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يبة فاروق يونس ن المحاسبة والضن  6من  1 صفحة العالقة بي 

 

العالقاااااااااااة  اااااااااااا    فااااااااااااروق  ااااااااااا       ااااااااااا ار  ااااااااااا   
يبة  المحاسبة والض 

 

 
ثةرهرررة آبأزمرررا مةليرررا لةا رررا لارررة عيررراةباة   ررر ا ية اة   اليررر   العررر ا  يمررر 

السرررةايا  ةررررز الم ازارررا العةمررررا لة  لرررا  الالةلررررا ا    رررة يا  ا   مة يررررا 

 حرر ار مررت عيرر ةص م ة رر  بررر  ا  مرر   .  ضررمه هررلخ الةة يررافررا الررا  

 .المالةياا،  لساب مة فضل     صك  ايمهفا النظة  

 

   ض   ةيه األيئةا ا اةخ، ف  ضل مشك را بر ةب ه، كة  ا:

 
 
كيفففنظرونفففى اظعالفففبظنالالمفففبظ فففياظنال؛ هلففف بظ نالافففىي ب ظ ففف ظ وفففه ظ   فففهظ .1

فففففى ظ؛ففففاظفففففى  ظنال؛ هلفففف بظ فففف ظنال؛ هلفففف بظنالاففففىي يبظ  ظ اظنال؛ هلفففف بظ
يفففب.ظظ ىبففف ظ يفففهاظنالافففىي يبظ؛فففهظ فففمظعفظففففى ظ؛فففاظففففى  ظنال؛ هلففف بظنال؛هال

؟   بهبظونىك ظعاظ ؛كاظىبهء 
 

 ع اررررر   زاظ  رررررةح لةمالةيررررراا الضررررر يايا.    ارررررا النظررررر  األ لررررر هنرررررة 

المالةيرررراا الضرررر يايا فرررر    ة  ررررا   يررررا لةمالةيرررراا، يةرررر   ب يررررة  

الايةاررررررةم ال يررررررميا  بيرررررر  ال يررررررميا بةيرررررر ة ا  ال يررررررة ل  ا  رررررر ا ام 

 الطرررررر   ال ةا ايررررررا  المالةيررررررايا،  دي ررررررة  المعة مررررررةم بارررررر    ال يرررررر  

ال  ررة  الضررر ياا.  امرررة   ارررا النظررر  الرةايررا، فارررا  نظررر  اليارررة بأاارررة فررر   

اا المةليرررا، ألاارررة   ررر   برررر  ا  ال عررر ي م ال زمرررا  ةرررز مررره فررر    المالةيررر

ربررررم ضرررر ياا.  ي  رررر  بررررةأل  ،  الرررر بم  دلررررزالرررر بم المالةيرررراا ل ال يةرررره 

المالةيررررااأ، بأارررره الرررر بم النررررة    رررره حسررررة  األربررررة   الةسررررة    فررررا 

 طايرررا المعرررةيي   المارررة ي المالةيرررايا  الرررلئ يظاررر  فرررا ال ررر ا   المةليرررا.  
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يبة فاروق يونس ن المحاسبة والضن  6من  2 صفحة العالقة بي 

 

 يااأ، فاررر  الررر بم المالةيررراا بعررر  ال عررر يل، بمرررة مرررة الررررةاا  الررر بم الضرررع

يررر     مرررت ال رررةا ح الضررر ياا،  ي كررر ح  فرررا المعة لرررا:  ربرررم مالةيررراا  

ديررررر ا ام لةضرررررعا لةضررررر ياا ا ديررررر ا ام بيررررر  لةضرررررعا لةضررررر ياا   

م رررةريي بيررر  م ا لرررا ضررر ياية ا م رررةريي م ا لرررا ضررر ياية   الررر بم 

لل الةةضررررررت الضرررررر ياا المعرررررر  ، عئ ا يرررررر ا ام ا الن  ررررررةم   الرررررر 

 لةض يااأ. 

