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( 1996المعدل عام  )المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر 

ضرائب الدخل 

المعدل )، عدل المجلس المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر 1996 (اكتوبر)فً تشرٌن األول 
المعاد )و الذي ألغى المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر " ضرائب الدخل" (1996فً عام 

لقد أصبح المعٌار المعدل نافذ المفعول ". المحاسبة على ضرائب الدخل "(1994صٌاغته عام 
 أو 1999 (ٌناٌر)على البٌانات المالٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ من األول من كانون الثانً 

.  بعد ذلك التارٌخ

أألحداث "(1999المعدل فً عام ) عدل المعٌار المحاسبً الدولً العاشر1999 (ماٌو)فً اٌار 
، لقد أصبح النص المعدل نافذ المفعول للبٌانات 88الفقرة" البلحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

. المالٌة السنوٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ فً األول من كانون الثانً أو بعد ذلك التارٌخ

 من 8، ب11، أ10 و الفقرات أ64و  (أ)62 و 20 تم تعدٌل الفقرات 2000(ابرٌل)فً نٌسان 
الملحق أ، و ذلك لتعدٌل اإلشارة و المصطلحات نتٌجة إلصدار المعٌار المحاسبً الدولً 

". استثمارات العقارات" األربعون

، أقر المجلس تعدٌبلت على المعٌار المحاسبً الدولً الثانً 2000 (اكتوبر)فً تشرٌن األول 
،      (ب)87، (أ)87، (أ)81، (أ)65، (ب)52، (أ)52عشر و التً تشمل إضافة الفقرات 

و ٌوضح التعدٌل المحدد المعالجة المحاسبٌة لنتائج . 50 و 3 و حذف الفقرات 91، (ج)87
و ٌصبح النص المعدل نافذ المفعول للبٌانات المالٌة . ضرائب الدخل على األرباح الموزعة

و .  أو بعد ذلك التارٌخ2001السنوٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ من األول من كانون الثانً 
ثر التطبٌق المبكر على البٌانات المالٌة فٌجب على المنشؤة َّو فً حالة أ. ٌشجع التطبٌق المبكر

.    اإلفصاح عن هذه الحقٌقة

 

:  الثانً عشرالتالٌة تتعلق بالمعٌار المحاسبً الدولً لجنة التفسٌرات الدائمة تفسٌرات

استرداد الموجودات المعاد تقٌٌمها الغٌر خاضعة - التفسٌر الحادي و العشرون، ضرائب الدخل
 لئلستهبلك، و

التغٌٌرات فً الوضع الضرٌبً لمنشؤة و - التفسٌر الخامس و العشرون، ضرائب الدخل
. مساهمٌها

 

 

 

 

مقدمة 
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محل المعٌار المحاسبً  ("(المعدل )المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر")ٌحل هذا المعٌار 
المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر ")الدولً الثانً عشر، المحاسبة عن ضرائب الدخل 

ٌعتبر المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر المعدل نافذ المفعول على الفترات التً  ("(االصلً)
 أو بعد ذلك التارٌخ إن التغٌرات الرئٌسٌة فً المعٌار 1998 (ٌناٌر)تبدأ فً كانون ثانً 

: المحاسبً الدولً الثانً عشر األصلً هً كما ٌلً

ٌتطلب المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر األصلً عن المنشؤة المحاسبة عن الضرٌبة 
المإجلة باستخدام إما طرٌقة التؤجٌل أو طرٌقة االلتزام المعروفة أحٌانا بطرٌقة قائمة الدخل 

طرٌقة التؤجٌل وٌتطلب طرٌقة  (المعدل)ٌمنع المعٌار المحاسبً  الدولً الثانً عشر . لبللتزام
 . التزام أخرى تعرف أحٌانا باسم طرٌقة المٌزانٌة  العمومٌة لبللتزام

تركز طرٌقة قائمة الدخل لبللتزام على فروق التوقٌت بٌنما تركز طرٌقة المٌزانٌة العمومٌة 
إن فروق التوقٌت هً فروق بٌن الربح الضرٌبً والربح . لبللتزام على الفروق المإقتة

المحاسبً التً تنشؤ فً فترة واحدة وتنعكس فً قترة أو أكثر الحقة ن أما الفروق المإقتة فهً 
بٌن القاعدة الضرٌبٌة ألصل أو التزام وقٌمة ذلك األصل أو االلتزام المسجلة فً المٌزانٌة 

العمومٌة والقاعدة الضرٌبٌة ألصل أو التزام هً المبلغ الذي ٌعزى لذلك األصل أو االلتزام 
 .لؤلغراض الضرٌبٌة

 جمٌع فروق التوقٌت فروق مإقتة  كما تنشؤ الفروق المإقتة من الظروف التالٌة، والتً ال 
تإدي إلى فروق توقٌت مع أن معٌار المحاسبة الدولً الثانً عشر قد عالجها بنفس الطرٌقة كما 

 . عالج العملٌات التً تئدي إلى فروق توقٌت

عدم قٌام المنشآت التابعة والزمٌلة والمشروعات المشتركة بتوزٌع كامل أرباحها إلى المنشؤة 
. األم أو المستثمر

 .إعادة تقٌٌم الموجودات دون إجراء تسوٌة معادلة لؤلغراض الضرٌبٌة

تخصٌص كلفة اندماج األعمال التً تعتبر تملك الموجودات والمطلوبات المحددة بالرجوع إلى 
 .قٌمها العادلة دون إجراء تسوٌة معادلة ألغراض الضرٌبٌة

إضافة لذلك هناك بعض الفروق المإقتة التً لٌست فروق توقٌت مثال ذلك تلك الفروق المإقتة 
: التً تنشؤ عندما 

ٌتم ترجمة الموجودات  والمطلوبات غٌر النقدٌة لنشاط أجنبً ٌعتبر جزءا مكمبل لعملٌات 
. المنشؤة معدة التقرٌر بمعدالت الصرف التارٌخٌة

ٌتم إعادة بٌان الموجودات والمطلوبات غٌر النقدٌة بموجب المعٌار المحاسبً الدولً التاسع 
 ".التفزٌر المالً فً االقتصادٌات ذات التضخم المرتفع" والعشرون 

 .ٌختلف المبلغ المسجل لؤلصل أو التزام عن أعدته الضرٌبة عند االعتراف األوًل به

سمح معٌار المحاسبً الدول الثانً عشر األصلً لمنشؤة بعدم االعتراف بؤصل أو التزام 
ضرٌبً  مإجل عندما ٌكون هناك دلٌل معقول على أن فروق التوقٌت لن تنعكس لفترة طوٌلة 

فً المستقبل أما المعٌر المحاسبً الدولً الثانً عسر المعدل فٌتطلب من المنشؤة االعتراف 
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بؤصل لجمٌع الفروق المإقتة ما عدا فً  (أو طبقا لشروط محددة )بالتزام ضرٌبً مإجل 
 .االستثناءات المحددة أدناه

 : ٌتطلب المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر األصلً ما ٌلً

وجوب االعتراف بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة الناشئة عن خسائر ضرٌبٌة كؤصل عندما 
ٌكون هناك تؤكٌد بعٌد عن الشك أن الدخل الضرٌبً المستقبلً سٌكون كافٌا لتحقٌق المنفعة من 

من المنشؤة  (ولم ٌتطلب)لقد سمح المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر األصلً . الخسارة
.   تؤجٌل االعتراف بمنفعة الخسائر الضرٌبٌة حتى فترة تحققها

االعتراف بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة الناشئة عن خسائر ضرٌبٌة أصل عندما ٌكون هناك 
لقد . تؤكٌد بعٌد عن الشك أن الدخل الضرٌبً المستقبلً سٌكون كافٌا لتحقٌق المنفعة من الخسارة

من المنشؤة تؤجٌل االعتراف  (ولم ٌتطلب )سمح معٌار المحاسبة الدولً الثانً عشر األصلً 
 . حتى فترة تحققهاةبمنفعة الخسائر الضرٌبً

االعتراف بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة  (المعدل)ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً الثانً عشر 
 سوف تتوفر الستخدام األصل الضرٌبً المإجل ةعندما ٌكون من المحتمل أن األرباح الضرٌبً

ضدها، وعندما ٌكون للمنشؤة تارٌخ فً تحقٌق الخسائر الضرٌبٌة، فإنه ٌجب االعتراف بؤصل 
ضرٌبً مإجل فقط إلى الحد الذي ٌكون للمنشؤة فروق ضرٌبٌة مإقتة كافٌة، أو ٌكون هناك 

.   كافٌا سوف ٌتوفراإثبات مقنع آخر أن ربحا ضرٌبً

 أعبله ٌمنع المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر 2كاستثناء للمتطلب العام الذي وضع فً فقرة 
االعترافات بالمطلوبات والموجودات الضرٌبٌة المإجلة التً تختلف قٌمتها المسجلة  (المعدل)

عند االعتراف األوًل بها عن قاعدتها الضرٌبٌة، وبما أن هذه الظروف ال تإدي إلى فروق 
توقٌت فإنه ال ٌنتج عنها موجودات ضرٌبٌة مإجلة أو مطلوبات ضرٌبٌة مإجلة بموجب المعٌار 

 .المحاسبً الدولً الثانً عشر األصلً

تطلب معٌار المحاسبة الدولً الثانً عشر األصلً االعتراف بالضرائب المستحقة على األرباح 
غٌر الموزعة للمنشآت التابعة والزمٌلة ما لم ٌكن من المعقول االفتراض أن هذه األرباح لن 

توزع أو أن التوزٌع لن ٌإدي إلى وجود التزام ضرٌبً، ولكن المعٌار المحاسبً الدولً الثانً 
وتلك الناشئة عن أٌة  )ٌمنع االعتراف بمثل هذه المطلوبات الضرٌبٌة المإجلة  (المعدل)عشر 

 :إلى الحد الذي (تعدٌبلت ترجمة متراكمة ذات عبلقة

تكون معه المنشؤة األم أو المستثمر أو المشارك فً مشروع مشترك قادر على التحكم بتوقٌت 
انعكاس الفرق  المإقت، و 

 .ٌكون من المحتمل أن الفرق المإقت سوف لن ٌنعكس فً المستقبل المنظور

عندما ٌنتج عن هذا المنع عدم االعتراف بؤي التزام ضرٌبً مإجل، فإن المعٌار المحاسبً 
ٌتطلب من المنشؤة اإلفصاح عن إجمالً مبلغ الفروق المإقت ذات  (المعدل)الدولً الثانً عشر 

. العبلقة

لم ٌشر المحاسبً الدولً الثانً عشر األصلً بوضوح إلى تعدٌبلت القٌمة العادلة بخصوص 
إن مثل هذه التعدٌبلت تإدي إلى فروق مإقتة ٌتطلب المعٌار المحاسبً الدولً . اندماج األعمال 

طبقا لمعٌار االحتمالٌة )من المنشؤة االعتراف بااللتزام الضرٌبً الناتج أو  (المعدل)الثانً عشر 
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بؤصل ضرٌبً مإجل على األثر المقابل على تحدٌد مبلغ الشهرة أو الشهرة  (فً االعتراف
االعتراف بالمطلوبات  (المعدل)السالبة، ولكن ٌمنع معٌار المحاسبة الدولً الثانً عشر 

 ضإذا كان إطفاء الشهرة ال ٌقتطع لؤلغرا )الضرٌبٌة المإجلة الناشئة عن الشهرة نفسها 
 . والموجودات الضرٌبٌة المإجلة الناشئة عن الشهرة السالبة المعالجة كدخل مإجل (الضرٌبٌة

لقد سمح معٌار المحاسبة الدولً الثانً عشر األصلً ولم ٌتطلب من المنشؤة االعتراف بالتزام 
ضرٌبً مإجل بخصوص إعادة تقٌٌم الموجودات، أما المعٌار المعدل فٌتطلب من المنشؤة 

 .االعتراف بالتزام ضرٌبً مإجل بخصوص إعادة تقٌٌم الموجودات

قد تعتمد التبعات الضرٌبٌة السترداد المبلغ المسجل لبعض الموجودات أو المطلوبات على 
 :طرٌقة االسترداد أو السداد ، فعلى سبٌل المثال

فٌبعض البلدان ال تخضع المكاسب الرأسمالٌة للضرائب بنفس المعدل الذي ٌخضع له الدخل 
. الضرٌبً اآلخر

فً بعض البلدان ٌكون المبلغ المقتطع ألغراض الضرٌبٌة عند بٌع األصل أكبر من ذلك المبلغ 
 .المقتطع كاستهبلك

لم ٌعطً المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر األصلً أي إرشادات حول قٌاس الموجودات 
والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة غً مثل هذه الحاالت ، بٌنما ٌتطلب المعٌار المحاسبً الدولً 

الثانً عشر المعدل تؤسٌس قٌاس المطلوبات والموجودات الضرٌبٌة التً ٌمكن أن تنجم ن 
الطرٌقة التً تتوقع المنشؤة أن ٌتم استرداد أو سداد القٌمة المسجلة للموجودات أو المطلوبات 

. بموجبها

لم ٌشر المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر األصلً بوضوح غلى إمكانٌة خصم الموجودات 
والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة، بٌنما ٌمنع المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر المعدل خصم 

من المعٌار  (ط) 39إن التعدٌل الخاص بالفقرة . الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة
المحاسبً الدولً الثانً والعشرون، اندماج األعمال، والذي نشر مع المعٌار المحاسبً الدولً 

ٌمنع خصم الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة التً ٌتم الحصول  (المعدل )الثانً عشر 
من المعٌار المحاسبً الدولً الثانً  (ط) 39علٌها  فً اندماج األعمال، فً السابق لمتكم الفقرة 

والعشرون تمنع أو تتطلب خصم الموجودات الضرٌبٌة المإجلة والمطلوبات الناتجة عن اندماج 
. األعمال

لم ٌحدد المعٌار المحاسبً الثانً عشر األصلً ما إذا كان ٌجب على المنشؤة أن تصنف 
األرصدة الضرٌبٌة المإجلة كموجودات ومطلوبات جارٌة أو غٌر جارٌة، بٌنما ٌتطلب المعٌار 

من المنشؤة التً تقوم بها التمٌٌز بٌن الجاري وغٌر  (المعدل)المحاسبً الدولً الثانً عشر 
 .الجاري عدم تصنٌف الموجودات الضرٌبٌة المإجلة والمطلوبات كموجودات ومطلوبات جارٌة

 

لقد أوضح المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر األصلً إمكانٌة إجراء مقاصة بٌن األرصدة 
المدٌنة والدائنة التً تمثل ضرائب مإجلة، بٌنما ٌضع المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر 

شروط محددة أكثر على المقاصة، مبنٌة بشكل واسع على تلك الشروط المحددة  (المعدل)
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األدوات المالٌة "للموجودات والمطلوبات  المالٌة فً المعٌار المحاسبً الدولً الثانً  والثبلثون 
 ".و اإلفصاح  العرض:

تطلب المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر األصلً اإلفصاح العبلقة بٌن مصروف الضرٌبٌة 
والربح المحاسبً إذا لم ٌكن قد تم شرحه بناء على المعدالت الضرٌبٌة الفعلٌة فً بلد المنشؤة 

فقد تطلب أن ٌؤخذ هذا الشرح  (المعدل)أما المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر . معدة التقرٌر
 :أحد أو كبل الشكلٌن التالٌٌن

الضرٌبة وناتج ضرب الربح المحاسبً بمعدل الضرٌبة  (دخل)مطابقة رقمٌة بٌن مصروف 
المطبق، أو 

 .مطابقة رقمٌة ما بٌن متوسط معدل الضرٌبة الفعلً ومعدل الضرٌبة المطبق

تقدٌم شرح للتغٌرات فً معدالت  (المعدل)كما ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً الثانً عشر 
. الضرٌبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبٌة الماضٌة

 (المعدل)تتضمن اإلفصاحات الجدٌدة المطلوبة من قبل المعٌار المحاسبً  الدولً الثانً عشر 
: ما ٌلً

بخصوص كل نوع من الفروق المإقتة، والخسائر الضرٌبٌة غٌر المستخدمة والخصومات 
: الضرٌبٌة غٌر المستخدمة

. مبلغ الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة المعترف بها

مبلغ الدخل الضرٌبً المإجل أو المصروف المعترف به قائمة الدخل، إذا لم ٌكن هذا واضحا 
 .من التغٌرات فً المبالغ المعترف بها فً المٌزانٌة العمومٌة

 :بخصوص العملٌات غٌر المستمرة، المصروف الضرٌبً الذي ٌتعلق بـ

. المكسب أو الخسارة نتٌجة عدم االستمرار

 الربح أو الخسارة من النشاطات العادٌة للعملٌة غٌر المستمرة، و

: مبلغ األصل الضرٌبً المإجل وطبٌعة الدلٌل الداعم لبلعتراف به عندما

ٌكون استخدام األصل الضرٌبً المإجل معتمدا على األرباح الضرٌبٌة المستقبلٌة الزائدة من 
األرباح الناشئة عن انعكاس فروق ضرٌبة مإقتة موجودة، و 

تكون المنشؤة قد عانت خسارة إما فً الفترة الجارٌة أو الفترة السابقة فً الدوائر الضرٌبٌة 
 .  المختصة التً ٌعود إلٌها األصل الضرٌبً المإجل

المحتوٌات 

( 1996المعدل عام )المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر 

ضرائب الدخل 
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 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا

 

 

 8 

 

 

 

( 1996المعدل فً عام  )المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر 

ضرائب الدخل 

ٌجب قراءة المعاٌٌر المطبوعة بالخط المائل الغامق فً إطار التوجٌهات العامة وإرشادات 
التطبٌق فً هذا المعٌار وفً إطار المقدمة للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، ولٌس القصد من المعاٌٌر 

. ( من المقدمة12راجع الفقرة )المحاسبٌة الدولٌة أن تطبق على البنود غٌر المادٌة 

الهدف 

ٌهدف هذا المعٌار إلى وصف المعالجة المحاسبٌة لضرائب الدخل والمسؤلة األساسٌة فً ذلك 
:  هً كٌف تتم المحاسبة عن التبعات الجارٌة والمستقبلٌة للضرٌبة لـ 

معترف بها فً المٌزانٌة  (مطلوبات)المستقبلً للمبالغ المسجلة كموجودات  (السداد )االسترداد 
العمومٌة للمنشؤة، و 

 .العملٌات واألحداث األخرى للفترة الجارٌة المعترف بها للبٌانات المالٌة للمنشؤة

إن األمر المبلزم لبلعتراف بؤصل أو التزام هو توقع قٌام المنشؤة باسترداد أو سداد المبلغ 
المسجل لؤلصل أو التزام فإذا كان من المحتمل أن استرداد أو سداد ذلك المبلغ المسجل سٌجعل 

مما لو لم ٌكن لذلك االسترداد أو السداد تبعات  (أصغر)مدفوعات الضرٌبة المستقبلٌة أكبر 
أصل ضرٌبً )ضرٌبٌة، فإن هذا المعٌار ٌتطلب من المنشاة االعتراف بالتزام ضرٌبً مإجل 

. باستثناءآت قلٌلة محددة (مإجل

ٌتطلب هذا المعٌار من المنشؤة المحاسبة عن التبعات الضرٌبٌة للعملٌات واألحداث  األخرى 
بنفس الطرٌقة التً تحاسب فٌها عن العملٌات واألحداث األخرى نفسها وهكذا فإن العملٌات 

واألحداث التً ٌعترف بها فً قائمة الدخل ٌجب أن ٌعترف بآثارها الضرٌبٌة فً نفس القائمة 
وأٌة عملٌات أو أحداث أخرى ٌعترف بها مباشرة فً حقوق المالكٌن ٌحب أن ٌعرف . كذلك 

باآلثار الضرٌبٌة المتعلقة بآثارها الضرٌبٌة مباشرة فً حقوق المالكٌن ، وبشكل مشابه، ٌإثر 
االعتراف بموجودات ومطلوبات ضرٌبٌة فً اندماج األعمال على مبلغ الشهرة أو الشهرة 

. السالبة الناشئة عن هذا االندماج

كذلك ٌعالج هذا المعٌار االعتراف بالموجودات الضرٌبٌة المإجلة الناشئة عن الخسائر أو 
الخصومات الضرٌبٌة غٌر المستخدمة، وعرض ضرائب الدخل فً البٌانات المالٌة واإلفصاح 

. عن المعلومات المتعلقة بضرائب الدخل

النطاق 

 .ٌطبق هذا المعٌار فً المحاسبة عن ضرائب الدخل
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لغاٌات هذا المعٌار، تضم ضرائب الدخل جمٌع الضرائب المحلٌة واألجنبٌة المفروضة على 
األرباح الخاضعة للضرٌبة كما تشمل ضرائب الدخل ضرائب مثل الضرائب المستقطعة 

والواجب سدادها من قبل المنشآت التابعة والزمٌلة والمشارٌع المشتركة عند قٌامها بتوزٌعات 
. األرباح للمنشؤة معدة التقرٌر

تدفع ضرائب الدخل فً بعض دوائر االختصاص الضرٌبٌة بمعدالت أعلى أو أدنى ]  ألغٌت [
إذا تم توزٌع بعض أو كل صافً الربح أو األرباح المدونة كتوزٌعات أرباح على حملة األسهم 

