة ببنود القوائم المالية -
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3   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

 
 

  أنواع الرقابة الداخلية
 :نوعين من الرقابة إلىيمكن النظر للرقابة الداخلية 

  
  الرقابة المانعة*

  .األخطاء  وھي اإلجراءات المصممة لتمنع حدوث
  
  الرقابة الكاشفة*

شف األخطاء بعد وقوعھا وذلك بغرض التصحيح توھي اإلجراءات المصممة لتك
 .الرقابة العامةوفي بعض األحيان تكون الرقابة الكاشفة أقل تكلفة من 

 
  :ولكي يتم تفھم الرقابة الداخلية يتم ذلك على مرحلتين 

   .تفھم الرقابة الداخلية العامة: أوال 
لكل ) الرقابة الداخلية الخاصة ( تفھم الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي : يا ثان

  .دورة من دورات أنشطة الشركة المختلفة
  

  الرقابة الداخلية العامة: أوال 
  

يمكن تفھم الرقابة الداخلية العامة عن طريق برنامج مراجعة  الرقابة الداخلية العامة 
  )مرفق ( 
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4   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

  امج مراجعة الرقابة العامةبرن
 

...................................................:  مموللاسم ا /  /     : فترة المراجعة   
/  :    /   التاريخ.......................................................:  أعد بمعرفة  

اعتمد 
 بمعرفة

/ :    /     التاريخ.......................................................:   

 
ال  ال نعم بيان االستفسار

 ينطبق
المخاطر لكافة وعى كافي  المنشأة  لدىھل : أوالً 

  ؟ المعامالت مع مصلحة الضرائبالضريبية و
   

   ھل بيئة الرقابة تبدو مرضية ؟: ثانياً 
   

   ادرس الرقابة العام : ثالثاً ً
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 ؟

   

    
 

على أسلوب المراجعة " بال " بين أثر اإلجابات   
 

 
 

اشاري ورقة  
 العمل
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5   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

 ةالضريبي المخاطر: أوالً 
  : ملخص عام للموقف الضريبي

 

 
 
 
 
 

 :مع مصلحة الضرائب مدى وعى اإلدارة في تقديراتھا لكافة المعامالت
 
 
 

 :مدى التزام المنشأة بأحكام قانون الضرائب بالنسبة لما يلي
 ريد الضريبة على المبالغ المدفوعة لجھات غير مقيمة في مصرخصم وتو - ١
  
  
  
 حجز ضريبة كسب العمل شھريا وتوريدھا في المواعيد القانونية – ٢
 
 
 
 توريد ضريبة الدمغة في المواعيد القانونية – ٣
 
 
 
 توريد الضرائب  المخصومة من المنبع في المواعيد القانونية - ٤
 
 
 
 د ضرائب المبيعات من واقع اإلقرارات الشھرية في المواعيد القانونية توري - ٥
 
 
 
 توريد الضريبة على أرباح األشخاص االعتبارية وفقا لإلقرار في المواعيد القانونية - ٦
  
  

  ھل لدى الشركة إيرادات محققة بالخارج ؟
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6   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

  
  ھل معظم إيرادات الشركة تتم بصورة نقدية ؟

  
  

  لشركة مساھمات في شركات تابعة وشقيقة مقيمة أو غير مقيمة ؟ھل لدى ا
  
  

بالنسبة للشركات الغير مقيمة تحقق من عدم توافر شروط اإلقامة بالنسبة للشخص االعتباري 
  من الالئحة التنفيذية ٣من القانون والمادة رقم  ٢وفقا ألحكام المادة رقم 

  
 المعامالت مع األطراف المرتبطة

 ؟ بصورة مباشرة أو غير مباشرة الشركة معامالت مع أطراف مرتبطة ھل لدى
 
 
  

 ھل المعامالت مع األطراف المرتبطة تتم بصورة متكررة أو معقدة ؟
  
  

  ؟ ف ذوي عالقةاطرأ إيرادات من  تتضمن قائمة الدخل ھل 
  
  

  ھل تتضمن قائمة الدخل  تكاليف من  أطراف ذوي عالقة ؟
  
  
  
  
 
  
  تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وفقا لألسس المعامالت مع الغير ھل
  
  
  
  

  ھل تتم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وفقا للسعر المحايد
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7   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 
 

  بيئة الرقابة:  ثانيا
 مالحظات ال نعم البيــان م
    مجلس االدارة او لجنة المراجعة ١
ھل يحدد النظام االساسى للشركة  ١- ١

اختصاصات المجلس و اعضائة بشكل 
 .واضح و تفصيلى 

   

ھل ھناك التزام بانعقاد مجلس االدارة   ٢- ١
و نسبة الحضور الخاصة بكل عضو 

  وفقا للنظام االساسى

   

٣- ١ 
 
  
٤- ١  

  
  
٥- ١  

  
٦- ١  

 

المراجعة ھل يتم عرض نتائج اعمال 
 الداخلية على مجلس االدارة بانتظام

 
ھل عبء العمل على افراد المراجعة 
الداخلية يسمح لھم بأداء مسئولياتھم 

  على اكمل وجة
 

ھل ھناك قواعد محددة من مجلس 
االدارة لتشكيل لجان المراجعة و 

  اختصاصاتھا
ھل يتم عرض نتائج لجنة المراجعة 

الداخلية بشكل دورى على مجلس 
  دارةاال

 

   

ورقة العمل                                                الواجب أخذها يف االعتباراملالحظات 
.................................................................................................................................

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

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

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

  دو مرضية                                     نعم          الهل عملية تقييم املنشأة للخطر تب
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8   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

    فلسفة االدارة و اسلوب التشغيل ٢
ھل تتأكد اإلدارة أن النظم المحاسبية  ١- ٢

والرقابة الداخلية مصممة على النحو 
السليم وتم اختبارھا لقبولھا واعتمادھا 

 ؟

   

ھل تراقب اإلدارة تشغيل النظام  ٢- ٢
المحاسبي والرقابة الداخلية ، ھل تقوم 

  :باآلتي 
  حقيقات ؟إجراء الت_ 
االھتمام باألمور التي تظھر واتخاذ _ 

  اإلجراء المناسب ؟
 

   

 
  م

 مالحظات ال نعم  البيــان

٣  
 

    سياسات الموارد البشرية 

ھل توجد سياسات معينة الختبار  ١- ٣
 الموظفين ؟

   

ھل تتسم سياسات اختبار الموظفين  ٢- ٣
  :باآلتي 

  بالموضوعية ؟_ 
  الحيدة ؟_ 
 بالكفاءة ؟االھتمام _ 

  

     
 

    الھيكل التنظيمي  ٤
١- ٤     ھل توجد خريطة تنظيمية مالية ؟ 
    توزيع السلطة والمسئولية  ٥
١- ٥ ھل يوجد تحديد واضح للمسئوليات  

  :منيظھر في الممارسة العملية لكل 
  مجلس اإلدارة ؟_ 
  إدارة الشركة ؟_ 
  إدارة األقسام ؟_ 
 األفراد ؟_ 

   

٢- ٥   :دود السلطة المخولة لألفراد ھل ح 
  محددة ومعتمدة ؟_ 
  مكتوبة ؟_ 
 معروفة لجميع األطراف المعنية ؟_ 

   

٣- ٥ ھل يوجد توصيف وظائف كاف  
 لموظفي الحسابات ؟
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9   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

٤- ٥     ھل توجد إدارة مراجعة داخلية فعالة ؟ 
     

 
  ھل بيئة الرقابة تبدو مرضية ؟

 
ال 
 ينطبق

 ال نعم

 
 
 

  رقابة العامةال:  ثالثا
 

 مالحظات ال نعم البيــان م
  أعمال فحص اإلدارة  ١

 
   

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 ديد االختالفات ھل تتم المقارنة وتح 
بين تقارير التشغيل مع نظام 

  التقارير المالية ؟
 

   

٤- ١ التقارير  أنھل تتأكد اإلدارة من  
  :المرسلة إليھا

  تعد بصفة منتظمة ؟_ 
  تعد في الوقت المناسب ؟_ 
  تعد بتفصيل كاًف ؟_ 

تعد باستخدام إجراءات قطع _ 
  مناسبة ؟

يتم مطابقتھا مع السجالت _ 
 المحاسبية ؟

   

     
 

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

ال 
 ينطبق

 ال نعم
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10   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

 
  الرقابة العامة: تابع 

 
 مالحظات ال نعم البيــان م
    المراجعة الداخلية   ٣
    ھل توجد إدارة للمراجعة الداخلية ؟١- ٣
ھل تتمتع إدارة المراجعة الداخلية ٢- ٣

 باالستقاللية؟
   

ھل يوجد تحديد واضح للمسئوليات ٣- ٣
واالختصاصات المختلفة بإدارة 

 المراجعة الداخلية ؟

   

ھل يوجد نظام تدريبي كاف لرفع ٤- ٣
 كفاءة رجال المراجعة الداخلية ؟

   

  :ھل تقارير إدارة المراجعة الداخلية ٥- ٣
  لإلدارة العليا ؟ترفع _ 
  تعد بصفة منتظمة ؟ _ 
  تعد في الوقت المناسب ؟_ 
  تعد بتفصيل كاًٍف ؟_ 

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 ؟ 

   

     
 

في أسلوب المراجعة باالعتماد  المراجعة الداخليةھل تساھم 
  على النظم ؟

 

ال 
 ينطبق

 ال نعم
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11   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

  
  

    ثانيا الرقابة الداخلية الخاصة
  تقييم النظام المحاسبي والرقابة الداخلية

  :يتم تقييم النظام المحاسبي والرقابة الداخلية للتأكد من 
عند نقطة التبادل والتي تعني تحويل مقابل البيانات وتكامل صحة تجميع  -

السلع 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 اإلدارة  -
 .وإجراءات االعتماد

ام المحاسبي والرقابة الداخلية كفاءة استخدام وحماية األصول ويتم تقييم النظ -
  :من خالل 

  .التفھم السليم للنظام المحاسبي المستخدم وتقييمه -١
 . توثيق الرقابة الداخلية واختبارھا وتقييمھا -٢

 
   التفھم السليم للنظام المحاسبي المستخدم وتقييمه: أوال 

 تنعكس المعامالت في القوائم المالية عن طريق النظام المحاسبي الذي يسجل
 :المعامالت وفقا للقواعد ومعايير المحاسبة ويتم ذلك عن طريق

و توصيف دورات النشاط على سبيل المثال تحديد قنوات البيانات الھامة  -
) النظام المحاسبى -الھيكل التنظيمى -المجموعة الدفترية –الدورة المستندية (

بھا وذلك للتعرف على تلك القنوات وضوابط الرقابة األساسية الخاصة 
   .واختيار عينات اختبارھا وتقييمھا

إعداد خرائط تدفق البيانات المحاسبية من مستند القيد األولي إلى األستاذ  -
 .العام وميزان المراجعة

 .التعرف على توصيف دليل الحسابات -
  توثيق الرقابة الداخلية واختبارھا وتقييمھا : ثانيا 
اء رقابة داخلية معينة والتي لھا تقييم بيئة الرقابة التي تؤثر على تصميم وأد -

تأثير مباشر على صحة السجالت والقوائم المالية والتي يمكن أن تكون فعالة 
عدم كفاءة الموظفين المسند إليھم القيام بأداء مسئوليات الرقابة ( وذلك بسبب 

  )أو عدم كفاية التبليغ بمسئولية الرقابة أو بسبب تجاوزات اإلدارة 
ساسية والتي تمثل تدفق المعلومات الخاصة بالمعامالت إلى توثيق الرقابة األ -

 األستاذ العام 
 .اختبار اكتمال تسجيل المعامالت عند نقط التبادل -
تحديد وتوثيق وتقييم الرقابة الداخلية وذلك لتقييم خطر الرقابة الداخلية عن  -

ماد قييم مدى االعتوت  لرقابة وإجراء اختبارات االلتزامطريق تحديد نقاط ا
 .على الرقابة الداخلية
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12   نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

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 
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 نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب 
  مستشار وزير المالية

  الضريبى لشئون الفحص

 تدفق اإلجراءات الخاصة بعملية الشراء
 

المخزون وعند         أنواعكروت صنف لكل نوع من  بإمساكالمخازن  إدارةتقوم  ـ)أ(
طلب الشراء يوضح به الكمية       إعدادالطلب يتم  إعادةحد  إليوصول المخزون       
.وسبب الطلب تھااالمطلوبة ومواصف        

ـ:الث نسخيحرر طلب الشراء من ث ـ     
ـ إلى إدارة المشتريات:نسخة            
االستالم إدارةـ إلى :نسخة            
وتأخذ رقم مسلسل اإلدارة فيـ تحفظ :نسخة            

 
.المشتريات بالتحقق من جدية الطلب وعدم توافر الصنف في المخازن إدارةتقوم ـ )ب(  

لتي تسير عليھا الشركة وتعد أمر تستوفي إدارة المشتريات إجراءات الشراء اـ        
ـ:الشراء من ستة نسخ         
.ـ للمورد المعتمد:نسختين         
.ـ لقسم االستالم كتصريح باالستالم:نسخة         
.)حساب الموردين(ـ لإلدارة المالية :نسخة         
.الطالبة لإلدارةـ :نسخة         
.المشتريات إدارةـ تحفظ في :نسخة         

 
.يتم مطابقة طلب الشراء بأمر الشراء في كالً من إدارتي المخازن والمشترياتـ )جـ(  
 

ستالم وتحديد الكميات          عة المطلوبة يتم فحصھا في قسم اإلعند ورود البضا ـ )د(
)بالعد ،الوزن،القياس(المستلمة          

الشراء مع محضر االستالم مع              أمرمع المشتريات بمطابقة طلب الشراء  إدارةتقوم   ـ     
.الفاتورة الواردة مع البضاعة المستلمة           

  ستالم للبضاعة الواردة من واإلتقرير الفحص  بإعداداالستالم  إدارةتقوم ـ       
ـ:نسخ ثالث             

.ـ ترسل إلى إدارة المشتريات:تيننسخ                  
.اإلدارةـ تحفظ في :خة  نس                  
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 نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب 
  مستشار وزير المالية

  الضريبى لشئون الفحص

  بإرسال نسخة من فاتورة المورد ونسخة من محضر  تتقوم إدارة المشتريا  ـ)ھـ(
.ستالم إلى اإلدارة المالية قسم حسابات الدائنوناإل         

الشراء مع محضر االستالم مع الفاتورة أمريقوم قسم حسابات الدائنون بمراجعة ـ ـ      
.مستند الصرف إعدادقبل          

 
 
.تقوم إدارة المخازن بإعداد أذون إضافة البضائع من واقع محاضر االستالمـ )و(   

        
    *جميع نماذج أوامر الشراء وأذون إضافة المخازن مسلسلة األرقام*       
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  المخازن المشتريات االستالم اإلدارة العامة
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

طلب 
 شراء

٣ 
٢ 

١ 

طلب 
 شراء

طلب 
 شراء

 محضر إستالم

 إذن إضافة

 أمر شراء

٥ 
٤ 

٣ 
٢ 

١ 

مطابقة أمر الشراء مع 
طلب الشراء قبل اإلرسال 

 إلي المورد

المورد إلينسخة  ٢عدد  إرسال  

 أمر شراء
نسخة موقعة من المورد

 عند ورود البضاعة

مطابقة طلب الشراء مع 
 البضاعة المستلمة

 محضر استالم

 محضر استالم

 فاتورد المورد

 أمر شراء

يتم مطابقة فاتورة 
المورد مع محضر 
لالستالم ثم القيد 
لحساب المورد
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Administrator
Text Box
المشتريـــــــــات



رقم ورقة العملاعد بمعرفةخطوات و إجراءات  المراجعةم

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 :

تأكد من وجود طلب شراء من إدارة المخازن عند الوصول لحد إعادة ١
الطلب

إطلع على كروت الصنف الخاصة بالمخزون المطلوب شراؤه للتأكد ٢
من وصول الصنف لحد إعادة الطلب.

طابق فاتورة المورد مع محضر اإلستالم المعد بواسطة إدارة اإلستالم٣

طابق محضر اإلستالم مع إذون صرف المخازن٤

تحقق من أن فاتورة المورد بإسم الشركة٥

تحقق من ان الفاتورة تخص السنة المالية٦

تحقق من صحة إحتساب ضريبة الخصم من المنبع .٧

تحقق من صحة العمليات الحسابية٨

تحقق من صحة القيد المحاسبي٩

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.

برنامج فحص إجراءات الرقابة على المشتريات

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 17

نائب مستشار وزير المالية
أ/ منى ھيبة

أ/ مصطفى عالم
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 نائب مستشار وزير المالية

  منى ھيبة/ أ 
  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  ستشار وزير الماليةم

  لشئون الفحص الضريبى

 تدفق إجراءات المبيعات اآلجلة 
 
 

.المبيعات  إدارة إلي لباألجيتقدم العميل بطلب شراء بضاعة ــ   
 

االئتمان  إدارة إلىالبيع  أمر إرسالالتأكد من توافر البضاعة بالمخازن ثم يتم بالمبيعات  إدارةتقوم ــ 
)الءالخاصة بمنح ائتمان للعم(ليعتمد طبقا للسياسات الشركة المتبعة       

 
ـ:نسخ أربعبيع معتمد من  أمرالمبيعات بتحرير  إدارةتقوم ــ   

المخازن  إدارة إلىترسل : نسخة        
المالية  اإلدارة إلىترسل : نسخة        
المخازن  حسابات إدارة إلى: نسخة        
)المبيعات  إدارة( تحت التنفيذ  األوامر فيتحفظ : نسخة        

 
.البيع المعتمد ألمرصرف البضاعة المطلوبة طبقا  إذنزن بتحرير المخا إدارة تقوم  ــ  
 

ـ:نسخ ثالث الصرف من  إذنالمخازن بتحرير  إدارةتقوم ــ   
.المالية لإلدارة: نسخة        
.حسابات المخازن  فيمن خاللھا يتم التسجيل  والتيحسابات المخازن  إلدارة:نسخة        
.يتم بموجبھا يتم القيد بسجالت المخازن والتيازن المخ إدارةتحفظ لدى : نسخة        

 
.استالم البضاعة  إيصالستالم العميل للبضاعة يوقع على عند إ ــ  
 
صرف  إذنستالم الموقع عليھا من العميل مع اإل إيصالالمالية مطابقة  باإلدارة الفواتيريتولى قسم  ــ

.البيع المعتمد  وأمرالبضاعة       
الفواتير بتسعير المبيعات من واقع بيان أسعار المبيعات المعتمدة من مجلس إدارة يقوم قسم  ــ  

.الشركة     
 

.مد من المدير المسئول بعد مراجعتھاالفاتورة من ثالث نسخ تعت بإعداد الفواتيريقوم قسم ــ   
العميل  إلىتسلم : نسخة         
)الجانب المدين(العميلقسم حسابات العمالء للترحيل لحساب  إلى: نسخة         
.المبيعات ةدفتر يومي فيتسلم للموظف المسئول عن تسجيل : نسخة         

 
*جميع أوامر البيع و أذون الصرف وفواتير المبيعات مسلسلة األرقام*   

       

59



  

 بات المخازنأدارة حسا أدارة المخازن

 أمر بيع ١ ٢ ٣ ٤

٤ 
٣ 

٢  

 المخازنإدارة   اإلدارة المالية إدارة حسابات المخازن

اإلثبات في 
 سجل المخازن

  مطابقة إذن الصرف
 أمر البيع+ 

 األدارة المالية

٣
٢  

 فاتورة البيع ١

 العميل العمالء/ حـ 

البيع  مطابقة أمر
 أذن الصرف + 

ستاذ لأل ترحيل
 عامال

  أذون صرف ١
 

26

 أدارة االئتمان أدارة المبيعاتالشراءطلب   

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

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى
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رقم ورقة العملاعد بمعرفةخطوات و إجراءات  المراجعةم

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

أختر عينة من فواتير المبيعات من واقع دفتر المبيعات تمثل كل شھور 2
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 بمطابقة -

امر 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 فواتير -
المبيعات 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 من -

إدارة 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-
أختر عينة من فواتير المبيعات من واقع حسابات العمالء وقم بإجراء 3

نفس الخطوات السابقة

تأكد من وجود رقابة على كل من نماذج اوامر البيع فواتير المبيعات 4
وراجع صحة األرقام المسلسلة لعينة من نماذج اومر البيع وفواتير 

المبيعات ومن انه يتم االحتفاظ بالنماذج التالفة بملفات خاصة.

برنامج فحص إجراءات الرقابة على المبيعات

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 25

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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رقم ورقة العملاعد بمعرفةخطوات و إجراءات  المراجعةم

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 :

تأكد من وجود طلب شراء من إدارة المخازن عند الوصول لحد إعادة 1
الطلب

إطلع على كروت الصنف الخاصة بالمخزون المطلوب شراؤه للتأكد 2
من وصول الصنف لحد إعادة الطلب.

طابق فاتورة المورد مع محضر اإلستالم المعد بواسطة إدارة اإلستالم3

طابق محضر اإلستالم مع إذون صرف المخازن4
تحقق من أن فاتورة المرود بأسم الشركة5
تحقق من ان الفاتورة تخص السنة المالية6
تحقق من صحة إحتساب ضريبة الخصم7
تحقق من صحة العمليات الحسابية8
تحقق من صحة القيد المحاسبي9

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.

برنامج فحص إجراءات الرقابة على المشتريات

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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رقم ورقة العملاعد بمعرفةخطوات و إجراءات  المراجعةم

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

أختر عينة من فواتير المشتريات من واقع دفتر المشتريات تمثل كل شھور السنة 1
واختبر مايلي :

طابق فاتورة المورد مع محضر اإلستالم المعد بواسطة إدارة اإلستالم-
طابق محضر اإلستالم مع إذون صرف المخازن مع كرت الصنف-

أختر عينة من فواتير المبيعات من واقع دفتر المبيعات تمثل كل شھور السنة 2
واختبر مايلي :

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

طابق عينة من كروت الصنف بإدراة المخازن مع سجالت المخازن بإدارة 3
حسابات المخازن

تحقق من صحة العمليات الحسابية لعينة من كروت الصنف4

تأكد من وجود جرد بصفة دورية للمخازن تحت إشراف إدارة المراجع  الداخاية5

تأكد من وجود رقابة على كل من نماذج إذون الصرف واإلضافة  وراجع صحة 6
األرقام المسلسلة لعينة من ھذه النماذج ومن انه يتم االحتفاظ بالنماذج التالفة بملفات 

خاصة.

برنامج فحص إجراءات الرقابة على المخزون

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي

نائب مستشار وزير المالية
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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مكتب                                                                                      نائب مستشار وزير المالية    
مستشار وزير المالية                                                                    مني ھيبه                             / أ  
مصطفي عالم                                                                                       لشئون الفحص الضريبي/ أ  

19

 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 
    

قبل دخولھا ولية تحديد الكميات ونوعية األصناف التي يتم استالمھا ــ تستند مسئ
  .مستالالمخازن إلى إدارة اإل

  
ـ:وفحص من أربع نسخ مستالــ تقوم إدارة اإلستالم بإعداد تقريرإ  

  .ـ ترسل إلي إدارة المخازن:نسخة 
   إلى إدارة حسابات المخازن - :نسخة 
  . ـ ترسل إلى اإلدارة المالية:نسخة 

 .إداره الفحص و اإلستالم ـ تحتفظ بھا  :خة نس
  

  ـ:ــ تقوم إدارة المخازن بإعداد إذن اإلضافة من ثالث نسخ
  .ـ ترسل إلي إدارة حسابات المخازن :نسخة 

  . ـ ترسل إلى اإلدارة المالية:نسخة        
  .إداره الفحص و اإلستالمـ تحتفظ بھا  :نسخة        

  
  .يل األصناف المضافة بكروت الصنفتسجتقوم إدارة المخازن ب -
  
تقوم إدارة حسابات المخازن بمطابقة محضر الفحص واالستالم مع إذن اإلضافة  -

 .الوارد من إدارة المخازن
  
 .تقوم إدارة حسابات المخازن بالقيد بحسابات المخازن -
  
تقوم اإلدارة المالية بمطابقة فاتورة المورد مع إذن اإلضافة ويتم القيد لحساب  -
 .لموردا
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مكتب                                                                                      نائب مستشار وزير المالية    
مستشار وزير المالية                                                                    مني ھيبه                             / أ  
مصطفي عالم                                                                                       لشئون الفحص الضريبي/ أ  

20

  
  عندما تقوم الشركة بعملية البيع

ات بطلب إلى إدارة المبيعات بطلب لشراء بضائع وتقوم إدارة المبيعيتقدم العميل  -
بالتأكد من توافر البضائع بالمخازن وتقوم إدارة المبيعات بتحرير ألمر بيع معتمد 

  :من أربع نسخ 
 .الماليهإلدارة لترسل  هنسخ -
 .رة المخازننسخة ترسل إلى إدا -
 .نسخة ترسل إلى إدارة حسابات المخازن -
 .نسخة تحفظ في األوامر تحت التنفيذ بإدارة المبيعات  -
 

  :نسخ  اربعالبضاعة طبقا ألمر البيع من تقوم إدارة المخازن بتحرير إذن صرف  -
  .نسخة لإلدارة المالية -
  .نسخة إلدارة حسابات المخازن -
  .بإداره المخازننسخة تحفظ  -
   .ترسل إلداره المبيعات نسخة -
  

  .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  -

 .ث نسخالمبيعات من ثال
 نسخة تسلم للعميل  -
 . ارة المالية قسم حسابات العمالءنسخة إلى اإلد -
 .نسخة إلدارة المبيعات للقيد بدفتر المبيعات -

 .تقوم اإلدارة المالية بالقيد بحساب العميل من واقع فاتورة المبيعات -
 

  إجراءات رقابة عامة 
المخزن ومسئول  يتم جرد المخزون بصفة دورية عن طريق لجنة مكونة من أمين -

  .بإدارة حسابات المخازن وتحت إشراف إدارة المراجعة الداخلية
  

  .وھناك رقابة على تلك النماذج ةـ جميع أذون الصرف واإلضافة للمخازن مسلسل
من تناسب يتم التأمين على المخازن ويتم مراجعة وثيقة التأمين بصفة دورية للتأكد  -

  .المحتفظ بھا بالمخازن القيمة التأمينية مع قيمة البضائع
  المخازن مزودة بأجھزة إطفاء للحريق  -

65



 

 
 نائب مستشار وزير المالية   

  منى ھيبة/ أ 
  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

  عندما تقوم الشركة بعملية الشراء
  

  المالية االداره  إدارة حسابات المخازن  إدارة المخازن  إدارة الفحص و االستالم

  
 

    

 

 محضر فحص و استالم استالم محضر فحص و محضر فحص و استالم طلب الشراء

١ 
٢ 

٣ 

 فاتورة المورد

محضر فحص  ٤
 و أستالم

١ 
٢ 

 اذن اضافة ٣

 القيد بكروت الصنف

 اذن اضافة

 القيد بحسابات المخازن

 اذن اضافة

 فاتورة المورد

 مطابقة اذن االضافة مع فاتورة المورد

 القيد لحساب المورد

23
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 نائب مستشار وزير المالية   

  منى ھيبة/ أ 
  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  مستشار وزير المالية

  لشئون الفحص الضريبى

  تابع المخازن
  عندما تقوم الشركة بعملية البيع

 

  اإلدارة المالية  إدارة حسابات المخازن  إدارة المخازن  إدارة المبيعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ازنــــــمخال

١ 
٢ 

٣ 
 أمر بيع ٤ أمر بيع ٤

 أمر البيع أمر البيع أمر بيع

 أذن صرف

١ 
٢ 

 فاتورة مبيعات ٣

 أمر بيع ٤

١ 
٢ 

٣ 
 أذن صرف ٤

 القيد فى كروت الصنف

 إذن الصرف

مطــابقة امــر البيـع          
 مع اذن صرف المخازن

 القيد بسجالت المخازن

 فاتورة المبيعات

 أذن الصرف

 القيد بحساب العميل

22
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رقم ورقة العملاعد بمعرفةخطوات و إجراءات  المراجعةم

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

واإلدارة المالية .

إختر عينة من فواتير المشتريات من واقع دفتر المشتريات تمثل كل 2
شھور السنة واختبر مايلي :-

طابق فاتورة المورد مع محضر اإلستالم المعد بواسطة إدارة اإلستالم-

طابق محضر اإلستالم مع إذون صرف المخازن مع كرت الصنف-

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

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

طابق عينة من كروت الصنف بإدراة المخازن مع سجالت المخازن 4
بإدارة حسابات المخازن

تحقق من صحة العمليات الحسابية لعينة من كروت الصنف5

تأكد من وجود جرد بصفة دورية للمخازن تحت إشراف إدارة 6
المراجعه الداخليه .