 

رشفففيىظ افففاظنال ىنلفففهيظ اظنالافففىي بظر؛مففف ظ  ففف ظنالا ن؛ففف ظنالرفففمظلفففه ؛يظ .2
ففففمظررففف يىظنال؛ هلففف بظميفففىظ اظنال؛ هلففف بظ ففففى  ظنال؛ هلففف بظنال؛هاليفففبظفظ

 رور يظعلبظ؛اه؛ياظرخ  ظنالون ظنالاىي يب.ظظكينظرال  ا؟
 

كماااو ماااف مإااالفر ئاااها أهمااالأير هفاااو جممتااام كيتااال  ئااا  أهم اااو   أهموهتااام 
وفلمااااو ئإااااو  ئاااا  و ااااة أهمفأ  اااام أهإوماااام   قتصااااووتم فأ  تمو تاااام فأ 

هلوفهاااامي فئااااا  أ  تإااااوت أ قتصاااااوووي فتاوتااااا  أهإوأهاااام فأهم اااااوفأ  ئااااا  
إ اااوو  تف تااال أهاااوا   لااام ئياااو  أهم تمااالي فتاوتااا  أهت متااام أه اااوملم ئااا  

 م و   متإوو  
 

م اااااون قااااافأ تا فتإلتماااااو  فمياااااووم تااااا  ة جمااااافل كااااا  ماااااا أهماو ااااايم 
 فأو تطااافتل ئااا  قفأ ت فماااو  اااتى ل يااا.  ااان  لااام يإمااافمو   فأهمااالتيمي

ا أهماو ااايم أهمااالتيم تلكااا   لااام أة  اااطم أهموهتااام فأ  ااات مولتم ئاااه لتااا  
أهملتيطااااام يوهإااااارل أهمااااالتي  هل ااااالكمي فأ اااااوأو أهم ااااات وأ  أهمااااالتيمي 

تواااافة أهماو اااايم يتااااوقت  أةفلأ   فتاماااال هواااافأ تا أ تاااالأوأ  أهوأالتاااام  
أهل اااامتم أهتاااا  تاااا  ة  .قاااام أه اااالكم يوهمى  ااااو  فأهم اااات وأ  فأهااااوئوتل 

  أهاول تااااامي فت يااااال ماااااالل أه ااااالكم  لااااام أ هتااااا أة ياااااوهوفأ تا أهمااااالتيتم 
فياااالهن   اااو أا م اااون أ ااافأض ماتلاااام ماااا مااالتيم أهميتإاااو   لااام أه ااالل 
فأهاااااااومو ي فتطلاااااا   لتفااااااو ماااااالأير  تاااااال ميو اااااال ي فهفااااااو جمااااااوأئفو 

 أهمت ف مي فم فو:
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يبة فاروق يونس ن المحاسبة والضن  6من  3 صفحة العالقة بي 

 

 أإلتلأوأ ؛ـ ملأير  لم أ موه  

- VAT )ملتيم أهوتمم أهمموئم( 
 ـ ملأير  لم أ  تف.ن

 ـ ملأير أ  تاوأة؛
 ـ ملأير أ م.ن

 
 فف ظيففف يا ظك؛فففهظيففف عمظنالففف اا ظ ففياظنال كفففىظنال؛ هلففف مظكفففهاظ ؛فففهظيففف ن ظ .3

  اظنال؛ هلففف بظمففف ظرخففف  ظظ ففففمظخ ؛فففبظنال؛لفففرم؛ىظ لفففايبظالرانفففي ظنالفففى ا
ففففهظ  فففف ظنالاففففىي ب.ظظ فففف ظر فففف  ظنال؛ هلفففف بظخفففف ؛هيظ نيظرففففيميىنيظ عىا 

 ؛ه؛بظفمظ   ظنالاىي ب؟
 

هاااااوا كااااا  أه فاااااو  أهم الطااااام ئااااا   متم ااااا  جممتااااام أهماو ااااايم أهمااااالتيت
  أه  وط أ قتصوووي فكو ت :

 
ـاااا تاوتااااو أهف ااااول أهماااالتي  أهصاااااتبي هت ااااف   ملتاااام أات ااااور أه  اااايم 

 تالض  لم أ ئلأو فأه لكو ؛أهموهتم أهت  
ـاااا تطيتاااا  ميااااوج أهإوأهاااام فأهم ااااوفأ  ئاااا  ئاااالض أهماااالأير  لاااام ئيااااو  