وفً بعض دوائر االختصاص األخرى ٌمكن استرداد ضرائب الدخل إذا تم توزٌع بعض أو كل 
صافً الربح أو األرباح المدونة كؤرباح المساهمٌن إال أن هذا المعٌار متى وكٌف تعالج التبعات 

. الضرٌبٌة لتوزٌع األرباح أو التوزٌعات األخرى من قبل المنشؤة معدة التقرٌر

راجع المعٌار المحاسبً الدول  ) هذا المعٌار طرق المحاسبة عن  الهٌئات الحكومٌة جال ٌعال
أو  (العشرون ، المحاسبة عن الهٌئات الحكومٌة واإلفصاح عن المساعدات الحكومٌة

ولمن هذا المعٌار ٌعنً بالمحاسبة عن الفروق المإقتة . الخصومات الضرٌبٌة لتشجٌع االستثمار 
 .التً ٌمكن أن تنشؤ من مثل هذه الهٌئات والخصومات الضرٌبٌة لتشجٌع االستثمار

تعارٌف 

: تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار بالمعانً المحددة لها

. هو صافً ربح أو خسارة الفترة قبل انقطاع مصروف الضرٌبة: الربح المحاسبً

للفترة المحددة  (الخسارة)هو صافً الربح   : (الخسارة الضرٌبٌة )الربح الخاضع للضرٌبة 
بموجب القواعد التً تضعها السلطات الضرٌبٌة والتً تحدد على ضوئه ضرائب الدخل 

 . (القابلة لبلسترداد)المستحقة 

هو المبلغ اإلجمالً المشمول فً تحدٌد صافً الربح  : (الدخل الضرٌبً)المصروف الضرٌبً 
. أو الخسارة للفترة بخصوص الضرٌبة الجارٌة والضرٌبة المإجلة

عن  الربح الخاضع   (القابلة لبلسترداد)هو مبلغ ضرائب الدخل المستحقة :  الضرٌبة الجارٌة
. للفترة (الخسارة الضرٌبٌة)للضرٌبة 

هً مبالغ ضرائب الدخل المستحقة فً الفترات المستقبلٌة بخصوص : مطلوبات ضرٌبة مإجلة
. الفروق المإقتة الخاضعة للضرٌبة

هً مبالغ ضرائب الدخل القابلة لبلسترداد فً فترات مستقبلٌة : موجودات ضرٌبة مإجلة
: بخصوص

الفروق المإقتة القابلة لبلقتطاع 

 ترحٌل الخسائر الضرٌبٌة غٌر المستخدمة للفترات القادمة

 .ترحٌل الخصومات الضرٌبٌة فٌر المستخدمة للفترات القادمة
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هً فروق ٌبٌن المبلغ المسجل ألصل أو التزام فً المٌزانٌة العمومٌة وقاعدته : الفروق المإقتة
:  الفروق المإقتة قد تكون. الضرٌبٌة

وهً فروق مإقتة سوف ٌنشؤ عنها مبالغ خاضعة للضرٌبة عند : فروق مإقتة خاضعة للضرٌبة
للفترات المستقبلٌة عندما ٌتم استرداد أو سداد المبلغ  (الخسارة الضرٌبٌة)تحدٌد الربح الضرٌبً 

. المسجل ألصل أو التزام

وهً فروق مإقتة سوف ٌنشؤ عنها مبالغ قابلة لبلقتطاع  عند تحدٌد : فروق مإقتة قابلة لبلقتطاع
للفترات المستقبلٌة عندما ٌتم استرداد أو سداد المبلغ  (الخسارة الضرٌبٌة)الربح الضرٌبً 

. المسجل ألصل أو التزام

ألصل أو التزام هو المبلغ الذي ٌعزى إلى ذلك األصل أو االلتزام ألغراض : القاعدة الضرٌبٌة 
. الضرٌبة

الدخل )من المصروف الضرٌبً الجاري  (الدخل الضرٌبً )ٌتكون المصروف الضرٌبً 
( . الدخل الضرٌبً المإجل) والمصروف الضرٌبً المإجل  (الضرٌبً الجاري
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 القاعدة الضرٌبٌة 

القاعدة الضرٌبٌة ألصل ما هً المبلغ الذي سٌقتطع ألغراض الضرٌبٌة مقابل أي منافع 
اقتصادٌة خاضعة للضرٌبة ستتدفق للمنشاة عندما تسترد المبلغ المسجل ألصل وإذا لم تكن 

 .1المنافع االقتصادٌة خاضعة للضرٌبة فإن القاعدة الضرٌبٌة ألصل تساوي مبلغه المسجل

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

القاعدة الضرٌبٌة لبللتزام هً مبلغه المسجل ناقصا المبلغ الذي سٌقتطع ألغراض الضرٌبة بخصوص هذا ..  1

 الناشئ هً قٌمته مًف حالة اإلٌراد المستلم مقدما، تكون القاعدة الضرٌبٌة لبللتزا. االلتزام ًف الفترات المستقبلٌة

 

أمثلة 

 مقابل االستهبلك فً الفترات الحالٌة 30 وتم اقتطاع 100آلة تكلف  .1

والماضٌة لؤلغراض الضرٌبٌة وسٌطرح باقً التكلفة خبلل السنوات الباقٌة 

اإلٌراد الذي سٌتولد عن استخدام اآللة خاضع . كاستهبلك أو عند التخلص منها

للضرٌبة، وأي مكسب ٌنتج عن التخلص من اآللة ٌخضع للضرٌبة، وأي خسارة 

عند التخلص من األصل تقتطع ألغراض الضرٌبة القاعدة الضرٌبٌة لآللة هً 

70 .

، وٌخضع إٌراد الفائدة المتعلق بها 100فائدة قابلة للتحصٌل مسجلة بقٌمة  .2

 .للضرٌبة على أساس نقدي القاعدة الضرٌبٌة للفائدة القابلة لتحصٌل ال شًء

 وتم شمول اإلٌراد المتعلق بها فً 100ذمم مدٌنة تجارٌة مسجلة بمبلغ  .3

القاعدة الضرٌبٌة للذمم المدٌنة التجارٌة هً  (الخسارة الضرٌبٌة)الربح الضرٌبً 

100 

 وال تخضع 100أرباح أسهم قابلة للتحصٌل من منشؤة تابعة مسجلة بمبلغ  .4

ٌعتبر كامل المبلغ المسجل لؤلصل قابل لبلقتطاع . أرباح األسهم للضرٌبة جوهرٌا

 الضرٌبٌة ألرباح األسهم القابلة القاعدةضد المنافع االقتصادٌة وعلٌه تكون 

  .100للتحصٌل 

 ولن ٌكون فعادة دفع  القرض تبعات 100قرض مدٌن مبلغه المسجل  .5

  100ضرٌبٌة القاعدة الضرٌبٌة للقرض 
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 الضرٌبٌة ضالقاعدة الضرٌبٌة لبللتزام هً مبلغه المسجل نقصا المبلغ الذي سٌقتطع لؤلغرا
بخصوص هذا االلتزام فً الفترات المستقبلٌة فً حالة اإلٌراد المستلم مقدما، تكون القاعدة 

الضرٌبٌة لبللتزام الناشئ هً قٌمته المسجلة  نقصا أي مبلغ لئلٌراد لن ٌكون خاضعا للضرٌبة 
. .فً الفترات المستقبلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لبعض البنود قواعد ضرٌبٌة ولكن غٌر معترف بها كموجودات أو مطلوبات فً المٌزانٌة 
على سبٌل المثال، ٌعترف بتكالٌف البحث كمصروف عند تحدٌد الربح المحاسبً فً . العمومٌة

قد ال  (الخسارة الضرٌبٌة )الفترة التً ٌتم تكبدها فٌها، ولكن لغاٌات تحدٌد الربح الضرٌبً 
وهنا ٌكون الفرق بٌن القاعدة  الضرٌبٌة لتكالٌف البحث ، . ٌسمح باقتطاعها حتى فترة الحقة

كونها تمثل المبلغ الذي تسمح السلطات الضرٌبٌة باقتطاعه فً الفترات المستقبلٌة، والمبلغ 
 .المسجل هو ال شًء، فرقا مإقتا قاببل لبلقتطاع ٌنتج عنه أصل ضرٌبً مإجل

                                                 
بموجب هذا التحلٌل ال ٌوجد فرق مإقت قابل للطرح وكتحلٌل بدٌل تكون القاعدة الضرٌبٌة للغرامات (2) .

 ال شًء وفً 100والعقوبات المستحقة ال شًء وٌكون معدل الضرٌبة المطبق على الفرق المإقت الناتج البالغ 
.  كبل التحلٌلٌن ال ٌوجد أصل ضرٌبً مإجل

 
 

أمثلة  

، 100تشتمل االلتزامات الجارٌة على مصروفات مستحقة بمبلغ مسجل مقداره  .1
سٌقتطع المصروف المتعلق به لغاٌات الضرٌبة على أساس نقدي القاعدة الضرٌبٌة 

 .للمصروفات المستحقة ال شً

  100تشتمل االلتزامات الجارٌة على إٌراد فائدة مقبوضة مقدما بمبلغ مسجل بقٌمة  .2
واإلٌراد المتعلق به سبق أن خضع للضرٌبة على أساس نقدي القاعدة الضرٌبٌة 

 .للفائدة المقبوضة مقدما ال شً

تشتمل اإلٌرادات الجارٌة على مصروفات مستحقة بقٌمة مسجلة بقٌمة مسجلة بمبلغ  .3
 والمصروف المتعلق به سبق أن أقتطع ألغراض الضرٌبة القاعدة الضرٌبٌة 100

 100للمصروفات المستحقة 

 100 تشمل االلتزامات الجارٌة على غرامات وعقوبات مستحقة بمبلغ مسجل  .4
والعقوبات والغرامات ال تقتطع  لغاٌات الضرٌبة القاعدة الضرٌبٌة للغرامات 

 (.2 )100والعقوبات 

 ولن ٌكون لسداد القرض تبعات ضرٌبٌة القاعدة 100قرض دائن مبلغه المسجل  .5
 .100الضرٌبٌة للقرض 
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عندما تكون القاعدة الضرٌبٌة ألصل أو التزام غٌر واضحة فإن من المفٌد النظر إلى المبدأ 
الجوهري الذي ٌرتكز علٌه هذا المعٌار والذي ٌقضً بؤنه مع عدد قلٌل من االستثناءات 

ضرٌبً مإجل عندما سٌإدي استردا د أو سداد  (أصل)المحددة، على المنشؤة االعتراف بالتزام 
مما لو لم ٌكن لهذا  (أقل)القٌمة المسجلة  لؤلصل أو االلتزام لمدفوعات ضرٌبٌة مستقبلٌة أكبر 

 ٌوضح الظروف التً 52الذي ٌؤتً بعد الفقرة   (ج)االسترداد أو السداد تبعات ضرٌبٌة مثال، 
ٌمكن أن ٌكون عندها النظر إلى هذا المبدأ مفٌدا، على سبٌل المثال، عندما تعتمد القاعدة 

 .الضرٌبٌة لؤلصل أو االلتزام على األسلوب المتوقع لبلسترداد أو السداد

فً البٌانات المالٌة الموحدة ٌتم تحدٌد الفروق المإقتة بمقارنة القٌم المسجلة للموجودات 
والمطلوبات فً البٌانات المالٌة الموحدة بالقاعدة الضرٌبٌة المبلئمة ٌتم تحدٌد القاعد ة الضرٌبٌة 

وفً . بالرجوع إلى اإلقرار الضرٌبً الموحد فً مناطق االختصاص التً تم تقدٌم اإلقرار فٌها
مناطق اختصاص أخرى ٌتم تحدٌد اإلقرار الضرٌبً بالرجوع إلى اإلقرارات الضرٌبٌة لكل 

 . منشؤة فً المجموعة

. االعتراف بالمطلوبات والموجودات الضرٌبٌة الجارٌة

ٌجب االعتراف بالضرٌبة الجارٌة غٌر المدفوعة عن الفترة الجارٌة والفترات السابقة كالتزام 
أما إذا كان المبلغ المدفوع عن الفترة الجارٌة والفترات السابقة ٌزٌد عن المبلغ المستحق، 

 .فٌعترف بالزٌادة كؤصل

ٌجب االعتراف كؤصل بالمنفعة المتعلقة بالخسارة الضرٌبٌة التً ٌمكن استخدامها بؤثر رجعً 
 . السترداد ضرٌبة جارٌة لفترة سابقة

عند استخدام خسارة ضرٌبٌة السترداد ضرٌبة جارٌة لفترة سابقة، تعترف المنشؤة بهذه المنفعة 
كؤصل فً الفترات التً تحدث فٌها الخسارة الضرٌبٌة ألنه عندها ٌكون من المحتمل أن المنفعة 

.   ستتدفق إلى المنشؤة وٌمكن قٌاسها بصورة موثوقة

االعتراف بالمطلوبات والموجودات الضرٌبٌة المإجلة 

الفروق المإقتة الخاضعة للضرٌبة 

ٌجب االعتراف بالتزام ضرٌبً مإجل لكافة الفروق المإقتة الضرٌبٌة ما لم ٌنشؤ االلتزام 
: الضرٌبً عن

. شهرة ال ٌسمح باقتطاع إطفائها لؤلغراض الضرٌبٌة

: االعتراف األوًل بؤصل أو التزام فً عملٌه تتصف بؤنها

لٌست اندماج أعمال 

فً وقت حدوث العملٌة لم تإثر على الربح المحاسبً وال على الربح الخاضع للضرٌبة 
. (الخسارة الضرٌبٌة)
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ولكن بالنسبة للفروق المإقتة الضرٌبٌة المرتبطة باالستثمارات فً المنشآت التابعة، أو الفروع 
والمنشآت الزمٌلة، والحصص فً المشارٌع المشتركة، فإنه ٌجب االعتراف بالتزام ضرٌبً 

. 39مإجل بموجب الفقرة 

من األمور المتضمنة فً االعتراف بؤصل أن مبلغ األصل المسجل سوف ٌسترد على شكل 
منافع اقتصادٌة متدفقة على المنشؤة فً الفترات المستقبلة، وعندما تزٌد  القٌمة المسجلة ألصل 

عن قاعدته الضرٌبٌة فإن مبلغ المنافع االقتصادٌة الخاضعة للضرٌبة سوف ٌزٌد عن المبلغ 
الذي ٌسمح باقتطاعه لؤلغراض الضرٌبٌة إن هذا الفرق هو فرق مإقت خاضع للضرٌبٌة 

والتعهد بدفع ضرائب الدخل الناتجة فً الفترات المستقبلٌة هو التزام ضرٌبً مإجل، وعندما 
تسترد المنشؤة مبلغ األصل المسجل سوف ٌعكس الفرق المإقت الضرٌبً وٌحقق للمنشؤة ربح 
خاضع للضرٌبة وهذا ما ٌجعل من المحتمل أن المنافع االقتصادٌة ستتدفق خارج المنشؤة على 

شكل دفعات ضرٌبٌة لذلك ٌتطلب هذا األصل االعتراف بجمٌع المطلوبات الضرٌبٌة المإجلة ما 
. 39 و 15عدا فً ظروف محددة موصوفة فً الفقرتٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنشؤ بعض الفروق المإقتة عندما ٌدخل المصروف أو الدخل فً احتساب الربح المحاسبً فً 
فترة ولكن ٌدخل فً احتساب الربح الضرٌبً فً فترة مختلفة ، توصف مثل هذه الفروق غالبا 

بفروق التوقٌت والتالٌة أمثلة لفروق مإقتة من هذا القبٌل خاضعة للضرٌبة ٌنتج عنها مطلوبات 
.   ضرٌبٌة مإجلة

 على أساس الزمن ولكن لدى بعض دوائر االختصاص يدخل الفائدة ٌدخل فً الربح المحاسب
ٌمكن أن ٌدخل فً الربح الضرٌبً عندما ٌتم تحصٌل النقدٌة فقاعدة الضرٌبة ألي ذمة مدٌنة من 

هذا القبٌل معترف بها فً المٌزانٌة العمومٌة بخصوص هذه اإلٌرادات ال تثر فً الربح 
 .الضرٌبً إال بعد تحٌل النقدٌة

ٌمكن أن ٌختلف عن ذلك  (الخسارة الضرٌبٌة)االستهبلك المستخدم لتحدٌد الربح الضرٌبً 
المستخدم لتحدٌد الربح المحاسبً، الفرق المإقت هو الفرق بٌن المبلغ المسجل لؤلصل وقاعدته 

الضرٌبٌة والتً تساوي تكلفته األساسٌة ناقص جمٌع االقتطاعات الخاصة بذلك األصل 
لذلك .  الضرٌبٌة لتحدٌد الربح الضرٌبً للفترة الجارٌة والفتراتتالمسموحة من قبل السلطا

ٌظهر فرق مإقت خاضع للضرٌبة ٌنجم عنه التزام ضرٌبً مإجل عندما ٌحسب االستهبلك 

مثال 

 90 االستهبلك المتجمع لغاٌات الضرٌبة 100 وقٌمته المسجلة 150أصل ٌكلف 
 ناقصا مجمع 150تكلفة ) 60القاعدة الضرٌبٌة لؤلصل % 25ومعدل الضرٌبة 

 100 ٌجب على المنشؤة أن تكسب دخل بـ 100السترداد القٌمة المسجلة  (90استهبلك 
وتبعا لذلك ستقوم المنشؤة بدفع .  فقط60لكً تكون قادرة على اقتطاع استهبلك بقٌمة 

عندما تسترد القٌمة المسجلة لؤلصل فالفرق بٌن  (% 25×40)ضرٌبة دخل قدرها 
هوعبارة عن فرق مإقت خاضع للضرٌبة 60 والقاعدة الضرٌبة 100القٌمة المسجلة 

ٌمثل  (%25×40 )10، لذلك تعترف المنشاة بالتزام ضرٌبً مإجل بمبلغ 40بمبلغ 
. ضرائب الدخل التً ستدفعها عندما تسترد  القٌمة المسجلة لؤلصل
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أما إذا كان االستهبلك الضرٌبً أبطؤ من االستهبلك  )لغاٌات الضرٌبة بطرٌقة معجلة 
 .المحاسبٌن فٌنشؤ فرق مإقت قابل لبلقتطاع مما ٌنجم عنه أصل ضرٌبً

تكالٌف التطوٌر ٌمكن أن ترسل وتطفؤ خبلل فترة قادمة عند تحدٌد الربح المحاسبً فً حٌن 
ٌمكن أن تقتطع فً الفترة التً تم تكبدها فٌها لغاٌات تحدٌد الربح الضرٌبً فمثل تكالٌف 
التطوٌر هذه تكون قاعدتها الضرٌبٌة ال شًء ألنها  تكون قد طرحت من الربح الضرٌبً 

وٌكون الفرق المإقت هو الفرق بٌن القٌمة المسجلة لتكالٌف التطوٌر وقاعدتها الضرٌبٌة التً 
 .هً ال شئ 

: كذلك تنشؤ الفروق المإقتة عندما

ٌتم توزٌع كلفة اندماج األعمال التً تعتبر امتبلك إلى موجودات ومطلوبات محددة بالرجوع إلى 
(. 19أنظر الفقرة )قٌمتها العادلة بدون عمل تعدٌبلت معادلة لغاٌات الضرٌبة  

 (.20أنظر الفقرة )ٌتم إعادة تقٌٌم الموجودات بدون تعدٌبلت معادلة لغاٌات الضرٌبة 

 (.32 و21أنظر الفقرتٌن )تظهر شهرة أو شهرة سالبة عند االندماج 

تكون القاعدة الضرٌبٌة ألصل أو التزام عند االعتراف األوًل به تختلف عن المبلغ األوًل 
على سبٌل المثال، عندما تستفٌد المنشؤة من الهٌئات الحكومٌة غٌر الخاضعة  . المسجل له

 ، أو (33 و 22أنظر الفقرتٌن )للضرٌبة المتعلقة  بالموجودات  

ٌصبح المبلغ المسجل لبلستثمارات فً المنشآت التابعة أو الفروع أو المنشآت الزمٌلة أو 
أنظر  ) ةالحصص فً المشارٌع المشتركة مختلف عن القاعدة الضرٌبٌة لبلستثمار أو الحص

 (.45-38الفقرات 

اندماج األعمال 

فً اندماج األعمال من نوع التملك، ٌتم توزٌع تكلفة التملك على الموجودات والمطلوبات 
وتنشؤ الفروق المإقتة عندما ال تتؤثر . المحددة بالرجوع لقٌمتها العادلة بتارٌخ عملٌة التبادل

القواعد الضرٌبٌة باندماج األعمال أو تتؤثر بشكل مختلف على سبٌل المثال، عندما ٌزاد المبلغ 
المسجل لؤلصل إلى القٌمة العادلة ولكن القاعدة الضرٌبة لؤلصل تبقى بالتكلفة على المالك 

ٌظهر فرق مإقت ضرٌبً وٌنشؤ عنه التزام ضرٌبً مإجل وٌإثر االلتزام الضرٌبً . السابق
(. 66أنظر الفقرة )المإجل على الشهرة 