تأكد من وجود رقابة على كل من نماذج أذون الصرف واإلضافة  7
وراجع صحة األرقام المسلسلة لعينة من ھذه النماذج ومن انه يتم 

االحتفاظ بالنماذج التالفة بملفات خاصة.

برنامج فحص إجراءات الرقابة على المخزون

مكتب         
 مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 21

نائب مستشار وزير المالية
أ/ مني ھيبه

أ/ مصطفي عالم
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           مكتب              نائب مستشار وزير المالية                                                                 
   مستشار وزير المالية                     منى هيبة                                                                           /ا
   لشئون الفحص الضريبى                 مصطفى عالم                                                                     /ا

F 
 
  
 

 قائمة فحص مدى االلتزام بمتطلبات العرض واالفصاح
 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية
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  نائب مستشار الوزير                                                                                                  مكتب
  منى هيبه                                                                                                  مستشار وزير الماليه/ أ
 مصطفى عالم                                                                                       لشئون الفحص الضريبى/ أ

فصاح طبقا لمعايير لتزام بمتطلبات العرض واإلقائمة فحص مدى اإل فهرس
  المحاسبة المالية

  
          

    بيــــــــان

لتزام بمتطلبات العرض واألفصاح طبقا قائمة فحص مدى اإل
  لمعايير المحاسبة المالية

F-1 

 F-2   قائمة فحص تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية
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رقم الملف :  رقم التسجيل الضريبي : 

الشكل القانوني :   اسم الشرآة : 
  تاريخ القوائم المالية :    /    /                                

  القائم بعملية الفحص   :

ال ينطبقالنعم

ـ السياسة المتبعة في ترجمة العمالت األجنبية

ـ السياسة المتبعة في معالجة اإليجارات طويلة األجل والشراء التأجير والتعامل بالتقسيط وما يرتبط 
بذلك من فوائد.

السياسة المتبعة في االعتراف باإليراد

نوع العملة التي أعدت على أساسها القوائم المالية

تاريخ الميزانية 

الفترة التي تغطيها القوائم المالية

أرقام المقارنة *

F-1  قائمة فحص مدى إلتزام الشرآات الصناعية بمتطلبات العرض واإلفصاح طبقا لمعايير المحاسبة المصرية

١- هل تم اإلفصاح عن 

غرض المنشأة

شكلها القانوني 

اسم المنشاة 

مالحظاتاإلجابات

ـ السياسة المتبعة في معالجة الضرائب./الضرائب المؤجلة

ـ السياسة المتبعة بالنسبة للعقود طويلة األجل .

ـ السياسة المتبعة في معالجة فروق العملة

ـ السياسة المتبعة في التقييم المحاسبي ( تكلفة تاريخية - جارية - استبدالية- 
إعادة تقييم )

ـ السياسة المتبعة في اإلفصاح عن األحداث الالحقة

٢- هل تم اإلفصاح في اإليضاحات المتممة عن السياسات المحاسبية اآلتية :

ـ سياسة اعداد القاوائم المالية المجمعة ( في حالة الشرآات القابضة)

مكتب         
مستشار وزير المالية   
لشئون الفحص الضريبي 1

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة 

ا/مصطفى عالم

71



ال ينطبقالنعم

ـ السياسة المتبعة في جرد وتقييم المخزون من :ـ البضاعة الجاهزةـ 
الخامات  تحت التشغيل(في سبيل الصنع)

ـ السياسة المتبعة في معالجة تكالييف البحوث والتطوير

ـ السياسة المتبعة في معالجة االصول الغير ملموسة

ـ قيم االراضى والمباني

ـ سياسة المقاصة بين االصول وااللتزامات المالية.

 ٣- هل تم اإلفصاح عن المعلومات اآلتية:*

النقدية وما في حكمها .

ـ األرصدة المستحقة على العمالء وأوراق القبض المتعلقة بالنشاط

ـ األرصدة المستحقة على أعضاء مجلس اإلدارة

ـ بيان األصول غير الملموسة وقيمة آل منها

ـ المخزون السلعى

ـ االرصدة المستحقة على الشرآات التابعة / الشرآات الشقيقة.

ـ قيم االستثمارات األخرى

ـ القيم السوقية لالستثمارات األخرى في حالة اختالفها عن القيم الدفترية.

ـ القيود على ملكية األصول

ـ قيم االستثمارات في آل شرآة شقيقة .

ـ قيم األستثمارات فى آل شرآة تابعة.

ـ قيم مجمع اإلهالك لكل بند
ـ قيم االستثمارات في المشروعات تحت التنفيذ
ـ قيم ارتباط اإلنفاق الرأسمالي للفترات المقبلة

ـ قيم األصول الثابتة األخرى

السياسة المتبعة في معالجة االستثمارات في الشرآات 
القابضة/التابعة/الشقيقة

ـ سياسة االدوات المالية وادرة المخاطر المتعلقة بها ( معيار محاسبة 
مصري ٢٥ ، ٢٦ )

سياسة اعدام القروض والسلفيات غير القابلة للتحصيل
سياسة النقدية وما في حكمها

انخفاض قيمة االصول ( معيار محسبة مصري ٣١)

ـ قيم األالت و المعدات

ـ السياسة المتبعة بالنسبة لحقوق االمتياز

مالحظاتاإلجابات

ـ السياسة المتبعة في تقويم األصول الثابتة وإهالآاتها

مكتب             
مستشار وزير المالية    
لشئون الفحص الضريبي 2

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة

ا/مصطفى عالم
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ال ينطبقالنعم

ـ المعامالت مع االطراف ذوي العالقة
ـ القيمة العادلة لكل مجموعة من االصول المالية وااللتزامات المالية ( معيار 

( ٢٥ ، ٢٦
ـ الظروف المحتملة واالرتباطات التالية ( معيار ٢٨ )

ـ األرباح المحتجزة

ـ عدد وتكلفة أسهم الخزينة .

ـ الجزء الذي لم يدفع من راس المال

ـ االحتياطي القانوني
ـ االحتياطيات األخرى

ـ المدفوع بالزيادة عن القيمة االسمية لراس المال ( وهل تم تحويله
 لالحتياطي )

ـ الحقوق واالمتيازات المتعلقة بتوزيعات األرباح لألسهم الممتازة

ـ متجمع التوزيعات المستحقة ألرباح حملة األسهم الممتازة

ـ الحرآة التي طرأت على حسابات راس المال خالل الفترة

ـ حقوق المساهمين وهل تم اإلفصاح تفصيال عن :

ـ عدد األسهم المصدرة والقيمة االسمية للسهم

ـ ضرائب الدخل / الضرائب المؤجلة

ـ توزيعات مستحقة

ـ مصروفات مستحقة

ـ االلتزامات األخرى والمخصصات بالتفصيل

ـ أقساط االلتزامات طويلة األجل المستحقة خالل العام

ـ التزامات للموردين وأوراق الدفع

ـ أرصدة مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

ارصدة مستحقة للشرآة القابضة / التابعة / الشقيقة .

ـ قروض مضمونة برهن

ـ قروض غير مضمونة برهونات

ـ االلتزامات قصيرة األجل وهل تم تبويبها إلى :

ـ التزامات للبنوك

ـ قروض من الشرآات  القابضة/التابعة / الشقيقة

مالحظاتاإلجابات

ـ  القروض وااللتزامات طويلة األجل وهل تم تحليلها إلى :

مكتب         
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي  3

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة 

ا/مصطفى عالم
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ال ينطبقالنعم

 وهل تم االفصاح فيها عن المعلومات االتية :

وهل تم االفصاح فيها عن المعلومات االتية:* 

تكلفة المبيعات( تكلفة النشاط)

االهالك واالستهالك

الفوائد المدينة .

حاسبات دائنة لدى الشرآات القابضة و التابعة و الشقيقة

احتياطيات
ارباح او( خسائر) مرحلة

أرباح أو( خسائر) العام قبل التوزيع

الفوائد الدائنة .

االيرادات أو المكاسب غير العادية

التزامات طويلة االجل

 المبيعات أو ايرادات النشاط

اصول ثابتة 
مشروعات تحت التنفيذ

استثمارات متداولة
النقدية ومافي حكمها

االلتزامات المتداولة
مخصصات

بنوك سحب على المكشوف

مالحظاتاإلجابات

االصول طويلة االجل 

٤- الميزانية*

الموردن وارصدة دائنة أخرى

قرض قصيرة االجل

حقوق الملكية 
راس المال المدفوع

الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة األجل

قروض من البنوك
قروض من شرآات قابضة وتابعة وشقيقة

٥- قائمة الدخل *
أخرى

الشهرة
استثمارات في شرآات شقيقة وتابعة

األصول األخرى

دفعات مقدمة

االصول المتداولة
المخزون

عمالء ومدينون وأوراق قبض
حسابات مدينة لدى الشرآات القابضة و التابعة والشقيقة

مكتب           
مستشار وزير المالية   
لشئون الفحص الضريبي  4

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة

ا/مصطفى عالم
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ال ينطبقالنعم

اثر التغيير الهام في السياسات المحاسبية وطريقة معالجتها . 

هل تم حساب المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل المدة.

هل تم االفصاح فيها عن :
      ارصدة اول المدة لكل من:

ـ تأثير التغير في السياسات المحاسبية
ـ توزيعات االرباح

_ اصدار اسهم نقدية

          ـ راس المال 
         ـ االحتياطي القانوني 
         ـ احتياطي إعادة التقييم

         ـ أي احتياطيات أخرى ( تذآر تفصيال)
 __ __ __ __ __ __              
__ __ __ __ __ __             
__ __ __ __ __ __             
         ـ األرباح (الخسائر) المرحلة

- صافي ربح الفترة
- المحول لالحتياطي القانوني
- المحول لالحتياطيات األخرى

- فائض (عجز) إعادة تقييم االستثمارات

ـ فائض ( عجز) إعادة تقييم األصول
ـ تأثير التغير في السياسات المحاسبية

ـ توزيعات األرباح
ـ إصدار أسهم نقدية

ـ إصدار أسهم من األرباح المرحلة / االحتياطيات
ـ أرصدة أخر المدة لكل من :

            - راس المال
            - االحتياطي القانوني

            - احتياطي إعادة التقييم
            - أي احتياطيات أخرى(تذآر تفصيال)

                      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 
           - األرباح ( الخسائر)المرحلة

ضرائب الدخل .

صافي ربح او خسارة الفترة .

االعباء غير العادية . 
نتائج المعامالت الهامة مع الشرآة القابضة/التابعة /الشقيقة . 

اثر التغير العام في التقديرات المحاسبية . 

مالحظاتاإلجابات

٦- قائمة التغيير في حقوق الملكية *

هل تم االفصاح عن نصيب السهم في االرباح .
هل تم االفصاح عن النصيب المخفض للسهم في االرباح 

االخطاء الجوهرية وطريقة معالجتها .

ارصدة مستحقة العضاء مجلس االدارة . 
ارصدة مستحقة للشرآة القابضة/التابعة / الشقيقة . 

مكتب           
مستشار وزير المالية   
لشئون الفحص الضريبي 5

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة

ا/مصطفى عالم
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ال ينطبقالنعم
ـ اصدار اسهم من االرباح المرحلة / االحتياطيات

ـ هل تم عرض التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار ؟
ـ وهل تم اإلفصاح عن األنواع الرئيسية إلجمالي المقوضات من 

أنشطة االستثمار؟

ـ وهل تم اإلفصاح عن رقم صافي الربح أو الخسارة وهل تم 
تسوية: المعامالت ذات الطبيعة غير النقدية (اهالآات واستهالآات 

ومخصصات)؟

ـ بنود اإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر المرتبطة بنشاط 
االستثمار أو التمويل

٧-  قائمة التدفقات النقدية *
ـ هل تم عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل باستخدام 

الطريقة المباشرة؟
ـ وهل تم اإلفصاح عن األنواع الرئيسية إلجمالي المقبوضات 

النقدية؟

ـ وهل تم اإلفصاح عن األنواع الرئيسية إلجمالي المدفوعات من
أنشطة االستثمار؟

ـ وصافي التدفقات النقدية ألنشطة االستثمار؟

ـ التغيرات في األصول وااللتزامات المتداولة

ـ وهل تم اإلفصاح عن األنواع الرئيسية إلجمالي المدفوعات النقدية
 ألنشطة التمويل؟

ـ هل تم عرض التدفقات النقدية من أنشطة التمويل؟

مالحظات

ـ وهل تم اإلفصاح عن األنواع الرئيسية إلجمالي المدفوعات 
النقدية وصافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل؟

ـ وهل تم عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل باستخدام 
الطريقة غير المباشرة؟

ـ هل يتفق رقم صافي ربح الفترة الوارد بقائمة التغير في حقوق 
الملكية مع رقم صافي الربح الوارد بقائمة الدخل؟

هل تتفق أرصدة أخر المدة لبنود حقوق الملكية مع األرقام المقابلة 
ـ هل تتفق أرصدة اول المدة لبنود حقوق الملكية مع األرقام 

المقابلة لها في المزانية

اإلجابات

ـ ارصدة اخر المدة لكل من :

ـ راس المال 
ـ االحتياطي القانوني 

ـ احتياطي اعادة التقييم 
ـ أي احتياطيات اخرى ( تذآر تفصيال)

.....................................
....................................
...................................
  ـ األرباح (الخسائر) المرحلة

مكتب           
مستشار وزير المالية   
لشئون الفحص الضريبي 6

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة 

ا/مصطفى عالم
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ال ينطبقالنعم

 

ـ إذا آانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم فهل تم اإلفصاح
عن اثر التغير في هذه السياسة؟

ـ هل تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بشراء اوبيع الحصص 
في الشرآات القابضة/ التابعة الشقيقة/ بشكل منفصل؟

ـ هل تم اإلفصاح عن السياسة المحاسبية المتبعة في تحديد
مكونات النقدية وما في حكمها؟

ـ وهل تم االفصاح عن صافي التدفقات النقدية ألنشطة التمويل؟
ـ هل تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود غيرالعادية

بشكل منفصل؟
ـ هل تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية من الفوائد وتوزيعات األرباح 

المقبوضة والمدفوعة بشكل منفصل؟

ـ وهل تم تبويبها وفقا  لنفس األساس المتبع في الفترات السابقة ؟
ـ هل تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب على

 الدخل بشكل منفصل؟

ـ هل تم االفصاح عن مبلغ التسهيالت المتاحة للمنشأة والتي لم يتم 
استخدامها بعد؟

ـ هل تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية التي تمثل زيادة في طاقة 
التشغيل منفصال عن التدفقات النقدية المطلوبة للمحافظة على طاقة 

التشغيل الحالية؟

مالحظاتاإلجابات

ـ هل حدث تغير في السياسة ؟

ـ هل تم اإلفصاح عن معامالت االستثمار والتمويل غير النقدية في 
مكان أخر في القوائم المالية بخالف قائمة التدفق النقدي؟

ـ هل تم اإلفصاح عن األرصدة الهامة لمبلغ النقدية وما في حكمها 
والتي تحتفظ بها المنشاة وغير المتاحة لالستخدام بواسطة المجموعة؟

ـ هل تتفق المبالغ المبينة في قائمة التدفق النقدي مع البنود المقابلة 
لها والتي تظهر في الميزانية؟

ـ هل تم اإلفصاح عن مكونات النقدية وما في حكمها؟

ـ إذا آانت اإلجابة على السؤال السابق "ال" فهل قامت المنشاة بعرض 
التسوية للمبالغ المبينة في قائمة التدفق النقدي مع البنود المقابلة لها 

والتي تظهر في الميزانية ؟

مكتب            
مستشار وزير المالية   
لشئون الفحص الضريبي 7

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة

ا/مصطفى عالم
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*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.

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

*يذكر في خانة المالحظات ما اذا كان االفصاح قد تم في الميزانية ام في االيضاحات

توقيع الفاحص

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

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

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

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

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

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

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

نتيجة الفحص 

*يذكر في خانة المالحظات ما اذا كان االفصاح قد تم في قائمة الدخل ام في االيضاحات

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

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

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

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

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

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

مكتب            
مستشار وزير المالية    
لشئون الفحص الضريبي 8

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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رقم الملف : رقم التسجيل الضريبي : 

الشكل القانوني : اسم الشرآة :
تاريخ القوائم المالية :    /    /                                

القائم بعملية الفحص 

ال ينطبقالنعم

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؟

ـ هل أشار التقرير إلى مسئولية المراقب عن إبداء الرأي عليها في ضوء 
مراجعته لها؟

فقرة نطاق المراجعة:

قائمة التدفقات النقدية عن المدة من  /  /  إلى  /  /

ـ هل أشار التقرير إلى مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية؟

قائمة الدخل عن المدة من /  /  إلى /  /
قائمة التغير في حقوق الملكية عن المدة من  /  /  إلى  /  /

ـ هل أشار التقرير إلى القوائم المالية التالية:
الميزانية في    /   /

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 عنوان التقرير بعنوان : تقرير مراقب الحسابات؟

ـ هل وجه التقرير إلى السادة مساهمين الشرآة؟

تاريخ الفحص : /    / 

مالحظاتاإلجابات

تاريخ تقرير مراقب الحسابات:     /   / اسم( اسماء ) مراقب (مراقبي) الحسابات ورقم القيد في السجل 

تاريخ الجمعية التي قامت بتعيين مراقب  
/    /

F-2  قائمة فحص تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية

مكتب             
مستشار وزير المالية    
لشئون الفحص الضريبي 9

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة 

ا/مصطفى عالم
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ال ينطبقالنعم

ـ هل أشار المراقب إلى انه حصل على البيانات واإليضاحات التي 
رآها الزمة ألغراض المراجعة؟

فقرة الرأي :

 ـ هل أشار المراقب إلى ما إذا آانت القوائم المالية تعبر في آل 
جوانبها الهامة عن المرآز المالي ونتائج األعمال والتدفقات 

النقدية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ؟

ـ هل أشار تقرير المراقب إلى أن القوائم المالية تتمشى مع 
القوانين واللوائح المصرية؟

ـ هل أشار المراقب إلى تقييمه لسالمة العرض الذي قدمت
 به القوائم المالية؟

مالحظاتاإلجابات

ـ هل أشار المراقب إلى انه قام بتقييم السياسات والقواعد 
المحاسبية المطبقة والتقديرات الهامة التي أعدت بمعرفة اإلدارة؟

ـ هل أشار المراقب إلى انه قام بتخطيط وأداء المراجعة للحصول 
على تأآيد مناسب بان القوائم المالية ال تحتوي على أي تحريفات 

مؤثرة أو جوهرية؟

ـ هل أشار المراقب إلى قيامه بالفحص االختياري للمستندات 
واألدلة المؤيدة للقيم واالفصاحات الواردة بالقوائم المالية؟

ـ هل أشار المراقب إلى انه تمكن من أداء اإلجراءات التي رآها 
ضرورية ألغراض المراجعة؟

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 10

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة 

ا/مصطفى عالم
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ال ينطبقالنعم

ـ هل اشار الى ما اذا آانت البيانات المالية  الواردة بتقرير مجلس االدارة متفق 
مع ماهو وارد بدفاتر المنشأة

اإلجابات

المتطلبات اإللزامية األخرى:

ـ هل صدر تقرير المراقب:
- براي غير متحفظ؟

براي معدل؟
هل يوجه التقرير انتباه القارئ المر معين ؟ ( اذا آانت االجابة نعم) ما هي هذه 

االمور:
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 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 ـ ـ ـ ـ ـ
هل صدر تقرير مراقب الحسابات براي متحفظ؟ ( اذا آانت االجابة نعم) ما هو 

سبب التحفظ؟ 
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 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 ـ ـ ـ ـ 
هل فرضت االدارة قيود على نطاق عمل المراقب؟ ( اذا آانت االجابة نعم ) ما 

هي هذه القيود؟
 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

هل اختلف المراقب مع االدارة حول السياسات المحاسبية المتبعة؟ ( اذا آانت 
االجابة نعم )

ماهي السياسة التي اتبعتها االدارة؟
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 ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

ـ هل أشار المراقب إلى أن الشرآة تمسك حسابات مالية منتظمة؟

هل اشار الى ان البيانات المالية الواردة بتقرير  مجلس االدارة المعد وفقًا 
لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو مثبت 
بدفاتر الشرآة وسجالتها وذلك في الحدود التي تثبت بها تلك البيانات بالدفاتر ؟

ـ هل أشار المراقب إلى أن الشرآة تطبق نظام تكاليف يفي الغرض منه؟
ـ هل أشار الى أن الجرد قد تم بمعرفة االدارة طبقا لالصول المرعية؟

ـ هل أشار الى طريقة تقويم المخزون و ماذا آانت مختلفة عن المتبع في 
السنوات السابقة

في حالة اذا آانت االجابة اختالف طريقة التقويم:                                  أ- 
هل اشار المراقب الى سبب الذي دعا االدارةالى تغيير طريقة تقييم           

المخزون؟                                                                                
  ب ـ ما هو هذا السبب ؟                                                               
   ج ـ هل اشار المراقب الى التأثير الكمي لالختالف في طريقة تقييم              

المخزون على نتائج االعمال ورقم المخزون؟                                       د 
ـ ما هو مقدار هذا التأثير الكمي ؟

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 11

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة

ا/مصطفى عالم
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ال ينطبقالنعم

ما هي ؟
.............................................................................
.............................................................................

ـ هل صدر تقرير المراقب ممتنعا عن إبداء الرأي حول القوائم المالية ؟( إذا آانت 
اإلجابة نعم)

 ما هي أسباب االمتناع؟
 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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ هل صدر تقرير المراقب متضمنا رأيا عكسيا في أن القوائم المالية ال تعبر عن 
المرآز المالي 

ونتيجة األعمال والتدفقات النقدية ؟( إذا آانت اإلجابة نعم) ما هي أسباب ذلك؟ 
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ هل أشار التقرير إلى أحداث الحقه؟ ( إذا آانت اإلجابة نعم) ما هي ؟
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ هل أشار التقرير إلى تعامالت مع األطراف ذوي العالقة ؟ ( إذا آانت اإلجابة نعم) ما 
هي ؟

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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ هل اختلف المراقب مع اإلدارة حول آفاية اإلفصاح في القوائم المالية؟( إذا آانت 
اإلجابة نعم) 

ما هي األمور التي يرى فيها المراقب ضرورة اإلفصاح 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 اختلف المراقب مع اإلدارة حول طرق تطبيق السياسات المحاسبية ؟ ( إذا آانت 
اإلجابة نعم ) ما هي الطريقة التي اتبعتها اإلدارة؟

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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ما هي الطريقة التي أوصى المراقب بإتباعها؟
 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 ـ ـ ـ ـ ـ

مالحظاتاإلجابات

ـ أمور تؤثر على رأي المراقب مثل إصدار رأي متحفظ  أو االمتناع عن إبداء الرأي 
أو إبداء رأي عكس.

ـ ما هي السياسة التي يرى المراقب إتباعها؟

ـ يصدر مراقب الحسابات تقريرا برأي معدل في الحاالت اآلتية:

 ـ أمور ال تؤثر على رأي المراقب مثل حالة توجيه انتباه القارئ 
ألمر معين

مكتب            
مستشار وزير المالية   
لشئون الفحص الضريبي 12

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة

ا/مصطفى عالم
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توقيع الفاحص

نتيجة الفحص 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مكتب             
مستشار وزير المالية     
لشئون الفحص الضريبي 13

 نائب مستشار الوزير
ا/منى هيبة 

ا/مصطفى عالم
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مكتب                     نائب مستشار وزير المالية                                                                      
مستشار وزير المالية                        منى ھيبة                                                                          /ا  
لشئون الفحص الضريبى                   مصطفى عالم                                                                     /ا  

G 
 
 
 

 برنامج مراجعة القوائم المالية
الصناعىالنشاط   
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مكتب                    نائب مستشار الوزير                                                                                                                 
مستشار وزير المالية                                        منى ھيبة                                                                                           / ا  
لشئون الفحص الضريبي       مصطفى عالم                                                                                                                   / ا  

 
 (G)  برنامج 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 

ات و تكلفة المبيعاتالمخزون و المشتري   G-6 

 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
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ھناك رقابة على القيد فى األستاذ العام1
 األرصدة في األستاذ العام صحيحة2
معقولية القيود في األستاذ العام3

اعد بمعرفةرقم ورقة العمل

أوال : الحسابات العامة واألستاذ العام

ھدف المراجعة رقم (١)*
 التحقق من انه يتم عمل المطابقات الالزمة لألساتذة المساعدة مع حساباتھا اإلجمالية 1

باألستاذ العام.

 التحقق من وجود رقابة محكمة على قيود اليومية بما في ذلك سلطة االعتماد.2

 التحقق من انه يوجد فصل سليم في االختصاصات بين الوظائف المختلفة.3

ھدف المراجعة رقم (٢)*

 طابق األرصدة االفتتاحية في األستاذ العام مع أرصدة اإلقفال للعام السابق .1

تأكد من صحة الجمع في األستاذ العام.2

طابق األرصدة الختامية في األستاذ العام مع ميزان المراجعة و القوائم المالية.3

ھدف المراجعة رقم (٣)*

أفحص األستاذ العام وأختبر القيود الشاذة وغير العادية فيه وتأكد من إنھا مؤيدة1
بمستندات ومعتمدة ومرحلة بطريقة صحيحة.

أختبر الترحيل في األستاذ العام بالرجوع إلى اليوميات.2

ثانيا : إجـراءات عامـة

 اإلطالع على محاضر جلسات مجلس اإلدارة وحصر القرارات التي يترتب عليھا أثار 1
مالية.

اإلطالع على محاضر الجمعيات العامة وحصر القرارات الھامة.2

اإلطالع على تقارير المراجعة الداخلية ( إن وجدت ) والتعرف على ما تم بشان ما ورد 3
بھا من مالحظات .

 اإلطالع على تقارير مراقب حسابات الشركة والتعرف على ما تم بشان ما ورد بھا من 4
مالحظات.

خطوات و إجراءات المراجعة

أھداف المراجعة

  (G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-1 الحسابات العامة و األستاذ العام

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C
2E
3A
4V
5O
6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

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*

C,E,Aطابق رصيد أول المدة مع اوراق العمل و القوائم المالية للعام الماضى .1

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

C,E,A

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

األضافات:4
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.

C,E,A

(G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-2األصول الثابتة

أھداف المراجعة
التأكد من أن جميع األصول الثابتة قد تم تسجيلھا بالدفاتر.

التأكد من أن جميع األصول الثابتة المسجلة بالدفاتر المالية موجودة.

خطوات و إجراءات المراجعة

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

التأكد من أن األصول الثابتة مملوكة للشركة فى تاريخ الميزانية و ال يوجد قيد على الملكية.
التأكد من سالمة العرض و كفاية األفصاح بالقوائم المالية.

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 1

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة

األستبعادات:5
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

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

C,E,A

Vراجع صحة احتساب االھالك على عينة األصول .7

تأكد من صحة احتساب الفوائد المرسلة (ان وجدت) مع مراعاة إخطار 8
الزميل الفاحص الضريبي بھا ألخذھا في اإلعتبار.

C,E,A

تأكد من أن االصول المھداة للشركة عولجت معالجة صحيحة وفقا لمعايير 9
المحاسبة المصرية بإحدى الطرق التالية:-.

E

إما قيدھا بالقيمة التذكارية-

القيـد
XXمن حـ/ األصل الثابت

      XXالى حـ/قائمة الدخل

أو يتم تقيمھا بالقيمة العادلة و تثبت بحقوق الملكية-

القيـد
XXمن حـ/ األصل الثابت

      XXالى حـ/حقوق الملكية
أو يتم تقيمھا بالقيمة العادلة و تثبت كإيرادات مؤجلة و تھلك على مدار -

العمر 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

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 2

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة

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

C,E,A

C,E,Aراجع فواتير النفقات الرأسمالية بعد نھاية العام.11

12C,E,A

يتم اإلطالع على عقود االيجار للتأكد من صحة المعالجة المحاسبية و تتم 
المعالجة المحاسبية التالية (طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (٢٠) و 

قانون التأجير التمويلى رقم ٩٥ لسنة 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 حق -
شراء 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 )

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 3

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة

*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)
التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية طبقا لمعايير 13

المحاسبة المصرية.
P 

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 4

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم
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أھالك العام

بيــان      أسم األصل

التكلفة فى أول المدة

األضافات خالل العام

صافى التكلفة فى نھاية العام

األصـــــــول الثـــــابتة

محمع اھالك األستبعادات

مجمع األھالك فى نھاية العام

األستعادات خالل العام

أجمالى التكلفة فى نھاية العام

مجمع اھالك فى أول المدة

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 3

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C
2E
3A
4V
5O
6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة
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 1

.
C,E,A

أحصل على بيان تحليلى باألصول غير الملموسة و طابقه مع ميزان 2
المراجعة و القوائم المالية فى نھايه العام .