 أهم تمل؛
 أهإومم هلوفهم؛ مـ تاوت  مصول إتلأو موه  هلمت أ ت

ـاااا ت ااااومة ئاااا  مإوه اااام يإااااض أهم ااااوك  أ قتصااااووتم: كوهتماااااة أه وااااووي 
 فتغطتم أهإ   ئ  مت أا أهموئف و ؛
أه لأ تااااامي  يااااال   أهفط تااااام فأهم تف اااااوـااااا تااااافئتل أهاموتااااام هلصااااا و و  

 ئلض أهملأير فأهل فة أه ملكتم  لم أ تتلأومو أة  ي  م فو؛
ـاااا تااتاااا   لاااام أ  اااات مول أهاااافط   فأ   ياااا ي يااااالض   اااايم ماااالتيم 
م اامااااام  لااااام أةلياااااور فأها ااااافمو  أهمااااالتيتم هت ااااا تل أ  ااااات مول 

ل ماااا فأهمإوه ااام أهماو ااايتم  اااا أهالفقاااو  أهمفقتااام أهتااا  تمكاااا أا ت فااا
ماااالتيم همااااو    م اااا  مااااالل أهماااا ب فأها اااافمو  أهماااالتيتمي ف جف إ اااااولأ

 مإت م 
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يبة فاروق يونس ن المحاسبة والضن  6من  4 صفحة العالقة بي 

 

ي ففففف  ظنالففففف ااظ فففففياظع خفففففه ظونفففففه ظافففففىي بظنال ي؛فففففبظنال؛افففففهفبظيررلففففف ظ .4
عبفففففىنءنيظرففففف مييظ؛خرل فففففبظففففففمظر يارهفففففهظ ؛ررل هرهفففففهظعفففففاظعبفففففىنءنيظ

 ى يك ظالر  ه؟ظ.ظ بظنال خ ينالر مييظ نال  صظنالاىي مظنالخهيبظ اى
 

أ يررررر   ف ضررررراة  ةرررررز المنررررر  ،  هرررررا VATالمضرررررةفا  ضررررر ياا ال يمرررررا 

 فررا كررل م حةررا مرره م احررل يةسررةا ال  ريرر ، اب رر ا   ضرر ياا ا يرر ا  

بة ا ررررةت  ح ررررز ا طررررا الايررررت  ال  زيررررت،  هررررا   فررررت  ة رررر ام الالك مررررا 

  ح اح  ررر ث   ةرررز الن رررة  ع  الرررر    مرةمرررة   عرررل ضررر ياا الررر لل، لكنارررة 

  نطاررا  ةررز كررل  مةيررا  رر ا .    ع مرر   ةررز ا يرر ا   برر   مرره الرر لل،

 سررررميه بةلنسرررراا لةشرررر كةم ا ا ة يررررا  ال  ةريررررا: ضرررر ياا  دلررررز  ن سرررر  

لزينرررا  دلرررز ةرررز الشررر ا   ضررر ياا  ةرررز الايرررت،  ال ررر   بينامرررة يالررر   

 ال  لا كض ياا ال يما المضةفا.

 
يشففففيىظنالفففف ااظعالففففبظ اظونففففه ظنال ي؛ففففبظنال؛اففففهفبظي نبففففبظ اففففاظنال؛شففففهك ظ .5

؛خرل فففبظر فففنظاففف؛اظورفففهثظنال؛ هلففف بظ؛مففف ظظنال؛ىر رفففبظ ب نوففف ظرر ي يفففب
رفففىثظميفففهيظ ر ميفففيظ رلفففبي ظنال؛افففه؛ليظنال؛شففف؛ البظ هففف  ظنالافففىي ب.ظظ

  ىب ظ يهاظى يك ؟
 

تاااتة تاوتاااو ميلااال مااالتيم أهوتمااام أهمماااوئم ماااا أهاكفمااام ك  ااايم ميفتااام ماااا 
أاااالاي فماااا  إهااامأهاومااامي فمااا  تاتلااار ماااا وفهااام  جف  اااإل يتااال أه ااالإم

  ااااو أه اااالأل جف  %(25-10  اااايتفو )  ااااوو  تتاااالأفر أااااالا   إهاااام اااالإم 