الموجودات المسجلة بالقٌم العادلة 

تسمح المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة بإدراج بعض أصناف الموجودات بقٌمها العادلة أو تسمح 
راجع، على سبٌل المثال المعٌار المحاسبً الدولً السادس عشر، الممتلكات )بإعادة تقٌٌمها 

الموجودات غٌر "واالنشاءات والمعدات،و المعٌار المحاسبً الدولً الثامن و الثبلثون
اإلعتراف و : االدوات المالٌة"، و المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثبلثون "الملموسة

، و المعٌار (والمعٌار المحاسبً الدولً الخامس والعشرون، محاسبة االستثمارات"  القٌاس
  فً بعض دوائر االختصاص الضرٌبٌة 3"العقارات االستثمارٌة"المحاسبً الدولً االربعون 

                                                 
3
   تن تعديلها ًتيجت صدور الوعيار الوحاسبي الدولي االربعىى 
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للفترة  (الخسارة الضرٌبٌة)تإثر إعادة التقٌٌم أو إعادة بٌان مبلغ األصل على الربح الضرٌبً 
وكنتٌجة لذلك ٌتم تعدٌل القاعدة الضرٌبٌة لؤلصل وال ٌنشؤ فرق مإقت أما فً بعض . الحالٌة

دوائر االختصاص الضرٌبٌة األخرى فبل تإثر إعادة التقٌٌم أو إعادة البٌان لؤلصل على الربح 
وتبعا لذلك، ال ٌجرى تعدٌل القاعدة الضرٌبٌة . الضرٌبً فً فترة إعادة التقٌٌم أو إعادة البٌان

من المنافع االقتصادٌة للمنشؤة وسٌختلف المبلغ الذي سٌقتطع لؤلغراض الضرٌبٌة عن مبلغ تلك 
وٌكون الفرق بٌن المبلغ المسجل لؤلصل المعاد تقٌٌمه وقاعدته الضرٌبٌة هو . المنافع االقتصادٌة

: الفرق المإقت الذي سٌنشؤ عنه التزام أو أصل ضرٌبً مإقت وهذا صحٌح حتى لو

إذ فً مثل هذه الحاالت سوف ٌسترد مبلغ األصل المعاد . لم تقصد المنشؤة التخلص من األصل
تقٌٌمه المسجل من خبلل االستخدام مما سٌولد دخل ضرٌبً ٌزٌد عن االستهبلك المسموح به 

ألغراض الضرٌبة فً فترات مستقبلٌة، أو 

تم تؤجٌل الضرٌبة على المكاسب الرأسمالٌة إذا تم استثمار المتحصبلت عن بٌع األصل فً 
وفً مثل هذه الحاالت سوف تصبح الضرٌبة مستحقة عند بٌع أو استخدام . موجودات متشابهة

 .    الموجودات المتشابهة

الشهرة 

الشهرة هً الزٌادة فً تكلفة التملك عن القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة  
ال تسمح العدٌد من السلطات الضرٌبٌة بإطفاء الشهرة كمصروف قابل لبلقتطاع عند . المتملكة

تحدٌد الربح الضرٌبً كذلك فإن تكلفة الشهرة لدى مثل هذه السلطات غالبا ما تكون غٌر قابلة 
لبلقتطاع عندما تتخلص المنشؤة التابعة من أعمالها األساسٌة وهنا تكون القاعدة الضرٌبٌة 

للشهرة ال شًء وٌكون الفرق بٌن القٌمة المسجلة للشهرة وقاعدتها الضرٌبٌة التً هً ال شًء 
 الضرٌبً المإجل ألن الشهرة مهو فرق مإقت ولكن هذا المعٌار ال ٌسمح باالعتراف بااللتزا

. تعتبر قٌمة متبقٌة واالعتراف بالتزام ضرٌبً مإجل سٌإدي  لزٌادة المبلغ المسجل للشهرة

االعتراف األوًل بؤصل أو التزام 

قد ٌنشؤ الفرق المإقت عند األوًل بؤصل أو التزام ، على سٌبل المثال، إذا كان جزء من أو 
كامل تكلفة أصل سوف لن تقتطع لغاٌات الضرٌبٌة تعتمد طرٌقة المحاسبة عن مثل هذا الفرق 

:  المإقت عن طبٌعة العملٌة التً أدت إلى االعتراف األوًل باألصل و كالتالً

فً اندماج األعمال، تعترف المنشؤة بؤي التزام أو أصل ضرٌبً مإجل، وهذا ٌإثر على مبلغ 
 (.19أنظر الفقرة )الشهرة أو الشهرة السالبة 

إذا كانت العملٌة تإثر إما على الربح المحاسبً أو الربح الضرٌبً فإن المنشؤة تعترف بؤي 
التزام أو أصل ضرٌبً مإجل وكذلك تعترف بما ٌنتج عن مصروف أو دخل ضرٌبً مإجل 

 (. 59أنظر الفقرة )فً قائمة الدخل 

إذا لم تكن العملٌة اندماج أعمال وال تإثر فً أي من الربح المحاسبً أو الربح الضرٌبً فإن 
 أو األصل الضرٌبً م تعترف بااللتزا24و 15المنشؤة فً غٌاب االستثناءات فً الفقرتٌن 

المإجل وتعدل القٌمة المسجلة لؤلصل أو االلتزام بنفس المبلغ مثل هذه التعدٌبلت تبعا للبٌانات 
لذلك ال ٌسمح هذا المعٌار باالعتراف بااللتزام أو األصل الضرٌبً المإجل . المالٌة أقل وضوحا

وفوق ذلك ال تعترف  (أنظر المثال على الصفحة التالٌة)الناتج عند االعتراف األوًل أو الحقا 
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 أو األصل الضرٌبً المإجل غٌر المعترف به عندما م البلحقة فً غً االلتزاتالمنشؤة بالتغٌرا
 .ٌستهلك األصل

بموجب المعٌار المحاسبً الولً الثانً والثبلثون، األدوات المالٌة اإلفصاح والعرض، ٌقوم 
بتصنٌف جزء االلتزام  (على سبٌل المثال، سندات قابلة للتحوٌل)مصدر األدوات المالٌة المركبة 

من األداة كالتزام وجزء حقوق المالكٌن من  األداة كحقوق مالكٌن فً بعض دوائر االختصاص 
تكون القاعدة الضرٌبٌة لجزء االلتزام من األداة عند االعتراف األوًل مساوٌة للمبلغ المسجل 

األوًل لمجموع جزئً االلتزام  وحقوق المالكٌن، وٌنشؤ الفرق المإقت الضرٌبً من االعتراف 
لذلك ال ٌنطبق االستثناء المبٌن فً . األوًل بحقوق المالكٌن بشكل مفصول عن جزء االلتزام

وتبعا لذلك، تعترف المنشؤة بااللتزام الضرٌبً المإجل الناتج ، وبموجب  الفقرة  (ب) 15الفقرة 
، ٌتم تحمٌل الضرٌبة المإجلة مباشرة عن المبلغ المسجل لجزء حقوق المالكٌن وبموجب 61

 ٌعترف بؤٌة تغٌرات الحقة فً االلتزام الضرٌبً المإجل فً قائمة الدخل كمصروف 58الفقرة 
.   (دخل)ضرٌبً مإجل 

  (ج) 22مثال ٌوضح الفقرة 

سنٌن ثم التخلص  (5) خبلل كامل حٌاته اإلنتاجٌة البالغة 100تنوي منشؤة استخدام أصل ٌكلف 
وال ٌطرح استهبلك األصل للغاٌات الضرٌبٌة % 40معدل الضرٌبٌة . منه بدون قٌمة متبقٌة

. وعند  التخلص منه ال ٌدفع ضرٌبة على الربح الرأسمالً وال ٌقتطع أي خسارة رأسمالٌة

 وتدفع ضرٌبٌة 1,000عندما تسترد المنشؤة القٌمة المسجلة لؤلصل ستكسب دخل ضرٌبً قدره 
، لؤلنة ٌنشؤ 400 وهنا ال تعترف المنشؤة بااللتزام الضرٌبً المإجل الناتج بمبلغ 400قدرها 

. من االعتراف األوًل لؤلصل

، وعندما تكسب المنشؤة دخل خاضع 800فً السنة التالٌة، ٌكون المبلغ المسجل لؤلصل 
 عن الدخل الضرٌبً وال تعترف المنشؤة بااللتزام 320 ستدفع ضرٌبة 800للضرٌبة بمبلغ 

.  ال نه ٌنشؤ من االعتراف األوًل باألصل320الضرٌبً المإجل بمبلغ 

الفروق المإقتة القابلة لبلقتطاع 

ٌجب االعتراف بؤصل ضرٌبً مإجل مقابل كافة الفروق المإقتة القابلة لبلقتطاع إلى الحد الذي 
ٌكون فٌه الربح الضرٌبً محتمل توفره لطرح الفروق المإقتة منه، ما لم ٌكون األصل 

: الضرٌبً المإجل ناشئ عن

شهرة سالبة تعالج كدخل مإقت بموجب المعٌار المحاسبً الدولً الثانً والعشرون ، اندماج 
األعمال ، أو  

: االعتراف األوًل بؤصل أو التزام فً عملٌة تتصف بؤنها

لٌست اندماج أعمال، و 

. (الخسارة الضرٌبٌة)فً وقت حدوثها لم تإثر على الربح المحاسبً أو الربح الضرٌبً 
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، بؤصل ضرٌبً مإجل لقاء الفروق المإقتة القابلة 44ولكن، ٌجب االعتراف بموجب الفقرة 
لبلقتطاع المرتبطة باالستثمارات فً المنشآت التابعة، والفروع والمنشآت الزمٌلة، والمشارٌع 

. المشتركة

له سٌسدد فً فترات مستقبلٌة من خبلل تدفقات   المبلغ المسجلأنٌتضمن االعتراف بالتزام 
عندما تتدفق الموارد من المنشؤة، فان . خارجة من موارد المنشاة المتضمنة منافع اقتصادٌة

 تقتطع عند تحدٌد الربح الضرٌبً فً فترة الحقة للفترة أنجزءاً منها أو كامل مبالغها ٌمكن 
فً مثل هذه الحاالت توجد فوق مإقتة بٌن المبلغ المسجل . التً ٌتم االعتراف بااللتزام فٌها

وعلٌه، ٌنشؤ أصل ضرٌبً مإجل بخصوص ضرائب الدخل التً . لبللتزام وقاعدته الضرٌبٌة
ستكون قابلة لبلسترداد فً فترات مستقبلٌة عندما ٌسمح باقتطاع جزء من االلتزام فً تحدٌد 

 كان المبلغ المسجل لؤلصل أقل من قاعدته الضرٌبٌة فان الفرق إذاوبالمثل، . الربح الضرٌبً
.   اصل ضرٌبً مإجل بخصوص ضرائب الدخل القابلة لبلسترداد فً فترات مستقبلٌةإلىٌإدي 

: مثال

لؤلغراض الضرٌبٌة، فان تكلفة .   لتكالٌف كفالة منتج مستحقة100تعترف منشؤة بالتزام قدره 
%. 25معدل الضرٌبة .  كفالة المنتجات لن تقتطع حتى تدفع المنشؤة المطالبات

 ناقص المبلغ الذي سٌطرح 100قٌمته المسجلة )فتكون القاعدة الضرٌبٌة لبللتزام ال شئ 
عند سداد االلتزام بقٌمته .  (لؤلغراض الضرٌبٌة بخصوص ذلك االلتزام فً فترات مستقبلٌة

 وعلٌه ستنخفض 100المسجلة، ستخفض المنشؤة أربحاها الضرٌبٌة المستقبلٌة بمبلغ وقدره 
وٌكون الفرق بٌن المبلغ المسجل  (%25 × 100 )25دفعات الضرٌبة فً المستقبل   بـ 

لذلك تعترف المنشؤة بؤصل .  100فرق مإقت قدره ( صفر)والقاعدة الضرٌبٌة  (100)
 المنشؤة ستكسب ربح ضرٌبً كافً أنعلى فرض  (%25 × 100 )25ضرٌبً مإجل قدره 

. فً فترات مستقبلٌة لتستفٌد من تخفٌض المدفوعات الضرٌبٌة

: فٌما ٌلً أمثلة عن فروق مإقتة قابلة فبلقتطاع ٌنتج عنها موجودات ضرٌبٌة مإجلة

تكالٌف منافع التقاعد ٌمكن أن تقتطع فً تحدٌد الربح المحاسبً عند تقدٌم الموظف للخدمة ولكن 
تقتطع فً تحدٌد الربح الضرٌبً عند دفع المنشؤة للمساهمات إلى صندوق التقاعد أو عند دفع 

وهنا ٌوجد فرق مإقت بٌن مبلغ االلتزام المسجل وقاعدته الضرٌبٌة، والقاعدة .  منافع التقاعد
ٌنجم عن مثل هذا الفرق المإقت القابل لبلقتطاع أصل . الضرٌبٌة لبللتزام تكون عادة ال شًء

ضرٌبً مإجل مع تدفق المنافع االقتصادٌة إلى المنشؤة فً صورة اقتطاع من الربح الضرٌبً 
. عند دفع المساهمات أو منافع التقاعد

ٌعترف بتكالٌف البحث كمصروف عند تحدٌد الربح المحاسبً فً الفترة  التً ٌتم تكبدها فٌها 
.  حتى فترة الحقة (الخسارة الضرٌبٌة)ولكن قد ال ٌسمح بها كتخفٌض فً تحدٌد الربح الضرٌبً 

وٌكون الفرق بٌن القاعدة الضرٌبٌة لتكالٌف البحث، كمبلغ تسمح السلطات الضرٌبٌة باقتطاعه 
فً فترات مستقبلٌة، والمبلغ المسجل وهو ال شًء، فرق مإقت قابل لبلقتطاع ٌنتج عنه أصل 

. ضرٌبً مإجل

فً اندماج أعمال عن طرٌق التملك ٌتم توزٌع تكالٌف التملك على الموجودات والمطلوبات 
عندما ٌعترف بااللتزام عند التملك ولكن ال تطرح . بالرجوع لقٌمها العادلة بتارٌخ التبادل

التكالٌف المرتبطة به عند تحدٌد األرباح الضرٌبٌة حتى فترة الحقة، ٌنشؤ فرق مإقت ٌنتج عنه 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا

 

 

 19 

كما ٌنشؤ أصل ضرٌبً مإجل عندما تكون القٌمة العادلة ألصل أقل من . أصل ضرٌبً مإجل
أنظر الفقرة )فً كبل الحالتٌن ٌإثر األصل الضرٌبً المإجل على الشهرة  .قاعدته الضرٌبٌة

، و (66

هناك أصل محددة ٌمكن أن تظهر بالقٌمة العادلة أو ٌتم إعادة تقٌٌمها دون تعدٌل مماثل 
وهنا ٌنشؤ فرق مإقت قابل لبلقتطاع إذا كانت القاعدة  (.20أنظر الفقرة )لؤلغراض الضرٌبٌة

. الضرٌبٌة لؤلصل تزٌد عن مبلغه المسجل

إن انعكاس الفروق المإقتة القابلة لبلقتطاع ٌنجم عنه تخفٌضات فً تحدٌد األرباح الضرٌبٌة 
لفترات مستقبلٌة، إال أنا لمنافع االقتصادٌة على شكل تخفٌضات فً المدفوعات الضرٌبٌة سوف 

. تتدفق إلى المنشؤة فقط إذا اكتسبت أرباح ضرٌبٌة كافٌة ٌمكن أن تستخدم التخفٌضات ضدها
لذلك تعترف المنشؤة بموجودات ضرٌبٌة مإجلة فقط عندما ٌكون من المحتمل أن أرباح ضرٌبٌة 

. ستكون متوفرة لتستخدم ضدها فروق مإقتة قابلة لبلقتطاع

إن من المحتمل أن ٌتوفر ربحاً ضرٌبٌاً ٌمكن مقابله االنتفاع بفروق مإقتة قابلة لبلقتطاع عندما 
ٌكون هناك فروق ضرٌبٌة مإقتة كافٌة تعود لنفس السلطة الضرٌبٌة والمنشؤة الخاضعة 

: للضرٌبة ومتوقع أن تنعكس

فً نفس الفترة المتوقع انعكاس الفرق المإقت القابل لبلقتطاع فٌها، أو 

فً فترات تكون فٌها الخسائر الضرٌبٌة الناشئة عن األصل لضرٌبً المإجل ممكن تدوٌرها 
. بؤثر رجعً أو مستقبلً

فً مثل هذه الظروف فإنه ٌعترف باألصل الضرٌبً المإجل بالفترة التً تنشؤ فٌها الفروق 
. المإقتة القابلة لبلقتطاع

عندما ال ٌكون هناك فروق ضرٌبٌة مإقتة كافٌة تعود لنفس السلطة الضرٌبٌة ونفس المنشؤة 
: الخاضعة للضرٌبة فانه ٌعترف باألصل الضرٌبً إلى الحد الذي

من المحتمل أن ٌكون للمنشؤة ربح ضرٌبً كاٍف ٌعود لنفس السلطة الضرٌبٌة ولنفس المنشؤة 
أو فً )الخاضعة للضرٌبة فً نفس الفترة التً تنعكس فٌها الفروق المإقتة القابلة لبلقتطاع 

الفترات التً تكون فٌها الخسائر الضرٌبٌة الناشئة عن األصل الضرٌبً المإجل ممكنة التدوٌر 
 كانت المنشؤة ستحصل على أرباح ضرٌبٌة كافٌة فً إذاوعند التقٌٌم . (بؤثر رجعً أو مستقبلً

الفترات المستقبلٌة فإنها ستتجاهل المبالغ الضرٌبٌة الناشئة عن الفروق المإقتة القابلة لبلقتطاع 
أو فً الفترات التً تكون فٌها الخسائر الضرٌبٌة الناشئة عن األصل الضرٌبً المإجل ممكنة )

 كانت المنشؤة ستحصل على أرباح ضرٌبٌة إذاوعند التقٌٌم . (التدوٌر بؤثر رجعً أو مستقبلً
 ستتجاهل المبالغ الضرٌبٌة الناشئة عن الفروق المإقتة القابلة فإنهاكافٌة فً الفترات المستقبلٌة 

لبلقتطاع التً من المتوقع أن تنشؤ فً فترات مستقبلٌة، ألن األصل الضرٌبً المإجل الذي ٌنشؤ 
عن هذه الفروق سٌتطلب بنفسه أرباح ضرٌبٌة مستقبلٌة الستغبلله، أو 

. تتوفر فرص تخطٌط ضرٌبً للمنشؤة سوف تخلق أرباحاً ضرٌبٌة للفترات المناسبة

إن فرص التخطٌط الضرٌبً هً أفعال تقوم بها المنشؤة لتخلق أو تزٌد الدخل الضرٌبً فً فترة 
محددة قبل انتهاء الفرصة المتاحة لتدوٌر الخسارة الضرٌبٌة أو الخصم الضرٌبً، على سبٌل 
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المثال، لدى بعض دوائر االختصاص الضرٌبٌة ، ٌمكن أن ٌخلق أو ٌزاد الربح الضرٌبً 
: بواسطة

. اختٌار فرض الضرٌبة على دخل الفائدة عند االستحقاق أو عند االستبلم

.    تؤجٌل المطالبة باقتطاعات محددة من الربح الضرٌبً 

 استئجار موجودات تحسنت قٌمتها ولكن لم تعدل قاعدتها الضرٌبٌة لتعكس إعادةبٌع، و ربما 
التحسن، و 

مثل سندات الحكومة فً بعض دوائر االختصاص )بٌع  أصل ٌولد دخل غٌر خاضع للضرٌبة 
. ضرٌبٌالغرض شراء استثمار آخر ٌولد دخبلً  (الضرٌبٌة

أٌنما أدت فرص التخطٌط الضرٌبً لتقدٌم الربح الضرٌبً من فترة متؤخرة إلى فترة مبكرة، 
ٌبقى استخدام المعالجة المستقبلٌة للخسائر الضرٌبٌة او الخصم الضرٌبٌة ٌعتمد على وجود ربح 

. ضرٌبً مستقبلً من موارد غٌر تلك التً سٌنشؤ عنها فروق مإقتة مستقبلٌة

. 36 و 35عندما ٌكون للمنشؤة خسائر حدٌثة فإنها تؤخذ فً االعتبار اإلرشادات فً الفقرتٌن 

:- الشهرة السالبة

ال ٌسمح هذا المعٌار باالعتراف بؤصل ضرٌبً مإجل ناشئ عن فروق مإقتة قابلة لبلقتطاع 
مرتبطة بالشهرة السالبة التً عولجت كدخل مإجل بموجب المعٌار المحاسبً الدولً الثانً 

والعشرون، اندماج األعمال، ألن الشهرة السالبة تمثل قٌمة متبقٌة واالعتراف بؤصل ضرٌبً 
. مإجل ٌزٌد من القٌمة الدفترٌة للشهرة السالبة

. االعتراف األوًل بؤصل أو التزام

هناك حالة واحدة ٌنشؤ عنها أصل ضرٌبً مإجل عند االعتراف األولى بؤصل، أال وهً ٌتم 
اقتطاع هبة حكومٌة غٌر خاضعة للضرٌبة متعلقة بؤصل عند تحدٌد القٌمة الدفترٌة لؤلصل، 