Eتأكد من وجود االصل غير الملموس فى تاريخ القوائم المالية.2
C,E,Aتأكد من صحة إثبات االصول غير الملموسة طبقا لما يلى:-3
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 4
لمعايير المحاسبة المصرية و ذلك طبقا لما يلى:-

v

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)] .

C,E,A

إذا كانت الشركة تستخدم طريقة التكلفة يتم التقييم بالتكلفة مخصوما *
منھا:-

 مجمع االستھالك (إن وجد)
 مجمع خسائر اضمحالل القيمة (إن وجد)

خطوات و إجراءات المراجعة

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.

(G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-3األصول غير الملموسة

أھداف المراجعة
التأكد من أن جميع األصول غير الملموسة قد تم تسجيلھا بالدفاتر.

التأكد من أن جميع األصول غير الملموسة المسجلة بالدفاتر المالية موجودة.
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة
تأكد من صحة إحتساب االستھالك لألصول غير الملموسة و ذلك 5

طبقا لما يلى:-
v

* 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 6
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) .

C,E,A

تأكد من أن األصول غير الملموسة المتولدة داخليا القائمة ال تتضمن 7
أية نفقات خالل مرحلة البحوث و من أن كافة النفقات خالل مرحلة 

البحوث تحمل على قائمة الدخل.

C,E,A 

تأكد من صحة احتساب األرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن 8
التصرف في االصل غير الملموس وأنھا محملة علي قائمة الدخل.

A

فى حالة اذا كانت اإلضافات بالعملة االجنبية ، تأكد من إثباتھا بالسعر 9
السائد فى تاريخ المعاملة.

A

التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية طبقا لمعايير 10
المحاسبة المصرية.

P 
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التأكيدات
1C
2E
3A
4V
5O
6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

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 والقوائم الماليه للعام 1
الماضى.

C,E,A

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

C,E,A

E,A,O,Vمطابقة المستخلصات و المستندات المؤيدة مع العقود المبرمة.3

التحقق من فحص و استالم االعمال التي تمت و التأكد من 4
تحويلھا الى أصول ثابتة.

راجع صحة الفوائد المرسملة علي المشروعات وتاكد من انھا 5
تخص قروض خاصة بالمشروعات تحت التنفيذ مع مراعاة 

إخطار الزميل المسئول عن الفحص الضريبي بھا الخذھا في 
االعتبار.

A

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

C,E,A

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

المصروفات  .

C,E,A

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

V

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

P

التأكد من أن المشروعات تحت التنفيذ مملوكة للشركة فى تاريخ الميزانية .
التأكد من سالمة العرض و كفاية اإلفصاح  بالقوائم المالية .

خطوات و إجراءات المراجعة

 (G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-4 المشروعات تحت التنفيذ

التأكد من أن جميع المشروعات تحت التنفيذ قد تم تسجيلھا بالدفاتر.
التأكد من أن جميع المشروعات تحت التنفيذ موجودة و لم تستكمل كأصول ثابتة بعد.

التأكد من أن جميع المشروعات تحت التنفيذ مسجلة بالمبالغ الصحيحة.

أھداف المراجعة

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

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C
2E
3A
4V
5O
6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

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*

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

C,E,A

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

C,E,A

طابق الشھادات بالنسبة لألستثمارات التى لم يصدر بھا حتى 3
تاريخ إعداد القوائم المالية أوراق مالية من جانب الشركات 

التى يساھم فيھا مع المسجل بالدفاتر.

E,O

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

E,O

التأكد من أن اإلستثمارات مملوكة للشركة فى تاريخ الميزانية.
التأكد من سالمة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية.

خطوات و إجراءات المراجعة

(G) برنـامج مراجعـة النشـاط الصنـاعى
G-5 اإلستثمارات فى شركات تابعة و شقيقه

التأكد من أن جميع اإلستثمارات قد تم تسجيلھا بالدفاتر.
التأكد من أن جميع اإلتثمارات المسجلة موجودة.

التأكد من أن جميع اإلتثمارات مسجلة بالمبالغ الصحيحة.

أھداف المراجعة

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

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 1

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم

95



اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة

راجع مستنديا اإلستثمارات المشتراة خالل العام مع 5
المستندات المؤيدة.

C,E,A

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

من بيع األستثمارات.

C,E,A

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

V

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

االطالع على القوائم المالية للشركات التابعة و الشقيقة.-

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

بتوزيع األرباح.

C,E,A

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

C,E,A,V

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

V

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

P

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 2

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C
2E
3A
4V
5O
6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة
تحليـل النسـب*

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

تحليل اإلتجاھات*
راجع تحليل مكونات المخزون من االنتاج التام و تحت التشغيل (مواد-عمالة-1

مصروفات صناعية غير مباشرة) و ذلك بمقارنتة مع السنوات السابقة و أستفسر 
عن سبب اإلنحرافات.

C,E,A

حلل المشتريات على مستوى شھور السنة و قارنھا مع السنوات السابقة و الموازنة 2
التقديرية و المبيعات.

C,E,A

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:
C,E,A,V

المخزون بالكمية-
xx مخزون أول المدة من االنتاج التام  بالكمية

xx + االنتاج التام خالل العام بالكمية
xx - البضاعة المباعة بالكمية

xx رصيد مخزون أخر المدة بالكمية
المخزون بالقيمة-

xx رصيد مخزون أول المدة بالقيمة
xx +المشتريات

xx +تكلفة العمالة المباشرة
xx + المصروفات الصناعية
xx - تكلفة البضاعة المباعة

xx رصيد مخزون أخر المدة بالقيمة
معادلة تكلفة البضاعة المباعة-

xx مخزون أول المدة من االنتاج التام
xx + االنتاج التام خالل العام

xx - مخزون أخر المدة من االنتاج التام
xx تكلفة البضاعة المباعة

التأكد من أن المخزون قد تم تقييمه في نھاية العام وفقا لمعايير المحاسبة .
التأكد من أن المخزون مملوك للشركة بالكامل و ال يوجد قيود على الملكية.

التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية.

خطوات و إجراءات المراجعة

 (G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
  G-6 المخزون و المشتريات و تكلفة المبيعات

التأكد من إكتمال إثبات المخزون و المشتريات و تكلفة المبيعات بالدفاتر.
التأكد من وجود المخزون فى تاريخ الميزانية.

التأكد من أن المخزون و المشتريات و تكلفة المبيعات مدرج بالقيمة الصحيحة.

أھداف المراجعة

مكتب         
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 1

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم

97



اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة
إختبارات القطع*
فى حالة اجراء الجرد فى تاريخ مخالف لتاريخ الميزانية، راجع تسوية بين الكميات 1

فى تاريخ الجرد مع الكميات فى تاريخ الميزانية.
C,E,A

إجر إختبار القطع بين كل من المشتريات و المخزون و تكلفة المبيعات و مرحلة 2
االنتاج (تطبق االجراءات للتحقق من القطع على أخر المعامالت المسجلة فى الفترة 

و أول المعامالت المسجلة فى الفترة الالحقة).

C,E,A

 اختبارات التفاصيل*
C,E,Aطابق رصيد أول المدة مع أوراق عمل و القوائم المالية للعام الماضى .1

C,E,Aطابق رصيد أخر المدة مع ميزان المراجعة و القوائم الماليه فى نھاية العام.2

C,E,Aأحصل على كشوف تقييم المخزون و قم باالتى:3
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).

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.

تأكد من صحة تقييم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيھما أقل (طبقا 4
لمعايير المحاسبة المصرية).

V

طابق الشھادة الواردة من الغير بالكميات المحتفظ بھا كبضاعة أمانة مع كروت 5
صنف بضاعة لدى الغير بالمخازن.

C 

أحصل على بيان بقيمة االصناف الراكدة و التالفة و بطيئة الحركة و تحقق من قيام 6
الشركة بتخفيض ھذة األصناف من قيمة المخزون أخر المدة.

C,E,Aراجع تكلفة مخزون االنتاج التام طبقا لما يلى:7
أ- راجع مستنديا المواد و العمالة و مكونات المصروفات الصناعية العامة.

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.
راجع مستنديا تكلفة المشتريات مع المستندات المؤيدة  ( فواتير الموردين - أوامر 8

التوريد - محضر الفحص واالستالم - أذون اإلضافة ) مع بطاقات الصنف و بطاقة 
مراقبة المخازن.

راجع المنصرف من المخازن (المبيعات / االنتاج التام) مع المستندات المؤيدة مع 9
بطاقة الصنف بالمخازن و بطاقات مراقبة المخازن.

C,E,A

أحصل على بيان باإلعتمادات المستندية المفتوحة و القائمة فى نھاية العام و قم 10
باألتى:

C,E,A

أ- أفحص المستندات المؤيدة لعينة من األعتمادات.
ب- المطابقة مع شھادات البنوك (إن وجدت).

مكتب         
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 2

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة
تحقق من أن أخر البنود التى دخلت أو خرجت من المخازن فى نھاية الفترة قد 11

سجلت صحيحة.
C,E,A

راجع تكلفة المواد الخام و المكونات مع فواتير الموردين و مع أذون اإلضافة الى 12
المخازن.

C,E,A

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

C,E,A

C,E,Aراجع تكلفة العمالة المباشرة الداخلة فى اإلنتاج تحت التشغيل مع المستندات المؤيدة.14

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

C,E,A

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

C,E,A

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

A

C,E,Aراجع المطابقة بين المسجل فى حسابات مراقبة المخزون و بين األستاذ العام.18

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

C,E,A

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

C,E,A

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

C,E,A

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

C,E,A

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

C,E,A

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

C,E,A

C,E,Aتأكد من صحة التجميع على عينة من بطاقات الصنف و بطاقات مراقبة المخازن.25

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

C,E,A

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

C,E,A

مكتب         
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 3

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة
قارن قائمة المخزون فى نھاية العام مع طلبات البيع المتفق عليھا و المبيعات فى 28

بداية العام التالى و المبيعات المتوقعة للعام التالى.
C,E,A

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

C,E,A

C,E,Aراجع القيود فى حسابات تكلفة المبيعات باالستاذ العام مع كشوف االجور المباشرة.30

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

االجور.

C,E,A

Vتأكد من صحة تقييم المخزون طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.32

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

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

P

مكتب         
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 4

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C
2E
3A
4V
5P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

تحليـل النسـب*

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

 اختبارات التفاصيل*

C,E,Aطابق رصيد أول المدة مع أوراق عمل و القوائم المالية للعام الماضى.1

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

C,E

C,E,Aراجع عينة من تكلفة األنتاج تحت التشغيل مع المستندات المؤيدة.3

Eطابق البيان التحليلي مع محاضر جرد اإلنتاج تحت التشغيل.4

 Vتأكد من صحة التقييم طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.5

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

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

P

خطوات و إجراءات المراجعة

التأكد من أن تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل مسجلة بالمبالغ الصحيحة.
التأكد من أن تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل قد تم تقييمھا طبقا لمعايير المحاسبة.

التأكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية.

 (G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى 
  G-7 اإلنتاج تحت التشغيل

أھداف المراجعة
التأكد من أن تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل قد تم تسجيلھا بالدفاتر.

التأكد من أن تكلفة اإلنتاج تحت التشغيل المسجلة بالدفاتر المالية موجودة.

مكتب       
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيداتأھداف المراجعة 
1C
2E

3A

4V
5O
6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة
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 النقدية -
المحصلة.

إفحص نتائج جرد المخازن: قد يشير الى وجود مبيعات غير مسجلة -
بالدفاتر.

حلل المبيعات على مستوى الشھور أو المنتجات أو المناطق الجغرافية -
أو العمالء و قارنھا مع السنة السابقة (إن وجدت).

مقارنة المبيعات و الفوائد و المبالغ األخرى المحملة على حسابات -
العمالء بالفترة (أو الفترات) السابقة و الموازنات التقديرية.

مقارنة التحصيالت و المردودات و الخصم النقدى المسموح به و -
المبالغ 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 (أو -
الفترات) السابقة و الموازنات التقديرية.

(G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-8 العمالء - المبيعات - المردودات - التحصيالت - أوراق القبض

خطوات و إجراءات المراجعة

التحقق من أكتمال اثبات العمالء /المبيعات/المردودات/التحصيالت/أوراق القبض.
التأكد من وجود العمالء و حدوث معامالت المبيعات/المردودات/التحصيالت/أوراق القبض.

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

التأكد من صحة تقييم أرصدة العمالء في نھاية العام طبقا لمعايير المحاسبة.
التأكد من امتالك الشركة ألرصدة العمالء .

التأكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية.

مكتب       
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة
إختيـارات المعقوليـة*

أحسب معادلة كمية المبيعات و طابقھا مع كمية المبيعات المسجلة -
بالدفاتر و أفحص اية فروق .....إن وجدت

xx رصيد المخزون اول المدة
xx+كمية األنتاج خالل العام

xx- رصيد أخر المدة
xxكمية المبيعات المباعة خالل العام

رصيد العمالء أول المدة مضافا اليه المبيعات األجلة مطروحا منة -
التحصيالت النقدية و مطروحا منة مردودات المبيعات و ذلك لتقدير 

رصيد أخر المدة لحسابات العمالء.

xxرصيد العمالء أول المدة
xx + المبيعات األصلية
xx + المتحصالت النقدية
xx - مردودات المبيعات

xxرصيد العمالء أخر المدة

إختبـارات التفاصيـل*

طابق رصيد العمالء أول المدة مع أوراق العمل و القوائم الماليه للعام 1
الماضى .

C,E,A

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

C,E,A

C,E,Aإفحص عقود المبيعات فيما يتعلق بالشروط و األسعار.3
C,E,Aحدد عينة من فواتير المبيعات و قم باإلجراءات التالية:4

أ- راجع األسعار و شروط فاتورة المبيعات مع قوائم األسعار المعتمدة .

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.

مكتب       
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة
حدد عينة من المنصرف من المخازن من واقع كروت الصنف و 5

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

إفحص عينة من المردودات و الخصومات المسموح بھا و إشعارات 6
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

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

C,E,A

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

C,E,A

C,E,Aإفحص عمالء أرصدة دائنة (دفعات مقدمة) قم باالتى:-9
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.

راجع عينة من أرصدة العمالء الرئيسيين فى نھاية العام مع المستندات 10
المؤيدة.

E,A 

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

إبالغھا للفاحص الضريبى.

V

E,A,V,Oمتابعة المتحصالت من العمالء و أوراق القبض فى الفترة الالحقة.12

أختبر ما اذا كانت اجراءات القطع قد تمت على نحو صحيح و ذلك فيما 13
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).

C

أ- 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.

مكتب       
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة
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.

C,E,A,V,Oطابق المتحصالت النقدية مع كشوف حساب البنك و العكس.     

C,E,Aتحقق من صحة إحتساب الفوائد الدائنة و إضافتھا لحساب العمالء .15

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

تأكد من صحة تقييم العمالء طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.17

تأكد من صحة تقييم أرصدة العمالء بأسعار الصرف المعلنة بالبنوك 18
التى تتعامل معھا الشركة فى نھاية العام.

V

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

P

مكتب       
مستشار وزير المالية
لشئون الفحص الضريبي

نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C
2E
3A
4V
5O
6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

تحليـل النسـب*

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

إختبارات التفاصيل

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

C,E,A

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

C,E,A

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

C,E,A

Vتحقق من تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية فى نھاية العام.4

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

P

خطوات و إجراءات المراجعة

(G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-9 النقدية  بالصندوق و لدى البنوك

التأكد من أن جميع األرصدة مسجلة بالدفاتر.
التأكد من وجود النقدية فى تاريخ الميزانية .

التأكد من ان األرصدة مسجلة بالقيم الصحيحة.
التأكد من صحة تقييم أرصدة النقدية وفقا لمعايير المحاسبة .

التأكد من ملكية الشركة ألرصدة النقدية .
التأكد من صحة العرض و اإلفصاح بالقوائم المالية.

أھداف المراجعة

مكتب           
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي

 نائب مستشار الوزير
 ا/منى ھيبة

 ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C

2E

3A

4V

5O

6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعةخطوات و إجراءات  المراجعةم

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 دفع -
محددة من واقع الموازنات التقديرية ومقارنتھا بالدفاتر المالية.

العملية الحسابية اإلجمالية للمبالغ المدفوعة مقدما و المبالغ المؤجلة -
و العملية الحسابية إلستھالك المصروفات المقدمة.

إختبارات التفاصيل*

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

C,E,A

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

C,E,A

 التحقق من سالمة العرض وكفاية االفصاح بالقوائم المالية .

أھداف المراجعة :

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

 التأكد من أن جميع األرصدة المدينة تم تسجيلھا بالدفاتر.

التأكد من وجود المدينون و األرصدة المدينة األخرى

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

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

التأكد من أن المدينون واألرصدة المدينة األخرى مملوكة للشركة .

مكتب         
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 6

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعةخطوات و إجراءات  المراجعةم

قم بفحص عينة من  حسابات المدينون و االرصدة المدينة االخري 3
مع المستندات المؤيدة.

تحقق من صحة احتساب المصروفات المدفوعة مقدما طبقا 4
للمستندات المؤيدة وطبقا للفترة التي تغطيھا ھذه المصروفات.

C,E,A

أحصل علي تحليل بالفوائد المستحقة طبقا لتاريخ كل وديعة و 5
تاريخ استحقاقھا و الفائده الخاصة بھا للتأكد من صحة المبلغ 

المثبت وطابقھا مع ميزان المراجعة في نھاية العام.

C,E,A

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

C,E,A

C,E,Aتابع سداد األرصدة فى الفترة الالحقة .7

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

C,E,A
 

Vتأكد من صحة تقييم األرصدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .9

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

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

P

مكتب         
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 7

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C
2E
3A
4V
5O
6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

تحليـل النسـب*

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

إختبارات التفاصيل*

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

C,E,A

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

C,E,A

C,E,A,Oأفحص مستنديا األرصدة مع المستندات المؤيدة لھا.3

تحقق من الصحة الحسابية للمصروفات المستحقة و راجعھا مع 4
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

 Vالتأكد من صحة تقييم األرصدة طبقا لمعايير المحاسبة الصرية.5

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

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

P

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

خطوات و إجراءات المراجعة

(G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-11 الدائنون و األرصدة دائنة أخرى

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

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

أھداف المراجعة

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

مكتب         
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C

2E

3A

4V

5O

6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

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*

طابق أرصدة الموردين و أوراق الدفع أول المدة مع اوراق العمل و القوائم 1
المالية للعام الماضى.

C,E,A

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

C,E,A

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

E,A,O
 

E,Aحددعينة من أوراق الدفع و أفحصھا مستنديا و تأكد من استالم المورد لھا.4

C,E,A,Oتابع سداد األرصدة فى الفترة الالحقة.5

Vتأكد من صحة تقييم األرصدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.6

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

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

p

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

التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية.

خطوات و إجراءات المراجعة

(G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-12 الموردون و أوراق الدفع

التأكد من اكتمال أثبات أرصدة الموردين و أوراق الدفع.

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

التأكد من صحة إثبات أرصدة الموردين و أوراق الدفع.

أھداف المراجعة

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

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C

2E

3A

4V

5O

6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

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 أساس -

صافى 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 .

(G) برنـامج مراجعـة النشـاط الصنـاعى
G-13 األستثمارات فى أوراق مالية

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

التأكد من أن جميع اإلستثمارات فى أوراق مالية المسجلة بالدفاترموجودة.

خطوات و إجراءات المراجعة

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

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

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

التأكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية .

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 1

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة

أو ( ب ) قيم إعادة التقييم .
أو ( جـ ) التكلفة او القيمه السوقية أيھما أقل .

و تدرج فروق التقييم بقائمة الدخل .

اإلستثمارات الماليه بعد ٢٠٠٧/١/١ ( المعايير 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 فروق-
التقييم ( 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 بالتكلفة-
ناقصاً 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*

طابق رصيد أول المدة مع أوراق العمل و ميزان المراجعة        و1
القوائم المالية للعام الماضى.

C,E,A

أحصل على بيان تحليلى باألرصدة و طابقة مع ميزان المراجعة  و2
القوائم الماليه فى نھاية العام.

C,E,A

C,E,A,Oطابق محضر جرد األستثمارات مع المسجل بالدفاتر المالية.3

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

C,E,A,O

طابق الشھادات بالنسبة لألستثمارات التى لم يصدر بھا حتى تاريخ5
إعداد القوائم المالية أوراق مالية من جانب الشركات التى يساھم فيھا

مع المسجل بالدفاتر.

C,E,A,O

 Cراجع األوراق المالية المشتراة مع المستندات المؤيدة.6

 C,E,Aراجع مبيعات األوراق المالية مع المستندات المؤيدة.7

C,E,Aتأكد من صحة إحتساب األرباح أو الخسائر المحققة.8

Vالتأكد من عدم وجود إضمحالل فى القيمة العادلة لإلستثمارات.9

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

V

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 2

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة

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

P

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 3

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C

2E

3A

4P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

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

C,E,A

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

C,E,A

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

C,E,A

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

C,E,A

C,E,Aحدد موقف الفحص الذي قامت به مأموريات الضرائب .5

Vتأكد من صحة تقييم األرصدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.6

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

P

التأكد من سالمة العرض و كفاية األفصاح بالقوائم المالية .

خطوات و إجراءات المراجعة

 (G) برنامج مراجعة النشاط االصناعى
G-14 الضرائب المؤجلة

التأكد من أن الضريبة المؤجلة قد تم تسجيلھا بالدفاتر.

التأكد من أن الضريبة المؤجلة المسجلة بالدفاتر موجودة .

التأكد من أن الضريبة المؤجلة المسجلة بالدفاتر صحيحة .

أھداف المراجعة

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C

2E

3A

4V

Oالتأكد من أن القروض و التسھيالت اإلئتمانية مملوكة للشركة.5

6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعةخطوات و إجراءات  المراجعةم

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*

طابق رصيد أول المدة مع أوراق العمل وميزان المراجعة     1
والقوائم المالية للعام الماضى.

C,E,A

أحصل علي بيان تحليلي بالقروض والتسھيالت اإلئتمانية و طابقه مع 2
ميزان المراجعة و القوائم المالية في نھاية العام .

C,E,A

راجع عقود القروض و التسھيالت اإلئتمانية لتحديد معدالت الفوائد 3
المتفق عليھا .

C,E,A

تحقق من صحة احتساب الفوائد المستحقة و تحميلھا علي قائمة الدخل 4
.

A

طابق الشھادات الواردة من البنوك أو من الجھه المانحة للقروض و 5
التي توضح البيانات االساسية للقروض و رصيد نھاية العام و 

االقساط المستحقة علي ھذه القروض مع األرصدة الدفترية .

C,E,A,O

(G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-15 القروض و التسھيالت اإلئتمانية

أھداف المراجعة :

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

 التاكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية.

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

التأكد من أن القروض و التسھيالت اإلئتمانية المثبتة بالدفاتر موجودة .

التأكد من أن القروض و التسھيالت اإلئتمانية مسجلة بطريقة صحيحة .

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 5

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعةخطوات و إجراءات  المراجعةم

تحقق من صحة تحديد عالوة اإلصدار و الخصم المتصلة باإلقتراض 6
(فى حالة االقتراض عن طريق اصدار سندات) .

E

تحقق من حساب الفوائد المدينة و المستحقة و إستھالك عالوات 7
اإلصدار و إضافة الخصومات طبقا لمعايير المحاسبة المصرية .

C,E,A

راجع اإلضافات إلي اإلقتراض و إلي كشف حساب البنك مع 8
المستندات المؤيدة .

C,E,A

راجع محاضر جلسات مجالس االدارة للتعرف علي القرارات الخاصة 9
بعمليات االقتراض و طابقھا مع الدفاتر المالية.

C,E,A

تأكد من صحة إحتساب و تبويب أقساط القروض قصيرة األجل ، و 10
أقساط قروض طويلة األجل .

C,E,A,P

C,E,Aالتحقق من ان القروض تم استخدامھا في النشاط.11

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

V

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

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

P

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 6

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C

2E

3A

4V

5O

6P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

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*

C,E,Aطابق رصيد أول المدة مع أوراق العمل و القوائم المالية للعام الماضى .1

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

C,E,A

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

E,A

أحصل على مصادقات على األرصدة الخاصة باألطراف ذات العالقة و 4
طابقھا مع األرصدة الدفترية.

C,E,A,O

التأكد من أن المعامالت الخاصة باألطراف ذوي العالقة تخص الشركة.

التأكد من صحة العرض و كفاية اإلفصاح بالقوائم المالية.

خطوات و إجراءات المراجعة

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

التأكد من جميع المعامالت الخاصة باألطراف ذوى العالقة تم اثباتھا.

التأكد من وجود المعامالت الخاصة باألطراف ذوى العالقة.

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

أھداف المراجعة

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

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 7

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة

تحقق من أن كافة المعامالت مع االطراف ذوى العالقة تتم وفقا للسعر 5
المحايد و بلغ الفاحص الضريبى عن موقف المعامالت التى تؤثر على 

قائمة الدخل وأن ھناك شكوك فى سعر تلك المعامالت(إن وجدت).

C,E,Aتابع تسوية ھذة األرصدة خالل الفترة الالحقة .6

 Eإفحص سجالت المساھمين لتحديد االطراف ذوى العالقة.7

إفحص محاضر إجتماعات الجمعيات العامة و مجلس االدارة و تأكد من 8
عدم وجود ما يشير الى وجود اى معامالت مع االطراف ذوى العالقة 

لم يتم االفصاح عنھا.

C,E,A

تحقق من أن السياسة التي تتبعھا الشركة في تعامالتھا مع االطراف 9
ذوي العالقة تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

C,E,A,V

تأكد من صحة تقييم أرصدة المعامالت مع األطراف ذوى  طبقا لمعايير 10
المحاسبة المصرية.

Vتأكد من صحة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية فى نھاية العام.11

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

P

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 8

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات
1C

2E

3A

4V

5P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

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*

C,E,Aطابق أرصدة أول المدة مع أوراق العمل و القوائم المالية للعام الماضى .1

C,E,Aراجع أرصدة أخر المدة مع ميزان المراجعة و القوائم المالية في نھاية العام.2

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

C,E,A

راجع مستنديا حركة حسابات رأس المال و االحتياطيات و االرباح المرحلة 4
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

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

V

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

P

التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية.

خطوات و إجراءات المراجعة

(G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-17 حقوق الملكية

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

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

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

أھداف المراجعة

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

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم

119



التأكيداتأھداف المراجعة
1C

2E

3A

4P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة

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 مستوى -
شھور السنة و إستفسر عن أسباب اإلختالفات الھامة بين الشھور للبنود 

المختلفة.

C,E,A

قم بمقارنة اإليرادات األخرى على مستوى البنود مع اإليرادات األخرى للعام -
الماضى 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 .

التأكد من أن اإليرادات مسجلة بالقيم الصحيحة.

خطوات و إجراءات المراجعة

 (G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
 G-18  إيرادات أخرى

التأكد من أن جميع اإليرادات قد تم تسجيلھا بالدفاتر.

التأكد من أن اإليرادات المسجلة بالدفاتر موجودة.

التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية.

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 1

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعة خطوات و إجراءات المراجعة

سيـاســات طبقا لمعايير المحاسبة المصرية*

إيراد الفوائد :١
 يتم االعتراف بإيراد الفوائد بقائمة الدخل و فقا ألساس االستحقاق و مبدأ 

تحميل الفوائد المالية بما يخصھا من إيرادات و مصروفات.
إيراد التأجير :٢

يتم اإلعتراف بإيراد التأجير بقائمة الدخل مع أساس القسط الثابت خالل مدة 
عقد التاجير.

إيراد العموالت :٣
يتم االعتراف بإيراد العموالت بقائمة الدخل و فقا الساس االستحقاق.