فأهااااال     أهيتاااالي فتمكااااا أا ت اااات و  لاااام أها ااااويو  جف ت ااااوتو أهاااااوتفل 
ا ت اااام  إهااااميااااتا ميلاااال أه اااالأل فأهيتاااال هماااالتيم أهوتماااام أهممااااوئم تاااااف  

فتاااتة أهمإاااوملتتاي أه ااالأل فأهيتااالي أماااو  لااام ج اااو  أ  اااتاوو   أهوفهااام  
أات ااااور فت اااا ت  مااااالل فت اااالو  ملتااااو  قتااااو  ف أه وااااو   جف)يوهااااوتا( 

أهمااااالتيم ي اااااك   اااااف  فصااااااتب فوقتااااا   يااااال أهيااااالأم  أ هكتلف تااااام 
 أهاوصم يوه  وة أهماو ي  فأهملتي   
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يبة فاروق يونس ن المحاسبة والضن  6من  5 صفحة العالقة بي 

 

أماااو ياصااافة مااالتيم أهاااوا ي فتطلااا   لتفاااو أهمااالتيم أهميو ااال ي ئه فاااو 
تا ااار  لااام م مااافض وااااف  أ ئااالأو اااا.   ااا م فأااااو  مطلفااااو م فاااو 

فأهيااااااوق  تاماااااال   فا إ اااااااولأ  أهماااااالتيم فئاااااا  أهوااااااو  جفا اااااافمو  
هلماااالتيم ي  اااار ماتلااااامي ئاااا  اوهاااام أ ااااتاوأة أهطلتواااام أهتصااااو وتم ئاااا  

أا تاوتاااو أهف اااول أهمااالتي  فتاااوقت   أ ات اااوري فت ااا   أتااالأوأ هلوفهااام  
فقتاااو  فأات اااور ف يوتااام ماااالل أهمااالتيم تاااتة يطلتوااام ج اااف  ماااا مااالتيم 

 أهوتمم أهمموئم أهم ول أهتفو أ او  
 

 ي؛بظنال؛اهفبظك  ي ظعاظنالىل ظنالك؛ىكم؟  ظي؛كاظنألخ ظ ونه ظنال  .6
 

أا تطيتاا  ماالتيم أهوتماام أهممااوئم هفااو أهإوتااو مااا أهممتاا أ  أهتاا  تصااار 
أا   اايتفو  ااوو  تكاافا أقاا  مااا أهل اافة    فأهتااو ل لئاا  مصاالام أهم اات م

أه ملكتااامي فتاااوئإفو يإاااو  ملتااام أهيتااالي أماااو أهتاااو ل طيواااو هل  اااوة أه ملكااا  
يماااويإ ي فمااا   وهتااامي قيااا   ااالف    ئه ااا  تاااوئل أهل ااافة أهم اااتاوم  لااام

كاااالهن ي اااول  ئااالة فتتمتااا  مااالتيم أهوتمااام أهمماااوئم  ئااا   ملتااام أهيتااال  
أهتفلتااار أهمااالتي    فاااو ئتماااو ت ااافول أه ماااولن ماااا  ملتاااو  تفلتااار ماااا 

 إهاااميوإلماااوئم  اااا.  ت فتااال ئااافأتتل أه ااالأل ياقااا  ماااا قتمتفاااو أهاوتوتااام  
وقاااام أهإملتااااو  أها ااااويتم فأهاصااااة فأ مااااوئم هماااالتيم أهوتماااام أهممااااوئمي 

 أ تاوأة أه  وة أ هكتلف       يل تطيتوو
 

أهل اااافة أه ملكتاااامي ماااا  ماااالتيم  تاااال ميو اااال  تااااالض  لاااام أه اااالل 
أهم اااااتفلو  ماااااا ااااااولم أهاااااي.وي فت اااااتاوة  اااااوو : هاموتااااام أهم تف اااااو  

ماااما أاتتوطتاااو  أهإملااام  ل أهإملااام أة  يتااامتأهفط تااام أهممو لااام هفاااوي فتااافئ
ل أتااااالأوأ  همفأ  ااااام أهاكفمتااااامي فتإاااااوت  تئااااا  أهي ااااان أهملكااااا وي فتااااافئ