أي من قاعدته )ولكن لؤلغراض الضرٌبٌة ال ٌقتطع من مبلغ األصل القابل لبلستهبلك 
، وهذا األمر سٌنتج عنه أن تكون القٌمة الدفترٌة لؤلصل أقل من قاعدته الضرٌبٌة (الضرٌبٌة

كذلك ٌمكن اعتبار الهبات الحكومٌة بمثابة دخل . وهذا ما ٌنشؤ عنه فرق مإقت قابل لبلقتطاع
مإجل وفً هذه الحالة ٌكون الفرق ٌن الدخل المإجل وقاعدته الضرٌبٌة والتً هً ال شًء 

فتحت أي طرٌقة عرض تختارها المنشؤة ، فإنها ال تعترف بؤصل .  فرق مإقت قابل لبلقتطاع
. 22ضرٌبً مإجل للسبب المعطى فً الفقرة 

:- الخسائر الضرٌبٌة والخصومات الضرٌبٌة غٌر المستخدمة

ٌجب أن ٌعترف بؤصل ضرٌبً مإجل لقاء الخسائر الضرٌبٌة والخصومات الضرٌبٌة غٌر 
المستخدمة المدورة إلى الحد الذي ٌكون فٌه نم المحتمل تحقٌق أرباح ضرٌبٌة مستقبلٌة الستخدام 

. هذه الخسائر والخصومات الضرٌبٌة مقابلها

إن معاٌٌر االعتراف بموجودات ضرٌبٌة مإجلة ناشئة عن تدوٌر الخسائر الضرٌبٌة 
والخصومات الضرٌبٌة غٌر المستخدمة هً نفس معاٌٌر االعتراف بموجودات ضرٌبٌة مإجلة 
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ولكن وجود خسائر ضرٌبٌة غٌر مستخدمة ٌعتبر دلٌبلً .  ناشئة عن فروق مإقتة قابلة لبلقتطاع
وعلٌه عندما ٌكون لدى المنشؤة خسائر .  قوٌاً على احتمال عدم توفر أرباح ضرٌبٌة مستقبلٌة

حدٌثة فإنها تعترف بؤصل ضرٌبً مإجل من خسائر ضرٌبٌة وخصومات ضرٌبٌة غٌر 
مستخدمة فقط إلى الحد الذي ٌكون لدى المنشؤة فروق ضرٌبٌة مإقتة، أو ٌكون هناك أدلة مقنعة 
أخرى انه سٌكون هناك ربح ضرٌبً كافً الستخدام الخسائر الضرٌبٌة والخصومات الضرٌبٌة 

 تتطلب اإلفصاح عن مبلغ األصل 82فً مثل هذه الظروف، فان الفقرة .  غٌر المستخدمة مقابله
. الضرٌبً المإجل وعن طبٌعة األدلة الداعمة لبلعتراف به

تقوم المنشؤة بؤخذ المعاٌٌر التالٌة فً االعتبار عند تخمٌن احتمال تحقق ربح ضرٌبً تستخدم 
: مقابله الخسائر الضرٌبٌة أو الخصومات الضرٌبٌة

ما إذا كان لدى المنشؤة فروق ضرٌبٌة مإقتة تعود لنفس السلطة الضرٌبٌة والمنشؤة الخاضعة 
للضرٌبة، والتً سٌنشؤ عنها مبالغ خاضعة للضرٌبة ٌمكن استخدام الخسائر الضرٌبٌة 

. والخصومات الضرٌبٌة غٌر المستخدمة ضدها قبل أن تنتهً مدتها

ما إذا كانت المنشؤة ستحقق أرباح ضرٌبٌة قبل انتهاء مدة الخسائر الضرٌبٌة والخصومات 
. الضرٌبٌة غٌر المستخدمة

ما إذا كانت الخسائر الضرٌبٌة غٌر المستخدمة تنشؤ عن أسباب محددة من غٌر المتوقع أن 
. تتكرر

متوفرة للمنشؤة وستخلق ربح ضرٌبً  (30أنظر الفقرة )ما إذا كانت فرص التخطٌط الضرٌبً 
. فً الفترة التً ٌمكن أن ٌستخدم فٌها الخسائر الضرٌبٌة والخصومات الضرٌبٌة غٌر المستخدمة

 كان من غٌر المحتمل توفر ربح ضرٌبً ٌمكن إذاال ٌتم االعتراف بؤصل ضرٌبً مإجل 
. استخدام الخسائر الضرٌبٌة أو الخصومات الضرٌبٌة ضده

 

إعادة تقٌٌم الموجودات الضرٌبٌة المإجلة غٌر المعترف بها 

بتارٌخ كل مٌزانٌة عمومٌة تقوم المنشؤة بإعادة تقٌٌم الموجودات الضرٌبٌة المإجلة غٌر 
وتعترف المنشؤة باألصل الضرٌبً المإجل غٌر المعترف به سابقاً إلى الحد الذي . المعرف بها

ٌكون من المحتمل أن ٌسمح الربح الضرٌبً المستقبلً باسترداد األصل الضرٌبً المإجل، على 
سبٌل المثال التحسن فً ظروف االتجار ٌمكن أن ٌجعل المنشؤة قادرة على تولٌد ربح ضرٌبً 

 أو 24كافً فً المستقبل ٌفً بمعاٌٌر االعتراف باألصل الضرٌبً المإجل الواردة فً الفقرة 
 وكمثال آخر عندما تعٌد المنشؤة تقٌٌم الموجودات الضرٌبٌة المإجلة بتارٌخ اندماج االعتمال 34

(. 78 و 76أنظر الفقرتٌن )أو بعد ذلك 

االستثمارات فً المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزمٌلة والحصص فً المشارٌع المشتركة 

تنشؤ الفروق المإقتة عندما تصبح المبالغ الدفترٌة لبلستثمارات فً المنشآت التابعة والفروع 
بشكل محدد حصة المنشؤة األم أو )والمنشآت الزمٌلة أو الحصص فً المشارٌع المشتركة 

المستثمر فً صافً موجودات المنشؤة التابعة أو الفرع أو المنشؤة الزمٌلة أو المستثمر بها بما 
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والتً غالباً )مختلفة عن القاعدة الضرٌبٌة لبلستثمار أو الحصة  (فً ذلك القٌمة الدفترٌة للشهرة
: تنشؤ مثل هذه الفروق فً عدد من الظروف مثل.  (ما تكون التكلفة

. وجود أرباح غٌر موزعة للمنشآت التابعة أو الفروع أو المنشآت الزمٌلة أو المشارٌع المشتركة

تغٌرات فً معدالت صرف العملة األجنبٌة عندما تتواجد المنشؤة األم وشركتها التابعة فً بلدٌن 
. مختلفٌن

. تخفٌض االستثمار فً المنشؤة الزمٌلة إلى القٌمة القابلة لبلسترداد

قد تكون الفروق المإقتة الظاهرة فً البٌانات المالٌة الموحدة مختلفة عن تلك الفروق المتعلقة 
باالستثمار فً البٌانات المالٌة المنفصلة للمنشؤة األم إذا كانت المنشؤة األم تدرج االستثمار فً 

.  التقٌٌمإعادةدفاترها بالتكلفة أو بمبلغ 

ٌجب على المنشؤة أن تعترف بالتزام ضرٌبً مإجل لكافة الفروق الضرٌبٌة المإقتة المتعلقة 
باالستثمار فً المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزمٌلة والحصص فً المشارٌع المشتركة ما 

: عدا عندما ٌتحقق كبل الشرطٌن التالٌٌن

تكون المنشؤة األم أو المستثمر أو المشارك قادر على التحم فً وقت انعكاس الفرق المإقت، و 

. من المحتلم أن ال ٌنعكس الفرق المإقت فً المستقبل المنظور

م تتحكم فً سٌاسة توزٌع األرباح للمنشؤة التابعة، فإنها قادرة على التحكم فً ألبما أن المنشؤة ا
بما فً ذلك الفروق المإقتة الناشئة لٌس )توقٌت انعكاس الفروق المإقتة المتعلقة بذلك االستثمار 

إضافة لذلك . (فقط عن األرباح غٌر الموزعة ولكن كذلك عن أي فروق ترجمة عمبلت أجنبٌة
فانه من غٌرا لعملً غالباً تحدٌد مبلغ ضرائب الدخل التً ٌمكن ا ن تكون قابلة للدفع عندما 

لذلك عندما تقرر المنشؤة األم أن تلك األرباح لن توزع فً المستقبل . تنعكس الفروق المإقتة
وتنطبق نفس االعتبارات على االستثمارات . المنظور، فإنها ال تعترف بالتزام ضرٌبً مإجل

. فً الفروع

تستخدم المنشؤة عملتها فً المحاسبة عن الموجودات والمطلوبات غٌر المالٌة للعملٌة األجنبٌة ا 
أنظر المعٌار المحاسبً الدولً الحادي والعشرون، آثار )لتً تعتبر مكملة لعملٌات المنشؤة 

فعندما ٌتحدد الربح أو الخسارة الضرٌبٌة .  (التغٌرات فً أسعار صرف العمبلت األجنبٌة
بالعملة  (وبالتالً القاعدة الضرٌبٌة لموجوداتها ومطلوباتها غٌر المالٌة)للعملٌات األجنبٌة 

وبما أن هذه الفروق . األجنبٌة فان التغٌرات فً سعر العملة األجنبٌة تإدي إلى فروق مإقتة
المإقتة تعود لموجودات ومطلوبات العملٌة األجنبٌة، ولٌس إلى استثمار المنشؤة معدة التقرٌر فً 

العملٌة األجنبٌة، فان المنشؤة معدة التقرٌر تعترف بااللتزام أو األصل الضرٌبً المإجل الناتج 
وٌجري إدراج الضرٌبة المإجلة الناتجة فً أو تحمٌلها على قائمة الدخل . (24خضوعاً للفقرة )
 .(58أنظر الفقرة )

لذلك، فً . ال ٌتحكم المستثمر فً المنشؤة الزمٌلة وال ٌستطٌع عادة تحدٌد سٌاسة توزٌع األرباح
غٌاب اتفاق عدم توزٌع أرباح المنشؤة الزمٌلة فً المستقبل المنظور، فان المستثمر ٌعترف 
بالتزام ضرٌبً مإجل ناشئ عن الفروق الضرٌبٌة المإقتة المتعلقة باالستثمار فً المنشؤة 

فً بعض الحاالت، قد ال ٌكون المستثمر قادراً على تحدٌد مبلغ الضرٌبة الدائن إذا . الزمٌلة
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استرد تكلفة االستثمار بالمنشؤة الزمٌلة ولكن ال ٌستطٌع تحدٌد إن كانت ستساوي أو تزٌد عن 
. مبلغ الحد األدنى، وفً مثل هذه الحاالت فان االلتزام الضرٌبً المإجل ٌقاس بذلك المبلغ

تتناول االتفاقٌة بٌن الشركاء فً المشارٌع المشتركة عادة تقاسم األرباح وما إذا كانت القرارات 
عندما ٌكون الشرٌك . فً مثل هذه األمور تتطلب اتفاق جمٌع الشركاء أو أغلبٌة محددة منهم

بالمشاركة قادر على التحكم بتقاسم األرباح وان هناك احتمال عدم توزٌع أرباح فً المستقبل 
. المنظور، فانه ال ٌعترف بالتزام ضرٌبً مإجل

على المنشؤة االعتراف بؤصل ضرٌبً مإجل لكافة الفروق المإقتة القابلة لبلقتطاع الناشئة عن 
االستثمارات فً المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزمٌلة والحصص فً المشارٌع المشتركة 

: وذلك، فقط إلى الحد الذي ٌكون محتمبلً أن

ٌنعكس الفرق المإقت فً المستقبل المنظور، و 

. ٌتوفر ربح ضرٌبً ٌمكن استغبلل الفرق المإقت مقابله

عند تحدٌد ما إذا كانت ٌجب االعتراف بؤصل ضرٌبً مإجل للفروق المإقتة القابلة لبلقتطاع 
المتعلقة باستثماراتها فً المنشآت التابعة والفروع و المنشآت الزمٌلة وحصصها فً المشارٌع 

(. 31 إلى 28)المشتركة فان المنشؤة تؤخذ باالعتبار اإلرشادات المحددة فً الفقرات 

القٌـــــاس 

الضرٌبٌة الجارٌة للفقرات الجارٌة والماضٌة بالمبلغ  (الموجودات)ٌجب قٌاس المطلوبات 
 (وقوانٌن الضرٌبة)السلطات الضرٌبٌة باستخدام معدالت الضرٌبة  (استرداده من)المتوقع دفعة 

. السارٌة، أو السارٌة فعبلً بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة ٌجب أن تقاس بموجب معدالت الضرائب المتوقع 
أن تنطبق فً الفترة التً ٌتحقق فٌها األصل أو ٌسدد االلتزام بناء على معدالت الضرٌبة 

. السارٌة أو السارٌة فعبلً بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة (وقوانٌن الضرٌبة)

وقوانٌن )ٌتم قٌاس الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة عادة باستخدام معدالت الضرٌبة 
ولكن فً بعض مناطق االختصاص فان إعبلن الحكومة عن معدالت .  التً تم سنها (الضرٌبة
له نفس تؤثٌر القانون الفعلً الذي ٌمكن أن ٌتبع اإلعبلن بعد عدة  (وقوانٌن ضرٌبٌة)ضرٌبة 

وقوانٌن )فً هذه الظروف، ٌتم قٌاس الموجودات والمطلوبات باستخدام معدل الضرٌبة . أشهر
. المعلن (الضرٌبة

عندما تطبق معدالت ضرٌبٌة مختلفة على مستوٌات دخل ضرٌبً مختلف فان الموجودات 
والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة تقاس باستخدام متوسط المعدالت التً ٌتوقع أن تطبق على الربح 

. للفترات التً من المتوقع أن تنعكس فٌها الفروق المإقتة (الخسارة الضرٌبٌة)الضرٌبً 

، ال ٌحدد هذا المعٌار متى أو كٌف ٌجب أن تحاسب المنشؤة عن 3كما تم شرحه فً الفقرة 
. التبعات الضرٌبٌة ألرباح األسهم األخرى من قبل المنشؤة معدة التقرٌر
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ٌجب أن ٌعكس قٌاس الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة التبعات الضرٌبٌة التً ٌمكن 
أن تتبع الطرٌقة التً تتوقع فٌها المنشؤة، بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة، أن تسترد أو تدفع المبلغ 

. المسجل ألصلوها ومطلوباتها

فٌها المنشؤة المبلغ  (تسدد)فً بعض مناطق االختصاص الضرٌبٌة، فان الطرٌقة التً تسترد 
: ٌمكن أن تإثر على أحد أو كبلً من (التزام)المسجل ألصل 

، و (التزام)فٌها المنشؤة المبلغ المسجل ألصل  (تسدد)معدل الضرٌبة الذي ٌنطبق عندما تسترد 

. (االلتزام)القاعدة الضرٌبٌة لؤلصل 

فً مثل هذه الحاالت، تقٌس المنشؤة المطلوبات والموجودات الضرٌبٌة المإجلة باستخدام المعدل 
. الضرٌبً والقاعدة الضرٌبٌة المتفقة مع األسلوب المتوقع لبلسترداد أو السداد

 (أ)مثــال 

 ، معدل الضرٌبة الذي سٌنطبق إذا بٌع 60 وقاعدة ضرٌبٌة 100أصل مسجل بمبلغ قدره 
%. 30بٌنما معدل الضرٌبة على الدخل اآلخر % 20األصل 

إذا كانت تتوقع أن تحتفظ  (%30 × 40 )12تعترف المنشؤة بالتزام ضرٌبً مإجل بمبلغ 
 .باألصل وتسترد قٌمته الدفترٌة من خبلل االستخدام
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 (ب)مثــال 

لم ٌتم إجراء تعدٌل مماثل له . 150 أعٌد تقٌٌمه إلى 80 وقٌمته الدفترٌة 100أصل، كلفته 
إذا بٌع %. 30 ومعدل الضرٌبة 30مجمع االستهبلك لغاٌات الضرٌبة . ألغراض الضرٌبٌة

 سٌكون مشموالً بالدخل الضرٌبً 30األصل بؤكثر من التكلفة، فان االستهبلك المتجمع البالغ 
. ولكن المتحصبلت زٌادة عن التكلفة لن تخضع للضرٌبة

إذا كانت المنشؤة تتوقع أن تسترد . 80 وهناك فرق ضرٌبً مإقت 70القاعدة الضرٌبٌة لؤلصل 
 لتكون قادرة فقط على 150القٌمة الدفترٌة باستخدام األصل، فإنها ٌجب أن تولد دخل ضرٌبً 

%(. 30 × 80 )24على هذا األساس هناك التزام ضرٌبً مإجل . 70اقتطاع استهبلك بمبلغ 
 فان االلتزام 150 كانت المنشؤة تتوقع أن تستردا لقٌمة الدفترٌة ببٌع األصل حاالً بمبلغ وإذا

: الضرٌبً المإجل ٌحسب كما ٌلً

 التزام ضرٌبً            فرق ضرٌبً  معدل       
مإقت  الضرٌبة   مإجل        

  9%     30   30استهبلك ضرٌبً متجمع  

     -     ال شًء  50متحصبلت زٌادة عن التكلفة  

    9         80المجموع    

  ، الضرٌبة المإجلة اإلضافٌة التً تنشؤ عن إعادة التقٌٌم تحمل61بموجب الفقرة : مبلحظة)
. (مباشرة إلى حقوق المالكٌن
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 (ج)مثــال 

استخدم نفس المعلومات فً مثل ب باستثناء انه إذا بٌع األصل بؤكثر من التكلفة فان االستهبلك 
، وتحصٌبلت البٌع (%30بمعدل ضرٌبة )الضرٌبً المتجمع سوف ٌشمل فً الدخل الضرٌبً 

. 110بعد اقتطاع التكلفة المعدلة بالتضخم البالغة % 40سوف تخضع للضرٌبة بمعدل 

إذا كانت المنشؤة تتوقع أن تسترد المبلغ المسجل من خبلل استخدام األصل، فإنها ٌجب أن تولد 
 على هذا األساس تكون 70 وسٌتكون قادرة فقط على اقتطاع استهبلك 150دخل ضرٌبً قدره 
 24 والتزام ضرٌبً مإجل 80 وٌكون هناك فرق مإقت ضرٌبً قدره 70القاعدة  الضرٌبٌة 

. كما فً مثال ب (30% × 80)

 فإنها 150إذا كانت المنشؤة تتوقع أن تسترد المبلغ المسجل بواسطة بٌع األصل حاالً بمبلغ 
 سٌخضع 40 وصافً المتحصبلت البالغ 110ستكون قادرة على اقتطاع تكلفة معدلة بمبلغ 

 فً 30إضافة لذلك، سٌتم شمول االستهبلك الضرٌبً المتجمع البالغ %. 40لمعدل ضرٌبة 
على هذا األساس، تكون القاعدة الضرٌبٌة %. 30الدخل الضرٌبً وسٌخضع لمعدل  ضرٌبً 

 40 )25 وااللتزام الضرٌبً المإجل 70، وٌكون الفرق المإقت الضرٌبً (30 – 110 )80
 لم تكن القاعدة الضرٌبٌة واضحة مباشرة فقد ٌكون مفٌداً وإذا%(. 30 × 30زائد % 40× 

. 10األخذ باالعتبار المبدأ األساسً المحدد فً فقرة 

، الضرٌبة المإجلة اإلضافٌة التً تنشؤ عن إعادة التقٌٌم تحمل إلى 61بموجب الفقرة : مبلحظة)
. (حقوق المالكٌن مباشرة

فً بعض مناطق االختصاص تستحق ضرائب الدخل الدفع بمعدل أعلى أو أقل إذا كان جزء أو 
وفً . كل صافً الربح أو األرباح المدورة قد دفعت كؤرباح موزعة للمساهمٌن فً المنشؤة

بعض مناطق األختصاص األخرى قد تكون ضرائب الدخل مستحقة الدفع أو مستردة إذا كان 
كل أو جزء من صافً الربح أو األرباح المدورة دفعت كؤرباح موزعة على المساهمٌن فً 

فً هذه الحاالت، فإن الضرٌبة الحالٌة أو الموجودات و المطلوبات الضرٌبٌة المإجلة . المنشؤة
 .تقاس بمعدل ضرٌبً مقبول لؤلرباح الغٌر موزعة

ٌتم االعتراف بنتائج ضرٌبة الدخل من األرباح "  أ52"فً الحاالت التً تم وصفها فً الفقرة 
ضرائب الدخل الناتجة عن األرباح . الموزعة عندما ٌتم االعتراف بالتزام لدفع األرباح الموزعة

و . الموزعة ترتبط بشكل مباشر باألحداث والعملٌات السابقة أكثر منها بالتوزٌعات للمالكٌن
علٌه، ضرائب الدخل الناجمة عن األرباح الموزعة تسجل فً صافً الربح أو الخسارة للفترة 

 عندما تنتج ضرائب الدخل الناتجة عن توزٌعات األرباح من ا ماعد58حسب ما تتطلب الفقرة 
 .(ب)و  (أ) 58الحاالت التً تم ذكرها فً الفقرة 
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. ٌجب عدم خصم المطلوبات والموجودات الضرٌبٌة المإجلة