التوزيعات : ٤
يتم االعتراف بإيراد التوزيعات بقائمة الدخل فى التاريخ الذى ينشأ فية حق 

للشركة فى تحصيل المبلغ.

إختبارات التفاصيل*

C,E,Aطابق البيان التحليلى مع ميزان المراجعة والقوائم المالية في نھاية العام .١

C,E,A افحص عينة من اإليرادات األخرى مع المستندات المؤيدة لھا.٢

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

C,E,A

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

C,E,A

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

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

P

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي 2

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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التأكيدات 
1C
2E
3A
4P

اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعةخطوات و إجراءات  المراجعةم

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 العام -

الماضي و االستفسار عن اسباب األختالف الھامة إن (وجدت) و 
اطلع علي المستندات التي تؤيد صحة المبالغ المثبتة.

C,E,A

حلل المصروفات علي مستوي البنود و علي مستوي شھور السنة و -
استفسر عن أسباب االختالفات الھامة بين الشھور للبنود المختلفة و 

اطلع علي المستندات المؤيدة لصحة ھذا االختالف.

C,E,A

إختبارات المعقولية*

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

C,E,Aالفوائد و المصروفات التمويلية:2
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 ).

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 .

التأكد من صحة العرض و كفاية االفصاح بالقوائم المالية.

أھداف المراجعة :

 (G) برنامج مراجعة النشاط الصناعى
G-19 المصروفات األدارية و العمومية

التأكد من جميع المصروفات قد تم تسجيلھا بالدفاتر.
التأكد من أن  المصروفات المسجلة بالدفاتر موجودة.

التأكد من ان المصروفات مسجلة بالقيم الصحيحة لھا .

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 3

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعةخطوات و إجراءات  المراجعةم

إختبارات التفاصيل*

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

C,E,A

قم بفحص البنود الھامة بذاتھا و الشاذة من خالل إختيار عينة من 2
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 .
األجور و المرتبات3

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  .
أحصل علي بيان بالمبالغ التي حصل عليھا أعضاء مجلس االدارة 4

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 .

C,A,E

أفحص المصروفات بعد تاريخ الميزانية للتحقق من أن المصروفات 5
التي تخص العام قد تم تسجيلھا.

C,A,E

تاكد من صحة احتساب فروق العملة و ذلك بفحص فروق العملة 6
الدائنة و المدينة الناتجة عن تقييم أرصدة أخر المدة و فروق العملة 

المحققه خالل العام .

C,A,E

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 4

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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اعد بمعرفةرقم ورقة العملھدف المراجعةخطوات و إجراءات  المراجعةم

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

القـيد
xxمن حـ/ مصروف االيجار

                    xxالى حـ/  المؤجر / البنك
8

تأكد من صحة تقييم المعامالت بالعمالت االجنبية في تاريخ المعاملة.
V

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

P

مكتب        
مستشار وزير المالية 
لشئون الفحص الضريبي 5

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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 نائب مستشار وزير المالية                                                                           مكتب
منى ھيبة                                                                             مستشار وزير المالية/ا  
مصطفى عالم                                                                       لشئون الفحص الضريبى/ا  

H  
  
  

 
وراق العمل أنموذج   
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رقم البند باالقرار / ....................................

اشاري البيانجزئيجزئي كلي
ورقة العمل

التوقيعالتاريخ

اعد بمعرفة 

روجع بمعرفة 

اعتمد بمعرفة

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

 ورقـــــة عمــــــل 

ملخص مراجعة البند

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

H - 1

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

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

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

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

السنة المالية / ........................................

الممول / ...............................................
رقم الملف الضريبي / .................................

مكتب            
مستشار وزير المالية    
لشئون الفحص الضريبي

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم
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التكلفة فى أول المدة

األضافات خالل العام

H - 2

محمع اھالك األستبعادات

مجمع األھالك فى نھاية العام

صافى التكلفة فى نھاية العام

األستعادات خالل العام

أجمالى التكلفة فى نھاية العام

مجمع اھالك فى أول المدة

أھالك العام

األصـــــــول الثـــــابتة

بيــان      أسم األصل

مكتب            
مستشار وزير المالية   
لشئون الفحص الضريبي

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة

ا/مصطفى عالم
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مكتب                                                                  نائب مستشار وزير المالية                           
مستشار وزير المالية                          منى ھيبة                                                                         /ا  
لشئون الفحص الضريبى                   مصطفى عالم                                                                     /ا  

I 
 
 

1-I  طبيق معايير المحاسبة   تتقرير فحص  و مدى التزامة ب  
  . المصرية       

  
2-I ة ـراجعـد مـارعنــعتبي اإلـا فـذھـخأب ـواجــاط الـملخص بالنق  

 قرار الضريبياإل     
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التوقيعالتاريخ
اعد بمعرفة 

روجع بمعرفة 
اعتمد بمعرفة

 1ـ القوائم المالية المعدة بمعرفة الشركة متفقة مع معايير المحاسبة المصرية 
مالحظات 

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

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

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

 I -1 تقرير فحص  ومدى التزامه بتطبيق معايير المحاسبة المصرية 

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

اسم الشركـــة :
رقم الملف الضريبي:

السنة الماليـــة :

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

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

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

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

النتيجة 

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

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

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

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

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

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

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

مكتب           
مستشار وزير المالية   
لشئون الفحص الضريبي

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم

129

Administrator
Text Box
الممول



...........................................................................................: اسم الشركة
.........................................................................................: السنة المالية

مالحظات 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

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

مالحظات القوائم المالية

I -2 النقاط الواجب اخذھا في االعتبار عند مراجعة االقرار الضريبي 

حسابات دائنة مستحقة للشركات القابضة والتابعة والشقيقة

قروض قصيرة االجل

الجزء المستحق خالل سنة من القروض طويلة االجل

مجموع االلتزامات المتداولة 

( صافي االصول او االلتزامات المتداولة ) راس المال العامل

اجمالي االستثمار 
يتم تمويله على النحو التالي 

حقوق المساھمين 

راس المال المدفوع

االحتياطيات

ارباح او ( خسائر ) مرحلة 

العام قبل التوزيع  ( خسائر ) ارباح او

اجمالي حقوق المساھمين 

االلتزامات طويلة االجل 

قروض من البنوك

قروض من شركات قابضة وتابعة وشقيقة

اخرى

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم
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...........................................................................................: اسم الشركة
.........................................................................................: السنة المالية

مالحظات القوائم المالية

I -2 النقاط الواجب اخذھا في االعتبار عند مراجعة االقرار الضريبي 

  2ــ قائمة الدخــــــل

االيرادات / المبيعات

الحصول على االيراد / تكلفة المبيعات

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

مكتب          
مستشار وزير المالية  
لشئون الفحص الضريبي

 نائب مستشار الوزير
ا/منى ھيبة 

ا/مصطفى عالم
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مكتب                    نائب مستشار وزير المالية                                                                          
مستشار وزير المالية                        منى ھيبة                                                                          /ا  
يلشئون الفحص الضريب                       مصطفى عالم                                                                 /ا  

J 
 
 
 
الضريبي  اإلقراربرنامج مراجعة   
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مكتب                                                                                                                                   نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                                                                                                                               منى ھيبة       /ا  
لشئون الفحص الضريبي                         مصطفى عالم                                                                                                 /ا  

 )J ( الضريبي اإلقراربرنامج مراجعة  

  J-1 الضريبيالموقف 

J-2 اإليرادات 

3 -J  تكاليف النشاط  

4 -J  مصروفات البيع والتوزيع  

5 -J  حقوق الملكية  

6 -J  الثابتة األصول  

7 -J  الضريبة علي الدخل و الضريبة المؤجلة بقائمة الدخل  

8- J  و العمومية اإلداريةالمصروفات  

9- J المخصصات  

10-J  األجلقصيرة و طويلة  أنواعھاالقروض و السلفيات علي اختالف 

J-11 يالمالية المقيدة من سوق األوراق المالية المصرية الت تناتج االستثمارا     

.يمةتحصل عليھا األشخاص االعتبارية المق                 
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مكتب                                                                                                                                   نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                                                                                                                               منى ھيبة       /ا  
لشئون الفحص الضريبي                         مصطفى عالم                                                                                                 /ا  

 J-12 ناتج التعامل عنأرباح أو خسائر العمليات و الفروع و العوائد و التوزيعات و                     

    األوراق المالية التي تحصل عليھا الشركات المقيمة من الخارج

 J-13المدينون و الحسابات المدينة األخرى              

1 4-J  األخرىالدائنون و الحسابات الدائنة   

  J-15التعامالت مع األشخاص المرتبطة  

16-J الخسائر المرحلة 

 J-17اإلعفاءات الضريبية 

 J-18بيانات أخري متممة لإلقرار  
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الفترة محل الدراسة/االســــــــــم /

العنــــــــــــــــــوان /رقم التسجيل /

الكيان القانونـــــــي /رقم المـــــلف /

الفـــــــــــــــــــروع /النشــــــــــــاط /

رقم ورقة العمل:

أخريضريبة دمغةتسويات كسب العملضريبة اموالضريبة مبيعاتالبيان

أخرسنة فحص

وعاء أخر سنة فحص

أخر سنة ربط

اساس الربط

وعاء أخر ربط

اخر إجراء

مدير الفحصالمراجعالمامور

J -1 الموقف لضريبي
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الفترة محل الدراسة  /االســــــــــم /
العنــــــــــــــــــوان /رقم التسجيل /

الكيان القانونـــــــي /رقم المـــــلف /
الفـــــــــــــــــــروع /النشــــــــــــاط /

رقم ورقة العمل:

مالحظاتجھة الفصلالبند محل الخالفنوع الضريبةم

رفضاجابة

مدير الفحصالمراجعالمامور

أھم نقاط الخالف في السنوات السابقة من واقع االعتراض / التظلم / لجنة داخلية / لجنة طعن

نتيجة الفحص
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مكتب                                                                                                                                                          نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                                            منى ھيبة                                                                                                                     /ا  
لشئون الفحص الضريبي                                    مصطفى عالم                                                                                                                   /ا  

1

  )J ( الضريبي اإلقراربرنامج مراجعة   
  النشاط الصناعي

 J-2اإليرادات   
  

  : أسم الشركة
  :رقم الملف الضريبي

  ١٠٤،  ١٠١: بنود مراجعة اإلقرار 
  : في المنتھيةالمالية  السنة

  

  إجراءات المراجعة 
  إيرادات النشاط -١
     ومردودات المسموح به   مـوالخص النشاط   مبيعات  بيان بكمية وقيمة  على  احصل ١-١  

  .نة مبوبا حسب نوع المنتج أو الصنفـعلى مستوى شھور السعات ـالمبي        

  مع نفس واإليضاحات بالقوائم المالية  القوائم المالية ميزان المراجعة و طابق البيان مع   ٢- ١

  .البيانات للعام السابق ان وجد        

  أسباب ذلك من على مستوى شھور السنة واستفسر عن افات حدد أھم المتغيرات واالنحر  ٣ - ١

  .الشركة      

  والبنود ذات  افحص عينة مستندية للشھور التي أسفرت عن انحرافات في القيمة والكمية ٤ - ١

  : وتحقق من اآلتي   األھمية النسبية من حيث الكمية والقيمة     

 المبيعات مؤيدة بفواتير ضريبية  -

 لحسابية بالفواتير الضريبية صحة العمليات ا -

 التزام الشركة بأحكام الضريبة العامة على المبيعات -

 مطابقة الكميات المباعة الواردة بالفواتير مع بطاقات الصنف  -

 .طريقة سداد قيمة المبيعات  -

  في حالة ما إذا كانت النسبة الغالبة لطريقة سداد قيمة المبيعات نقداً يتم اتخاذ اإلجراءات    ٥ - ١

  :اآلتية        

 . السياسات المتبعة في تحصيل المبيعاتاحصل من الشركة على  -

 .السياسات المتبعةقارن أسعار البيع النقدي من واقع الفواتير مع  -
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مكتب                                                                                                                                                          نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                                            منى ھيبة                                                                                                                     /ا  
لشئون الفحص الضريبي                                    مصطفى عالم                                                                                                                   /ا  

2

سياسة البيع  ثبات من من عمالء البيع النقدي للتأكد متنوعة الفحص المستندي لعينة -

 .النقدي

 .تطبيقهتحقق من صحة الخصم المسموح به وسياسة  -

  :مردودات المبيعات تحقق من اآلتي   ٦ - ١

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 -

  .بالدفاتر سبيةة المعالجات المحااإلطالع على أشعارات الخصم بحسابات العمالء وصح  -

   الدخل وذلك بمراجعة   بقائمة  عات التي تخص السنة الماليةــمن إدراج كافة المبي  تحقق ٧- ١

  .تسلسل أرقام فواتير المبيعات      

  احصل على بيان بمعادلة اإلنتاج على مستوى السنة مبوبة حسب كل   ٨ - ١

  : اآلتية  منتج أو صنف يتضمن البيانات         

  )في أول السنة المالية ( رصيد أول المدة بالكمية  -           

 السنة  خاللكمية اإلنتاج  -

 السنة  خاللالكمية المباعة  -

 )في أخر السنة المالية ( رصيد أخر المدة بالكمية  -

ر ـــالتام أخ اإلنتاج ومحاضر جرد  الكميات المباعةطابق البيان مع بطاقات الصنف وتقرير  ٩ – ١

الفروق الناتجة وحدد األثر على  واستفسر وافحص مستنديا  –إن وجدت  –المدة وحدد الفروق 

 . الوعاء الضريبي

  

   األخرى اإليرادات -٢
  .احصل على بيان تحليلي بقيمة االيرادات االخرى حسب طبيعتھا ١-٢  

   .ضاحات القوائم المالية وإي القوائم المالية ميزان المراجعة و طابق البيان التحليلي مع ٢-٢  

  :من خالل االتى على سبيل المثال  األخرى اإليرادات واكتمال التحقق من صحة ٣-٢  

  االعتراف باإليراد بقائمة الدخل على أساس القسط الثابت خالل مدة عقد ( إيراد التأجير  -

  ) .اإليجار 

  ) .االعتراف باإليراد وفقا ألساس االستحقاق ( إيراد الفوائد  -

   ) .االعتراف باإليراد وفقا ألساس االستحقاق ( إيراد العموالت  -

  لعينة من االيرادات االخرى  المستندىالفحص  ٤-٢  

  تحقق من صحة المعالجة الضريبي لكل ايراد حسب طبيعته باالقرار الضريبي  ٥-٢  
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مكتب                                                                                                                                                          نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                                            منى ھيبة                                                                                                                     /ا  
لشئون الفحص الضريبي                                    مصطفى عالم                                                                                                                   /ا  

3

  
  نشاط التأجير التمويلي  - ٣

فى شأن  ١٩٩٥لسنة  ٩٥ويلي طبقا ألحكام القانون رقم إذا كانت الشركة تباشر نشاط التأجير التم

التأجير التمويلي يرجع فى ذلك للقواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي طبقا 

  .ألحكام ھذا القانون 
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رقم ورقة العمل:

عام ........عام ........

اجمالى المبيعات
يخصم منة

خصم مسموح بة
مردودات المبيعات

اجمالى المبيعات
يخصم منة

خصم مسموح بة
مردودات المبيعات

عموالت
مقابل خدمات أخرى ( استشارات ، تركيب ، .....)

إتاوات
أخرى

مالحظات                

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

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

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

مدير فحصمراجعمامور

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

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

اإلجمالي ( يرحل للبند ١٠١ باالقرار الضريبي )

شركة

الرأي

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

بند رقم ١٠١ باإلقرار الضريبي ( تحليل إيرادات النشاط الصناعي)

بيان

صافى إيرادات النشاط

إيرادات تشغيل أخرى غير متصلة بالنشاط الرئيسي

مبيعات سلع مصنعة ( بالصافي )

مبيعات سلع مشتراة ( بالصافي )
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شركة

رقم ورقة العمل:

عام ........عام ........بيان

االيرادات االخرى
االرباح الراسمالية

التعويضات 
ارباح اعادة تقييم العمالت االجنبية

ارباح ناتج تقييم االستثمارات المتداولة
عوائد دائنة

اخرى

اإلجمالي ( يرحل للبند ١٠٤ باالقرار الضريبي )

          

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

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

......................................................................................
مدير فحصمراجعمامور

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

بند رقم ١٠٤ باإلقرار الضريبي ( تحليل اإليرادات االخرى)

الرأي

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

......................................................................................
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مكتب                                                                                                                                        نائب مستشار الوزير  
لمالية مستشار وزير ا                        منى ھيبة                                                                                                                     /ا  
لشئون الفحص الضريبي              مصطفى عالم                                                                                                                   / ا  

1

)J(  الضريبي اإلقراربرنامج مراجعة   
   النشاط الصناعي

J-3 المخزون والمشتريات وتكلفة المبيعات   
  

  : أسم الشركة
  :الضريبي :اإلقرار

   ١٠٢: بنود مراجعة اإلقرار 
  :في المنتھيةالمالية  السنة

  
  إجراءات المراجعة

  :اآلتيةاحصل على بيان تفصيلي بتكلفة المبيعات يتضمن البيانات  - ١

   اإلنتاجتكلفة   
 تكلفة المشتريات خالل العام  •

 والمرتبات وما في حكمھا  األجور •

 اإلنتاجاالھالكات المتعلقة بتكلفة  •

 باإلنتاجمتعلقة  أخرىتكاليف  •

 )المدة  أولرصيد  -المدة   أخررصيد (  اإلنتاجالتغير في مخزون الخامات ومستلزمات  •
  

  البضاعة المباعةتكلفة 
 اإلنتاجتكلفة  •

 )المدة  أولرصيد  - المدة   أخررصيد ( تحت التشغيل  اإلنتاجتغير في مخزون ال •

 )المدة  أولرصيد  –المدة  أخررصيد ( التام  اإلنتاجالتغير في مخزون  •

 بغرض البيع خالل العام بضائعتكلفة  •

   .و االفصاحات بالقوائم المالية طابق البيان مع ميزان المراجعة والقوائم المالية - ٢

البضائع بغرض البيع خالل العام للتحقق تكلفة المشتريات و تكلفة لمستندي لعينة منالفحص ا - ٣

 :اآلتيمن 

( مؤيدة بفواتير ومستندات ضريبية  وتكلفة البضائع بغرض البيع تكلفة المشتريات أن •

 )الجمركي  اإلفراجشھادات  ،الشراءفواتير 
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مكتب                                                                                                                                        نائب مستشار الوزير  
لمالية مستشار وزير ا                        منى ھيبة                                                                                                                     /ا  
لشئون الفحص الضريبي              مصطفى عالم                                                                                                                   / ا  

2

لبيع المستوردة من البضائع بغرض اتكلفة صحة حصر وتحديد تكلفة المشتريات و •

 ...) .مخصصات –فروق عملة ( الخارج وعدم تضمينھا أي تكاليف تقديرية 

 . المحددة من قبل المصلحةالتحقق من أسعار تحويل العملة ومطابقتھا مع األسعار  •

 من صحة العمليات الحسابية لفواتير الشراء والمستندات المؤيدة  تأكد •

 سداد مستحقات الموردين أسلوب •

 .ة بيانات الخصم والتحصيل مع بيانات المشتريات المستوردةمطابق •

 .التحقق من التزام الشركة بأحكام الخصم من المنبع •

مع بطاقات الصنف من خالل مطابقة  والبضائع بغرض البيع لمشترياتلطابق عينة الفحص  - ٤

  . للمخازن اإلضافة أذونفواتير الشراء ومحاضر الفحص واالستالم مع 

صرف  أذونسياسة تسعير المنصرف من المخازن بمراجعة عينة من تحقق من ثبات  - ٥

 .المخازن مع بطاقات الصنف

 .التحقق من التسلسل الرقمي ألذون اإلضافة والصرف - ٦

 :اآلتية اإلجراءاتاحصل على كشوف الجرد السنوية واتخذ  - ٧

 .بطاقات الصنفبالكميات  أرصدةطابق الكميات الواردة بكشوف الجرد السنوية مع  −

الفروق بين الكميات الواردة بكشوف الجرد الفعلية والكميات  أسبابى وافحص تحر −

 .الدفترية ببطاقات الصنف

احصل على قوائم تسعير المخزون موضحا بھا التكلفة الدفترية وصافي القيمة البيعية واتخذ  - ٨

   :اآلتية اإلجراءات

 أولصنف  اجاإلنتتحقق من صحة التكلفة الدفترية بفحص عينة مستندية لبطاقات  −

المتغيرة ( توزيع التكاليف غير المباشرة  أسسوالتعرف على  األصنافلبعض 

 ) والثابتة 

الفرق بين ( من التكلفة الدفترية  بأقلحدد كافة الفروق الناتجة عن تقييم المخزون  −

 )القيمة البيعية والتكلفة الدفترية 

 المدة  أخرتحقق من ثبات سياسة تقييم المخزون  −

 ئم المخزون مع القوائم الماليةطابق قوا −

بطيئة الحركة والتي تم تحميل  واألصنافالراكدة  أوالتالفة  باألصنافاحصل على بيان  - ٩

  قيمتھا على قائمة الدخل 

     السنة المالية قد تم تحميلھا بالمنصرف من المخازن وذلك عن طريق  أنحقق من ت -١٠

 )في السنة المالية التالية  واإلضافةالصرف  أذونن بمراجعة عينة م( باختبارات القطع القيام    
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مكتب                                                                                                                                        نائب مستشار الوزير  
لمالية مستشار وزير ا                        منى ھيبة                                                                                                                     /ا  
لشئون الفحص الضريبي              مصطفى عالم                                                                                                                   / ا  

3

   :لالتيالضريبي  باإلقرارالضريبي وتحقق من صحة المعالجة  األثرحدد  -١١   

 .األقل األثرالتغيرات في السياسات المحاسبية مع اعتماد السياسة ذات  −

 )ة الدفترية الفرق بين القيمة البيعية والتكلف( تقييم المخزون بصافي القيمة البيعية  −

 بطيئة الحركة واألصنافالتالفة والراكدة  األصنافقيمة  −

  التي تتضمنھا تكاليف المبيعات طبقا لبنودھا على مستوى  التشغيلحلل التكاليف ومصروفات  -١٢  

   :اآلتية اإلجراءاتشھور السنة واتخذ         

  نفس البيانات للعام السابقطابق التحليل مع ميزان المراجعة والقوائم المالية و ١-١٢    

  ذلك  أسبابالمتغيرات واالنحرافات على مستوى شھور السنة واستفسر عن  أھم حدد ٢-١٢    

  والبنود ذات األھمية النسبية فى  عن انحرافات أسفرتافحص عينة مستندية للبنود التي  ٣-١٢    

   :اآلتيوتحقق من  القيمة         

 بنود التكاليف مؤيدة بمستندات وفواتير ضريبية  أن •

 صحة العمليات الحسابية  •

 الخصم من المنبع بأحكامالتزام الشركة  •

 سداد مستحقات الموردين أسلوب •

  لتدخل في المقارنة غير المؤيدة مستنديا  األخرىحدد قيمة التكاليف ومصروفات التشغيل  ٤-١٢   

  إذا كانت  المؤيدة مستنديا واإلداريةمن المصروفات العمومية %  ٧  الـنسبة  عند حساب          

   .بمستندات  إثباتھاالعرف على  والمصروفات األخرى التي لم يجر ھذه التكاليف          

  غير المؤيدة مستنديا األخرىالضريبي للتكاليف ومصروفات التشغيل  األثرحدد  ٥-١٢   

  :يتم مراعاة ما يلي  مقيممقابل خدمات لغير  أو تاواتإما تضمنت تكلفة المبيعات  إذا ٦-١٢  
  

   :المدفوعة اإلتاوات ١-٦-١٢      
  تكون  أن شريطةاالتفاقية في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق  -          

  .المبالغ المدفوعة للمالك المستفيد             

ب ازدواج ض - ة تجن ود اتفاقي دم وج ة ع ي حال انون ف دد بالق عر المح ق الس تم تطبي ريبي ي

 %.٢٠بسعر 

  

  مالحظة ھامة 
بة  اواتبالنس ميم  لإلت ل تص ارج مقاب دفع للخ ي ت دم  أوالت تلزم لع ناعة يس ة الص ة لخدم وق معرف حق

وزير المختص بالصناعة التي تكون  صدورخضوعھا للضريبة  قرار من وزير المالية باالتفاق مع ال

  .ة الصناعةفيھا حقوق المعرفة لخدم
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مكتب                                                                                                                                        نائب مستشار الوزير  
لمالية مستشار وزير ا                        منى ھيبة                                                                                                                     /ا  
لشئون الفحص الضريبي              مصطفى عالم                                                                                                                   / ا  

4

   :الخدماتمقابل  ٢-٦-١٢

  : ال تعد الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات 

  -االشتراك في المعارض والمؤتمرات –التدريب  –التامين  –الشحن  –النقل أو النولون ( 

  )اإلعالن والترويج المباشر  –القيد في البورصات العالمية    

  تقديم االتفاقية شريطة ريبي يتم تطبيق في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ض -

  .سداد المقابلجدية  المستندات التي تثبت ارتباط ھذه الخدمة بالنشاط و    

انون  - دد بالق عر المح ق الس تم تطبي ب ازدواج ضريبي ي ة تجن ود اتفاقي دم وج ة ع ي حال ف

 %.٢٠بسعر 

اجخطوط  أو تآال أوتكلفة استئجار معدات  –ما تضمنت تكلفة المبيعات  إذا ٧-١٢ بموجب ... .أو إنت

   :اآلتيتمويلي يجب التحقق من  تأجير عقود

ع مع  التأجيركان عقد  إذاما  ادةالتمويلي ينطوي على عملية البي تئجار  إع وم المؤجر ( االس أجيريق  بت

تأجرالمؤجر من  إلىملكيته  آلتويكون ھذا المال قد  مستأجر إلىمال  اذة  المس د يتوقف نف بموجب عق

  )تمويلي  تأجيرعقد  إبرام على

  

تج  الرأسماليةالخسائر  أو األرباحتصحيح للوعاء الضريبي بقيمة  إجراءيجب  في ھذه الحالة والتي تن

ة  ة الدفتري ع وصافي القيم ين ثمن البي رق ب اتر  لألصلعن الف ضمن  أدرجتوالتي  المستأجرفي دف

ة القوائم المالي ات ب اح الرأ االلتزام ة األرب ع خصم قيم ايير م ا لمع دخل طبق ة ال ة بقائم مالية المدرج س

  .المحاسبة المصرية من الوعاء الضريبي

  بقائمة الدخل  رجتدأالسنة المالية قد تكاليف ومصروفات النشاط التي تخص  أنتحقق من  -١٣

   :اآلتية اإلجراءاتوذلك عن طريق      

   .األرقاموصرف المخازن مسلسلة  إضافة أذونالتحقق من  -      

   .التحقق من صحة المصروفات المستحقة -      

  اخطر الشعبة المختصة بكسب العمل بقيمة األجور والمرتبات وما في حكمھا وقيمة المزايا  -١٤

  .النقدية والعينية      
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شركة

رقم ورقة العمل:

عام ........عام ........بيان
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 
١٠٢ باالقرار الضريبي ) يرحل للبند ) تكلفة المبيعات

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

مدير فحصمراجعمامور

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

الرأي

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

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

5

147

Administrator
Text Box
جدول رقم 731



 شركة :
رقم الملف الضريبى :

السنوات :

رقم ورقة العمل:(جدول رقم ٧٣٢ من قائمة الدخل)

عام ........عام ........بيان

اجور عاملين

اجور مستشارين

اى تكاليف اخرى مباشرة

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

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

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

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

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

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

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

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

تكلفة المبيعات ( يرحل للبند ١٠٢ باالقرار الضريبي )
                مالحظات

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

مدير فحصمراجعمامور

بند رقم ١٠٢ (جدول
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مكتب                                                                                                                             نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                                               منى ھيبة                                                                                 /ا  
لشئون الفحص الضريبي       مصطفى عالم                                                                                                              /ا  

1

)J ( برنامج مراجعة اإلقرار الضريبي  
  نشاط صناعي

  J- 4 مصروفات البيع والتوزيع  
  

  :أسم الشركة 
  :رقم الملف الضريبي

  : بنود مراجعة اإلقرار 
  :السنة المالية المنتھية في 

  
 إجراءات المراجعة 

 
  احصل على بيان تحليلي بمصروفات البيع والتوزيع على مستوى شھور السنة مبوبة  - ١

  .حسب طبيعة كل مصروف   

 .طابق البيان مع ميزان المراجعة والقوائم المالية - ٢

  حدد أھم المتغيرات واالنحرافات على مستوى شھور السنة واستفسر عن أسباب ذلك من  - ٣

 .الشركة   

  والبنود ذات األھمية النسبية فى افحص عينة مستندية للشھور التي أسفرت عن انحرافات  - ٤