ر م اااااكلم أهيطوهااااام  يااااال ت اااااغت  أهمإومااااا  تااااامتااااا أا أهماااااوئف و ي فتاا
مااالأير أهاااوا  فمااالأير جا  إهااامماااالأ يوإلماااوئم  ؛ئااا  أهاااي.و مأإل تو تااا

فم ااااون   أهميتإااااو  جصاااايا  أهتاااافة أهمصااااول أهليت اااا  إلتاااالأوأ  أهوفهاااام 
اااال ماااا أهمااالأير أهتااا  تاااالض  لااام أه ااالل أ  توويتااام أهمااااوو  آ ااافض 

أهم ااااااالفيو  أهلفاتااااااامي فأهغو تااااااام فم ااااااالفيو  فكم تف اااااااو  أهتيااااااالي 



 
 

  أوراق 
 
 بةساالمالية العامة والمح سياسات ف

 
 

 

 
يبة فاروق يونس ن المحاسبة والضن  6من  6 صفحة العالقة بي 

 

أهطوقااامي يفاااور أهاااااو   لااام  ااا.مم أهمااافأط تا ئااا  أهاااي.وي فتإتيااال جتماااو 
 إتلأوأ  هلاكفمم  

 
 اااااوتوي ياااااوا ه  ااااام مإاااااوتتل أهماو ااااايم  لو أ  اااااول  فيواتصاااااوجفاتوماااااوي 

فاااو وفل ك فاام مإتماااو  هتاوتااو أه تاااوي  أهصااوئتم ئااا  ئإوهتاام أه  اااوة ه فهتاامأهو
أهماااااالتي ي مااااااا ااااااا.  تاوتااااااو مإااااااو  أهإاااااارل أهماااااالتي  فأتاااااالأوأ  

)مااااالأير  لااااام  فقاااااو كل ااااا  أهمااااالتيتم ف وأهااااام أه  اااااوة أهمااااالتي   
أه تت ااام( ه ااالر فتفماااتب أهمإوه ااام أهماو ااايتم هفاااالأ أهغااالض مإتاااول لقاااة 

وهتاوتاااو تفماااب ماااالأ أهمإتاااول كتاتااام تاوتاااو هلمااالأير  لااام أه تت ااامي في 12

فأات اااور مواااوأل أهمااالتيم أهم اااتاوم أهاااوئل  اااا أهاتااال  أهموهتااام فمواااوأل 
أهماااالتيم أهمى لاااامي كمااااو تفمااااب أهتإوماااا  ماااال أ ات.ئااااو  يااااتا أه تت اااام 
أهماو اااايتم أهمإااااو  فئاااا  أهمإااااوتتل أهماو اااايتم فأ ياااا.  أهمااااوه  أهوفهتاااامي 

جتماااو أهمإتاااول أ ات.ئاااو  أهوأيمااام  فأه تت ااام أهاوماااإم هلمااالتيمي فتإاااوه 
 فأ ات.ئو  أهمفقتم يت فمو  

 
هااااالأ أقتاااالر أ  تل ااااوو يفااااالأ أهمإتااااول  كت ااااور م تااااو مااااا أهمإلئاااام ئاااا  

كمااااو أا مااااالأ أهمفماااافض   أهتطيتوااااو  فأهمإوه ااااو  أهماو اااايتم فأهماااالتيتم 
كتوياااام  إهاااام  تمكااااا أات أهاااا  يفااااالل أ  ااااطل أهمتفأمااااإمي اتاااا  تاتااااوم 

هماااو هااا  ماااا  م  إل ااايوض  متااال  فأ يااا  أه  لتااام فأهتطيتوتاااولأ اااو  فأيااااو
م اااوممم فج اااال كيتاااال  لاااام أه تو اااام أ قتصااااووتم أ  تمو تم ي ااااك   ااااوةي 

 فأه تو م أهموهتم ي ك  اوة 

 
 ايتل أقتصووو  وي  ئ   لئم ت ول  يغوأو*( )

 أه  اال يه اوو  أهإالأقتتا   ت اامب أ قتصااووتتا ه ايكم مااف اام أه  ال اواف 
 2020ت لتا أةف   8  .هم أهمصولإ  ول أإل ي لط
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