ٌتطلب التحدٌد الموثوق به للمطلوبات والموجودات الضرٌبٌة المإجلة على أساس مخصوم 
وفً كثٌر من الحاالت تكون هذه الجدولة غٌر . جدولة مفصلة لتوقٌت انعكاس كل فرق مإقت

لذلك، فان من غٌر المناسب طلب خصم المطلوبات والموجودات . عملٌة أو معقدة بشدة
أن السماح بالخصم دون ووجوب القٌام به سٌإدي إلى موجودات ومطلوبات . الضرٌبٌة المإجلة

ضرٌبٌة مإجلة لٌست قابلة للمقارنة بٌن المنشآت، لذلك ال ٌتطلب وال ٌسمح هذا المعٌار بخصم 
. الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة

وٌنطبق هذا حتى لو .  ٌتم تحدٌد الفروق المإقتة بالرجوع إلى مبلغ األصل أو االلتزام المسجل
تم تحدٌد القٌمة المسجلة على أساس الخصم، على سبٌل المثال فً حالة مطلوبات منافع التقاعد 

. (أنظر المعٌار المحاسبً الدولً التاسع عشر، تكالٌف منافع التقاعد)

وٌجب .  ٌجب إعادة النظر بالمبلغ المسجل لؤلصل الضرٌبً المإجل بتارٌخ كل مٌزانٌة عمومٌة
تخفٌض المبلغ المسجل لؤلصل الضرٌبً إلى الحد الذي ال ٌعود محتمبلً توفر ربح ضرٌبً 

 ب 52 أ و فقرة 52 مثال يوضح فقرة 
 

ٌتعامل المثال التالً مع قٌاس الضرٌبة الحالٌة و الموجودات و المطلوبات الضرٌبٌة 
المإجلة للمنشؤة فً مناطق االختصاص التً تكون فٌها ضرٌبة الدخل مستحقة الدفع بمعدل 

معدل . مع استرداد مبلغ عند توزٌع األرباح (%50)أعلى على األرباح غٌر الموزعة
 كانون 31فً تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة.  (%35)الضرٌبة على األرباح الموزعة هو 

، لم تسجل المنشؤة التزام األرباح التً تم اقتراحها أو االعبلن عنها 20X1(دٌسمبر )األول
و نتٌجة لذلك لم ٌتم االعتراف بؤي أرباح موزعة فً . بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

صافً االختبلفات . 100,000 هو 20X1الدخل الخاضع للضرٌبة لسنة . 20X1سنة
. 40,000 هو 20X1المإقتة الخاضعة للضرٌبة لسنة 

 
و لم ٌتم . 50,000 اعترفت المنشؤة بالتزام ضرٌبً حالً و مصروف ضرٌبً بقٌمة 

االعتراف بؤي موجودات للقٌمة المحتمل استردادها كنتٌجة لؤلرباح التً ستوزع فً 
وكذلك تعترف المنشؤة بالتزام ضرٌبً مإجل و مصروف ضرٌبً مإجل ِب . المستقبل

20,000( 40,000 X 50%)  و التً تمثل ضرائب الدخل و التً ستدفعها المنشؤة
عندما تسترد أو تسدد القٌمة الدفترٌة للموجودات و المطلوبات بناًء على معدل ضرٌبً 

. مقبول لؤلرباح غٌر الموزعة
 

 10,000 تعترف المنشؤة بؤرباح موزعة بقٌمة 20X2(مارس) آذار 15و الحقا لذلك، فً 
. من أرباح تشغٌلٌة سابقة كالتزام

 
    1,500 اعترفت المنشاة باسترداد لضرٌبة الدخل بقٌمة 20X2(مارس) آذار 15  فً 

كؤصل ضرٌبً حالً و كخصم من  (من األرباح الموزعة المعترف بها كالتزام% 15)
. 20X2مصروف ضرٌبة الدخل الحالٌة لعام 
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وٌجب عكس أي تخفٌض من هذا .  ٌسمح باستخدام جزء من أو كامل األصل الضرٌبً المإجل
. القبٌل إلى الحد الذي ٌصبح معه من المحتمل توفر ربح ضرٌبً كافً

االعتراف بالضرٌبة الحالٌة والمإجلة 

تتفق المحاسبة عن اآلثار الضرٌبٌة الجارٌة والمإجلة لعملٌة أو حدث آخر مع المحاسبة عن 
.  تطبق هذا المبدأ 68 إلى 58أن الفقرات . العملٌة أو الحدث اآلخر نفسه 

قائمـة الدخـــل  

ٌجب االعتراف بالضرٌبة الجارٌة و المإجلة كدخل أو مصروف و شمولها بصافً الربح أو 
:  الخسارة للفترة ، ما عدا إلى الحد الذي تنشؤ فٌه من

ٌتم استبلم الفائدة واإلتاوات أو إٌراد األسهم متؤخرة وتدخل فً الربح المحاسبً على أساس 
التناسب الزمنً بموجب المعٌار المحاسبً الثامن عشر، اإلٌراد، وٌتم شمولها فً الربح 

على أساس نقدي، و  (الخسارة الضرٌبٌة)الضرٌبً 

 38تكالٌف الموجودات غٌر الملموسة قد تمت رسملتها استناداً للمعٌار المحاسبً الدولً 
وٌتم إطفائها فً قائمة الدخل اال انه ٌتم اقتطاعها ألغراض " الموجودات غٌر الملموسة"

. الضرٌبة عند تكبدها

نشؤ معظم االلتزامات واألصول الضرٌبٌة المإجلة عندما ٌكون الدخل أو المصروف مشمول 
فً  (الخسارة الضرٌبٌة)بالربح المحاسبً فً فترة معٌنة، ولكن ٌتم شموله بالربح الضرٌبً 

: فترة مختلفة ٌعترف بالصربٌة المإجلة الناتجة فً قائمة الدخل، واألمثلة التالٌة توضح ذلك

ٌتم استبلم الفائدة واإلتاوات أو إٌراد األسهم متؤخرة وتدخل فً الربح المحاسبً على أساس 
وٌتم شمولها فً الربح " اإلٌراد"التناسب الزمنً بموجب المعٌار المحاسبً الثامن عشر 

على أساس نقدي، و  (الخسارة الضرٌبٌة )الضرٌبً 

تكالٌف الموجودات غٌر الملموسة قد تمت رسملتها استنادا للمعٌار المحاسبً الدولً الثامن و 
وٌتم إطفاإها فً قائمة الدخل إال أنه ٌتم اقتطاعها " الموجودات غٌر الملموسة"الثبلثون 

 .ألغراض الضرٌبٌة عند تكبدها

قد ٌتغٌر المبلغ المسجل للمطلوبات أو الموجودات الضرٌبٌة المإجلة حتى لو لم ٌكن هناك تغٌر 
: وقد ٌنشؤ ذلك، على سبٌل المثال، مما ٌلً. بمبلغ الفروق المإقتة المتعلقة بها

. التغٌر فً معدالت الضرٌبة أو قوانٌنها

. إعادة تقدٌر قابلٌة استرداد الموجودات الضرٌبٌة المإجلة أو

. التغٌر فً األسلوب المتوقع السترداد األصل

ٌعترف بالضرٌبة المإجلة الناتجة فً قائمة الدخل ما عدا إلى الحد الذي تتعلق فٌه ببنود سبق 
؟ (63أنظر الفقرة )وحملت إلى حقوق المالكٌن أو أخذت لها 

البنود التً تضاف أو تحمل مباشرة إلى حقوق المالكٌن 
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ٌجب تحمٌل الضرٌبة الجارٌة والمإجلة مباشرة لحقوق المالكٌن أو أخذها لصالحها إذا كانت 
الضرٌبة تعود لبنود حملت إلى حقوق المالكٌن مباشرة أو سجلت لصالحها فً نفس الفترة أو 

 .فترة مختلفة

 

تتطلب أو تسمح المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة بإضافة بنود محددة إلى أو تحمٌلها على حساب 
: من أمثلة هذه البنود ما ٌلً. حقوق المالكٌن مباشرة

أنظر المعٌار ) والمعدات واإلنشاءات التقٌٌم للممتلكات إعادةتغٌر فً المبلغ المسجل ناشئ عن 
 .( والمعداتواإلنشاءاتالمحاسبً الدولً السادس عشر، الممتلكات 

تعدٌل الرصٌد االفتتاحً لؤلرباح المدورة النتائج أما عن تغٌر فً السٌاسة المحاسبٌة مطبق بؤثر 
أنظر المعٌار المحاسبً الدولً الثامن، صافً ربح أو خسارة )رجعً أو تصحٌح لخطؤ جوهري 

. (الفترة، األخطاء األساسٌة و التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة

أنظر المعٌار المحاسبً الدولً ) فروق صرف ناشئة عن ترجمة البٌانات المالٌة لوحدة أجنبٌة 
و  (الحادي والعشرون ، آثار التغٌرات فً أسعار صرف العمبلت األجنبٌة

أنظر الفقرة )مبالغ ناشئة عن االعتراف األوًل بجزء حقوق المالكٌن من إدارة مالٌة مركبة 
23 .)

فً ظروف استثنائٌة قد ٌكون من الصعب تحدٌد مبلغ الضرٌبة الجاري أو المإجل الذي ٌعود 
ٌمكن أن تكون هذه هً الحالة، على سبٌل . لبنود أضٌفت لحقوق المالكٌن أو حملت علٌها

: المثال، عندما

تكون هناك معدالت تصاعدٌة لضرٌبة الدخل وٌكون من المستحٌل تحدٌد المعدل الذي فرض 
. (الخسارة الضرٌبٌة)على جزء محدد من الربح الضرٌبً 

لبند  (ككل أو جزئٌاً)ٌإثر تغٌر معدل الضرٌبة أو قواعدها على األصل الضرٌبً أو االلتزام 
. كان فً السابق حمل أو أضٌف لحساب حقوق المالكٌن

تحدد المنشؤة انه ٌجب االعتراف بؤصل ضرٌبً مإجل ، أو ٌجب عدم االعتراف التام به ، 
إلى بند كان قد حمل أو أضٌف لحساب حقوق  (بالكامل أو جزء منه)وٌعود األصل الضرٌبً 

. المالكٌن سابقاً

فً مثل هذه الحاالت ، ٌتم تحدٌد الضرٌبة الجارٌة والمإجلة التً تعود لبنود تم تحمٌلها أو 
أخذها لحساب حقوق المالكٌن على أساس توزٌع تناسبً معقول للضرٌبة الجارٌة والمإجلة 

للمنشؤة لدى السلطة الضرٌبٌة المختصة، أو بطرٌقة أخري اكثر مبلئمة للتوزٌع فً هذه 
. الظروف
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 والمعدات، أما إذا كان واإلنشاءاتال ٌحدد المعٌار المحاسبً الدولً السادس عشر، الممتلكات 
 التقٌٌم إلى األرباح المدورة مبلغ مساٍو إعادةٌجب على المنشؤة أن تحول كل سنة من فائض 

 على أساس اإلطفاء على األصل المعاد تقٌٌمه واالستهبلك أو اإلطفاءللفرق بٌن االستهبلك أو 
ولكن إذا قامت المنشؤة بالتحوٌل فٌكون المبلغ المنقول صاٍف من الضرٌبة . تكلفة األصل

وتنطبق اعتبارات مشابهة على التحوٌل الذي ٌتم عند التخلص من بندا . المإجلة المتعلقة به
 . والمعداتواإلنشاءاتلممتلكات 

 تقٌٌم محاسبٌة لفترة إعادة التقٌٌم هذه إلى إعادةعندما ٌعاد تقٌٌم اصل ألغراض ضرٌبٌة وتعود 
سابقة، أو العادة تقٌٌم ٌتوقع أن تتم فً فترة مستقبلٌة، فانه ٌجب تحمٌل اآلثار الضرٌبٌة لكل من 

 تقٌٌم األصل وتعدٌل القاعدة الضرٌبٌة لحقوق المالكٌن أو إضافتها إلٌها فً الفترات التً إعادة
 التقٌٌم ألغراض ضرٌبٌة ال تعود العادة التقٌٌم المحاسبٌة إعادةولكن إذا كانت . تحدث فٌها 

 تقٌٌم من المتوقع أن تتم فً فترة مستقبلً، فانه ٌجب أن ٌعترف باآلثار ةالعادلفترة سابقة، أو 
 .الضرٌبٌة لتعدٌل القاعدة الضرٌبٌة فً قائمة الدخل 

عندما تدفع المنشؤة األرباح الموزعة لمساهمٌها، قد ٌطلب منها دفع جزء من هذه .    أ65
فً العدٌد من مناطق االختصاص . االرباح الموزعة لسلطات الضرٌبة نٌابة عن المساهمٌن

ٌشار الى هذا المبلغ ِب الضرٌبة المحتجزة، و مثل هذه القٌمة التً دفعت أو ستحقت لسلطة 
.  الضرٌبة تقٌد على حقوق الملكٌة كجزء من االرباح الموزعة

الضرٌبة المإجلة الناشئة عن اندماج األعمال 

، ٌمكن أن تنشؤ الفروق المإقتة فً اندماج األعمال (ج) 26 وفقرة 19كما تم شرحه فً فقرة 
بموجب المعٌار المحاسبً الدولً الثانً والعشرون ، اندماج األعمال، تعترف . بطرٌقة التملك

أو  (24إلى الحد الذي تفً بمعاٌٌر االعتراف فً الفقرة )المنشؤة بؤٌة موجودات ضرٌبٌة مإجلة 
مطلوبات ضرٌبٌة مإجلة كموجودات ومطلوبات محددة بتارٌخ التملك، وتبعاً لذلك تإثر هذه 

 (أ) 15ولكن بموجب الفقرة . الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة على الشهرة أو الشهرة السالبة
إذا )، ال تعترف المنشؤة بالمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة الناشئة عن الشهرة نفسها (أ) 24والفقرة 

وال الموجودات الضرٌبٌة المإجلة  ( الشهرة غٌر قابل لبلقتطاع ألغراض الضرٌبةإطفاءكان 
. الناشئة عن الشهرة السالبة غٌر الخاضعة للضرٌبة والتً تعالج كدخل مإجل

استرداد األصل  (الدامجة)كنتٌجة الندماج األعمال، فقد ٌصبح أمراً محتمبلً لدى المنشؤة المتملكة 
على سبٌل المثال، قد تستطٌع المنشؤة .  الضرٌبً المإجل الذي لم ٌعترف به قبل اندماج األعمال

الدامجة االستفادة من الخسائر الضرٌبٌة غٌر المستخدمة ضد األرباح الضرٌبٌة المستقبلٌة 
وفً هذه الحالة تعترف المنشؤة الدامجة بؤصل ضرٌبً مإجل وتؤخذ ذلك .  للمنشؤة  المدموجة

. فً االعتبار فً تحدٌد الشهرة أو الشهرة السالبة عند التملك

عندما ال تعترف المنشؤة الدامجة باألصل الضرٌبً المإجل للمنشؤة المدموجة كؤصل محدد 
بتارٌخ االندماج ولكن ٌتم االعتراف بؤصل ضرٌبً مإجل الحقاً فً البٌانات المالٌة الموحدة 
للمنشؤة الدامجة فانه ٌتم االعتراف بالدخل الضرٌبً المإجل الناتج فً قائمة الدخل، وإضافة 

: لذلك على المنشؤة الدامجة أن تقوم بـ

 المتعلق بها إلى المبالغ التً كانت ستكون اإلطفاء المسجل للشهرة ومجمع اإلجمالًتعدٌل المبلغ 
مسجلة لو تم االعتراف باألصل الضرٌبً المإجل كؤصل محدد بتارٌخ اندماج األعمال، و 
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. االعتراف بالتخفٌض فً صافً المبلغ المسجل للشهرة كمصروف

 .لكن، ال تعترف المنشؤة الدامجة بالشهرة السالبة أو تزٌد مبلغها المسجل

 

: مثـال

 كان معدل الضرٌبة 300تملكت منشؤة ما منشؤة تابعة لدٌها فروق مإقتة قابلة لبلقتطاع بمبلغ 
 كؤصل محدد عند تحدٌد 90لم ٌعترف باألصل الضرٌبً المإجل البالغ %. 30بتارٌخ التملك 

 سنة بعد عامٌن من التملك 20تطفؤ الشهرة على .  500الشهرة الناشئة عن التملك والبالغة 
قدرت المنشؤة أن من المحتمل توفر أرباح ضرٌبٌة مستقبلٌة كافٌة السترداد المنفعة من كامل 

. الفروق المإقتة القابلة لبلقتطاع

، ودخل ضرٌبً مإجل قدره  (%30×300 )90تعترف المنشؤة بؤصل ضرٌبً مإجل قدره 
 إطفاءٌمثل ) 9 ب اإلطفاء ومجمع 90كما تخفض تكلفة الشهرة بـ /  فً قائمة الدخل90

تبعاً لذلك، ٌتم تخفٌضا .   كمصروف فً قائمة الدخل81وٌعترف بالرصٌد البالغ . (سنتٌن
التً كان ٌجب أن تسجل لو تم  (41 و 410) المتعلق بها إلى المبالغ اإلطفاءلشهرة ومجمع 

.  كؤصل محدد بتارٌخ اندماج األعمال90االعتراف بؤصل ضرٌبً مإجل بمبلغ 

 120تعترف المنشؤة بؤصل ضرٌبً مإجل قدره % 40إذا زاد معدل الضرٌبة إلى 
 انخفض معدل وإذا.  120ودخل ضرٌبً مإجل فً قائمة الدخل بمبلغ  (40%×300)

ودخل  (%20×300 )60تعترف المنشؤة بؤصل ضرٌبً مإجل قدره % 20الضرٌبة إلى 
 ومجمع اإلطفاء بـ 90، وفً كبل الحالتٌن تقلل المنشاة تكلفة الشهرة بـ 60ضرٌبً مإجل بمبلغ 

 . كمصروف فً قائمة الدخل81 وتعترف بالرصٌد البالغ 9

 

 

 

 

 

 

العـــــرض  

الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة 

ٌجب عرض الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة بشكل منفصل عن الموجودات والمطلوبات 
وٌجب تمٌٌز الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة نم .  األخرى فً المٌزانٌة العمومٌة

. الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة الجارٌة
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عندما تقوم المنشؤة بالتمٌٌز بٌن الموجودات والمطلوبات الجارٌة وغٌر الجارٌة فً بٌاناتها 
الضرٌبٌة المإجلة كموجودات  (المطلوبات)المالٌة فإنها ٌجب أن ال تصنف الموجودات 

. جارٌة (مطلوبات)

المقاصــة 

ٌجب أن تقوم المنشؤة بإجراء مقاصة بٌن الموجودات الضرٌبٌة الجارٌة والمطلوبات الضرٌبٌة 
: الجارٌة، فقط إذا كانت المنشؤة

صاحبة حق قابل للتطبٌق إلجراء المقاصة للمبالغ المعترف بها، و 

. تنوي إما السداد على أساس الصافً، أو تحقٌق األصل وتسدٌد االلتزام معاً فً نفس الوقت

 انه ٌتم إالرغم أن الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة الجارٌة ٌعترف بها وتقاس بشكل منفصل 
 المقاصة بٌنها فً المٌزانٌة العمومٌة بناءاً على معاٌٌر مشابهة لتلك الموضوعة لؤلدوات إجراء

.   والعرضاإلفصاح: المالٌة فً المعٌار المحاسبً الدولً الثانً والثبلثون، األدوات المالٌة
 التقاص بٌن األصل الضرٌبً الجاري مع االلتزام إجراءٌكون عادة للمنشؤة حق مشروع فً 

الضرٌبً الجاري عندما ٌعود لضرائب دخل فرضت من قبل نفس السلطة الضرٌبٌة وتكون 
. واحد (صافً)السلطة الضرٌبٌة تسمح بدفع أو استبلم مبلغ 

 مقاصة ألصل ضرٌبً جاري إلحدى المنشآت ضد إجراءفً البٌانات المالٌة الموحدة، ٌمكن 
التزام ضرٌبً جاري لمنشؤة أخرى فً المجموعة إذا، وفقط إذا، كان للمنشؤة حق مشروع لدفع 

أو استبلم مبلغ صافً وتنوي المنشؤة أن تدفع أو تستلم هذا المبلغ الصافً أو تسترد األصل 
. وتسدد االلتزام معاً فً نفس الوقت

ٌجب أن تجري المنشؤة مقاصة بٌن الموجودات الضرٌبٌة المإجلة والمطلوبات الضرٌبٌة 
: المإجلة، فقط إذا

كان للمنشؤة حق مشروع إلجراء مقاصة للموجودات الضرٌبٌة الجارٌة مع المطلوبات الضرٌبٌة 
الجارٌة، و 

كانت األصل الضرٌبٌة المإجلة و المطلوبات الضرٌبٌة المإجلة تعود لضرائب دخل مفروضة 
: من نفس سلطات الضرائب إما على 

نفس المنشؤة الخاضعة للضرٌبة، أو 

منشآت مختلفة خاضعة للضرٌبة تنوي إما سداد المطلوبات الضرٌبٌة الجارٌة والموجودات 
الضرٌبٌة الجارٌة على أساس الصافً، أو تحقٌق الموجودات وسداد المطلوبات معاً فً نفس 