 :وتحقق من اآلتي ة القيم   

  .أن المصروفات مؤيدة بمستندات وفواتير ضريبية  -

 .صحة العمليات الحسابية  -

 .التزام الشركة بأحكام الخصم من المنبع -

  والئحتة التنفيذية في  ١٩٨٠لسنة  ١١١تحقق من التزام الشركة بقانون ضريبة الدمغة رقم  -٥

  اإلعالنات التي تجريھا الشركة مع إخطار  شان سداد الضريبة في المواعيد القانونية على   

 .المأمورية المختصة باألرصدة المستحقة والتي لم يتم توريدھا   

 :بالنسبة لتكلفة مصروفات الدعاية واإلعالن والترويج التي تتم في الخارج تحقق من اآلتي  - ٦

  .أن يكون اإلعالن والترويج مباشر و باسم الشركة  -

 .ارتباط ذلك بنشاط الشركة  -

   .جدية ذلك وسداد مقابل ھذه الخدمات-

        المقارنة حدد قيمة التكاليف ومصروفات التشغيل األخرى غير المؤيدة مستنديا لتدخل في -٧
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مكتب                                                                                                                             نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                                               منى ھيبة                                                                                 /ا  
لشئون الفحص الضريبي       مصطفى عالم                                                                                                              /ا  

2

    إذا كانت مومية واإلدارية المؤيدة مستنديا من المصروفات الع%  ٧عند حساب نسبة أل     

  . صروفات األخرى التي لم يجر العرف على إثباتھا بمستندات ھذه التكاليف والم   

  .حدد األثر الضريبي للتكاليف ومصروفات التشغيل األخرى غير المؤيدة مستنديا -٨

  اخطر الشعبة المختصة بكسب العمل بقيمة األجور والمرتبات وما في حكمھا وقيمة  -٩

  .المزايا النقدية والعينية    
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شركة

رقم ورقة العمل:

عام ........عام ........بيان

مصروفات اعالن ودعاية
مصروفات لف و حزم
مصروفات نقل للخارج

عموالت
خصم مسموح بة

ديون معدومة 
اخرى

االجمالى ( يرحل للبند ١٠٥ باالقرار الضريبي )
                مالحظات

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

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

مدير فحصمراجعمامور

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

الرأي
......................................................................................
......................................................................................
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مكتب                                                                                                                           نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية          منى ھيبة                                                                                                                     / ا  
لشئون الفحص الضريبي                                                                                                       مصطفى عالم             / ا  

)J ( الضريبي اإلقراربرنامج مراجعة   
  نشاط صناعى

J-5 حقوق الملكية  
  

  : أسم الشركة
  :رقم الملف الضريبي
  ٣٠١-٢٠١: بنود مراجعة اإلقرار

  : في المنتھيةالمالية  السنة

  

  الملكيةإجراءات التفاصيل لمراجعة حقوق 
  

  :تتمثل حقوق الملكية فى االتى 
  .رأس المال المدفوع -
 .أنواعھااالحتياطيات ب -
  .المرحلةأو الخسائر  األرباح -

                 
  إجراءات المراجعة 

  :لى الحسابات السابقه تتضمن االتىبالمعامالت ع تفصيلى على بيان احصل ـ ١

 .المدةرصيد أول  -

 .المدينةالمعامالت  -

 .الدائنةالمعامالت  -

 .المدةرصيد أخر  -

  .سابق طابق أرصدة أول المده مع أوراق عمل العام الـ ٢

  . القوائم المالية و مع ميزان المراجعةـ طابق أرصدة أخر المده ٣

العاديه وغير العاديه والنظام االساسى والجمعيات العامه على محاضر مجلس االدارة  اطلعـ ٤

، وطابق البيانات مع ماھو مسجل بحسابات رأس المال ، االحتياطيات ،  وفقا الخر تعديالت

 .المرحله  واالرباح أو الخسائر

) لكل إحتياطى على حده ( مستنديا كافة المعامالت والتغيرات فى أرصدة االحتياطيات  افحصـ ٥

  .وأرصدة االرباح أو الخسائر المرحله 

  .افحص مستنديا كافة المعامالت والتغيرات في أرصدة األرباح أو الخسائر المرحلة - ٦
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مكتب                                                                                                                           نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية          منى ھيبة                                                                                                                     / ا  
لشئون الفحص الضريبي                                                                                                       مصطفى عالم             / ا  

ى وذلك فى االرصده على الوعاء الضريب المعامالت والتغيرات هلھذ الضريبي األثرحدد ـ ٧

مع  ما يعد من التكاليف الواجبة الخصم أو خصم ما يعد من اإليرادات الخاضعة للضريبة بإضافة

  : مراعاة مايلي على سبيل المثال

  عن تصحيح االخطاء المحاسبيه فيما عدا  الناتجةوالخسائر  األرباح) -(+) ( 

  . معالجات المحاسبية المتعلقة باالھالكات حيث يتم معالجتھا وفقا للقانون ال         

  . على الوعاء  األقلوتعتمد السياسه ذات االثر التغيرات فى السياسات المحاسبية ) -(+) (

  .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
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شركة

رقم ورقة العمل:

عام ....عام ....بيان المعامالت وإيضاحات أخرىم

الفروق الدائنة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية .1

الفروق الدائنة الناتجة عن تصحيح األخطاء المحاسبية .2

3
المستخدم من فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني فيما 

عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم لألصول الثابتة التي تم التصرف 
فيھا.

اخرى4

اإلجمالي327

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

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

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

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

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

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

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

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

مدير فحصمراجعمامور

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

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

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

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

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

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

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

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

بيان المعامالت التي ال تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من اإليرادات

جدول رقم ٤٠١ ( بند باإلقرار رقم ٢٠١)

الجداول المرفقة باإلقرار الضريبي على أرباح األشخاص االعتبارية

الرأي مالحظات 

3
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شركة

رقم ورقة العمل:

عام .....عام ....بيان المعامالت وإيضاحات أخرىم

الفروق المدينة الناتجة عن تغيير السياسات المحاسبية .1

الفروق المدينة الناتجة عن تصحيح األخطاء المحاسبية .2

اخرى3

اإلجمالي335

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

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

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

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

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

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

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

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

مدير فحصمراجعمامور

جدول رقم ٤٠٩ ( بند باإلقرار رقم ٣٠١ )

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

الرأي مالحظات 

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

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

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

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

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

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

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

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

4

155



  مكتب                                                                                                                                         نائب مستشار الوزير
  مستشار وزير المالية                        منى ھيبة                                                                                                                     /ا
 لشئون  الفحص الضريبي                                                                                                                           مصطفى عالم       /ا

1

)J ( الضريبي اإلقراربرنامج مراجعة   
  صناعينشاط 

 J-6الثابتة األصول  
  

  : أسم الشركة
  :رقم الملف الضريبي

  ٢١١- ٣٠٣ – ٣٠٢ – ٢٠٣ – ٢٠٢: بنود مراجعة اإلقرار 
  : في المنتھيةالمالية  السنة

  

  : ـ مفاھيم عامه  ١
  لقسط الثابت تھلك با أصول -أ 

  :إھالكھا للقسط الثابت فى  فيع تخض التيالثابتة  األصولتتمثل  -

   و إعادة بناء أى من المبانى والمنشأت تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أ* 

  .والتجھيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية

  تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوتجديد أى من االصول المعنوية التى يتم * 

  .ضريبيةالنشاط وذلك عن كل فترة شراؤھا بما فى ذلك شھرة 

  :طبقا لما يلي ٢٠٠٥يتم احتساب التكلفة المعتمدة ومجمع اإلھالك المعتمد لعام * 

  :المعتمدة أول المده تساوىالتكلفة  -     

  . في السنوات السابقة غير معتمده أصول تكلفة -  أول المده التكلفة التاريخية           

  :د أول المده يساوى المعتم اإلھالكمجمع  -   

    قيمة فروق )  -( + { مجمع إھالك غير معتمد - المدةأول  اإلھالكمجمع           

    اعتماد تكلفة عدم أو ناتج عن   غير معتمد ناتج عن إختالف النسب ھالكإ          

  .  }األصول           

  االھالك  وفقا الساس  تھلك أصول -ب 
  :إھالكھا لنظام أساس االھالك  فيتخضع  التي الثابتة األصولتتمثل  -

  .البيانات ونظم المعلومات والبرامج وأجھزة تخزين  اآلليةالحاسبات * 

  .جميع أصول النشاط االخرى * 
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  مكتب                                                                                                                                         نائب مستشار الوزير
  مستشار وزير المالية                        منى ھيبة                                                                                                                     /ا
 لشئون  الفحص الضريبي                                                                                                                           مصطفى عالم       /ا

2

  :طبقا لما يلى  ٢٠٠٥يتم أحتساب القيمة القابلة لالھالك لعام * 

  :التكلفة المعتمدة أول المده تساوى -   

  . في السنوات السابقة غير معتمدهتكلفة أصول  –التاريخية أول المده  لفةالتك             

  :المعتمد أول المده يساوى  اإلھالكمجمع  -

    قيمة فروق )  -( + [ مجمع إھالك غير معتمد - المدةأول  اإلھالكمجمع              

  . ]ة األصول أو عدم اعتماد تكلفإھالك غير معتمد ناتج عن إختالف النسب              

  = اإلھالك ألساسوفقا  لإلھالك القابلةيمة الق - 

  .المعتمد أول المده  مجمع االھالك -  المدةأول  المعتمدةالتكلفة                

    =الى فترة ضريبية  لإلھالك القابلةالقيمة  *

      نھاية الفترة  رصيد أساس اإلھالك في (اإلھالك ألساسوفقا  لإلھالك القابلة القيمة           

           )السابقة           

 اإليھمضافاً 

   خالل الفترة بغض النظر عن تاريخ اإلضافة المعتمدة اإلضافات           

  امخصوما منھ

  اإلنتاج الصناعي                 مجال  في المستخدمةمن تكلفة اآلالت والمعدات %  ٣٠نسبة             

   .تلك األصول  أستخدمفترة ضريبية يتم خاللھا  لفي أو           

  امخصوماً منھ

     تم الحصول  التيالتعويضات  أو قيمةتم التصرف فيھا  التي األصولبيع  ثمن  *        

   بغض النظر عن تاريخ االستبعاد نتيجة فقدھا أو ھالكھا خالل الفترة الضريبية اعليھ          

     وفقا  معدالت اإلھالك  Xالقابلة لإلھالك وفقا ألساس اإلھالك  القيمة= اإلھالك السنوي * 

  . ٢٠٠٥لسنة  ٩١للقانون   

  .أخر الفترةرصيد أساس اإلھالك  الناتج*

  الثابتة األصولمراجعة  إجراءاتـ  ٢
تھلك بالقسط  التي لألصولالمعتمد  اإلھالكومجمع  المعتمدةللتكلفة  المدةطابق رصيد أول  -  ١

  . أوراق عمل العام السابق الثابت مع

مع  اإلھالك ألساستھلك وفقا  التي لألصول لإلھالك القابلةللقيمة  المدةطابق رصيد أول  - ٢

   .أوراق عمل العام السابق 

  :آالتيةيتضمن البيانات  األصول بإضافاتاحصل على بيان تفصيلي  - ٣   

 اإلضافةقيمة   -               
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  افةاإلضتاريخ  -         

  اسم المورد -         

  رقم الفاتورة -         

  :للتحقق من اآلتي  ات األصول الثابتةمن إضاف مستندية افحص عينة - ٤ 

  :من  أيمع مراعاة عدم تضمنيھا  مثبتة بالتكلفة اإلضافات -

      األصلضمن تكلفة  الندرج األصل إلزالة المقدرةالتكاليف والمخصصات  

  .  لإلھالك القابلةة الضريبي         

 .اإلضافات مدعمة بمستندات وفواتير ضريبية -

 . نقدية أم بشيكات أو المقاولينسداد فواتير الموردين  أسلوب -

 . من المنبع بتطبيق أحكام نظام الخصماللتزام ا -

 .الثابتة األصولبطريقة سليمة على مجموعات  اإلضافاتتبويب  -

       تفصيليبيان  على  احصلالمقاولة  ثابتة بطريقة أصول إضافاتفي حالة وجود  - ٥

 : بالمقاولين يوضح    

  )العقد أو المستخلص الختامي ( قيمة المقاولة * 

 اسم المقاول* 

 .بيانات المقاول الضريبية والشخصية* 

  .موقع المقاولة* 

 .اخطر مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعھا المقاول -

ي للھيئة القومية للتأمينات االجتماعية أو مكتب تأمينات المقاوالت التابع في اخطر المركز الرئيس -

 .- باألخطار في حالة عدم قيام الشركة – دائرته بتنفيذ العملية
  .بھذا البيان ضرائب المبيعات التابع لھا البنكاخطر مأمورية  -

   : يللتحقق من اآلت لثابتةالصول احصل على بيان تفصيلى بإستبعات اإ ـ٦

   تھلك بالقسط الثابت أصول  ١ - ٦
المحاسبية المدرجة بقائمة الدخل من خالل  الرأسماليةالخسائر  أو األرباحصحة حساب ١-١-٦

  : اآلتيةالبيانات 

  المستبعد لألصل التاريخيةالتكلفة * 

  تاريخ االستبعاد* 

  المحاسبي في تاريخ االستبعاد اإلھالكمجمع * 
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  )رف قيمة التص( ثمن البيع * 

  المحاسبية الرأسماليةالخسائر  أو األرباحقيمة * 

  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 •

  :صحة حساب األرباح أو الخسائر الرأسمالية الضريبية من خالل البيانات اآلتية  ٢-١- ٦

 التكلفة المعتمدة لألصل المستبعد •

 تاريخ االستبعاد •

 مجمع اإلھالك المعتمد في تاريخ االستبعاد •

 ) قيمة التصرف( ثمن البيع  •

 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  •

ح أو وقيمة االربايبيه ن قيمة االرباح او الخسائر الرأسمالية الضررج الفروق بيقارن وأستخ -

  الفروق الناتجه باالقرار الضريبىالخسائر الرأسمالية المحاسبية مع مراعاة إضافة أو خصم 

  تھلك وفقا الساس االھالك أصول  ٢-٦
  . خل الدصحة حساب االرباح أو الخسائر الرأسمالية المحاسبية المدرجه بقائمة  أختبر -

  .القيمةطابق ثمن البيع مع الفواتير أوعقود البيع ومتابعة سداد  -

باالقرار المدرجه بقائمة الدخل  مالية المحاسبيهاالرباح أو الخسائر الرأس إضافة  خصم أو -

  .الضريبى

  .خصم قيمة بيع االصول المستبعده من أساس االھالك  -
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  مراجعة حساب اإلھالك الضريبيإجراءات   -٧
  :اآلتيتحقق من 

  ھالكات المحملة على قائمة الدخل باإلقرار الضريبياإلإضافة  - ١ 

  .اتفاق معدالت اإلھالك المستخدمة مع قانون الضرائب  -٢  

  وخصم    ) قيمة التصرف ( بعد خصم ثمن البيع  اإلھالك ألساسوفقا  لإلھالك القابلةالقيمة  -٣  

  .والمعدات المستخدمة في مجال اإلنتاج الصناعي من تكلفة اآلالت % ٣٠نسبة ال       

  .تأكد من أن رصيد أول المدة ألساس اإلھالك ھو رصيد أخر المدة في السنة السابقة  -٤  

   أو استبعادات يتم اخذ المدة في االعتبار عند حساب قيم اإلھالك الضريبي إلضافات ال -٥  

 .وفقا ألساس اإلھالك األصول التي تھلك       

  .يضاف للوعاء الضريبي الرصيد السالب للقيمة القابلة لإلھالك وفقا ألساس اإلھالك - ٦

  يخصم من الوعاء الضريبي رصيد القيمة القابلة لإلھالك األقل من عشرة أالف جنية وفقا  - ٧

 . ألساس اإلھالك     

  خ االضافه حتى أي من تاري( إھالك إضافات األصول التي تھلك بالقسط الثابت بنسبة المدة  - ٨

 )  .  نھاية الفترة الضريبية محل الفحص    

 .الضريبي اإلھالكقيمة راجع حسابيا  - ٩

 :التي تم تخريدھا أو تكھينھا  األصول ـ٨
    مستندي للتحقق  وافحصتم تخريدھا أوتكھينھا  التي باألصولعلى بيان  من الشركة احصل - 

 :من اآلتي 

  . المختصة السلطةلى قرارات من أن االستبعاد  يتم بناءا  ع -

 .القيمة الدفترية بصافياالستبعاد أدرج  بقائمة الدخل  -

  :يلي اطبقا لم الضريبي باإلقرارأختبر صحة  التسويات  -

   التي تم تخريدھا أو (  المستبعدة لألصول الضريبيإضافة صافى القيمة الدفترية للوعاء  -

 .ألساس اإلھالكوفقا  إھالكھا يتموالتي  )تكھينھا   

    لألصول التي تم تخريدھا أو باإلقرار االستمرار في حساب وخصم اإلھالك الضريبي  -

 .بالنسبة لألصول التي تھلك وفقا ألساس اإلھالك تكھينھا   

   المھداة األصولـ ٩

     اليسرى بشأنھا االھالك سواء كانت أصول باالصول المھداه وتحقق من انه على بيان  أحصل 

  وعاء للالمحمل على الحسابات إضافة االھالك سط الثابت أو وفقا الساس االھالك وھلك بالقت 
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  . وعدم اعتماد اإلھالك الضريبي لھا  باحتسابه الشركة تقامالضريبي إذا ما  

  إعادة تقييم األصول الثابتة ـ٠١
  األرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم 

  :شكل القانوني لشخص اعتباري اواكثر تحقق من اآلتي في حالة تغيير ال

  ضمن الوعاء  سمالية الناتجة عن إعادة التقييماألرباح والخسائر الرأ إدراج ال يتم – ١

  :الشروط اآلتية تتحقق وذلك لغرض حساب الضريبة إذا الضريبي      

   انونيوقت تغيير الشكل الق إثبات األصول وااللتزامات بقيمتھا الدفترية -

  .وذلك بغرض حساب اإلھالك الضريبي  

    لألصولوفقا للقيم الدفترية  األصولالضريبي على  اإلھالكيتم حساب  -

  .ھذا التغيير  إجراءوااللتزامات قبل    

  احتفاظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف وبسجل يبين فيه القيم الدفترية  -

     اإلھالكالقانوني لغرض حساب وااللتزامات قبل تغيير الشكل  لألصول   

 .الضريبي   

        بالدفاتر والسجالت القانونية التي يلتزم الشخص  وااللتزامات األصول إثبات -

    قائمة الدخل وفقا  وإعدادالتقييم  إعادةالقيمة بعد  أساسعلى  بإمساكھااالعتباري   

 .لھذه القيم   

عن التصرف في األصول التي تھلك وفقا للقسط  تأكد من صحة األرباح الرأسمالية الناتجة - ٢

  :٤,٢,١بنود  ٢٥التي ال يحسب لھا إھالك كما جاء بالمادة  واألصولالثابت 

  .القيمة الدفترية قبل تغير الشكل القانوني  –) ثمن البيع(قيم التصرف = األرباح الرأسمالية          

   ساس اإلھالك من القيمة الدفترية تأكد من خصم قيمة التصرف لألصول التي تھلك وفقا أل - ٣

 .قبل تغير الشكل القانوني عند حساب اإلھالك الضريبي    

 :تتبع حركة فروق إعادة التقييم خالل الفترة الضريبية وتحقق من اآلتي  - ٤

  قيمة المستخدم من فروق إعادة التقييم يمثل فقط قيمة فروق إعادة التقييم لألصول التي  أن(

  .)  والتحقق من معالجتھا ضريبيا رف فيھا بالبيعتم التص      

     والتي تكون  للضريبة االحتياطيات/خضوع الزيادة التي تطرأ على حركة المخصصات  - ٥

     مصدرھا فروق إعادة التقييم قبل تغيير الشكل القانوني وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن     

    لقسط الثابت واألصول التي تھلك وفقا ألساس اإلھالك إعادة تقييم األصول التي تھلك وفقا ل    

  والتي سبق خضوع الفروق الناشئة عن إعادة التقييم لھا عند  والتي تم التصرف فيھا بالبيع    

 .التصرف الفعلي فيھا بالبيع    
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   ١٩٩٥لسنة  ٩٥طبقا إلحكام القانون رقم  إذا كانت الشركة تباشر نشاط التأجير التمويلي ـ ١١

في شأن التأجير التمويلي يرجع في ذلك للقواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير 

  .التمويلي طبقا ألحكام ھذا القانون 
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شركة
(٢٠٣ - ٣٠٣ بنود باإلقرار الضريبي )  ٤٠٢ جدول رقم 

رقم ورقة العمل:

٣٢٨                        اإلجمالي

صافي القيمة الدفترية 
ثمن البيعالمحاسبية

أـ أصول تخضع ألساس اإلھالك ( م ٢٦ )

نوع األصل

األرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول

األرباح / الخسائر الرأسمالية

المحتسبة ألغراض الضريبةبقائمة الدخل

إجمالي الفروق الضريبية328
مدير فحصمراجعمامور

ي إلج

نوع األصل
فروق تخصم 
من صافي 
الربح

فروق تضاف
 إلى صافي الربح

ب ـ أصول تخضع لإلھالك بنظام القسط الثابت بنود [١] ، [٢] (م٢٥)

األرباح ( الخسائر الرأسمالية )

8
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شركة

رقم ورقة العمل:

%١٠%٥٠%٢٥%٢٥%٥

اإلجمالي337

رصيد أول المدة

إجمالي اإلضافات

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

الرأي

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

رصيد أخر المدة

اإلھالك الضريبي

اإلھالك المعجل

جدول رقم ٤١١  ( بند باإلقرار رقم ٣٠٢-٢١١)

بيــــان

نسبة اإلھالك

إجمالي االستبعادات

بيان باھالكات األصول الثابتة ألغراض حساب الضريبة

مباني وإنشاءات وما 
يلحق بھا

آالت ومعدات 
ألغراض الصناعة

أصول معنوية تم 
شرائھا أصول أخرى

حاسبات آلية 
وكمبيوتر 
ومستلزماته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................
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شركة
٢٠٢ بند باإلقرار رقم

رقم ورقة العمل:

عام .....عام ....اإلھالك المحمل على قائمة الدخلبيان باألصول الثابتة

مالحظات 

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

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

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

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

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

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

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

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

االھالكات المحملة على قائمة الدخل 

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

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

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

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

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

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

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

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

الرأي 

9

165

Administrator
Text Box
مأمور                                                           مراجع                                                              مدير فحص 



شركة

رقم ورقة العمل:

النعم

( ٥٠٨ ) بيانات متعلقة بتغيير الشكل القانوني

 س١١: ھل تم تغيير الشكل القانوني  خالل العام؟

إذا كانت اإلجابة ( نعم ) ضع عالمة (      ) في الجدول التالي :

١- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر
٢- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر

٣- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى
أ ال ث ا الت ق أ األ أكث أ % ل اذ ت اال أ ا ش ٤

مالحظات 

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

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

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

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

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

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

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

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

مدير الفحصمراجع مأمور

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

الرأي 

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

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

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

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

أو أكثر من األسھم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو %٥٠ شراء أو االستحواذ على -٤
القيمة في شركة مقيمة مقابل أسھم في الشركة المشترية أو المستحوذة .

٥- شراء أو االستحواذ على ٥٠% أو أكثر من أصول والتزامات شركة شقيقة من قبل شركة مقيمة 
أخرى في مقابل أسھم في الشركة المشترية أو المستحوذة.

٦- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال

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

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

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

11

166



شركة

رقم ورقة العمل:

النعم

تابع جدول ( ٥٠٨ ) بيانات متعلقة بتغيير الشكل القانوني

س ١٢:ھل صاحب تغيير الشكل القانوني تغيير النشاط؟

س١٣ : ھل تم إعفاء األرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركة؟

ألغراض حساب الضريبة تم حساب إھالك األصول طبقا للقيم الدفترية:

قبل تغيير الشكل القانوني

بعد تغيير الشكل القانوني

إذا كانت اإلجابة ( نعم ) ضع عالمة (      ) في الجدول التالي :

تحتفظ الشركة بسجل وكشوف يبين فيھا القيم الدفترية لألصول وااللتزامات قبل تغيير الشكل القانوني:

النعم

مالحظات 

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

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

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

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

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

الرأي 

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

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

ألغراض حساب الضريبة تم ترحيل المخصصات واالحتياطيات طبقا للقيم الدفترية:

قبل تغيير الشكل القانوني

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

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

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

بعد تغيير الشكل القانوني

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

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

lمراجعمامور
...............................................................................................

مدير فحص

...............................................................................................
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مكتب                                                                                                                             نائب مستشار الوزير  
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لشئون الفحص الضريبي                               مصطفى عالم                                                                                      /ا  

1

 
 
 
 

)J (برنامج مراجعة اإلقرار الضريبى  
 

 نشاط صناعى
 

 J-7الضريبة على الدخل والضريبة المؤجلة بقائمة الدخل  
 
 

: اسم الشركة  
:رقم الملف الضريبي   
٢٠٤ - ١٠٦: بنود مراجعة اإلقرار   

: السنة المالية المنتھية في   
 

 
  : اآلتيتحقق من 

الضريبي بالبند رقم  باإلقرارالمدرج  لمحاسبيةاالخسارة / (صافي الربح المحاسبي  أن - ١

  .ريبة على الدخل والضريبة المؤجلةيمثل الصافي الظاھر بقائمة الدخل بعد خصم الض) ١٠٦(

  .الضريبي باإلقرارقيمة الضريبة على الدخل والضريبة المؤجلة  إضافة - ٢

الناشئ عنھا رصيد مراجعة األصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات الضريبية المؤجلة  - ٣

  .الضرائب المؤجلة بقائمة الدخل
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شركة
(٢٠٤ ، ١٠٦ )   بند باإلقرار رقم

رقم ورقة العمل:

عام .....عام ....