الوقت، فً كل فترة مستقبلٌة من المتوقع أن ٌجري سداد أو استرداد مبالغ هامة من الموجودات 
. و المطلوبات الضرٌبٌة المإجلة

لتجنب الحاجة لوضع جداول مفصلة لتوقٌت انعكاس كل فرق مإقت، ٌتطلب هذا المعٌار من 
المنشؤة المقاصة بٌن األصل الضرٌبً المإجل ضد االلتزام الضرٌبً المإجل لنفس الوحدة 

الضرٌبٌة إذا، وفقط إذا، كانا ٌعودان لضرائب دخل مفروضة من نفس السلطة الضرٌبٌة 
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وللمنشؤة حق مشروع فً المقاصة بٌن الموجودات الضرٌبٌة الجارٌة مع المطلوبات الضرٌبٌة 
. الجارٌة

فً حاالت نادرة قد ٌكون للمنشؤة حق مشروع للمقاصة ونٌة للسداد بالصافً لبعض الفترات 
فً مثل هذه الظروف النادرة، قد ٌتطلب األمر إعداد جداول مفصلة للتؤكد بشكل .  ولٌس ألخرى

موثوق فٌما إذا كان االلتزام الضرٌبً لمنشؤة خاضعة للضرٌبة سٌنتج عنه زٌادة فً المدفوعات 
الضرٌبٌة فً نفس الفترة التً سٌنتج عن األصل الضرٌبً المإجل لمنشؤة أخرى خاضعة 

. للضرٌبة تخفٌض للمدفوعات من قبل تلك المنشؤة الثانٌة الخاضعة للضرٌبة

مصروف الضرٌبة 

الضرٌبة المتعلق بالربح أو الخسارة من النشاطات العادة  (دخل)مصروف 

الضرٌبة المتعلق بالربح أو الخسارة من النشاطات العادة فً  (دخل)ٌجب عرض مصروف 
. صلب قائمة الدخل

فروق الصرف من المطلوبات أو الموجودات الضرٌبٌة األجنبٌة المإجلة 

ٌتطلب المعٌار المحاسبً الدولً الحادي والعشرون، آثار التغٌرات فً أسعار صرف العمبلت 
األجنبٌة، االعتراف بفروق صرف محددة كدخل أو مصروف ولكن ال ٌحدد أٌن ٌجب أن 

تعرض فً قائمة الدخل، لذلك عندما ٌعترف بفروق الصرف من الموجودات أو المطلوبات 
 (دخل)الضرٌبٌة األجنبٌة المإجلة فً قائمة الدخل، فانه ٌمكن تصنٌف هذه الفروق كمصروف 

. ضرٌبً مإجل إذا كان ذلك العرض ٌعتبر اكثر فائدة لمستخدمً البٌانات المالٌة

اإلفصـــاح 

. الضرٌبة (دخل)ٌجب اإلفصاح بشكل منفصل عن مكونات مصروف 

: الضرٌبة ما ٌلً (دخل)ٌمكن أن تضم مكونات مصروف 

: الضرٌبة ما ٌلً (دخل)مصروف 

أي تعدٌبلت معترف بها فً الفترة عن ضرٌبة جارٌة نم فترات سابقة، 

الضرٌبة المإجل الذي ٌعود إلى نشوء وانعكاس الفروق المإقتة،  (دخل)مبلغ مصروف 

الضرٌبة المإجل الذي ٌعود لتغٌرات فً معدالت الضرٌبة أو فرض  (دخل)مبلغ مصروف 
. ضرائب جدٌدة

مبلغ المنفعة الناشئ عن خسائر ضرٌبٌة غٌر معترف بها سابقاً أو خصومات ضرٌبٌة أو فرق 
مإقت لفترة سابقة مستخدمة لتخفٌض مصروف الضرٌبة الجاري، 

مبلغ المنفعة نم خسائر غٌر معترف بها سباً أو خصومات ضرٌبٌة أو فرق مإقت لفترة سابقة 
. مستخدمة لتخفٌض مصروف الضرٌبة المإجل
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مصروف الضرٌبة المإجل النائً عن تخفٌض أو انعكاس تخفٌض سابق ألصل ضرٌبً مإجل 
، و 56بموجب الفترة 

الضرٌبة الذي ٌعود إلى تلك التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة واألخطاء  (دخل)مبلغ مصروف 
األساسٌة المشمولة فً تحدٌد صافً الربح أو الخسارة للفترة بموجب المعالجة البدٌلة المسموح 

بها فً المعٌار المحاسبً الدولً الثامن، صافً ربح أو خسارة الفترة، واألخطاء األساسٌة 
. والتغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة

: ٌجب أٌضاً اإلفصاح عما ٌلً بشكل منفصل

إجمالً الضرٌبة الجارٌة أو المإجلة التً تعود لبنود حملت أو أضٌفت لحساب حقوق المالكٌن، 
و 

. الضرٌبة الذي ٌعود للبنود غٌر العادٌة المعترف بها خبلل الفترة (دخل)مصروف 

الضرٌبة والربح المحاسبً فً إحدى أو كبل الشكلٌن  (دخل)شرح للعبلقة بٌن مصروف 
: التالٌٌن

 (بمعدالت)الضرٌبة وناتج ضرب الربح المحاسبً بمعدل  (دخل)مطابقة رقمٌة بٌن مصروف 
الضرٌبٌة المطبقة، أو  (معدالت)الضرٌبة المطبقة، مفصحاً كذلك عن أساس احتساب معدل 

مطابقة رقمٌة بٌن متوسط معدل الضرٌبة الفعلً ومعدل الضرٌبة المطبق مفصحاً، كذلك عن 
. أساس احتساب معدل الضرٌبة المطبق

الضرٌبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبٌة السابقة،  (معدالت)شرح للتغٌرات فً معدل 

للفروق المإقتة القابلة لبلقتطاع، والخسائر الضرٌبة غٌر  (وتارٌخ االنتهاء أن وجد)مبلغ 
المستخدمة، الخصومات الضرٌبٌة غٌر المستخدمة والتً لم ٌعترف بؤصل ضرٌبً مإجل عنها 

فً المٌزانٌة العمومٌة، 

 للفروق المإقتة المتعلقة باالستثمارات فً المنشآت التابعة والفروع، والمنشآت اإلجمالًالمبلغ 
الزمٌلة، والحصص فً المشارٌع المشتركة التً لم ٌعترف بمطلوبات ضرٌبة مإجلة عنها 

، (39أنظر الفقرة )

بخصوص كل فرق مإقت وكل نوع من الخسائر الضرٌبٌة غٌر المستخدمة والخصومات 
: الضرٌبٌة غٌر المستخدمة

مبلغ الموجودات أو المطلوبات الضرٌبٌة المإجلة المعترف بها فً المٌزانٌة العمومٌة لكل فترة 
. معروضة

مبلغ الدخل أو المصروف الضرٌبً المإجل المعترف به فً قائمة الدخل، إذا لم ٌكن هذا 
واضحاً من التغٌرات فً المبالغ المعترف بها فً المٌزانٌة العمومٌة، 

: بخصوص العملٌات غٌر المستمرة، مصروف الضرٌبة الذي ٌعود إلى

مكسب أو خسارة عدم االستمرار، و 
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الربح أو الخسارة من النشاطات العادٌة للعملٌة غٌر المستمرة للفترة، مع المبالغ المقابلة لكل 
 .فترة ماضٌة معروضة

قٌمة نتائج ضرٌبة الدخل لتوزٌعات االرباح لمساهمً المنشاة التً اقترحت او أعلن عنها قبل 
. المصادقة على إصدار البٌانات المالٌة و لكن لم تسجل كمطلوبات فً البٌانات المالٌة

ٌجب على المنشؤة أن تفصح عن المبلغ الضرٌبً المإجل وعن طبٌعة األدلة الداعمة لبلعتراف 
: به وذلك ، عندما

ٌكون استخدام األصل الضرٌبً المإجل معتمداً على األرباح الضرٌبٌة المستقبلٌة الزائدة عن 
األرباح الناشئة عن انعكاس الموجود من فروق ضرٌبٌة مإقتة، و 

 فً الفترة الجارٌة أو الفترة السابقة لدى السلطة الضرٌبٌة إماتكون المنشؤة قد عانت من خسائر 
 .التً ٌمت إلٌها األصل الضرٌبً المإجل

أ فعلى المنشؤة أن تفصح عن طبٌعة نتائج 52فً الحاالت التً تم و صفها فً الفقرة .     أ82
باإلضافة لذلك فعلى . ضرٌبة الدخل المحتملة الناتجة عن دفعات األرباح الموزعة لمساهمٌها

المنشاة أن تفصح عن مبالغ نتائج ضرٌبة الدخل المحتملة المحددة فعلٌا و إذا ما كان هناك أي 
. نتائج ضرٌبة دخل محتملة ال ٌمكن تحدٌدها فعلٌا

تفصح المنشؤة عن طبٌعة ومبلغ كل بند غٌر عادي فً صلب قائمة الدخل أو إٌضاحات 
وعندما ٌتم هذا اإلفصاح فً إٌضاحات البٌانات ، فانه ٌتم اإلفصاح .  مبلحظات البٌانات المالٌة

 (دخل)عن مجموع مبلغ البنود غٌر العادٌة فً صلب قائمة الدخل، صاٍف من إجمالً مصروف 
ورغم أن مستخدمً البٌانات المالٌة ٌمكن أن ٌجدوا اإلفصاح عن .  الضرٌبة المتعلق بها

المتعلق بكل بند غٌر عادي أمراً مفٌداً، اال انه من الصعب أحٌاناً توزٌع  (الدخل)المصروف 
الضرٌبة بٌن البنود، وتحت هذه الظروف ٌمكن اإلفصاح عن مصروف  (دخل)مصروف 

. الضرٌبة الذي ٌعود للبنود غٌر العادٌة بشكل إجمالً (دخل)

مستخدمً البٌانات المالٌة على فهم ما إذا كانت  (ج) 81تساعد االفصاحات المطلوبة فً الفقرة 
الضرٌبة والربح المحاسبً غٌر عادٌة وكذلك لفهم العوامل الهامة  (دخل)العبلقة بً مصروف 

 (دخل)ٌمكن أن تتؤثر العبلقة بٌن مصروف .  التً ٌمكن أن تإثر على تلك العبلقة فً المستقبل
الضرٌبة والربح المحاسبً بعوامل مثل الدخل المعفً من الضرٌبة، والمصروفات غٌر القابلة 

، وتؤثٌر الخسائر الضرٌبٌة وتؤثٌر (الخسارة الضرٌبٌة)لبلقتطاع عند تحدٌد الربح الضرٌبً 
. معدالت الضرٌبة األجنبٌة 

الضرٌبة والربح المحاسبً ، تستخدم المنشؤة المعدل  (دخل)فً شرح العبلقة بٌن مصروف 
وغالباً ما .  الضرٌبً المطبق الذي ٌعطً افضل معلومات مفٌدة لمستخدمً البٌانات المالٌة

ٌكون المعدل األكثر معنى هو معدل الضرٌبة المحلً فً البلد الذي تقٌم فٌه المنشؤة، وذلك 
بتجمٌع المعدل المطبق للضرائب الوطنٌة مع المعدالت المطبقة على الضرائب المحلٌة 

ولكن، بالنسبة لمنشؤة . الضرٌبٌة (الخسارة)المحسوبة على مستوٌات مماثلة تقرٌباً من الربح 
تعمل تحت عدة مناطق اختصاص ضرٌبٌة، ٌمكن أن ٌكون من المفٌد أكثر تجمٌع تسوٌات 

المثال التالً ٌوضح كٌف ٌإثر .  منفصلة باستخدام المعدل المحلً فً كل منطقة اختصاص
. اختٌار معدل الضرٌبة المطبق على عرض التسوٌة الرقمٌة
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الضرٌبً مقسوماً على الربح  (الدخل)متوسط معدل الضرٌبة الفعلً ٌساوي المصروف 
. المحاسبً

غالباً ما ٌكون من غٌر العملً احتساب مبلغ المطلوبات الضرٌبٌة لمإجلة غٌر المعترف به 
والناشئ عن االستثمارات فً المنشآت  التابعة، والفروع والمنشآت الزمٌلة والحصص فً 

، لذلك ٌتطلب هذا المعٌار من المنشؤة اإلفصاح عن المبلغ (39أنظر الفقرة)المشارٌع المشتركة  
ومع .  اإلجمالً للفروق المإقتة األساسٌة وال ٌتطلب اإلفصاح عن المطلوبات الضرٌبٌة المإجلة

هذا، عندما ٌكون عملٌاً ٌشجع المعٌار المنشآت على اإلفصاح عن المبالغ غٌر المعترف بها 
 .للمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة ألن مستخدمً البٌانات قد ٌجدون هذه المعلومات مفٌدة

من المنشؤة اإلفصاح عن طبٌعة نتائج ضرٌبة الدخل المحتملة والناتجة من "  أ82" تتطلب الفقرة
تفصح المنشاة عن الخصائص المهمة ألنظمة ضرٌبة . دفعات االرباح الموزعة للمساهمٌن

 .الدخل و العوامل التً تإثر على قٌمة نتائج ضرٌبة الدخل المحتملة لؤلرباح الموزعة

 

ربما لٌس عملٌا فً بعض األحٌان احتساب القٌمة الكلٌة لنتائج ضرٌبة الدخل المحتملة الناتجة 
وهذه هً الحالة على سبٌل المثال عندما تملك المنشؤة . من دفعات األرباح الموزعة للمساهمٌن

عدد كبٌر من الشركات التابعة األجنبٌة، على الرغم من ذلك و فً هذه الحاالت فإن جزء من 
هذه القٌمة الكلٌة ٌمكن تحدٌده بسهولة، على سبٌل المثال فً المجموعة الموحدة فإن المنشؤة األم 

و بعض الشركات التابعة ربما دفعت ضرائب دخل بمعدل إعلى من الربح الغٌر مدفوع مع 
إدراكها و االهتمام بالقٌمة التً ستسترد  للدفعات المستقبلٌة من األرباح الموزعة على 

المساهمٌن من األرباح المدورة للمجموعة الموحدة، فً هذه الحالة ٌجب اإلفصاح عن قٌمة 
اإلسترداد، و إذا أمكن فعلى المنشؤة اإلفصاح بوجود نتائج ضرٌبة دخل محتملة إضافٌة لم تحدد 

و فً البٌانات المالٌة المنفصلة للشركة األم ،إن وجدت، فإن اإلفصاح المتعلق بنتائج . فعلٌا
 .  ضرٌبة الدخل المحتملة ٌتعلق باألرباح المدورة للمنشؤة األم

قد ٌتطلب منها أن تفصح عن "  أ82"عندما ٌطلب من المنشؤة أن تعطً اإلفصاحات فً الفقرة 
االختبلفات المإقتة و المرتبطة باالستثمارات فً الشركات التابعة و األفرع و الشركات 

ففً هذه الحاالت ٌجب على المنشاة أن تؤخذ ذلك . المرتبطة او الحصص فً المشارٌع المشتركة
على سبٌل المثال، "  أ82"بعٌن االعتبار فً تحدٌد المعلومات التً ستفصح عنها حسب الفقرة 

ربما ٌطلب من المنشؤة اإلفصاح عن القٌمة اإلجمالٌة لبلختبلفات المإقتة المرتبطة باالستثمار 
"(. 81"انظر الفقرة)فً الشركات التابعة و التً لم ٌتم االعتراف بؤي مطلوبات ضرٌبٌة مإجلة 

قد توجد مبالغ  (87انظر الفقرة )وإذا لم ٌكن عملٌا احتساب قٌمة المطلوبات الضرٌبٌة المإجلة 
 .  ضرٌبة دخل محتملة كنتٌجة لؤلرباح الموزعة غٌر محددة عملٌا متعلقة بهذه الشركات التابعة

مطلوبات أو موجودات محتملة أو طارئة تتعلق بالضرٌبة بموجب تفصح المنشؤة عن أي 
المعٌار المحاسبً الدولً السابع و الثبلثون، المخصصات، المطلوبات المحتملة و الموجودات 

المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة ٌمكن ان تنشؤ على سبٌل المثال، عن . المحتملة
خبلفات قائمة مع السلطات الضرٌبٌة أو بشكل مشابه، فعند تغٌر معدالت الضرٌبة أو قوانٌن 
الضرٌبة او االعبلن عنها بعد تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة فإن المنشؤة تفصح عن أي تؤثٌر هام 

راجع المعٌار  )لهذه التغٌٌرات على الموجودات و المطلوبات الضرٌبٌة الجارٌة و المإجلة
.  (المحاسبً الدولً العاشر، االحداث البلحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
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 85مثال ٌوضح فقرة رقم 

 فً 2,000) (البلد أ) حققت منشؤة ربح محاسبً فً منطقتها الضرٌبٌة 19×2فً عام 
% 30إن معدل الضرٌبة فً البلد أ هو . (19×1 فً 500 )1,500، وفً البلد ب (19×1

 فً 200 )100والمصروفات غٌر المقبولة لبلقتطاع لغاٌات الضرٌبة % 20وفً البد ب 
. فً البلد أ (19×1

: فٌما ٌلً مثال على التسوٌة للوصول إلى معدل الضرٌبة المحلً

        1×19  2×19 

 3,000  2,500   الربح المحاسبً    

 900  750%     30الضرٌبة بالمعدل المحلً 

 30  60 التؤثٌر الضرٌبً للمصروفات غٌر المقبولة لبلقتطاع للغاٌات الضرٌبٌة

( 150(   )50)تؤثٌر معدالت الضرٌبة األقل فً البلد ب     

 780   760مصروف الضرٌبة      
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فٌما ٌلً مثال على تسوٌة معدة من خبلل جمع التسوٌات المنفصلة لكل منطقة ضرٌبٌة على 
تحت هذه الطرٌقة فان تؤثٌر الفرق بٌن معدل الضرٌبة المحلً المنشؤة معدة . المستوى الوطنً

التقرٌر ومعدل الضرٌبة المحلً فً المناطق الضرٌبٌة األخرى ال ٌظهر كبند مستقبل فً 
وقد تحتاج المنشؤة إلى مناقشة تؤثٌر التغٌرات الهامة فً معدالت الضرٌبة، أو مزٌح .  التسوٌة

األرباح المكتسبة فً المناطق الضرٌبٌة المختلفة، وذلك من أجل شرح التغٌرات فً معدل 
. (د) 81الضرٌبة المطبقة كما هو مطلوب بالفقرة  (معدالت)

 3,000  2,500الربح المحاسبً       

 750  700الضرٌبة بالمعدالت المحلٌة المطبقة على األرباح فً البلد  

التؤثٌر الضرٌبً للمصروفات غٌر المقبولة لبلقتطاع 

 30  60للغاٌات الضرٌبٌة      

 780  760مصروف الضرٌبة      

 

 

 

 

 

تارٌـخ التطبٌـق 

األول  ٌطبق هذا المعٌار المحاسبً الدولً على البٌانات المالٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ فً
إذا قامت . 91 عدا ما هو موضح فً الفقرة  أو بعد ذلك التارٌخ1998 (ٌناٌر) كانون ثانً من

كانون ثانً االول من منشؤة بتطبٌق هذا المعٌار على بٌانات مالٌة تغطً الفترات التً تبدأ قبل 
 عن حقٌقة تطبٌق هذا المعٌار بدالً من المعٌار المحاسبً الدولً الثانً اإلفصاح فعلٌها 1998
. 1979 المصادق علٌه فً عام "المحاسبة عن ضرائب الدخل"عشر 

المحاسبة عن ضرائب الدخل "ٌحل هذا المعٌار محل المعٌار المحاسبً الدولً الثانً عشر 
 .1979 علٌه فً عام"المصادق

 3 ج، و كذلك حذف الفقرات 87 ب، 87 أ، 87 أ، 82 ط، 81 أ، 65 ب، 52 أ، 52الفقرات 
 السنوٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ من األول من 6 تصبح نافذة المفعول للبٌانات المالٌة50و 

التطبٌق ثر َّو فً حالة أ. و ٌشجع التطبٌق المبكر.  أو بعد هذا التارٌخ2001(ٌناٌر)كانون الثانً 
 .المبكر على البٌانات المالٌة فعلى المنشؤة اإلفصاح عن هذه الحقٌقة

                                                 
6
 تشير الى          89و الفقرة . 1998بلغت اكثر صراحت ابتداء هي تاريخ التبٌي عام " البياًاث الواليت السٌىيت"  تشير الى 91  الفقرة  

 "البياًاث الواليت" 
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 1الملحــق 

 المإقتة تالفروقاأمثلة على 

هذا الملحق توضٌحً فقط وال ٌمثل جزء من المعاٌٌر، أن الهدف من الملحق شرح تطبٌق 
. المعاٌٌر للمساعدة فً توضٌح معانٌها

أمثلة لظروف ٌنشؤ عنها فروقات خاضعة للضرٌبة 

.  جمٌع الفروقات المإقتة الخاضعة للضرٌبة تإدي إلى التزام ضرٌبً مإجل

عملٌات تإثر على قائمة الدخل 

إٌراد فائدة استلم بعد موعد استحقاقه ودخل فً الربح المحاسبً على أساس االستحقاق الزمنً 
. ولكن دخل فً الربح الضرٌبً على األساس النقدي

إٌراد مبٌعات بضائع دخل فً الربح المحاسبً عند تسلٌم البضائع ولكن دخل فً الربح 
 الحقاً، هناك أٌضاً فرق 3كما تم شرحه فً ب : مبلحظة)  .الضرٌبً عندما تم استبلم الثمن

. (مإقت قابل لبلقتطاع مرتبط بالمخزون ذو العبلقة

. تعجٌل استهبلك األصل لؤلغراض الضرٌبٌة

رسملة تكالٌف التطوٌر المدفوعة مقدماً على األساس النقدي فً تحدٌد الربح الضرٌبً فً 
. الفترات الجارٌة أو الفترات السابقة

اقتطاع المصارٌف المدفوعة مقدماً على األساس النقدي فً تحدٌد الربح الضرٌبً فً الفترات 
. الجارٌة أو الفترات السابقة

عملٌات تإثر على المٌزانٌة العمومٌة 

عدم اقتطاع استهبلك األصل لؤلغراض الضرٌبٌة وعدم توفر أي اقتطاع لؤلغراض الضرٌبٌة 
من المعٌار تمنع االعتراف بااللتزام  (ب) 15فقرة : مبلحظة). عند بٌع األصل أو تجرٌده

 إذا تم تملك األصل من خبلل اندماج أعمال، أنظر كذلك إالالضرٌبً المإجل النتائج عن ذلك 
. ( من المعٌار22الفقرة 

التً تساوي المبلغ المستحق بتارٌخ )تسجٌل المقترض للقرض بالمتحصبلت المستلمة 
فٌما بعد ٌتم زٌادة القٌمة الدفترٌة للقرض بمقدار ما ٌتم .  ، ناقصاً تكالٌف العملٌة(االستحقاق

وٌتم اقتطاع تكالٌف العملٌة لؤلغراض .  إطفاإه من تكالٌف العملٌة فً الربح المحاسبً
الفرق المإقت - 1: مبلحظات ).الضرٌبٌة فً الفترة التً ٌتم االعتراف بالقرض فٌها ألول مرة

الخاضع للضرٌبة هو مبلغ تكالٌف العملٌة الذي تم اقتطاعه فً تحدٌد الربح الضرٌبً للفترة 
بما أن - 2الجارٌة أو للفترات السابقة، ناقصاً المبلغ المتجمع المطفؤ فً الربح المحاسبً، و

من  (ب)15االعتراف األوًل بالمقرض ٌإثر على الربح الضرٌبً ، فان االستثناء فً الفترة 
. (وعلٌه ٌعترف المقترض بااللتزام الضرٌبً المإجل.  المعٌار ال ٌنطبق

قٌاس القرض الدائن عند االعتراف األوًل به بصافً مبلغ المتحصبلت ناقصاً تكالٌف العملٌة، 
ال ٌتم اقتطاع تكالٌف العملٌة .   تكالٌف العملٌة بالربح المحاسبً خبلل حٌاة القرضإطفاءوٌتم 
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: مبلحظات). فً تحدٌد الربح الضرٌبً سواء فً الفترة الحالٌة أو الفترات المستقبلٌة أو السابقة
تمنع  (2)الفرق المإقت الخاضع للضرٌبة هو المبلغ غٌر المطفؤ من تكالٌف العملٌة، و (1)

. ( ب من المعٌار االعتراف بااللتزام الضرٌبً المإجل الناتج15الفقرة 

عن طرٌق  (على سبٌل المثال سند قابل للتحوٌل)قٌاس عنصر االلتزام فً األداة المالٌة المركبة 
أنظر )خصم المبلغ الواجب السداد عند االستحقاق بعد تخصٌص جزء من النقدٌة المستلمة 

ال ٌتم اقتطاع .  ( والعرضاإلفصاح: المعٌار المحاسبً الدولً الثانً والثبلثون، األدوات المالٌة
الفرق المإقت  (!): مبلحظات).  (الخسارة الضرٌبٌة)الخصم عند تحدٌد الربح الضرٌبً 

تعترف  (2)، و2 من ملحق 4الخاضع للضرٌبة هو المبلغ غٌر المطفؤ من الخصم، الحظ مثال 
المنشؤة بااللتزام الضرٌبً المإجل النتائج وتحمل الضرٌبة المإجلة مباشرة إلى القٌم الدفترٌة 

، ٌتم 58بموجب الفقرة .  من المعٌار61 و 23لعنصر حقوق المالكٌن، الحظ الفقرتٌن 
 (دخل)االعتراف بالتغٌرات البلحقة بااللتزام الضرٌبً المإجل فً قائمة الدخل كمصروف 

. ضرٌبً مإجل

عادة التقٌٌم إتعدٌبلت القٌم العادلة و

 7الموجودات المالٌة او العقارات االستثمارٌةاالستثمارات الجارٌة أو األدوات المالٌة تسجٌل 
. بالقٌمة العادلة التً تزٌد عن التكلفة وال ٌتم إجراء تعدٌل مماثل لؤلغراض الضرٌبٌة

بموجب المعالجة البدٌلة المسموح بها فً ) والمعدات واإلنشاءاتتعٌد المنشؤة تقٌٌم الممتلكات 
أو االستثمارات  ( والمعداتواإلنشاءاتالمعٌار المحاسبً الدولً السادس عشر، الممتلكات 

أنظر المعٌار المحاسبً الدولً الخامس والعشرون ، المحاسبة عن )طوٌلة األجل 
 من 61الفقرة : مبلحظة). ، وال ٌتم إجراء تعدٌل مماثل لؤلغراض الضرٌبٌة8(االستثمارات

.  (المعٌار تتطلب تحمٌل الضرٌبٌة المإجلة ذات العبلقة على حقوق المالكٌن مباشرة

اندماج األعمال والتوحٌد 

زٌادة القٌمة الدفترٌة ألصل إلى القٌمة العادلة فً اندماج األعمال بطرٌقة التملك وعدم إجراء 
، ٌزٌد االلتزام الضرٌبً : مبلحظة). تسوٌة معادلة لؤلغراض الضرٌبٌة عند االعتراف األوًل

. ( من المعٌار66المإجل الناتج من الشهرة او ٌخفض من الشهرة السالبة، أنظر الفقرة 

 الشهرة فً تحدٌد الربح الضرٌبً وعدم اقتطاع كلفة الشهرة عند التخلص من إطفاءعدم اقتطاع 
. (من المعٌار تمنع االعتراف بااللتزام الضرٌبً المإجل الناتج (أ) 15فقرة : مبلحظة)األعمال 

حذف الخسائر غٌر المتحققة الناشئة عن العملٌات ضمن المجموعة من خبلل إدخالها فً المبلغ 
.  والمعداتواإلنشاءاتالمسجل للمخزون أو الممتلكات 

شمول األرباح المدورة للمنشآت التابعة والفروع المنشآت الزمٌلة والمشارٌع المشتركة فً 
 تم توزٌع األرباح للمنشؤة معدة إذااألرباح المدورة الموحدة ولكن ٌستحق دفع ضرٌبة الدخل 

 إذا من المعٌار تمنع االعتراف بااللتزام الضرٌبً المإجل النتائج 39الفقرة : مبلحظة)التقرٌر 
كانت المنشؤة األم أو المستثمر أو المشارك بالمشاركة قادر على التحكم فً توقٌت انعكاس 

. ( الفرق المإقت لن ٌنعكس فً المستقبل المنظورأنالفرق المإقت وٌكون من المحتمل 

                                                 
7
  تن تعديلها ًتيجت صدور الوعيار الوحاسبي الدولي االربعىى  

8
  تن تعديلها ًتيجت صدور الوعيار الوحاسبي الدولي االربعىى 
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تؤثر االستثمارات فً المنشآت التابعة األجنبٌة والفروع والمنشآت الزمٌلة أو الحصص فً 
 قد ٌكون (1 )مبلحظات). الشركات األجنبٌة بالمشاركة بالتغٌرات فً أسعار العمبلت األجنبٌة
 من المعٌار 39الفقرة  (2)هناك فرق مإقت خاضع للضرٌبة أو فرق مإقت قابل لبلقتطاع، و

تمنع االعتراف بااللتزام الضرٌبً المإجل النتائج إذا كانت المنشؤة األم أو المستثمر أو المشارك 
بالمشاركة قادر على التحكم فً توقٌت انعكاس الفرق المإقت وٌكون من المحتمل ان الفرق 

. (المإقت لٌنعكس فً المستقبل المنظور

قٌام المنشؤة بالمحاسبة فً عملتها عن تكلفة الموجودات غٌر النقدٌة لعملٌة أجنبٌة تعتبر مكملة 
لعملٌات المنشؤة معدة التقرٌر ولكن الربح أو الخسارة الضرٌبٌة للعملٌة األجنبٌة ُتحدد بالعملة 

قد ٌكون هناك فرق ضرٌبً مإقت أو فرق مإقت قابل لبلقتطاع،  (1): مبلحظات). األجنبٌة
عندما ٌكون هناك فرق ضرٌبً مإقت، فانه ٌعترف بااللتزام الضرٌبً المإقت الناتج، ألنه  (2)

ٌعود إلى موجودات ومطلوبات العملٌة األجنبٌة ولٌس إلى استثمار المنشؤة معدة التقرٌر فً تلك 
ٌجري تحمٌل الضرٌبة المإجلة فً قائمة الدخل،  (3)، و ( من المعٌار41فقرة)العملٌة األجنبٌة 

. ( من المعٌار58أنظر الفقرة 

التضخم المرتفع 

إعادة بٌان الموجودات غٌر النقدٌة بموجب وحدة القٌاس الجارٌة بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة 
أنظر المعٌار المحاسبً الدولً التاسع والعشرون، التقرٌر المالً فً االقتصادٌات ذات )

تحمٌل  (1: )مبلحظات. )دون إجراء تسوٌة معادلة لؤلغراض الضرٌبٌة (التضخم المرتفع
إذا تم اعادة تقٌٌم الموجودات غٌر النقدٌة، إضافة إلى  (2)الضرٌبة المإجلة إلى قائمة الدخل، و

إعادة البٌان، فٌجري تحمٌل الضرٌبة المإجلة المتعلقة بإعادة التقٌٌم إلى حقوق المالكٌن وتحمٌل 
. (الضرٌبة المإجلة المتعلقة باعادة البٌان فً قائمة الدخل

أمثلة لظروف ٌنشؤ عنها فروقات مإقتة قابلة لبلقتطاع 

ولكن بعض الموجودات .  تإدي جمٌع الفروق المإقتة القابلة لبلقتطاع إلى اصل ضرٌبً مإجل
.  من المعٌار24الضرٌبٌة المإجلة قد ال تحقق معاٌٌر االعتراف فً الفقرة 

 

 

 

عملٌات تإثر على قائمة الدخل 

اقتطاع تكالٌف منافع التقاعد مع تقدٌم الخدمة لتحدٌد الربح المحاسبً وعدم اقتطاع هذه التكالٌف 
لتحدٌد الربح الضرٌبً حتى تقوم المنشؤة إما بدفع منافع التقاعد أو المساهمات لصندوق التقاعد 

تنشؤ فروق مإقتة قابلة لبلقتطاع مماثلة عندما تكون المصارٌف األخرى، مثل : مبلحظة)
تكالٌف كفالة المنتجات أو الفائدة، قابلة لبلقتطاع على األساس النقدي عند تحدٌد الربح 

. (الضرٌبً

مجمع استهبلك األصل فً البٌانات المالٌة اكبر من مجمع االستهبلك المسموح به حتى تارٌخ 
. المٌزانٌة العمومٌة لغاٌات الضرٌبة
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اقتطاع تكالٌف المخزون المباع قبل تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة عند تسلٌم البضائع أو تقدٌم 
الخدمات عند حساب الربح المحاسبً واقتطاعها عند استبلم النقدٌة لغاٌات تحدٌد الربح 

 أعبله، هناك كذلك فرق ضرٌبً مإقت متعلق بالذمة 2كما تم شرحه فً أ : مبلحظة). الضرٌبً
. (التجارٌة ذات العبلقة

 واإلنشاءاتالقٌم القابلة للتحقق لبند من المخزون أو المبلغ القابل لبلسترداد لبند من الممتلكات 
والمعدات أقل من المبلغ المسجل فً السابق وتقوم المنشؤة بتخفٌض المبلغ المسجل لؤلصل، 

. ولكن ٌتم تجاهل ذلك التخفٌض لؤلغراض الضرٌبٌة حتى ٌتم بٌع األصل

كمصروف عند تحدٌد  (أو تكالٌف التؤسٌس أو تكالٌف البدء األخرى)االعتراف بتكالٌف البحث 
. الربح المحاسبً وعدم السماح باقتطاعها عند تحدٌد الربح الضرٌبً حتى فترة الحقة

تؤجٌل الدخل فً المٌزانٌة العمومٌة، وٌكون قد تم شموله فً الربح الضرٌبً فً الفترة الجارٌة 
. أو الفترات السابقة

المنحة الحكومٌة المدرجة فً المٌزانٌة العمومٌة كدخل مإجل ال ٌتم إخضاعها للضرٌبة فً 
 من المعٌار االعتراف باألصل الضرٌبً المإجل 24تمنع الفقرة : مبلحظة). فترات مستقبلٌة

. ( من المعٌار33الناتج، أنظر كذلك الفقرة 

عادة التقٌٌم وإتعدٌبلت القٌمة العادلة 

 9الموجودات المالٌة او العقارات االستثمارٌةتسجل االستثمارات الجارٌة أو األدوات المالٌة 
.  تعدٌل مماثل لغاٌات الضرٌبةإجراءبالقٌم العادلة والتً هً أقل من التكلف، ولكن ال ٌتم 

اندماج األعمال والتوحٌد 

االعتراف بااللتزام بقٌمته العادلة فً اندماج األعمال بطرٌقة التملك، ولكن ال ٌتم اقتطاع أي من 
إن األصل : مبلحظة). المصروف المتعلق بذلك عند تحدٌد الربح الضرٌبً حتى فترة الحقة

.  ( من المعٌار66الضرٌبً المإجل الناتج ٌخفض الشهرة أو ٌزٌد الشهرة السالبة، أنظر الفقرة 

شمول الشهرة السالبة فً المٌزانٌة العمومٌة كدخل مإجل وعدم شمول الدخل فً تحدٌد الربح 
. ( من المعٌار تمنع االعتراف باألصل الضرٌبً المإجل الناتج24فقرة : مبلحظة). الضرٌبً

حذف األرباح غٌر المتحققة الناتجة عن العملٌات ضمن المجموعة من القٌم الدفترٌة لموجودات 
 والمعدات، ولكن ال ٌتم إجراء تعدٌل مماثل لغاٌات واإلنشاءاتمثل المخزون أو الممتلكات 

. الضرٌبة

تؤثر االستثمارات فً المنشآت التابعة األجنبٌة والفروع أو المنشآت الزمٌلة أو الحصص فً 
قد  (1): مبلحظات).  الشركات األجنبٌة بالمشاركة بالتغٌرات فً أسعار صرف العملة األجنبٌة

 من المعٌار تتطلب 44فقرة  (2)ٌكون هناك فرق مإقت أو فرق مإقت قابل لبلقتطاع ، و
أن  (أ): االعتراف باألصل الضرٌبً المإجل الناتج إلى الحد، وفقط إلى الحد الذي ٌكون محتمبلً

سٌتوفر ربح ضرٌبً الستخدام الفرق  (ب)الفرق المإقت سٌنعكس فً المستقبل المنظور ، و 
.  (المإقت ضده

                                                 
9
  تن تعديلها ًتيجت صدور الوعيار الوحاسبي الدولي األربعىى 
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قٌام المنشؤة بالمحاسبة باستخدام عملتها الخاصة عن تكلفة الموجودات غٌر النقدٌة للعملٌة 
األجنبٌة التً تعتبر مكملة لعملٌات المنشؤة ولكن ٌجري تحدٌد الربح الضرٌبً أو الخسارة 

قد ٌكون هناك فرق مإقت خاضع  (1): مبلحظات)الضرٌبٌة للعملة األجنبٌة بالعملة األجنبٌة 
عندما ٌكون هناك فرق مإقت قابل لبلقتطاع، فانه  (2)للضرٌبة أو فرق مإقت قابل لبلقتطاع، 

 الضرٌبً المإجل الناتج إلى الحد الذي ٌكون من المحتمل توفر ربح ضرٌبً باألصلٌعترف 
كافً، ذلك ألن األصل الضرٌبً المإجل ٌعود لموجودات ومطلوبات العملٌة األجنبٌة نفسها، 

( 3)، و( من المعٌار41فقرة )ولٌس إلى استثمار المنشؤة معدة التقرٌر فً تلك العملٌة األجنبٌة، 
. ( من المعٌار58ٌجري تحمٌل الضرٌبة المإجلة فً قائمة الدخل، أنظر الفقرة 

. أمثلة لظروف تكون فٌها القٌمة الدفترٌة لؤلصل أو االلتزام مساوٌة لقاعدته الضرٌبٌة

المصروفات المستحقة تم اقتطاعها فعبلً عند تحدٌد التزام المنشؤة الضرٌبً الجاري للفترة 
. الجارٌة أو فترات سابقة

قٌاس قرض دائن بالمبلغ األصلً المستلم وٌكون هذا المبلغ نفس المبلغ الذي سٌدفع عند السداد 
. النهائً للقرض

. عدم قابلٌة المصارٌف المستحقة لبلقتطاع لؤلغراض الضرٌبٌة على اإلطبلق

. عدم إخضاع اإلٌراد المستحق للضرٌبة على اإلطبلق
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  ب ملحــــق

توضٌحات عن االحتسابات والعرض 

هذا الملحق توضٌحً فقط وال ٌشكل جزء من المعاٌٌر، الغرض منه شرح تطبٌق المعاٌٌر 
تم تزوٌد مقتطفات من بٌانات الدخل والمٌزانٌة العمومٌة إلظهار .  للمساعدة فً توضٌح معانٌها

ال تتفق هذه المقتطفات .  التؤثٌرات على هذه البٌانات المالٌة من العملٌات الموصوفة أدناه
. بالضرورة مع جمٌع متطلبات اإلفصاح والعرض للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة األخرى

تفترض جمٌع األمثلة فً هذا الملحق عدم وجود عملٌات أخرى لهذه المنشآت غٌر تلك 
. الموصوفة

: الموجودات القابلة لبلستهبلك- 1مثال 

 وتستهلكها بطرٌقة القسط الثابت على عمرها االنتاجً 10.000تشتري منشؤة معدات بقٌمة 
سنوٌاً على % 25ألغراض الضرٌبة، ٌتم استهبلك المعدات بنسبة . المتوقع البالغ خمس سنٌن

ٌمكن تدوٌر الخسائر الضرٌبٌة بؤثر رجعً مقابل األرباح الضرٌبٌة . أساس القسط الثابت
     ومعدل الضرٌبة5.000كان الربح الضرٌبً  (صفر)فً السنة . للخمس سنوات الماضٌة

40 .%

تسترد المنشؤة القٌمة الدفترٌة للمعدات من خبلل استخدامها فً صنع البضائع للبٌع، لذلك ٌكون 
:- احتساب الضرٌبة الجارٌة على المنشؤة كما ٌلً

        الــسنـــــــة 

 1  2  3  4  5 

 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000الربح الضرٌبً 

االستهبلك لؤلغراض 
 0  2,500  2,500  2,500  2,500الضرٌبٌة 

الخسارة )الربح الضرٌبً 
 2.000 ( 500) ( 500) ( 500) ( 500) (الضرٌبٌة

الضرٌبة  (دخل)مصروف
 800 ( 200) ( 200) ( 200) ( 200)% 40الجاري بمعدل 

 

 تسترد المنفعة من ألنها 4 حتى 1تعترف المنشؤة بؤصل ضرٌبً جاري فً نهاٌة األعوام 
. (صفر)الخسارة الضرٌبة مقابل الربح الضرٌبً للسنة 
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ستكون الفروق المإقتة المتعلقة بالمعدات واألصل أو االلتزام الضرٌبً المإجل النتائج 
: والمصروف أو الدخل الضرٌبً المإجل كما ٌلً

الــسنـــــــة 

 1  2  3  4  5 

 0  2,000  4,000  6,000  8,000المبلغ المسجل 

 0  0  2,500  5,000  7,500القاعدة الضرٌبٌة  

الفرق المإقت الخاضع 
 0  2,000  1,500  1,000  500للضرٌبة 

 0  200  400  600  800 

 (الدخل)المصروف
الضرٌبً المإجل 

200  200  200  200  (800 )

الرصٌد الختامً لبللتزام 
الضرٌبً المإجل  

200  400  600  800  0 

 ألن انعكاس الفرق المإقت 4 حتى 1تعترف المنشؤة بالتزام ضرٌبً مإجل فً السنوات 
وتكون قائمة دخل المنشؤة كما . الخاضع للضرٌبة سوف ٌخلق دخل ضرٌبً فً سنوات الحقة

:- ٌلً

الــسنـــــــة 

 1  2  3  4  5 

 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000الدخل 

 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000استهبلك 

 0  0  0  0  0الربح قبل الضرٌبة 

 (دخل)مصروف 
 800 ( 200) ( 200) ( 200) ( 200)ضرٌبة جاري 

 (دخل)مصروف 
( 800)  200  200  200  200ضرٌبة مإجل 

مجموع مصروف 
 0  0  0  0  0الضرٌبة  (دخل)