مالحظات 

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

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

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

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

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

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

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

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

مدير فحصمراجعمأمور

الرأي 

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

ضريبة الدخل المستحقة 

الضريبة المؤجلة

الضريبة على الدخل المستحقة طبقا للقانون

بيان

صافي الربح / الخسارة المحاسبية  

يضاف / يخصم 

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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شركة
(٢٠٤ )   بند باإلقرار رقم

رقم ورقة العمل:

المبلغ

مدير فحصمراجعمامور

المجموع الجبري (١) + (٢)

بيان باالصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

بيان

اصول ضريبية مؤجلة

التزامات ضريبية مؤجلة

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

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

الضريبة المؤجلة (١)

ضريبة الدخل المستحقة (٢)

مع مراعاة اضافة او خصم المجموع الجبري للبندين (١) ، (٢) ويدرج باالقرار الضريبى ضمن بند ( ٢٠٤ )

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................
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 نائب مستشار وزير المالية
  منى ھيبة/ أ 

  مصطفى عالم/ أ 

  مكتب
  اليةمستشار وزير الم

  لشئون الفحص الضريبى

)J (برنامج مراجعة اإلقرار الضريبي  

 
  اإلدارية والعمومية المصروفاتJـ 8

 
 
 
 
 
مبوبه حسب طبيعة المصروف وعلى مستوى  للمصروفات اإلدارية والعموميةعلى بيان  أحصل ـ١

  .السنةشھور 

  .  هشھورا لسنحدد أھم المتغيرات واالنحرافات لكل بند على مستوى  ـ٢

  

        :القيمة والنسب وتحقق من االتى  في انحرافاتأسفرت عن  التيعينية مستنديه للبنود  افحص ـ٣

  المختصة السلطةالمصروف مدعم مستنديا ومعتمد من  -      

  المصروف يخص الفترة محل الفحص -      

  تأكد من صحة العمليات الحسابية -      

  .لمنبعبإحكام الخصم من ا اللتزام تأكد من ا -      

احصل على بيان تفصيلي بقيمة األجور والمرتبات وما في حكمھا وقيمة المزايا العينية والنقدية  ـ٤

  : والتي تم تحميلھا على الحسابات وقم باإلجراءات اآلتية 

  طابق مع بنود األجور والمرتبات والمزايا العينية النقدية والتي تضمنتھا بنود -      

   .ت وميزان المراجعة والقوائم المالية المصروفا             

   طابق مع التسوية السنوية ومع اإلقرارات الربع سنوية التي تلتزم الشركة بتقديمھا -      

    .فحص عينة مستندية للتحقق من صحة واكتمال الحسابات والبياناتا             

  

  : أسم الشركة
  :رقم الملف الضريبي 
  ٣١١ - ٣٠٩- ٢١٦– ٢١٣ -٢٠٨ – ٢٠٦ – ٢٠٥ -١٠٥   :بنود مراجعة اإلقرار 

:السنة المالية المنتھية في   
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لشئون الفحص الضريبي         مصطفى عالم                                                                                                                   /ا  
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    ا في حكمھا وقيمة المزايا اخطر الشعبة المختصة بكسب العمل بقيمة األجور والمرتبات وم ـ٥

    :العينية والنقدية مع مراعاة المزايا اآلتية على سبيل المثال    

  توضع تحت تصرف العامل  التي المحمولةوالھواتف  مصروفات السيارات%   ٢٠ -     

   و وثائق التأمين على حياة العامل أ فييتحملھا رب العمل  والتي المد فوعه األقساطقيمة   -     

  . أو ممتلكاته   أسرتة        

   حوسب  التيتاريخ الحصول علية وبين القيمة  فيللسھم  العادلةقيمة الفرق بين القيمة  -    

   العادلةللعاملين بقيمة تقل عن القيمة  ھا الشركة تمنح التي لألسھمالعامل  وذلك  عليھا        

    .للسھم        

  . للضريبة  ير المقيملغ المدفوعة المبالغ  -    

  .العاملين بالجھةمن غير  للمقيمين المدفوعة المبالغ  -    

  للضريبة  مقابل عملھم االدارى اإلدارةرؤساء وأعضاء مجالس  يتقاضاھا التيالمبالغ  -     

  .ة العامةبعد مطابقتھا مع محاضر الجمعيالمرتبات على        

  

  .المواعيد القانونية  فيوتوريدھا  ضريبة كسب العملالشركة بخصم  التزامتحقق من مدى  ـ٦

  

   مين مقابل حضور الجمعيات العامةالمبالغ المحملة على قائمة الدخل التي تدفع للمساھ  ـ٧

  .وما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة عن غير العمل اإلداري     

  

  رباح البنك لحساب الصناديق تحقق من أن المبالغ التي تستقطع سنويا من أموال أو أ ـ٨

  :من إجمالي األجور والمرتبات طبقا لما يلي% ٢٠الخاصة بما ال يجاوز     

  

   ٦٤أو القانون رقم  ١٩٧٥لسنة  ٥٤القانون رقم  ألحكامأن الصناديق منشأه طبقا  -        

  .أم منشأه طبقا لنظام له الئحته أو شروط خاصة   ١٩٨٠لسنة           

  .أو المعاش  الخدمة نھايةالصناديق يقابل مكافأة  ما تؤديهن أ -        

  .عن أموال المنشأة  مستقلةأو  منفصلةأن تكون أموال النظام  -        

  . أن تكون أموال النظام مستثمرة لحسابه الخاص  -        
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لشئون الفحص الضريبي         مصطفى عالم                                                                                                                   /ا  

3

  :تحقق من االتى  التبرعاتـ ٩

  :لى ومع مراعاة ماي ومدفوعةمستنديا  مؤيدةأنھا  -        

   واألشخاص المحليةووحدات االداره  للحكومة المدفوعةتعتمد قيمه التبرعات  بالكامل  -        

  .العامةاالعتبارية          

  من الربح الضريبي السنوي% ١٠يعتمد قيمة التبرعــــــات بما ال يجاوز 

رة طبقا ألحكام المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األھلية المصرية المشھ) ١١٠/  ١٠بنسبة (  

مؤسسات البحث ، المستشفيات الخاضعة لإلشراف الحكومي ، دور العلم ، القوانين المنظمة لھا 

 . العلمي المصرية

  : العوائد واإلتاوات ومقابل الخدمات التي يحصل عليھا غير المقيم  ـ١٠

 :مراعاة ما يلي يتم  فوعةاإلتاوات المد -     

  د اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق السعر المحدد باالتفاقية في حالة وجو -               

  شريطة أن تكون المبالغ المدفوعة للمالك المستفيد وتقديم المستندات التي تثبت                  

 .وسداد المقابل  بالنشاطارتباط ھذه الخدمات                  

  جنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق السعر المحدد في حالة عدم وجود اتفاقية ت -              

  .%٢٠بالقانون بسعر                 

   ) جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعھا والسندات واألذون ( العوائد  -   

 :ما يلي مراعاة يتم       

  بشرط أن  االتفاقيةأحكام يق يتم تطب في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي -              

 .تكون المبالغ مدفوعة للمالك المستفيد               

  يتم تطبيق السعر بالقانون بسعر في حالة عدم وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي -              

             ٢٠%. 

  ة القرض او تعفى قيمة عوائد القروض الخارجية من الضريبة بشرط أن تكون مد -              

  بشرط أن تكون ھذه القروض تم استخدامھا في التسھيل ثالث سنوات على األقل                

  .النشاط               
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 :يلي  مراعاة مامقابل الخدمات يتم  -   

  تقديماالتفاقية مع أحكام طبق تفي حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي  -            

 .وسداد مقابل ھذه الخدمات بالنشاطالمستندات التي تثبت ارتباط ھذه الخدمات              

  في حالة عدم وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق السعر المحدد بالقانون  -           

 %.٢٠بسعر             

  :ال يعد من قبيل الخدمات ما يلي و

  في مصر من المصروفات اإلدارية ومصروفات الرقابة نصيب المنشاة الدائمة العاملة  -         

  واإلشراف التي يتحملھا المركز الرئيسي في الخارج في حالة توافر شروط اعتمادھا              

  :مصروف واجبة الخصم وھي ك            

 من صافي الربح الضريبي % ٧أن ما يعتمد في حدود  -                

 قديم شھادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي ت -                

    واجبة الخصم أية إتاوات أو عموالت  كمصروفاتأال يتضمن النسبة المعتمدة  -                

 .عوائد أو أجور مباشرة أو                  

   اك في المعارض االشتر، التدريب ، التامين ، الشحن ، مصروفات النقل أو النولون  -    

 .اإلعالن والترويج المباشر، القيد في البورصات العالمية ، والمؤتمرات       

  المبالغ المدفوعة للمقيمين كعموالت أو سمسرة غير المتصلة بمباشر النشاط تحقق من  ـ١١

  في المواعيد وحجز قيمة الضريبة وتوريدھا % ٢٠خضوع ھذه المبالغ للضريبة بسعر       

  .القانونية       

  لسمسرة التي يحصل عليھا المقيمين مقابل الخدمات والعموالت واتحقق من خضوع  ـ١٢

 .للخصم من المنبع والتوريد في المواعيد القانونية  النشاط  والمتصلة بمباشرة       

  :غير المؤيده مستنديا المصروفات   ـ١٣

   .المؤيدة مستنديا مومية واإلداريةالععلى بيان تفصيلى بالمصروفات   احصل -          

 .مستنديا غير المؤيدة  واإلدارية العمومية المصروفاتبعلى بيان تفصيلى  أحصل -          

  واإلدارية المؤيدة مستنديا       فحص واختبار مدى صحة بيان المصروفات العمومية -          

  من المصروفات العمومية المؤيدة  %٧لـ المؤيدة مستنديا وصحة حساب نسبة اوغير             

  .مستنديا            
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  المحددة من % ٧بين التكاليف والمصروفات الغير مؤيدة مستنديا ونسبة الـ قارن  -

وحدد األثر  في ضوء الفحص المستندى المصاريف اإلدارية والعمومية المؤيدة مستنديا

  . ويتم معالجتھا مع الوعاء الضريبيالضريبي 

  لغرامات والتعويضات والعقوبات الماليةا -١٤

  احصل على بيان تفصيلي بقيمة الجزاءات والتعويضات والعقوبات المالية وتحقق من  -     

  :اآلتي            

  نتيجة مسئوليتة العقدية      أن الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الشركة -         

  .ف الواجبة الخصم التكالي يعد من            

    أن قيمة الغرامات والتعويضات والعقوبات المالية التي تتحملھا الشركة نتيجة ارتكاب  -         

 .احد تابعيھا جناية أو جنحة عمدية ال يعد من التكاليف الواجبة الخصم           

  ) ٤١٣( امأل الجدول رقم  -تكاليف أخرى واجبة الخصم بخالف ما سبق  -١٥
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شركة
جدول رقم ٤١٥  (بند باإلقرار رقم  ٢٠٥)

:رقم ورقة العمل

عام .....عام .....

بيان بالمبالغ المستقطعة لصالح الصناديق الخاصة والتي تم إضافتھا للوعاء الضريبي

بيان

منشاة طبقا ألحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.

منشاة طبقا ألحكام قانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشان أنظمة التامين البديلة .

منشاة طبقا لنظام له الئحة أو شروط خاصة .

(١)- اإلجمالي

مالحظات 

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

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

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

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

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

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

مراجع  مدير الفحصمأمور

(٢)- ٢٠% من مجموع مرتبات وأجور العاملين السنوية

 ٣٤١ الزيادة التي تضاف للوعاء الضريبي ( ١-٢ )

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

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

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

الرأي 

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

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

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

يخصم :

6
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شركة
جدول رقم ٤٠٣  بند باإلقرار رقم  ٢٠٦ ، ٣١١

رقم ورقة العمل:

عام....عام ....

أخ ھات ل عات ت

بيان التبرعات واإلعانات

بيان

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

مالحظات 

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

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

تبرعات للحكومة ووحدات اإلدارة المحلية وأشخاص اعتبارية عامة

المتبقي يرد إلى الوعاء

مع مراعاة خصم ١٠% من صافي الربح الضريبي السنوي ( نسبة ١١٠/١٠) للتبرعات التي تستوفى الشروط.

تبرعات لجھات أخرى

٣٢٩    االجمالي 

الرأي 

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

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

يخصم :

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

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

مراجع 

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

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

مدير الفحصمأمور 7
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شركة

رقم ورقة العمل:

عام .....عام .....

افحص مستنديا مع مراعاة:

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

مراجع 

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

مدير الفحصمأمور
...............................................................................................

الرأي 
...............................................................................................

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)

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

الغرامات والتعويضات والعقوبات المالية ( بند باالقرار رقم ٢٠٨ )

بيان

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

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

8
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شركة
( ٢١٣ )   بند باإلقرار رقم

رقم ورقة العمل:

عام ....عام ....

مالحظات 

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

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

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

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

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

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

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

مراجع 

الرأي 

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

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

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

مدير الفحصمأمور

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

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

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

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

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

بيان

أعضاء مجلس اإلدارة

مقابل حضور المساھمين 
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شركة

رقم ورقة العمل:

عام .....عام .....

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

مراجع 

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

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

مدير الفحصمأمور

جدول رقم ٤٠٨ بند باإلقرار الضريبي رقم (٢١٦)

بيان اإلضافات األخرى إلى صافي الربح المحاسبي والخصومات األخرى من الخسارة الضريبية

بيان

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

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

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

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

الرأي 
...............................................................................................
...............................................................................................

٣٣٤ مجموع اإلضافات / الخصومات

 ً المصروفات والتكاليف الغير مؤيدة مستنديا
- تشمل كافة المصروفات والتكاليف الغير مؤيدة المحملة على الحسابات.

- يتم تحديد نسبة الـ ٧% من المصروفات االدارية والعمومية المؤيدة مستنديا.
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شركة               :.........................
ملف ضريبى رقم    : ........................

السنوات            : ........................
تابع جدول رقم ٤٠٨ 

رقم ورقة العمل:

غير مؤيد مستنديامؤيد مستندياإجمالي قيمة البندبيان
١- تكاليف النشاط

٢- المصروفات 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

٣- المصروفات البيع و التوزيع بند رقم (١٠٥)
اعالن و دعاية

عموالت
اخرى

٣- المصروفات التمويلية بند رقم (١٠٥)
عوائد مدينة
عمولة بنك

اخرى
اإلجمالي

يراعى اآلتي :

مراجعمأمور

بيان تحليلي بالتكاليف والمصروفات العمومية واإلدارية

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 ٧% من المصروفات العمومية واإلدارية المؤيدة مستنديا.
ـ حدد قيمة التكاليف والمصروفات غير المؤيدة مستنديا الزيادة عن نسبة الـ ٧% من المصروفات العمومية واإلدارية المؤيدة مستنديا.

مدير فحص
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شركة
جدول رقم ٤١٣  ( بند باإلقرار الضريبي رقم ٣٠٩)

رقم ورقة العمل:

عام ....عام ....

بيان الخصومات األخرى من الربح الضريبي / اإلضافات األخرى إلى الخسارة الضريبية

بيان

مالحظات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٣٣٩    مجموع الخصومات / اإلضافات

الرأي 

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

مراجع 
......................................................................................

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

...............................................................................................
مدير الفحصمأمور
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مكتب                                                                                                                            نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                                                                                     منى ھيبة                                          /ا  
لشئون الفحص الضريبي  مصطفى عالم                                                                                                                   /ا  

1

)J ( برنامج مراجعة االقرار الضريبيى  
  نشاط صناعي

 J-9المخصصــــات   
  

  : أسم الشركة
  :رقم الملف الضريبي 
   ٣٠٦,٣٠٥,٣٠٤,٢١٠,٢٠٧بنود مراجعة اإلقرار

  : في المنتھيةالمالية  السنة
  

  المراجعة إجراءات
 :احصل من الشركة على بيان تفصيلي بحركة المخصصات يتضمن - ١

  :رصيد أول   -

 االنخفاض في قيمة المخزون         

 االنخفاض في قيمة االستثمارات          

  )مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا( االنخفاض في قيمة العمالء          

 .االنخفاض في قيمة أوراق القبض         

 .االنخفاض في قيمة المدينون وحسابات مدينة أخرى         

 .مة الدفعات المقدمةاالنخفاض في قي         

  مخصص المطالبات وااللتزامات المحتملة         

   أية مخصصات أخرى تحت إي مسمى         

  .سواء كان مدرج بقائمة الدخل أو بالقوائم المالية –المكون خالل العام   -

  . المستخدم خالل العام -

 . المحول إلى بنود أخرى من المخصصات  -

 .رصيد أخر المدة  -

بالقوائم المالية مع الجدول  البيان مع ميزان المراجعة و القوائم المالية واإلفصاحطابق  - ٢

 .باإلقرار الضريبي المرفق

 :للتحقق من م من المخصصات فحص مستنديا المستخدأ - ٣
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مكتب                                                                                                                            نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                                                                                     منى ھيبة                                          /ا  
لشئون الفحص الضريبي  مصطفى عالم                                                                                                                   /ا  

2

  المستخدم من المخصصات المكونه سبق خضوعة للضريبة           

  يا ومتعلق بالنشاط أن المستخدم من المخصصات مؤيد مستند           

سواء المستخدمة من (  التي أعدمت خالل العام الديون المعدومةأفحص مستنديا  - ٤

تعلق بالنشاط  ة مستنديا وتمؤيد أنھاللتحقق من  ) المخصصات أو المحملة على قائمة الخل 

  : في ضوء الضوابط القانونية اآلتية اوحدد المعتمد منھ

  .أن يكون الدين مرتبطا بنشاط الشركة  -   

  .أن يكون سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات الشركة  -        

  تمكن من تحصيلهأن تكون الشركة قد اتخذ إجراءات جادة الستيفاء الدين ولم ت -        

  .شھر من تاريخ استحقاقه   ١٨بعد           

  :الجادة الستيفاء الدين يعتبر من اإلجراءات  -        

  .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 من  -            

 .اإلفالس              

  :  ختبر صحة المعالجة باإلقرار الضريبي أ - ٥

  .إضافة المكون من المخصصات   ١- ٥      

  .خصم المخصصات التي انتفى الغرض منھا ٢- ٥      

  . من المخصصات خصم المعتمد من المستخدم  ٣- ٥      

   .شروط سالفة الذكراعتماد الديون المعدومة في حدود ما ينطبق عليه ال ٤-  ٥     
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شركة

مخصصات انتفى الغرض المستخدم الفعلي
منھا

المحول الى بنود 
اخرى من المخصصات

اجمالي المخصصات (١)

من حساب التوزيعمن غير حساب التوزيع

اجمالي االحتياطيات (٢)

مدير فحصمراجعمامور

رصيد اول الفترة 

االجمالي [ (١) + (٢) ]

المرتد من االحتياطي 

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 ٢٠٧ في 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 ٣٠٦ في قائمة االقرار التفصيلية )

اسم االحتياطي 

جدول رقم ٤٠٤ ( بند باإلقرار رقم ٢٠٧)

مالحظات 

رصيد
 أخر الفترة

بيان حركة المخصصات واالحتياطيات

اجمالي االضافات
االستخدامات

المحول الى بنودتغذية لالحتياطي 
رصيد اخر الفترة اخرى من االحتياطيات

رقم ورقة العمل:

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

رصيد اسم المخصص
أول الفترة

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

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

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

رقم ورقة العمل:

اإلجمالي336

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

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

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

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

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

مدير الفحصمراجع مامور

جدول رقم ٤١٠  ( بند باإلقرار رقم ٣٠٥)

مخصصات مرتدة سبق خضوعھا للضريبة

الرأي مالحظات 

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

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

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

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

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

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

القيمة بالجنيه بيان 

مخصص ديون معدومة

مخصص قضايا

مخصص تعويضات 

4
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شركة
( ٢١٠ ، ٣٠٤ بند باإلقرار الضريبي رقم )  ٤٠٦ جدول رقم

رقم ورقة العمل:

عام ....عام ....

٣٣٢       اإلجمالي

بيان الديون المعدومة

بيان

ديون معدومة محملة على قائمة الدخل ال تتوافر فيھا شروط الخصم .

ديون معدومة مخصومة من المخصصات وتتوافر فيھا شروط الخصم .

مالحظات 

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

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

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

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

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

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

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

مدير الفحصمراجعمامور

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

الرأي 

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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مكتب                                                                                                                             نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية            اممنى ھيبة                                                                                                                     

لشئون الفحص الضريبي                                               مصطفى عالم                                                                     /ا  

1

  
)J ( الضريبي اإلقراربرنامج مراجعة   

   نشاط صناعي
 J-10القروض والسلفيات على اختالف أنواعھا  

  قصيرة وطويلة اآلجل
  
  

  : أسم الشركة
  : رقم الملف الضريبي

  ٢٠٩  :بنود مراجعة اإلقرار 
  : في المنتھيةالمالية  السنة

  
  
  مفاھيم عامه - ١
 

  : االعتباري من مبالغ مقابلكل ما يتحمله الشخص :  العوائد المدينة 
 القروض والسلفيات أيا كان أنواعھا -
 السندات -
 األذون -
 األوراق المالية سواء كانت ذات عائد ثابت أو متغير  -
  بالدين أية صورة من صور التمويل -

  
  :  حقوق الملكية 

  راس المال المدفوع   -           
  ):يخصم/ (يضاف 

  
  ات بكافة أنواعھااالحتياطي  -           
  المرحلة) الخسائر ( األرباح   -           
  صافي ربح العام  -           

  
مع مراعاة في حالة تجاوز الخسارة المرحلة األرباح واالحتياطيات يكون مفھوم حقوق 

  .الملكية ھو راس المال المدفوع كحد أدنى
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مكتب                                                                                                                             نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية            اممنى ھيبة                                                                                                                     

لشئون الفحص الضريبي                                               مصطفى عالم                                                                     /ا  

2

  
  : متوسط حقوق الملكية 

  
  حقوق الملكية أخر المدة + لمدة حقوق الملكية أول ا 

                           
  :القروض والسلفيات 

  
  كافة القروض والسلفيات  - 

  : مخصوما منه
  

  القروض الحسنة  -      
   )قروض من أشخاص طبيعيين(  القروض التي لھا عوائد غير خاضعة للضريبة -      
  .د العوائد لحين انتھاء ھذه الفترة القروض التي لھا فترة سماح لسدا -          

  
  متوسط القروض والسلفيات

  
 القروض والسلفيات أخر المدة + القروض والسلفيات أول المدة 

                                      2 
  سعر االئتمان

الفترة  سعر االئتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميالدية التي تنتھي فيھا
  ).في أول يناير أو أول يوم عمل في بداية السنة الميالدية ( الضريبية 

  
  العوائد المدينة التي ال تعد من التكاليف الواجبة الخصم

  
عوائد القروض والديون على اختالف أنواعھا المدفوعة ألشخاص طبيعيين غير خاضعين  -

 للضريبة أو معفيين منھا
ما يجاوز  مثلي سعر االئتمان والخصم المعلن لدى البنك العائد المسدد على القروض في -

 المركزي
 العوائد على القروض والسلفيات فيما يزيد عن النسبة الواردة بالقانون  تساوي   -
-   

  نسبة متوسط القروض إلى متوسط حقوق الملكية  ـــ النسبة المقررة قانونا لسنة الفحص  
                                                                                   Xالعوائد المدينة  

  نسبة متوسط القروض إلى متوسط حقوق الملكية              
  
  
  .العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منھا  وما يزيد عنالعوائد المدينة  -

 النسبة الواردة بالقانون مع مراعاة
   

  ط القروض               متوسط حقوق الملكية                السنة الضريبيةمتوس       
         ٢٠٠٥                                 ١                                   ٨  
         ٢٠٠٦                                 ١                                   ٧  
         ٢٠٠٧                                 ١                                   ٦  
         ٢٠٠٨                                 ١                                   ٥  
         ٢٠٠٩                                 ١                                   ٤  
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مكتب                                                                                                                             نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية            اممنى ھيبة                                                                                                                     

لشئون الفحص الضريبي                                               مصطفى عالم                                                                     /ا  

3

  
  
  ة إجراءات مراجع - ٢

  
  :احصل على بيان تفصيلي يتضمن البيانات اآلتية -  ١

  الجھة المانحة للقرض -

 تاريخ القرض -

 سعر الفائدة السنوي  -

 قيمة القرض األصل -

 رصيد أول المدة -

 قيمة الفوائد والعموالت السنوية -

 المبالغ المسددة خالل العام -

 ل كنتيجة للتسويات وإعادة الجدولةالمبالغ التي اعفي من سدادھا الممو -

 رصيد أخر المدة -

  طابق البيان مع شھادات ومذكرات تسوية البنوك و ميزان المراجعة والقوائم المالية     - ٢

 واإليضاحات بالقوائم المالية    

  :افحص عينة مستندية للتحقق من  -  ٣

  )سواء بعقود رسمية أو عرفية ( أن القروض مدعمة مستنديا  -

  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 -                  

  ضريبة ومعفيين منھاقروض من أشخاص طبيعيين غير خاضعين لل -                        

  المبالغ التي اعفي من سدادھا المقترض كنتيجة للتسويات وإعادة الجدولة تم إدراجھا      -

  .بقائمة الدخل          

  :قم باإلجراءات اآلتية   - ٤    

الخصم  ربما يجاوز مثلي سع حدد قيمة الزيادة في العوائد المدينة المسددة على القروض -

  = وجدت  واالئتمان إن
  المتعلقة بھذه القروض العوائد المدينة X   ـ مثلي سعر االئتمان والخصم للقرض سعر الفائدة السنوي  

  سعر الفائدة السنوي للقرض                    
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مكتب                                                                                                                             نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية            ا/منى ھيبة                                                                                                                     

لشئون الفحص الضريبي                                               مصطفى عالم                                                                     /ا  

4

  

 ال تعد من التكاليفحدد قيمة العوائد المدينة للقروض والديون على اختالف أنواعھا  التي  -

  .واجبة الخصم 

  .د قيمة العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منھا حد -

  .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  -

 .ة الزيادة وقيمتھا عن النسبة المقررة قانونا لسنة الفحص حدد نسب -

 ) . ٤( تحقق من إجراء التسويات باإلقرار الضريبي لإلجراءات الواردة بإجراء رقم  – ٥

  جميع ماتنتجة القروض والسلفيات والديون أيا كان    ( العوائد المدفوعة لغير المقيم  – ٦

  :ة مايلى مراعا) نوعھا والسندات واألذون     

االتفاقية مع مراعاة يتم تطبيق أحكام  في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي  -

  . وأنھا مسددة للمالك المستفيد الشروط الواردة باالتفاقية

  في حالة عدم وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي يتم تطبيق السعر المحدد  -

  % . ٢٠بالقانون بسعر    

  المدفوعة لغير المقيم بشرط أن تكون مدة القرض أو  تعفى عوائد القروض -

  . التسھيل ثالث سنوات على األقل   
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شركة

رقم ورقة العمل:

عام ....عام ...بيانم

العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلي سعر االئتمان والخصم 1

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 .

اإلجمالي331

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

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

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

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

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

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

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

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

مدير فحصمراجعمامور

جدول رقم ٤٠٥  ( بند باإلقرار رقم ٢٠٩)

بيان بالعوائد المدينة التي يتم إضافتھا للوعاء الضريبي

الرأي مالحظات 

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................
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مكتب                                                                                                                            نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                                                               منى ھيبة                                                                 /ا  
لشئون الفحص الضريبي          مصطفى عالم                                                                                                           /ا  

1

 
)J (برنامج مراجعة اإلقرار الضريبي  

 نشاط صناعي
 

J-11 ناتج االستثمارات المالية المقيدة في سوق األوراق المالية المصرية  
 التي تحصل عليھا األشخاص االعتبارية المقيمة

 
: اسم الشركة  

: رقم الملف الضريبي   
٣٠٧ - ٢١٢: بنود مرجعة اإلقرار   

: السنة المالية المنتھية في   
 

 إجراءات المراجعة 
لكل  المقيدة في سوق األوراق المالية المصرية احصل على بيان باالستثمارات المالية -١  

:استثمار على حده يتضمن اآلتي       
نوع االستثمار -          
قصيرة األجل بغرض المتاجرة اتاستثمار( طبيعة تبويب االستثمار بالقوائم المالية  -          

)  طويلة األجل  للبيع متاحة اتتثماراس،            
      تكلفة الشراء -        
تاريخ البيعفي التكلفة الدفترية  -          
سعر البيع -          
خسارة البيع/ ربح -          
االستثماراتفروق إعادة تقييم  -          

 
)بغرض المتاجرة ( االستثمارات المالية قصيرة األجل  - ٢  

:جلة ببورصة األوراق المالية المصرية تحقق من اآلتي المس -أ          
).القيمة العادلة ( ـ ثبات سياسة التقييم                     
ـ صحة احتساب فروق إعادة التقييم السابق اعتمادھا ضريبيا                     
ـ تأكد من صحة احتساب الربح أو الخسارة الضريبية                    

  [ تكلفة الشراء   –) قيمة التصرف(من البيع ث    ]                      
   تأكد من صحة احتساب الربح أو الخسارة المحاسبية ـ                   

  [                      [  القيمة الدفترية في تاريخ البيع –) قيمة التصرف(ثمن البيع    
:لتسويات باإلقرار الضريبي وفقا لما يلي ـ تأكد من صحة إجراء ا                    

تعفى األرباح المحققة*                             
ال تعتمد الخسارة *                             
.تسوية فروق إعادة التقييم السابق اعتمادھا*                             

 
:ما يلي باإلقرار الضريبي غير المسجلة ببورصة األوراق المالية مراعاة -ب        

ـ فروق التقييم ربح أو خسارة تعتمد                    
ـ األرباح المحققة تعتمد                    
ـ الخسارة المحققة تعتمد                    
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مكتب                                                                                                                            نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                                                               منى ھيبة                                                                 /ا  
لشئون الفحص الضريبي          مصطفى عالم                                                                                                           /ا  

2

 
 
 
)المتاحة للبيع ( االستثمارات المالية طويلة األجل  - ٣  

:المسجلة ببورصة األوراق المالية المصرية تحقق من اآلتي  -أ       
ـ فروق إعادة التقييم ال يتم اعتمادھا ضريبيا حيث أن سياسة تقييم                    

.  االستثمارات وفقا لطريقة التكلفة                      
ضريبية ـ تأكد من صحة احتساب الربح أو الخسارة ال                   

  [ [  تكلفة الشراء  –) قيمة التصرف(ثمن البيع                        
ـ تأكد من صحة احتساب الربح أو الخسارة المحاسبية                  

[ القيمة الدفترية في تاريخ البيع   –) قيمة التصرف(ثمن البيع     ]                   
:التسويات باإلقرار الضريبي وفقا لما يلي  ـ تأكد من صحة إجراء                  

فروق إعادة التقييم ال تعتمد*                               
تعفى األرباح المحققة     *                               
ال تعتمد الخسارة *                               
يم السابق رفضھا  تسوية فروق إعادة التقي*                               

:غير المسجلة ببورصة األوراق المالية مراعاة ما يلي باإلقرار الضريبي  -ب        
ـ األرباح المحققة تعتمد                 
ـ الخسارة المحققة تعتمد                  
.   ـ تسوية فروق إعادة التقييم السابق رفضھا                 
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استثمارات بغرض المتاجرة 
(قصيرة االجل )

استثمارات متاحة للبيع 
(طويلة االجل )

 
استثمارات بغرض المتاجرة 

(قصيرة االجل )

استثمارات متاحة للبيع 
(طويلة االجل )

ـ اليعتمد ضريبيا ـ الربح اوالخسارة يعتمد ضريبيا ناتج اعادة التقييم 
ـ ال تعتمد ضريبيا ـ الربح اوالخسارة يعتمد ضريبيا ـ يتم اعتماد طريقة التكلفة في التقييم .

ـ االرباح تخضع للضريبةـ االرباح معفاةـ االرباح معفاه 
تعتمد الخسارة ـ

٢- استثمارات غير مسجلة بالبورصة ١- استثمارات مسجلة بالبورصة 

ناتج االستثمارات في االوراق المالية

ـ الخسارة التعتمدناتج البيع 
ـ تسوية الفروق

ـ الربح الضريبي = سعر البيع - تكلفة الشراء

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 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 تسوية الفروق 
من فروق اعادة التقييم عند البيع

يؤخذ في االعتبار ما سبق رفضه 
يؤخذ في االعتبار ما سبق رفضه ـ ال توجد تسوية للفروقمن فروق اعادة التقييم عند البيع

من فروق اعادة التقييم عند البيع

3
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شركة
(٢١٢ - ٣٠٧ بنود باإلقرار الضريبي )  ٤١٦ جدول رقم 

رقم ورقة العمل:

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

ربح / خسارة سعر البيعتكلفة الشراءنوع االستثمارات
البيع

فروق 
إعادة تقييم سبق اعتمادھا

٣٤٢    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 .

الرأيمالحظات 

مراجع 
..................................................................................................................................................................................................................

مدير الفحصمأمور
4
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مكتب                                                                                                                                         مستشار الوزير نائب  
مستشار وزير المالية                                                  منى ھيبة                                                                                          /ا  
لشئون الفحص الضريبي                مصطفى عالم                                                                                                                   /ا  

1

      )J(  برنامج مراجعة اإلقرار الضريبي  
  نشاط صناعي

J -12 أرباح أو خسائر العمليات والفروع  

  والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل عن األوراق المالية
  التي تحصل عليھا الشركات المقيمة من الخارج

  
  : اسم الشركة

  :رقم الملف الضريبي
  ٣٢٣ - ٢١٤   :بنود مراجعة اإلقرار 

   :نة المالية المنتھية في الس

  :اآلتياحصل على بيان تفصيلي يوضح  - ١

  اسم الدولة -

 الفروع  أوخسائر العملية  أو أرباح -

 العوائد المحصلة على القروض  -

  .واإليجارات اإلتاوات -

 .المالية األوراقوناتج التعامل في  التوزيعات -

 .الضريبة المسددة بالخارج للفترة الضريبية -

 .الضرائب المصرية لنفس الفترة الضريبية لقانونوفقا الضريبة المحسوبة  -

الفروع والشركات المستثمر فيھا  أواحصل على صورة معتمدة من القوائم المالية للعمليات  - ٢

  .بالخارج

الشركات المستثمر فيھا  أوالفروع  أوطابق البيان التفصيلي مع القوائم المالية للعمليات  - ٣

 .بالخارج

المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل في  األجنبيةة تحقق من صحة خصم الضريب - ٤

 :بيانھا اآلتيمصر وذلك بمراجعة الشروط 

 واإلقرارالعمليات بالخارج طبقا لمعايير المحاسبة المصرية  أوالقوائم المالية للفروع  إعداد -

  . ٢٠٠٥لسنة  ٩١الضريبي طبقا لقانون الضرائب رقم 

 .لسداد الضريبة األجنبية لحسابھاة تقدم الشركة المستندات المؤيد أن -
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مكتب                                                                                                                                         مستشار الوزير نائب  
مستشار وزير المالية                                                  منى ھيبة                                                                                          /ا  
لشئون الفحص الضريبي                مصطفى عالم                                                                                                                   /ا  

2

في أال يتجاوز ما يدخل في نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل  -

 .األوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من ھذه المبالغ

 أال يتجاوز خصم الضريبة المؤداة بالخارج الضريبة واجبة السداد في مصر التي يتم تحديدھا -

 .)سعر الضريبة وفقا للقانون  Xإجمالي األرباح المحققة بالخارج  (على أساس

  المحققة في مصر  األرباحتحقق من عدم خصم الخسائر المحققة في الخارج من  - ٥

معاملة (  أخرىالنشاط في دولة  أرباحتحقق من عدم خصم خسائر النشاط في دولة من  - ٦

 األخرىالمحققة من الدول  األرباحالمحققة في كل دولة على حدة معاملة مستقلة عن  األرباح

( 

في شركات غير  استثماراتھاالتي تحصل عليھا الشركات المقيمة من  إيرادات االستثمارات - ٧

 : يتم معالجتھا كما يليمقيمة 

شركة المقيمة بصدور تحدد إيرادات االستثمارات في القوائم المالية لل( وفقا لطريقة التكلفة   - أ

  )قرار التوزيع في الشركة غير المقيمة 

 : وفقا لطريقة حقوق الملكية إذا ما توافرت الشروط اآلتية    - ب

    والمسجل فيھا الشركة غير  األخرىفي الدولة  للضريبةغير خاضعة  اإليراداتتكون  أن -

  في  المطبق من سعر الضريبة % ) ٧٥(ال يجاوز سعر الضريبة فيھا  أومنھا  معفاة أوالمقيمة      

  .مصر     

 % ١٠تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على  نأ -

    إتاوات أوفوائد  أوالشركة المقيمة ناتجا عن توزيعات  إيراداتمن % ٧٠من  أكثرتكون  أن -

 .إدارة أو إيجارات مقابل أتعاب أو  
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شركة

رقم ورقة العمل:

المخصومة والمحسوبة طبقا لقانون المسدد في عام
الضرائب المصري في عام

جدول رقم ٤٠٧ ( بند باإلقرار رقم ٢١٤)

أرباح أو خسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في األوراق المالية حسب كل دولة

العوائد والتوزيعات الدولة
وغيرھا

الضريبة األجنبية
أرباح أو خسارة 
العملية اوالفرع

٣٣٣       اإلجمالي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الرأيمالحظات 
يراعى الشروط الواردة ببرنامج المراجعة المرفق.

مراجع 
.........................................................................................................

مدير الفحص
.........................................................................................................

مأمور
3
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مكتب                                                                                                                            نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية                منى ھيبة                                                                                                               /ا  
لشئون الفحص الضريبي                                                                                                           مصطفى عالم          /ا  

1

)J (برنامج مراجعة اإلقرار الضريبي  
  نشاط صناعي 

  
 J-13 األخرىالمدينون والحسابات المدينة  

                 
  

    :  اسم الشركة
  :رقم الملف الضريبي 
  :بنود مراجعة اإلقرار 

   :السنة المنتھية في 
  

  إجراءات المراجعة 
  طابق رصيد أول المده مع أوراق عمل العام السابق - ١

  .على بيان تحليلى بأرصدة حسابات المدينون والحسابات المدينة االخرى  لاحص - ٢

  :عينة مستندية للتحقق من االتى  افحص - ٣

  تم تحمليھا بما يخصھا من المصروفات وأن رصيد المصروفات  السنةأن  -      

  .يخص الفترة أو الفترات الالحقه  المقدمة        

  .لمصروفات المقدمة مؤيد مستنديا من ا استھالكهتم  أن ما -      

  .الشركة ملتزمة بأحكام الخصم من المنبع  أن -      

  القروض والسلفيات المقدمه من صاحب العمل تم معالجتھا وفقا الحكام  أن -      

  .فى حالة وجود مزايا  واخطر شعبة كسب العملالقانون        

   األرصدة هة لھا أثر ضريبيى مع فحص ھذكان البند يتضمن أى أرصد إذا حدد ما - ٤

ً مع بنود المصروفات للتحقق من         .انه تم معالجتھا ضريبيا

 ميزان المراجه والقوائم الماليةطابق رصيد أخر المده مع  - ٥
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مكتب                                                                                                                        نائب مستشار الوزير  
مستشار وزير المالية              منى ھيبة                                                                                                                 /ا  
لشئون الفحص الضريبي                                                                       مصطفى عالم                                             /ا
  

1

)J (برنامج مراجعة اإلقرار الضريبي  
  نشاط صناعي

  
J-14األخرى الدائنون والحسابات الدائنة  

  
  
  
  
  
  
  

  إجراءات المراجعة 
  طابق رصيد أول المده مع أوراق عمل العام السابق - ١

  االخرى ان تحليلى بأرصدة حسابات الدائنون والحسابات الدائنه على بي احصل - ٢

  :حقق من االتى عينة مستندية للت افحص - ٣

  مصروفات  وذلك بمتابعة الفترة الالحقة تم تحمليھا بما يخصھا من ال السنةأن  - ٤

  . لبنود المصروفات     

  مع توريد مستحقات مصلحة الضرائب فى المواعيد القانونية  في ةمنتظم الشركة أن - ٥

  الجھات  تحليل أرصدة مصلحة الضرائب العامة والتأمينات االجتماعية وإخطار    

   .لإلقرارمع مراعاة استكمال الجدول الخاص بھا ضمن البيانات المتممة المختصة     

  .أن ما يتم خصمه من المنبع لحساب ضريبة الدمغه يتم توريده فى المواعيد القانونية  - ٦

  مع  األرصدة ھذهمع فحص  أى أرصدة لھا أثر ضريبيى يتضمن البند كان إذا ماحدد   - ٧

ً للتحقق من  بنود المصروفات        . انه تم معالجتھا ضريبيا

  .طابق رصيد أخر المده مع ميزان المراجه والقوائم المالية  - ٨

  

         

: اسم الشركة  
:رقم الملف الضريبي   
:بنود مراجعة اإلقرار   

:السنة المالية المنتھية في   
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)J (برنامج مراجعة اإلقرار الضريبي  
 النشاط الصناعي

  

J-15 التعامالت مع األشخاص المرتبطة  

 
 
 
 
 

 ١- مفاھيم عامة 
 

    الشخص المرتبط :
: كل شخص يرتبط بممولة بعالقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك       

  الزوج والزوجة واألصول والفروع  -

على األقل من عدد % ٥٠ملك بشكل مباشر أو غير مباشر شركة األموال والشخص الذي ي -

  .أو قيمة األسھم أو من حقوق التصويت 

 شركة األشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيھا  -

األسھم أو من قيمة  أومن عدد  األقلعلى % ٥٠ أخريملك شخص  أكثر أوشركتين  أي -

 .حقوق التصويت في كل منھا 

  :السعر المحايد 
ويتحدد وفقا لقوى السوق ، ذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر السعر ال

  .وظروف التعامل 

  

  

  

  : أسم الشركة
  :رقم الملف الضريبي 
  :بنود مراجعة اإلقرار 

:السنة المالية المنتھية في   
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  :طرق تحديد السعر المحايد  -
  

   :طريقة السعر الحر المقارن  - أ

يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين األطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو 

  .بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين  الخدمة إذا تمت

 اآلتيةمماثلة ويؤخذ في االعتبار العوامل  أخرىخدمة  أوسلعة  أساسويعتمد في ھذه المقارنة على 

:  

  الشروط القانونية التي يتحمل بھا كل طرف من أطراف التعاقد  -

 ظروف السوق -

 الظروف الخاصة بالعملية المعنية -
 

  :إليھا ھامش الربح  طريقة التكلفة اإلجمالية مضاف - ب
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 

معامالته التي تتم مع ويحدد ھامش الربح على أساس ھامش الربح الذي يحصل عليه الممول في 

  .أطراف مستقلة أو ھامش الربح الذي يحصل عليه طرف مستقل أخر في معامالت أخرى مشابھة
  

  :البيع إعادةطريقة سعر  - ج
 أوسعر السلعة  أساسالمرتبطة على  األطرافالخدمة فيما بين  أويكون تحديد سعر السلعة     

ير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل ھامش ربح مناسب البيع إلى طرف ثالث غ إعادةالخدمة وفقا لسعر 

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

  

أي من الطرق المشار إليھا بعالية يجوز إتباع  أي طريقة من  وفي حالة عدم إمكانية تطبيق
  .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  •

 .عند تعامله مع األطراف المرتبطة يتبعھا الممول في تحديد السعر المحايد

  

   إجراءات المراجعة -٢
  

غير  أوالمرتبطة سواء كان ذلك ارتباطا مباشرا  باألشخاصاحصل من الشركة على بيان  ١-٢  

  .مباشر 
  

المرتبطة  األشخاصاحصل من الشركة على بيان تفصيلي بحصر كافة المعامالت مع  -٢- ٢

  : اآلتيةيتضمن البيانات 

  نات الشخص المرتبطاسم وبيا -

 نوعية االرتباط -

 طبيعة التعامل  -

 قيمة التعامل  -

 طريقة تحديد السعر المحايد  -

 بلد المنشأ بالنسبة للسلع -

 مؤدي الخدمة / دولة المورد  -

 أرصدة األشخاص المرتبطة في نھاية العام  -
 

  :حقق من اآلتي افحص مستنديا المعامالت مع األشخاص المرتبطة لكل تعامل على حده وت ٣- ٢

إتباع الشركة إلحدى الطرق القانونية الواردة بالقانون والئحتة التنفيذية في تحديد السعر  -    

  المحايد 

الشركة في تحديد سعر التعامل لتكون قيمة المعامالت  عليھااألدلة والمستندات التي اعتمدت  -   

مع 

       

  .الخصم من المنبع بأحكامالتزام الشركة  -   

  الضريبة العامة على المبيعات في حالة المعامالت الخاضعة للضريبة على  بأحكامالشركة  إلزام -   

  .المبيعات     
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   أوالمرتبطة ممثلة في الحصول على خدمات  األشخاصما كانت طبيعة المعامالت مع  إذا ٤- ٢ 

  : اآلتيعوائد مدفوعة لشخص غير مقيم يجب التحقق من  أو إتاوات       

  أن المبالغ المدفوعة للمالك المستفيد  -

 أن الخدمة ترتبط  بنشاط الشركة  -

خضوع تلك المبالغ للضريبة من المنبع بالسعر المحدد في اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي في  -

في حالة عدم وجود اتفاقية % ٢٠و بسعر أ لإلتاوات والعوائد لة التعامل مع دولة معھا اتفاقيةحا

 ).... -خدمات  – إتاوات –عوائد ( لكافة المبالغ تجنب االزدواج الضريبي 

  فيما عدا وذلك 
المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة في ضوء القواعد  -

لمختص بالصناعة للحاالت التي تكون والقرارات الصادرة من وزير المالية باالتفاق مع الوزير ا

  .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 على  -

عتمد ضمن المصروفات ييزيد ما بشرط أال  في الخارج اإلشراف التي يتحملھا المركز الرئيسي

من % ٧عن  الخارجاإلدارية ومصروفات الرقابة واإلشراف التي يتحملھا المركز الرئيسي في 

وتقديم شھادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة للمنشاة الدائمة  صافي الربح الضريبي 

  .وموثقة 

المرتبطة راجع صحة  األشخاصفي ضوء ما يسفر عنه الفحص المستندي للمعامالت مع  - ٣

  .الضريبي اإلقرارالمعالجة الضريبية مع 
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رقم ورقة العمل:

ال نعم 

عام ....عام ....

 ھل لدى الشركة تعامالت مع اشخاص مرتبطة ارتباطا مباشرا ؟

ذا كانت االجابة ( نعم ) فيجب ملئ الجدول التالي ( مع مراعاة التعريفات الواردة بالبرنامج ) :

طريقة تحديدقيمة التعامل نوع التعامل(ب) نوع االرتباط(أ)اسم الشخص المرتبط 
 السعر المحايد(ج)

بلد المنشا
بالنسبة للسلع

دولة المورد / 
مؤدي الخدمة

 التعامالت مع االشخاص المرتبطة

بند     باالقرار الضريبي

مدير الفحصمراجعمامور

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

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

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

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

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

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

الرايمالحظات

5
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شركة

رقم ورقة العمل:

ال نعم 

عام ....عام .... نوع االرتباط (ب) نوع االرتباط(أ)اسم الشخص المرتبط 
قيمة التعامل 

بند    باالقرار الضريبي 

 ھل لدى الشركة تعامالت مع اشخاص مرتبطة ارتباطا غير مباشرا ؟

ذا كانت االجابة ( نعم ) فيجب ملئ الجدول التالي ( مع مراعاة التعريفات الواردة بالبرنامج ) :

 ( تابع ) التعامالت مع االشخاص المرتبطة

طريقة تحديد
 السعر المحايد(ج)

بلد المنشا
بالنسبة للسلع

دولة المورد / 
مؤدي الخدمة

فحصمراجعمامور مدير

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

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

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

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

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

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

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

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

الرايمالحظات

جعور صر ير 

6
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)J ( الضريبي اإلقراربرنامج مراجعة   
  نشاط صناعي

  J-16   الخسائر المرحلة  
  : أسم الشركة

  :رقم الملف الضريبي
  ٣١٢: بنود مراجعة اإلقرار 

  : في المنتھيةالمالية  السنة

  إجراءات المراجعة 
  .تحقيقھا  سنةل فصيلي بالخسائر المرحلة مبوبة طبقااحصل على بيان ت - ١

  :اآلتي  وتحقق من صحة    

  .المرحلة والسابق اعتمادھا من مصلحة الضرائب والناتجة عن الفحص قيمة الخسائر   -

 .قرارات الضريبية المقدمة من الشركةقيمة الخسائر المرحلة من وجھة نظر اإل  -

 تخصم  ( تأكد من صحة ترحيل الخسارة باإلقرار الضريبي وفقا للشروط الواردة بالقانون   -

  حققت في سنة ما من أرباح السنة التالية فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة التي ت   

  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 -

 :ة تغير الشكل القانوني يراعى الضوابط اآلتية في حال - ٢

ال يجوز ترحيل الخسائر التي تخص الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا ما توافرت  - ١

 :الشروط اآلتية أو تحققھا مجتمعة خالل الثالث سنوات التالية لتحقق أي منھا

  الحصص أو األسھم أو في حقوق من % ٥٠أن تزيد نسبة التغيير في ملكية رأسمال على   -

 .التصويت       

  .تغيير النشاط  -

   للشركات ( األسھم غير مطروحة للتداول في سوق األوراق المالية المصرية بالنسبة  -

 ).المساھمة أو التوصية باألسھم  

  التغيير كان بقصد  أنثبت  إذاالشخص االعتباري  رأسمالال يعتد بالتغيير في ملكية  - ٢

 .االلتزامات الضريبية تجنب    
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شركة
٣١٢ بنود باالقرار الضريبي  ( ٤١٢ ) جدول رقم

رقم ورقة العمل:

مدير فحصمراجعمامور

٣٣٨ اجمالي الخسائر الواجب ترحيلھا وتخصم من الوعاء للفترة الضريبية الحالية

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

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

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

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

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

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

الرأيمالحظات 

بيان الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم االقرار

المبالغ عدد سنوات الترحيلصافي الخسارةالسنة
مبالغ لم يتم ترحيلھاالسابق ترحيلھا

2
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 )J ( الضريبي اإلقراربرنامج مراجعة   
  صناعينشاط 

 J-17 اإلعفاءات الضريبية  
  

  : أسم الشركة
  :رقم الملف الضريبي

   ٣١٦، ٣١٤: بنود مراجعة اإلقرار 
  : في المنتھيةالمالية  السنة

  
   ٢٠٠٥لسنة  ٩١إعفاءات بموجب القانون رقم  - ١

 .العوائد المدينة  عنعة للضريبة غير الخاض أو المعفاةالزيادة في العوائد الدائنة  -

  لسنة  ٩٥توزيعات صناديق االستثمار المنشاة وفقا لقانون سوق المال رقم و  أرباح -

  وعائد السندات   للوثائقاالستردادية األرباح الناتجة عن القيمة بما في ذلك   ١٩٩٢   

  .المقيدة في الجداول الرسمية في سوق األوراق المالية المصرية   

  العوائد التي يحصل عليھا األشخاص االعتبارية عن األوراق المالية وشھادات اإليداع   -

  .التي يصدرھا البنك المركزي المصري أو اإليرادات الناتجة عن التعامل فيھا     

التوزيعات واألرباح والحصص التي تحصل عليھا أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل  -

  .ة أخرىمساھمتھا في أشخاص اعتبارية مقيم

  إعفاءات بموجب قوانين خاصة  - ٢

  .من إجمالي إيرادات أذون الخزانة دون خصم أي تكاليف% ١٠٠ -

  .اإلعفاء دأي إعفاءات أخرى تذكر بالتفصيل مع إيضاح سن - ٣

  في حالة تمتع الشركة بإعفاء ضريبي حسب المكان أو النشاط أو إعفاء   - ٤

  :نسبي للوعاء الضريبي تحقق من اآلتي            

 سباب اإلعفاء أ -

 تاريخ موافقة الجھة المختصة  -

 تاريخ بداية ونھاية اإلعفاء  -
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صحة األسس التي استند إليھا في الفصل بين الوعاء الخاضع  -

 .والمعفى للضريبة وصحة المعالجة باإلقرار الضريبي

  :األنشطة المخالفة خالل فترة اإلعفاء الضريبي تحقق من اآلتي   -٥

 نشطة المخالفة صحة تحديد إيرادات األ -

 صحة تحديد تكلفة األنشطة المخالفة  -

الفحص المستندي لعينة من إيرادات وتكاليف األنشطة المختلفة  -

 .للتحقق من صحتھا ومن أنھا مؤيدة مستنديا

  صحة تحديد الوعاء الخاضع للضريبة والمعالجة الضريبية لھذه  -

  .باإلقرار الضريبي األوعية كوعاء مستقل   
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رقم ورقة العمل:

المبلغبيان

اوال: اعفاءات بموجب القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
١- الزيادة في العوائد الدائنة المعفاة او غير الخاضعة للضريبة عن العوائد 

المدينة *
٢- ارباح وتوزيعات صناديق االستثمار المنشاة وفقا لقانون سوق راس المال 

الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وعائد السندات المقيدة في الجداول 
الرسمية في سوق االوراق المالية المصرية.

٣- العوائد 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 ٥٦ من القانون.

٤- التوزيعات واالرباح والحصص التي يحصل عليھا اشخاص اعتبارية مقيمة 
مقابل مساھمتھا في اشخاص اعتبارية مقيمة اخرى.

ثانيا: اعفاءات بموجب قوانين خاصة

جدول (٤١٤) بيان االعفاءات الضريبية 

١- اذون الخزانة ( ١٠٠% من اجمالي ايرادات اذون الخزانة دون خصم أي 
تكاليف)

٢- نسبة من الربح مقابل الزيادة في راس المال

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

* أي عوائد دائنة معفاة او غير خاضعة للضريبة احتسبت ضمن البند ١ من ھذا الجدول ال 
يتم خصمھا مرة اخرى.

مدير الفحصمأمور                                  مراجع 

٣٢٩340     جملة االعفاءات ( يرحل للبند رقم ٣١٤ في قائمة االقرار التفصيلية ) 
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شركة

رقم ورقة العمل:

   ١- ھل تتمتع الشركة باإلعفاء الضريبي على أرباح األشخاص االعتبارية ؟
    إذا كانت اإلجابة "نعم" رجاء ذكر اآلتي :

النعم

(أ) سبب اإلعفاء :

(ب) تاريخ موافقة الجھة المختصة :

بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية

(جـ) تاريخ بداية اإلعفاء :

(د) تاريخ نھاية اإلعفاء :

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

الرأي
............................................................................................

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

مدير الفحصمأمور                                  مراجع 
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شركة

رقم ورقة العمل:

٢- ھل تتمتع الشركة بإعفاء نسبة من األرباح مقابل الزيادة في راس المال 
؟

إذا كانت اإلجابة "نعم" رجاء ذكر اآلتي :

النعم

(أ) نسبة اإلعفاء :

(ب) أساس احتسابھا:

( تابع )بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية

(جـ) تاريخ بداية اإلعفاء :

(د) تاريخ نھاية اإلعفاء :

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

مراجع الفحصمأمور مدير

الرأي
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

مدير الفحصمأمور                                  مراجع 
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شركة

رقم ورقة العمل:

٣- ھل تمارس الشركة نشاط  خدمي خارج المجتمعات العمرانية خالل 
فترة اإلعفاء الضريبي؟

إذا كانت اإلجابة "نعم" رجاء ملئ البيانات اآلتية :

النعم

بيــــــــــــــــــــــان
عام...عام...

إيراد األنشطة الخدمية خارج المجتمعات العمرانية

( تابع )بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية

تكاليف األنشطة الخدمية خارج المجتمعات العمرانية

صافي الربح / الخسارة 

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

مدير الفحصمأمور                                  مراجع 

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

يتم ترحيل صافي الربح/ الخسارة إلى البند رقم ٣١٦ في قائمة اإلقرار التفصيلية ويتم الربط عليھا في وعاء مستقل إذا كان الوعاء الضريبي أرباح معفاة ، وفي 
حالة الخسارة يتم مراعاة وحدة الربط.

الرأي
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شركة

رقم ورقة العمل:

٤- ھل تمارس الشركة نشاط مخالف خالل فترة اإلعفاء الضريبي؟

إذا كانت اإلجابة "نعم" رجاء ملئ البيانات اآلتية :

بيــــــــــــــــــــــان
عام...عام...

إيراد النشاط المخالف

المخالف النشاط تكاليف

( تابع )بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية

النعم

ي  

صافي الربح / الخسارة 

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

مدير الفحصمأمور                                  مراجع 

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

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

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

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

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

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

يتم ترحيل صافي الربح / الخسارة الى البند رقم ٣١٦ في قائمة االقرار التفصيلية ويتم الربط في وعاء مستقل اذا كان الوعاء الضريبي 
ارباح معفاه وفي حالة الخسارة يتم مراعاة وحدة الربط.

الرأي
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شركة

رقم ورقة العمل:

٥- ھل لدى الشركة إيرادات ودائع دائنة خالل فترة اإلعفاء الضريبي؟

إذا كانت اإلجابة "نعم" رجاء ملئ البيانات اآلتية :

بيــــــــــــــــــــــان
عام...عام...

إيرادات الودائع الدائنة

( تابع )بيانات متعلقة باإلعفاءات الضريبية

النعم

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

مدير الفحصمأمور                                  مراجع 

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

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

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

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

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

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

يتم ترحيل قيمة ايرادرات الودائع الدائنة الي البند رقم ٣١٦ في قائمة االقرار التفصيلية ، ويتم الربط عليھا في وعاء مستقل اذا كان الوعاء
 الضريبي ارباح معفاه ، وفي حالة الخسارة يتم مراعاة وحدة الربط.

الرأي
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شركة

 ٥٠٠( J-18 ) بيانات أخرى متممة لأل قرار  

رقم ورقة العمل:

النعمم

-1

-2

-3

-4

 -5

-6

-7

-8

مراجع  مدير الفحصمأمور

ھل لدى الشركة ارصدة دائنة لمصلحة الضرائب وھيئة التامينات االجتماعية في 
تاريخ الميزانية

في حالة اإلجابة بنعم يتم ملئ الجدول المرفق

في حالة اإلجابة بنعم يتم ملئ جدول٥٠١

ھل ھناك مبالغ مدفوعة لجھات غير مقيمة؟

ھل تم تغيير الشكل القانوني للشركة؟

في حالة اإلجابة بنعم .... يتم ملئ الجدول ٥٠٨

في حالة اإلجابة بنعم يتم ملئ جدول ٥٠٤

ھل لدى الشركة إيرادات محققة بالخارج ؟

في حالة اإلجابة بنعم .... يتم ملئ جدول ٥٠٦

بيان
ھل تضمنت قائمة الدخل أي مما يلي :

 عوائد مدينة على قروض معدلھا يجاوز مثلي سعر االئتمان والخصم بالبنك المركزي

بيانات متعلقة بضرائب أخرى برجاء ملئ الجدول ٥٠٩

  ھل يوجد تعامالت مع أطراف ذوي عالقة وھل ھناك تعامالت مع أشخاص 
؟ مرتبطة مباشر أو غير مباشر

في حالة اإلجابة بنعم .... يتم ملئ الجدول ٥٠٧

 عوائد مدينة مدفوعة ألشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منھا

 عوائد دائنة معفاة أو غير خاضعة للضريبة

ھل لدى الشركة مساھمات في شركات تابعة وشقيقة؟

في حالة اإلجابة بنعم .... يتم ملئ جدول ٥٠٢ ، ٥٠٣

1
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شركة

رقم ورقة العمل:

ال نعم

 500 (J-18) بيانات اخرى متممة لالقرار 

٥٠١ : التكاليف غير واجبة الخصم 

س١: ھل جاوزت نسبة متوسط القروض والسلفيات الى متوسط حقوق الملكية ٧ : ١ ؟
اذا كانت االجابة (نعم ) يجب ملئ الجدول التالي :

حقوق الملكية القروض بيان 

رصيد اخر المدة

رصيد اول المدة

ال اال

مراجع  مدير الفحصمأمور

النسبة =         متوسط القروض والسلفيات 

                      متوسط حقوق الملكية 

االجمالي

المتوسط الحسابي 

الرايمالحظات
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
.............................................................................................

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

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

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

العوائد المدينة المحملة على قائمة الدخل

الزيادة في العوائد المدينة عن نسبة ٧ : ١

2
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شركة

رقم ورقة العمل:

ال نعم

(ج) عوائد دائنة معفاة او غير خاضعة للضريبة 

اذا كانت االجابة ( نعم ) الي من البنود بعاليه يجب ملئ الجدول التالي :

 500(J-18 )بيانات اخرى متممة لالقرار 

س٢: ھل تضمنت قائمة الدخل أي مما يلي :

(أ)عوائد مدينة على قروض معدلھا يجاوز مثلي سعر االئتمان والخصم بالبنك المركزي 

( تابع ) ٥٠١ : التكاليف غير واجبة الخصم 

(ب) عوائد مدينة مدفوعة الشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة او معفيين منھا

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

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

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

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

عوائد دائنة معفاة او غير خاضعة للضريبة .

االجمالــــــــــــي 

الرايمالحظات
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
.............................................................................................

العوائد المدينة فيما يزيد عن مثلي سعر االئتمان والخصم بالبنك 
المركزي.

العوائد المدينة المدفوعة الشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة 
او معفيين منھا .

قيمة العوائدمعدل العائد بيان 

مراجع  مدير الفحصمأمور
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شركة

رقم ورقة العمل:

ال نعم

 500(J-18 )بيانات اخرى متممة لالقرار 

٥٠٢ : المساھمات في شركات تابعة وشقيقة مقيمة 

س٣: ھل لدى الشركة مساھمات في شركات تابعة وشقيقة مقيمة؟

اذا كانت االجابة ( نعم ) يجب ملئ الجدول التالي :

العائد السنوي قيمة االسھمنسبة المساھمةاسم الشركة 

مراجع  مدير الفحصمأمور

الرايمالحظات
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................

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

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

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

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

رقم ورقة العمل:

ال نعم

مراجع  مدير الفحصمأمور

الرايمالحظات
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
...............................................................................................

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

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

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

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

 500(J-18)يانات اخرى متممة لالقرار 

٥٠٣ : المساھمات في شركات تابعة وشقيقة غير مقيمة 

س٤: ھل لدى الشركة مساھمات في شركات تابعة وشقيقة غير مقيمة؟
اذا كانت االجابة ( نعم ) يجب ملئ الجدول التالي :

العائد السنوي قيمة االسھمنسبة المساھمةاسم الشركة 

5
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شركة

رقم ورقة العمل:

ال نعم

٤- ان تكون مصر المقر الذي يقيم فيه المساھمون الذين تزيد مساھمتھم عن ٥٠%من عدد االسھم او حقوق التصويت.

 500(J-18) بيانات اخرى متممة لالقرار 

س٥: بالنسبة للمساھمات في شركات اجنبية غير مقيمة ، ھل يتوفر أي شرطين من الشروط التالية في 
احداھا:

١- ان تكون مصر المقر الذي تتخذ فيه قرارات االدارة اليومية للشركة 

( تابع ) ٥٠٣ : المساھمات في شركات تابعة وشقيقة غير مقيمة 

٢- ان تكون مصر المقر الذي تنعقد به اجتمعات مجلس االدارة 

٣- ان تكون مصر المقر الذي يقيم فيه ٥٠% على االقل من اعضاء مجلس االدراة 

الرايمالحظات
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

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

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

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

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

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

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

في حالة االجابة ( نعم ) حدد اسماء الشركات وارقام أي من الشروط السابقة التي تنطبق عليھا في الجدول التالي:

ارقام الشروط المنطبقة بلد التاسيساسم الشركة 

مراجع  مدير الفحصمأمور
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شركة

رقم ورقة العمل:

ال نعم

(د) مقابل نشاط الرياضي او الفنان

التال ل ال ل ال ن ال أ ف ( ن ) ة ا اال كانت اذا

 500(J-18 ) بيانات اخرى متممة لالقرار 
٥٠٤ : المبالغ المدفوعة لجھات غير مقيمة في مصر

س٦: ھل قامت الشركة بسداد أي مما يلي لجھات غير مقيمة ؟

(أ) العوائد 

(ب) االتاوات ( مثال برامج الكمبيوتر وتاجير المعدات وغيرھا)

(ج) مقابل الخدمات ( مثال عقود االدارة وخدمات فنية وغيرھا )

نوع المصروف

الرايمالحظات
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................

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

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

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

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

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

االجمالي 

: في أي من البنود بعاليه يجب ملئ الجدول التالي  ( نعم ) اذا كانت االجابة

الضريبة المستحقةالمبلغ المدفوع دولة الجھة اسم الجھة 

مراجع  مدير الفحصمأمور
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شركة

رقم ورقة العمل:
ال نعم 

عمليات البيان 
ناتج تعامل فيتوزيعات وارباح فروع

 اوراق مالية

 500(J-18)بيانات اخرى متممة لالقرار 

س٨ : ھل لدى الشركة ايرادات محققة بالخارج ؟

٥٠٦ : االيرادات المحققة بالخارج 

اخرى  اتاوات وايجارات 
وفوائد قروض

اذا كانت االجابة ( نعم ) فيجب ملئ الجدول التالي :

مراجع  مدير الفحصمأمور

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

الراي
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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شركة

رقم ورقة العمل:

ال نعم 

عام ....عام ....
نوع االرتباط(أ) بلد المنشااسم الشخص المرتبط 

بالنسبة للسلع
دولة المورد / 
مؤدي الخدمة

 500(J-18) بيانات اخرى متممة لالقرار 

٥٠٧ : التعامالت مع االشخاص المرتبطة

س٩ : ھل لدى الشركة تعامالت مع اشخاص مرتبطة ارتباطا مباشرا ؟

ذا كانت االجابة ( نعم ) فيجب ملئ الجدول التالي ( مع مراعاة التعريفات الواردة بالصفحة التالية ) :

طريقة تحديدقيمة التعامل 
نوع التعامل(ب)  السعر المحايد(ج)

ا الفأ

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

.

الراي
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

مراجع مدير الفحصمأمور
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شركة

رقم ورقة العمل:

ال نعم 

عام ....عام ....
دولة المورد / 
مؤدي الخدمة نوع االرتباط (ب) 

 500(J-18 ) بيانات اخرى متممة لالقرار 

س١٠ : ھل لدى الشركة تعامالت مع اشخاص مرتبطة ارتباطا غير مباشرا ؟

اذا كانت االجابة ( نعم ) فيجب ملئ الجدول التالي ( مع مراعاة التعريفات الواردة بالصفحة التالية ) :

طريقة تحديد
 السعر 

المحايد(ج)

بلد المنشا
بالنسبة للسلع نوع االرتباط(أ)اسم الشخص المرتبط 

( تابع )٥٠٧ : التعامالت مع االشخاص المرتبطة

قيمة التعامل 

أ

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

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

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

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

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

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

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

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

الرايمالحظات

مراجع مدير الفحصمأمور

10

227



مراجع  مدير الفحصمأمور

الشخص المرتبط (أ)
كل شخص يرتبط بممول بعالقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :

١- الزوج والزوجة واألصول والفروع.
٢- شركة األموال والشخص الذي يملك فيھا بشكل مباشر أو غير مباشر ٥٠% على األقل أو قيمة األسھم أو من حقوق التصويت

٣- شركة األشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيھا.
٤- أي شركتين أو أكثر يملك شخص أخر ٥٠% على األقل من عدد أو قيمة األسھم أو حقوق التصويت في كل منھا .

(ب) نوع التعامل :
ـ شراء أصول ثابتة / خامات / منتجات تامة الصنع

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 :

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.

٥- طريقة أخرى تم االتفاق عليھا مع اإلدارة الضريبية ( اذكرھا في الجدول )

١- طريقة السعر الحر المقارن.

٢- طريقة التكلفة اإلجمالية مضافا إليھا ھامش الربح.

٣- طريقة سعر إعادة البيع.

٤- طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون االقتصادي األوربي OECD  ( اذكرھا في الجدول )
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شركة

رقم ورقة العمل:

النعم

 ٥٠٨ بيانات متعلقة بتغيير الشكل القانوني

  س١١: ھل تم تغيير الشكل القانوني  خالل العام؟

إذا كانت اإلجابة ( نعم ) ضع عالمة (      ) في الجدول التالي :

١- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر
٢- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر

 500(J-18) بيانات أخرى متممة لإلقرار

مالحظات 

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

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

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

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

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

مدير الفحصمراجع 

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

ى م
٣- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى

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

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

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

مأمور

٦- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال

الرأي 

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

٤- شراء أو االستحواذ على ٥٠% أو أكثر من األسھم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة 
في شركة مقيمة مقابل أسھم في الشركة المشترية أو المستحوذة .

٥- شراء أو االستحواذ على ٥٠% أو أكثر من أصول والتزامات شركة شقيقة من قبل شركة مقيمة أخرى 
في مقابل أسھم في الشركة المشترية أو المستحوذة.

12

229



شركة

رقم ورقة العمل:

النعم

س١٣ : ھل تم إعفاء األرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركة؟
النعم

 500(J-18 ) بيانات أخرى متممة لإلقرار

( تابع ) ٥٠٨  بيانات متعلقة بتغيير الشكل القانوني

  س١٢: ھل صاحب تغيير الشكل القانوني تغيير النشاط؟

إذا كانت اإلجابة ( نعم ) ضع عالمة (      ) في الجدول التالي :

ألغراض حساب الضريبة تم حساب إھالك األصول طبقا للقيم الدفترية:

القانوني الشكل تغيير قبل

تحتفظ الشركة بسجل وكشوف يبين فيھا القيم الدفترية لألصول وااللتزامات قبل تغيير الشكل القانوني:

النعم

ألغراض حساب الضريبة تم ترحيل المخصصات واالحتياطيات طبقا للقيم الدفترية:

قبل تغيير الشكل القانوني

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

بعد تغيير الشكل القانوني

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

الرأي 

بعد تغيير الشكل القانوني

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

مالحظات 

قبل تغيير الشكل القانوني

مراجع  مدير الفحصمأمور

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

٥٠٩ بيانات متعلقة بضرائب اخرى 
رقم ورقة العمل:١- الرجا ملئ البيانات التالية من واقع قائمة الدخل :

المبلغ ( كلي )المبلغ ( جزئي )

مالحظات 

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

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

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

مراجع  مدير الفحصمأمور

 500(J-18 ) بيانات أخرى متممة لإلقرار

البيان
مرتبات وما في حكمھا

بدالت

مكافآت

مزايا نقدية

مزايا عينية *

حصة البنك في التأمينات االجتماعية 

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

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

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

الرأي 

* اذكر المزايا العينية التي يمنحھا البنك للعاملين

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

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

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

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

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

......................................................................................
االجمالي 

14

231



شركة

رقم ورقة العمل:

النعم

مالحظات 

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

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

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

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

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

مراجع 

٥- ھل قامت الشركة بتقديم التسوية السنوية في المواعيد القانونية ؟

٦- ھل تقوم الشركة بالتامين االجتماعي على جميع العاملين لديھا ممن ينطبق
 عليھم قانون التأمينات االجتماعية ؟

 500(J-18) بيانات أخرى متممة لإلقرار

 ( تابع ) ٥٠٩ بيانات متعلقة بضرائب أخرى

بيان

٢- ھل تقوم الشركة بحجز الضريبة شھريا وتوريدھا في المواعيد القانونية ؟

٣- ھل قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الربع سنوية في المواعيد القانونية ؟

٤- ھل قامت الشركة بحساب ضريبة المرتبات طبقا لنموذج الحساب الوارد بالملحق 
(٢) بالكتاب الدوري رقم (١) لسنة ٢٠٠٥؟

٧- ھل ھناك عاملين مصريين بالشركة يعملون خارج مصر وتم تحميل مرتباتھم 
على قائمة الدخل بالشركة؟

٨- ھل لدى الشركة عاملين مصريين منتدبين من / إلى جھات أخرى ؟

٩- ھل لدى الشركة مرتبات عاملين أجانب محملة على حساباتھا؟

١٠- في حالة اإلجابة ( نعم ) ھل يتم خصم ضريبة مرتبات منھم ؟

مدير الفحصمأمور

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

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

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

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

الرأي 

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

رقم ورقة العمل:

النعم

مالحظات 

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

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

مراجع 

١٣- ھل لدى الشركة عاملين أجانب غير مقيمين طبقا للمادة ١١ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥؟

١٤- في حالة اإلجابة ( نعم ) ھل يتم خصم الضريبة على مرتباتھم وتوريدھا في مواعيدھا القانونية ؟

 500(J-18 ) بيانات أخرى متممة لإلقرار
 ( تابع ) ٥٠٩ بيانات متعلقة بضرائب أخرى

بيان
١١- ھل لدى الشركة عاملين أجانب غير خاضعين لضريبة المرتبات تطبيقا ألحكام 

اتفاقيات منع االزدواج الضريبي؟
١٢- في حالة اإلجابة ( نعم ) اذكر عددھم خالل العام ؟

١٥- ھل لدى الشركة نظام خيارات أسھم؟

١٦- في حالة اإلجابة ( نعم ) ھل تقوم الشركة بمنح أسھم للعاملين بقيمة تقل عن قيمتھا السوقية ؟

١٧- ھل يحصل العاملين على أرباح أو أنصبة من الشركة؟
١٨- في حالة اإلجابة ( نعم ) اذكر قيمة األرباح الموزعة ؟

مدير الفحصمأمور

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

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

١٩- ھل تقوم الشركة بمنح مبالغ تحت حساب األرباح أو األنصبة خالل السنة؟

٢٠- ھل لدى الشركة الئحة / نظام لمنح العاملين مكافآت ترك الخدمة؟ ( مطلوب إرفاق الالئحة )

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

الرأي 
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شركة

رقم ورقة العمل:

ضريبة المرتبات الشھر 
ضريبة المرتبات الشھر تاريخ التوريدالشھرية المسددة

تاريخ التوريدالشھرية المسددة

يوليويناير 
أغسطسفبراير
سبتمبرمارس
أكتوبرابريل
نوفمبرمايو
ديسمبريونيه

اإلجمالي

مراجع 

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

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

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

 500(J-18)  بيانات أخرى متممة لإلقرار
( تابع ) ٥٠٩ بيانات متعلقة بضرائب أخرى

٢١- رجاء ملئ الجدول اآلتي :

الرأي  مالحظات 

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

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

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

مدير الفحصمأمور

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

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

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

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

رقم ورقة العمل:

الضريبة المسددةالضريبة المستحقةقيمة البندالبيان

االعالنات*

ارباح او جوائز :

١- مسابقات

٢- يانصيب

اذا كانت الشركة من شركات توريد المياه / الغاز / الكھرباء / البوتاجاز 

١- المياه

٢- الغاز

٣- الكھرباء

٤- البوتاجاز

اذا كانت الشركة من شركات االتصاالت:

١- اشتراكات التليفون االرضي 

٢- اشتراكات التليفون المحمول باي نظام
مراجع 

( تابع ) ٥٠٩ بيانات متعلقة بضرائب أخرى

 500(J-18 ) بيانات أخرى متممة لإلقرار

٢٢- رجاء ملئ الجدول االتي بشان ضريبة الدمغة على كل من البنود التالية:

مدير الفحصمأمور
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شركة

رقم ورقة العمل:

المبلغ المخصوم تحت نسبة الخصمقيمة التعامل
حساب الضريبة

 

%٠.٥
%٠.٥
%٢
%٥
%٥

 

%٠.٥
%٠.٥
%٢
%٥
%٥

مراجع 

 أوال: المسدد في يناير عن الفترة المنتھية في ١٢/٣١
المشتريات

المقاوالت والتوريدات
الخدمات

الوكالة بالعمولة والسمسرة
الخدمات المھنية من األشخاص الطبيعيين

 ثانيا : المسدد في ابريل عن الفترة المنتھية في ٣/٣١
المشتريات

المقاوالت والتوريدات
الخدمات

الوكالة بالعمولة والسمسرة
الخدمات المھنية من األشخاص الطبيعيين

 500(J-18 ) بيانات أخرى متممة لإلقرار

 ( تابع ) ٥٠٩ بيانات متعلقة بضرائب أخرى

٢٣- رجاء ملئ الجدول التالي بشان الخصم تحت حساب الضريبة

البيان

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

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

...............................................................................................
مدير الفحص

الرأي 

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

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

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

مأمور
......................................................................................

مالحظات 

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

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

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

رقم ورقة العمل:

المبلغ المخصوم تحت نسبة الخصمقيمة التعامل
حساب الضريبة

 

%٠.٥
%٠.٥
%٢
%٥
%٥

 

%٠.٥
%٠.٥
%٢
%٥
%٥

مالحظات 

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

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

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

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

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

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

مراجع 

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

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

  500(J-18 ) بيانات أخرى متممة لإلقرار

 ( تابع ) ٥٠٩ بيانات متعلقة بضرائب أخرى

البيان

 ثالثا : المسدد في يولية عن الفترة المنتھية في ٦/٣٠
المشتريات

المقاوالت والتوريدات
الخدمات

الوكالة بالعمولة والسمسرة
الخدمات المھنية من األشخاص الطبيعيين

 رابعا : المسدد في أكتوبر عن الفترة المنتھية في ٩/٣٠
المشتريات

المقاوالت والتوريدات
الخدمات

الوكالة بالعمولة والسمسرة
الخدمات المھنية من األشخاص الطبيعيين

الرأي 

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

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

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

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

مدير الفحصمأمور 20
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شركة

رقم ورقة العمل:

مراجع  مدير الفحصمأمور

بيان تحليلي برصيد مصلحة الضرائب والتأمينات االجتماعية في تاريخ الميزانية

المبلغبيان

ضرائب مستقطعة من الغير (خصم من المنبع)

ضريبة كسب العمل ( مرتبات واجور)

ضريبة المبيعات

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

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

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

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

ضريبة الدمغة

اخرى 

االجمالي 

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

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

ھيئة التامينات االجتماعية  

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

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

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

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

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

الرأي 

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

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

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

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

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

 500 (J-18 ) بيانات أخرى متممة لإلقرار

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

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

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

                مالحظات

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

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

......................................................................................
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مكتب                                             نائب مستشار وزير المالية                                                
مستشار وزير المالية                               منى ھيبة                                                                    /ا  
لشئون الفحص الضريبى                                 مصطفى عالم                                                       /ا  

K 
 
 

 ملخص تقرير الفاحص
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مكتب                    نائب مستشار الوزير                                                                                                                 
مستشار وزير المالية              منى ھيبة                                                                                                                     / ا  
لشئون الفحص الضريبي                                         مصطفى عالم                                                                                 / ا  

 
   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 

  يضاف إلى إجمالي الخسارة/  يخصم من إجمالي الربح الضريبي 
ةالضريبي  

k-1-3 

بالتعديالت التى اسفرت عنھا مراجعة االقرار الضريبى مذكرة  k-2 

 k-3  األخطارات
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  الممول/ .................................................
  رقم الملف الضريبي/....................................

  السنة المالية / ...................................................

القيمة البيان 

ـ صافي الربح من واقع االقرار 

يضاف اليه :
...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يخصم منه :
...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الوعاء الضريبي 
رئيس المامورية  مأمور         مراجع       مدير الفحص       مدير عام الفحص

k-1241 ملخص تقرير الفاحص 



k-1-1 بيانات قائمة الدخل

صافي المبيعات / اإليرادات للنشاط الصناعي والتجاري / الخدمي. 
101( مرحل من البند ٧٠٢ من قائمة الدخل )

تكلفة المبيعات/ الحصول على اإليراد 
102( مرحل من البند ٧٠٣ من قائمة الدخل )

مجموع الربح / أو الخسارة 
103( مرحل من البند ٧٠٤ من قائمة الدخل )

اإليرادات األخرى من قائمة الدخل 
ويشمل أي إيرادات غير متعلقة بالنشاط األصلي مثل األرباح الرأسمالية ، بيع 

المخلفات ، عوائد األوراق المالية وأرباح إعادة التقييم وغيرھا. 
( مرحل من البند ٧٠٥ من قائمة الدخل )

104

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 ٧٠٦ : ٧٠٨ من قائمة الدخل )

105

( الخسارة المحاسبية ) أو / صافي الربح المحاسبي
106( مرحل من البند ٧٠٩ من قائمة الدخل )

مالحظات

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

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

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

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

مدير الفحصالمراجعالمأمور

مالحظات القيمة البندبيان
من واقع اإلقرار

القيمة من
 واقع أوراق العمل

مدير عام الفحص

الرأي

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

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

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

............................................................................................................
.................................................................................................
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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 (٢٦) من القانون.
خسائر رأسمالية ضريبية ناتجة عن بيع أصول يتم إھالكھا بطريقة القسط الثابت وفقا للبندين 

(١) و(٢) من المادة (٢٥) من 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 ٢٠% المستقطعة سنويا لحساب الصناديق الخاصة 
يضاف إلى الوعاء الضريبي الزيادة عن نسبة ٢٠% من مجموع مرتبات وأجور العاملين 

السنوية. ( مرحل من الجدول رقم ٤١٥)
205

رئيس المأموريةمدير الفحصالمراجعالمأمور مدير عام الفحص

k-1-2  يضاف إلى صافي الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية اآلتي :
الفروق القيمة البندبيان

من واقع اإلقرار
القيمة من

 واقع أوراق العمل
مالحظات

ا
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التبرعات واإلعانات المدفوعة لغير الحكومة 
يضاف إلى الوعاء الضريبي التبرعات واالعانات المدفوعة لغير 

الجھات الواردة في البند (٧) من المادة ٢٣ من القانون .
( مرحل من الجدول رقم ٤٠٣)

206

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)

207

الغرامات والتعويضات والعقوبات المالية 
يضاف إلى الوعاء الضريبي قيمة الغرامات والتعويضات 

والعقوبات المالية التي تتحملھا الشركة نتيجة ارتكاب احد تابعيھا 
جناية أو جنحة عمدية.

208

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)

209

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)

210
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( تابع ) ثانيا :  يضاف إلى صافي الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية اآلتي :
القيمة البندبيان

من واقع اإلقرار
القيمة من

 واقع أوراق العمل
مالحظاتالفروق

244



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 (٢٥) من القانون عن كل من قيمة األصول الثابتة أو 

الفترة الضريبية مضافا اليه المشتريات والمصروفات الرأسمالية 
الخاصة به .

( مرحل من الجدول رقم ٤١١)

211

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)

212

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.

213

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)

214
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( تابع ) ثانيا :  يضاف إلى صافي الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية اآلتي :
القيمة البندبيان

من واقع اإلقرار
القيمة من

 واقع أوراق العمل
مالحظاتالفروق
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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)

215

إضافات أخرى إلى صافي الربح المحاسبي / خصومات أخرى من 
الخسارة المحاسبية. 

( مرحل من الجدول رقم ٤٠٨)

216

217إجمالي الربح الضريبي / ( الخسارة الضريبية)
مالحظات

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

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

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

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

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

رئيس المأموريةمدير الفحصالمراجعالمأمور مدير عام الفحص

الرأي

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

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

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

( تابع ) ثانيا :  يضاف إلى صافي الربح المحاسبي أو يخصم من الخسائر المحاسبية اآلتي :
القيمة البندبيان

من واقع اإلقرار
القيمة من

 واقع أوراق العمل
مالحظاتالفروق
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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)

301

قيمة االھالكات الضريبية المحسوبة طبقا للنسب الواردة بالقانون
يخصم من الوعاء الضريبي اھالكات األصول المحسوبة طبقا 

للنسب الواردة بالقانون متضمنة اإلھالك المعجل لآلالت 
والمعدات المستخدمة في اإلنتاج الصناعي. ( مرحل من الجدول 

رقم ٤١١)

302

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 (٢٦) من القانون.
فروق ضريبية ناتجة عن بيع أصول يتم إھالكھا وفقا للبنود (١) 

و(٢) من المادة (٢٥) من القانون .( مرحل من الجدول رقم 
(٤٠٢

303

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)

304

رئيس المأموريةمدير الفحصالمراجعالمأمور مدير عام الفحص

k-1-3:  يخصم من إجمالي الربح الضريبي /  يضاف إلى إجمالي الخسارة الضريبية

القيمة البندبيان
من واقع اإلقرار

القيمة من
مالحظات واقع أوراق العمل الفروق
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مخصصات مرتدة سبق خضوعھا للضريبة
يخصم من الوعاء الضريبي المخصصات السابق خضوعھا 

للضريبة ولم يتم استخدامھا وأدرجت ضمن اإليرادات بقائمة الدخل. 
( مرحل من الجدول رقم ٤١٠)

305

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 
309الخسارة الضريبية. ( مرحل من الجدول رقم ٤١٣)

رئيس المأموريةمدير الفحصالمراجعالمأمور مدير عام الفحص

يضاف إلى إجمالي الخسارة الضريبية  / يخصم من إجمالي الربح الضريبي ( تابع ) ثالثا : 
القيمة البندبيان

اإلقرار واقع من
القيمة من

العمل أوراق واقع
مالحظاتالفروق
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310صافي 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 ١١٠/١٠ من الربح السنوي 
الصافي المعدل.

 ( مرحل من الجدول رقم ٤٠٣)

311

الخسائر المرحلة 
يخصم من الوعاء الضريبي الخسائر المرحلة من سنوات سابقة 

بحد أقصى خمس سنوات. ( مرحل من الجدول رقم ٤١٢)

312

313الوعاء الضريبي ربح/ (خسارة)
اإلعفاءات 

يخصم من الوعاء الضريبي اإلعفاءات المقررة بقانون الضريبة 
على الدخل أو بأي قوانين خاصة. 

( مرحل من الجدول رقم ٤١٤)

314

315صافي الوعاء الخاضع للضريبة

أرباح / خسائر أوعية ضريبية مستقلة.
 ( مرحل من الجدول رقم ٤١٤ اإلعفاءات الضريبية )

316

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

رئيس المأموريةمدير الفحصالمراجعالمأمور مدير عام الفحص

الرأي

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

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

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

يضاف إلى إجمالي الخسارة الضريبية  / يخصم من إجمالي الربح الضريبي  : ( تابع ) ثالثا
القيمة البندبيان

من واقع اإلقرار
القيمة من

 واقع أوراق العمل
مالحظاتالفروق
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شركة        : .......................
ملف ضريبى رقم   : ......................

السنوات            : ........................

القيمة بالجنية المصرى

التعديالت

عـــام

 

مديرعام الفحص                       رئيس الماموريةالمراجع              مدير الفحصالمأمور

k-2 مذكرة بالتعديالت التى اسفرت عنھا مراجعة االقرار الضريبى
طبقا الحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و الئحتة التنفيذية

اسباب و مبررات التعديلرقم البند باالقرار
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اسم الشركة:........................
ملف ضريبى رقم   : ......................

السنوات            : ........................
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k-3 اإلخطارات

أسم الشخص الطبيعي / 
رقم الملف الضريبةنوع الضريبةقيمة التعاملتاريخ التعاملطبيعة التعاملاالعتباري
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