 0  0  0  0    0صافً الربح للفترة 
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الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة - 2مثال 

 كان معدل ضرٌبة الدخل 5 فً سنة 6 وسنة 5ٌتعامل هذا المثال مع المنشؤة لفترة سنتٌن سنة 
 كان معدل الضرٌبة على الدخل فً القانون 6من الربح الضرٌبً فً سنة % 40فً القانون 

. من الربح الضرٌبً% 35

.  ٌتم االعتراف بالتبرعات الخٌرٌة كمصروف عندما ٌتم دفعها وال ٌتم اقتطاعها لغاٌات الضرٌبة
 أبلغت السلطات المختصة المنشؤة بؤنها تنوي رفع دعوى ضدها نتٌجة النبعاث 5فً سنة 

 لم ٌصل للمحكمة أي إجراء ، قامت 6ومع انه حتى كانون األول سنة .  الكبرٌت من مصانعها
 كؤفضل تقدٌر للغرامة التً ٌمكن أن تنشؤ عن 5 فً سنة 700المنشؤة باالعتراف بالتزام بمبلغ 

. الغرامات ال تقتطع ألغراض الضرٌبة. اإلجراء

وقد تم اقتطاع هذه التكالٌف .  تكالٌف تطوٌر منتج جدٌد1.250 تكبدت المنشؤة مبلغ 2فً سنة 
 بطرٌقة القسط وإطفاإها، ولكن تم رسملتها لؤلغراض المحاسبٌة 2ألغراض الضرٌبة فً سنة 

 كان الرصٌد غٌر المطفؤ  لتكالٌف تطوٌر هذا 4 سنة 31/12 سنٌن، فً 5الثابت على مدى 
. 500المنتج 

 دخلت المنشؤة فً اتفاقٌة مع موظفٌها الحالٌٌن لتوفٌر منافع عناٌة صحٌة 5فً السنة 
لم ٌكن هناك .  تعترف المنشؤة بتكالٌف هذه الخطة مع تقدٌم الموظفٌن للخدمة.  للمتقاعدٌن

 وتقتطع تكالٌف الرعاٌة الصحٌة 6 و 5دفعات للمتقاعدٌن مقابل هذه الخدمة فً السنتٌن 
وتعتقد المنشؤة ان من المحتمل انه سٌتوفر ربح .  ألغراض الضرٌبة عندما ٌتم الدفع للمتقاعدٌن

. ضرٌبً الستخدام أي اصل ضرٌبً مإجل مقابله

سنوٌاً على أساس القسط الثابت وبمعدل % 5تستهلك المبانً لؤلغراض المحاسبٌة بمعدل 
وتستهلك السٌارات لؤلغراض .   القسط الثابت لغاٌات الضرٌبةأساسسنوٌاً على % 10

 أساسسنوٌاً على % 25 القسط الثابت وبمعدل  أساسسنوٌاً على % 20المحاسبٌة بمعدل 
ٌتم تحمٌل استهبلك سنة كاملة للغاٌات المحاسبٌة فً سنة تملك .  القسط الثابت لغاٌات الضرٌبة

. األصل

 وتقدر المنشؤة باقٌا لعمر اإلنتاجً للمبنى 65.000 تقٌٌم المبنى إلى إعادة تم 6 سنة 1/1فً 
، 6 التقٌٌم على الربح الضرٌبً، فً سنة إعادةلم تإثر .  التقٌٌمإعادة يتارٌخ نسنة مبعشرٌن 

 نقلت 6فً سنة .   التقٌٌمإعادةولم تعدل السلطات الضرٌبٌة القاعدة الضرٌبٌة للمبنى لتعكس 
 1.590وٌمثل هذا الفرق البالغ .  التقٌٌم إلى األرباح المدورةإعادة من احتٌاطً 1.033المنشؤة 

واالستهبلك المعادل على أساس تكلفة المبنى  (3.250)الفرق بٌن االستهبلك الفعلً للمبنى 
 مقسومة على العمر اإلنتاجً 33.200 البالغة 6 سنة 1/1وهً القٌمة الدفترٌة فً  (1.660)

أنظر ) 557عام، ناقصا المبلغ الضرٌبً المإجل المتعلق به البالغ 20المتبقً للمبنى البالغ 
. ( من المعٌار64الفقرة 
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مصروف الضرٌبة الجاري  

 6سنة   5سنة  

 8,740  8,775الربح المحاسبً 

   ٌضاف 

 8,250  4,800االستهبلك لؤلغراض المحاسبٌة 

 350  500تبرعات خٌرٌة 

-   700غرامة تلوٌث بٌئة 

 250  250تكالٌف تطوٌر منتج 

 1,000  2,000تكالٌف رعاٌة صحٌة 

 17,025  18,590 

   ٌطرح 

( 11,850) ( 8,100)االستهبلك لغاٌات الضرٌبة 

 6,740  8,925الربح الضرٌبً  

   3,570% 40مصروف ضرٌبة جاري بمعدل 

 2,359  % 35مصروف ضرٌبة جاري بمعدل 
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 والمعدات واإلنشاءاتالمبالغ المسجلة للممتلكات 

المجموع  سٌارات  مبانً التكلفة 

 60,000  10,000  50,000 4 سنة 31/12الرصٌد فً 

 6,000 --   6,000 5 فً سنة إضافات

 66,000  10,000  56,000 5 سنة 31/12الرصٌد فً 

     حذف االستهبلك المتراكم عند 

( 22,800) --  ( 22,800) 6 سنة 1/1 التقٌٌم فً إعادة

 31,800 --   31,800 6 سنة 1/1 التقٌٌم فً إعادة

 75,000  10,000  65,000 6 سنة 1/1الرصٌد فً 

 15,000  15,000 --  6 فً سنة إضافات

 65,000  25,000  90,000 

      
  % 20 % 5االستهبلك المتراكم 

 24,000  4,000  20,000 4سنة 31/12الرصٌد فً 

 4,800  2,000  2,800 5استهبلك سنة 

 28,800  6,000  22,800 5 سنة 31/12الرصٌد فً 

( 22,800) --  ( 22,800) 6 سنة 1/1 التقٌٌم فً إعادة

 6,000  6,000 --   6 سنة 1/1الرصٌد فً 

 8,250  5,000  3,250 6استهبلك سنة 

 14,250  11,000  3,250 6 سنة 31/12الرصٌد فً 

     المبلغ المسجل 

 36,000  6,000  30,000 4 سنة 31/12

 37,200  4,000  33,200 5 سنة 31/12

 75,750  14,000  61,750 6 سنة 31/12
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القاعدة الضرٌبٌة للممتلكات والمنشاة والمعدات 

المجموع  سٌارات  مبانً التكلفة 

 60,000  10,000  50,000 4 سنة 31/12الرصٌد فً 

 6,000 --   6,000 5 فً سنة إضافات

 66,000  10,000  56,000 5 سنة 31/12الرصٌد فً 

 15,000  15,000 --  6 فً سنة إضافات

 81,000  25,000  56,000 6سنة 31/12الرصٌد فً 

--  % 25 % 10االستهبلك المتراكم 

 45,000  5,000  40,000 4 سنة 31/12الرصٌد فً 

 8,100  2,500  5,600 5استهبلك سنة 

 53,100  7,500  45,600 5 سنة 31/12الرصٌد فً 

 11,850  6,250  5,600 6استهبلك سنة 

 64,950  13,750  51,200 6 سنة 31/12الرصٌد فً 

     القاعدة الضرٌبٌة 

 15,000  5,000  10,000 4 سنة 31/12

 12,900  2,500  10,400 5 سنة 31/12

 16,050  11,250  4,800 6 سنة 31/12
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 4 سنة 31/12الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة والمصروف فً 

 
 المبلغ المسجل 

القاعدة 
الضرٌبٌة 

 
الفروق 
المإقتة 

-   500  500ذمم مدٌنة  

-   2,000  2,000مخزون 

 500 -   500تكالٌف تطوٌر منتج 

-   33,000  33,000استثمارات 

 21,000  15,000  36,000ممتلكان ومصانع ومعدات 

 21,500  50,500  72,000مجموع الموجودات 

-   3,000  3,000ضرائب دخل جارٌة مستحقة 

-   500  500ذمم دائنة 

-  -  - غرامات مستحقة الدفع 

-  -  - التزام منافع رعاٌة صحٌة 

-   20,000  20,000دٌن طوٌل األجل 

 -  8،600  8,600ضرائب دخل مإجلة 

-   32,100  32,100مجموع المطلوبات 

-   5,000  5,000اسهم رأس المال 

-  -  -  التقٌٌم إعادةفائض 

-   13,400  34,900أرباح مدورة 

-   50,500  72,000مجموع المطلوبات وحقوق المالكٌن 
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 21500    فروق مإقتة 

 8,600   % 40×21,500التزام ضرٌبً مإجل 

-  -  - اصل ضرٌبً مإجل 

 8,600    صافً التزام ضرٌبً مإجل 

 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا

 

 

 52 

 5 سنة 31/12الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة والمصروف فً 

 
 المبلغ المسجل 

القاعدة 
الفروق المإقتة   الضرٌبٌة 

-   500  500ذمم مدٌنة  

-   2,000  2,000مخزون 

 250 -   250تكالٌف تطوٌر منتج 

-   33,000  33,000استثمارات 

 24,300  12,900  37,200ممتلكان ومصانع ومعدات 

 24,550  48,400  72,950مجموع الموجودات 

-   3,570  3,570ضرائب دخل جارٌة مستحقة 

-   500  500ذمم دائنة 

-   700  700غرامات مستحقة الدفع 

( 20,000) -   20,000التزام منافع رعاٌة صحٌة 

-   12,475  12,475دٌن طوٌل األجل 

-   9,020  9,020ضرائب دخل مإجلة 

( 2,000)  26,265  28,265مجموع المطلوبات 

-   5,000  5,000اسهم رأس المال 

-  -  -  التقٌٌم إعادةفائض 

-   17,135  39,685أرباح مدورة 

-   48,400  72,950مجموع المطلوبات وحقوق المالكٌن 
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( 22,550)    فروق مإقتة 

 9,820   % 40×24,550التزام ضرٌبً مإجل 

( 800) -  % 40(×2,000)اصل ضرٌبً مإجل 

 9,020    صافً التزام ضرٌبً مإجل 

( 8,600)    ناقص التزام ضرٌبً مإجل افتتاحً 

ضرٌبً مإجل  (دخل)مصروف 
وانعكاس الفروق  ٌعود إلى نشوء

 420    المإقتة 
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 6 سنة 31/12الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة والمصروف فً 

القاعدة  المبلغ المسجل  
الضرٌبٌة 

الفروق  
المإقتة  

-   500  500ذمم مدٌنة  

-   2,000  2,000مخزون 

 250 -   250تكالٌف تطوٌر منتج 

-   33,000  33,000استثمارات 

 59,700  16,050  75,750ممتلكان ومصانع ومعدات 

 59,700  51,550  111,250مجموع الموجودات 

-   2,359  2,359ضرائب دخل جارٌة مستحقة 

-   500  500ذمم دائنة 

-   700  700غرامات مستحقة الدفع 

( 3,000) -   3,000التزام منافع رعاٌة صحٌة 

-   12,805  12,805دٌن طوٌل األجل 

-   19,845  19,845ضرائب دخل مإجلة 

( 3,000)  26,265  39,209مجموع المطلوبات 

-   5,000  5,000اسهم رأس المال 

-  -   19,637 التقٌٌم إعادةفائض 

-   10,341  47,404أرباح مدورة 

-   51,550  111,250مجموع المطلوبات وحقوق المالكٌن 
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 56,700    فروق مإقتة 

 20,895   % 35×59,700التزام ضرٌبً مإجل 

( 1,050)   %( 35×3,000)اصل ضرٌبً مإجل 

 19,845    صافً التزام ضرٌبً مإجل 

( 9,020)    ناقص التزام ضرٌبً مإجل افتتاحً 

تعدٌل الرصٌد االفتتاحً لبللتزام 
الضرٌبً 

     

المإجل الناتج عن تخفٌض معدل 
 1,127   % 5 × 32,550الضرٌبة 

 إعادةضرٌبة مإجلة تعزى لفائض 
( 11,130)   % 35×31,800التقٌٌم 

ضرٌبة مإجل ٌعود  (دخل)مصروف 
إلى نشوء  

     

 822    وانعكاس الفروق المإقتة 
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 توضٌحً  إفصاح

:  عنها بموجب المعٌار هً كما ٌلًاإلفصاحأن المبالغ التً ٌجب 

( 79فقرة )الضرٌبة فقرة  (دخل)األجزاء الرئٌسٌة لمصروف 

 6سنة   5سنة  

 2,359  3,570مصروف ضرٌبة جاري 

 822  420مصروف ضرٌبً مإجل ٌعود لنشوء وانعكاس الفروق المإقتة 

ضرٌبً مإجل ناتج عن تخفٌض معدل  (دخل)مصروف 
( 1,127) - الضرٌبة 

 2,054  3,990مصروف الضرٌبة 

 

 ( أ81فقرة ) لحقوق المالكٌن أضٌفت الضرٌبة الجارٌة والمإجلة العائدة لبنود حملت أو إجمالً

 11,130-  ضرائب مإجلة تعود إلعادة تقٌٌم المبانً    

 

 من األرباح المدورة إلى احتٌاطً 6 فً سنة 557 لذلك، تم نقل ضرٌبة مإجلة بمبلغ باإلضافة
وٌعود هذا للفرق بٌن االستهبلك الفعلً على المبانً واالستهبلك المعادل بناء على .  التقٌٌمإعادة

. تكلفة المبانً

 (-ج –81فقرة )شرح العبلقة بٌن مصروف الضرٌبة والربح المحاسبً 

الضرٌبة والربح  (دخل)ٌسمح هذا المعٌار بطرٌقتٌن بدٌلتٌن لشرح العبلقة بٌن مصروف 
: المحاسبً كبل هذٌن النموذجٌن موضحٌن على الصفحة التالٌة
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الضرٌبة وحاصل ضرب الربح المحاسبً فً معدل  (دخل) تسوٌة رقمٌة بٌن مصروف 
 كذلك عن األساس الذي ٌتم بموجبه احتساب معدل اإلفصاحالضرٌبة المطبقة، مع  (معدالت)
: الضرٌبة المطبقة (معدالت)

   6  سنة 5سنة 

  8,740  8,775الربح المحاسبً      

  3,059  3,510(  5لسنة % 40% )35الضرٌبة بالمعدل المطبق 

 األثر الضرٌبً للمصروفات غٌر القابلة لبلقتطاع فً تحدٌد

: الربح الضرٌبً

   122  200تبرعات خٌرٌة      

  -  280غرامات التسبب فً تلوٌث البٌئة    

تخفٌض الرصٌد االفتتاحً للضرائب المإجلة    

( 1,127)-  الناتج عن تخفٌض معدل الضرٌبة   

 2,054  3,990مصروف الضرٌبة     

 

ومعدل  (5لسنة % 35% )30 معدل ضرٌبة الدخل الوطنٌة إجمالًمعدل الضرٌبة المطبق هو 
%. 5ضرٌبة الدخل المحلٌة 

 كذلك اإلفصاحتسوٌة رقمٌة بٌن متوسط معدل الضرٌبة الفعلً ومعدل الضرٌبة المطبق، مع 
.  احتساب المعدل المطبقأساسعن 

 6  سنة 5سنة 

        %    %  

  35.0  40.0معدل الضرٌبة المطبق      

: األثر الضرٌبً للمصروفات غٌر القابلة لبلقتطاع ألغراض الضرٌبة

 104  203تبرعات خٌرٌة       

  - 3.2غرامات التسبب فً تلوٌث البٌئة     

( 12.9)-     تؤثٌر تخفٌض معدل الضرٌبة على الضرائب المإجلة االفتتاحٌة 

مصروف الضرٌبة مقسوم على الربح )متوسط معدل الضرٌبة الفعلً 
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 23.5  45.5       (قبل الضرٌبة

 

ومعدل  (5لسنة % 35% )30معدل الضرٌبة المطبق هو إجمالً معدل ضرٌبة الدخل الوطنٌة 
%. 5ضرٌبة الدخل المحلٌة 
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الضرٌبة المطبقة بالمقارنة مع الفترة المحاسبٌة السابقة  (معدالت)شرح للتغٌرات فً معدل 
  (" د "81فقرة )

% 30إلى % 35، سنت الحكومة تغٌٌر فً معدل ضرٌبة الدخل من 6فً سنة 

بالنسبة لكل نوع من الفروق المإقتة وكل نوع من الخسائر الضرٌبٌة غٌر المستخدمة 
: والخصومات الضرٌبٌة غٌر المستخدمة

مبلغ الموجودات والمطلوبات الضرٌبٌة المإجلة المعترف بها فً المٌزانٌة العمومٌة لكل فترة 
. معروضة

مبلغ دخل الضرٌبة المإجل أو مصروف الضرٌبة المإجل المعترف بها فً قائمة الدخل لكل 
فترة معروضة، إذا لم ٌكن هذا واضحاً من التغٌرات فً المبالغ المعترف بها فً المٌزانٌة 

 (" ز "81فقرة )العمومٌة 

 

 6سنة   5سنة  

 10,322  9,720االستهبلك المعجل األغراض الضرٌبٌة  

مطلوبات منافع رعاٌة صحٌة قابلة لبلقتطاع ألغراض 
( 1,050) ( 800)الضرٌبة عند دفعها فقط 

تكالٌف تطوٌر منتج مقتطعة من الربح الضرٌبً فً سنوات 
-   100سابقة 

 10,573 -  التقٌٌم بعد طرح االستهبلك المتعلق بها إعادة

 19,845  9,020التزام ضرٌبً مإجل 

 

ٌتضح مبلغ الدخل الضرٌبً المإجل أو المصروف الضرٌبً المإجل فً قائمة : مبلحظة)
.  (الدخل للسنة الجارٌة من التغٌرات فً المبالغ المعترف بها فً المٌزانٌة العمومٌة
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اندماج األعمال - 3مثال 

 وتطفؤ 600من اسهم المنشؤة بكلفة % 100 تملكت منشؤة أ 5سنة  (ٌناٌر) كانون ثانً 1فً 
معدل الضرٌبة .   لغاٌات الضرٌبةاإلطفاء سنوات، وال ٌقتطع هذا 5المنشؤة أ الشهرة على مدى 

ومعدل الضرٌبة فً منطقة السلطة الضرٌبٌة % 30فً منطقة السلطة الضرٌبٌة للمنشؤة أ هو 
%. 40للمنشؤة ب هو 

باستثناء )تبٌن القائمة التالٌة القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات التً تملكتها المنشؤة أ 
، وقواعدها الضرٌبٌة كما هً فً المنطقة الضرٌبٌة (الموجودات والمطلوبات الضرٌبة المإجلة

: للمنشؤة ب والفروق المإقتة الناتجة

 
تكلفة 

 التملك 
القاعدة 

 الضرٌبٌة  
الفروق 
المإقتة 

 115  155  270ممتلكات ومصانع ومعدات 

-   210  210ذمم مدٌنة 

 50  124  174مخزون  

( 30) -  ( 30)مطلوبات منافع تقاعد 

-  ( 120) ( 120)ذمم دائنة 

القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات الممتلكة 
 135  369  504باستثناء الضرٌبة المإجلة 

 

 مقاصة بٌن األصل الضرٌبً المإجل الناشئ عن مطلوبات منافع التقاعد والمطلوبات إجراءتم 
 من 74أنظر الفقرة ) والمعدات والمخزون واإلنشاءاتالضرٌبٌة المإجلة الناشئة عن الممتلكات 

. (المعٌار

لذلك فان .   اقتطاع عن تكلفة الشهرة فً منقطة السلطة الضرٌبٌة للمنشؤة ببؤيال ٌسمح 
ولكن بموجب .  هً ال شًء (فً منطقة السلطة الضرٌبٌة للمنشؤة ب)القاعدة الضرٌبٌة للشهرة 

 التزام ضرٌبً مإجل للفرق المإقت بؤي ال تعترف (أ)من المعٌار، فان المنشؤة  (أ) 15الفقرة 
. الخاضع للضرٌبة المتعلق بالشهرة فً منطقة السلطة الضرٌبٌة للمنشؤة ب

وٌتكون المبلغ المسجل فً البٌانات المالٌة الموحدة للمنشؤة أ عن استثمارها فً المنشؤة ب مما 
: ٌلً

 القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة الممتلكة،
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 504      ما عدا الضرٌبة المإجلة 

( 54) %(    40×135)التزام ضرٌبً مإجل 

  450 القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة الممتلكة  

 150    (صافً من اإلطفاء بمقدار ال شًء)الشهرة 

  600 المبلغ المسجل       

بتارٌخ التملك كانت القاعدة الضرٌبٌة ، فً منطقة السلطة الضرٌبٌة للمنشاة أ عن استثمارها فً 
لذلك ال ٌوجد فرق مإقت فً منطقة السلطة الضرٌبٌة للمنشاة أ متعلق .  600مشاة ب هو 
.  باستثمارها

 (شاملة تعدٌبلت القٌمة العادلة عند التملك) تغٌرت حقوق المالكٌن فً المنشؤة ب 5خبلل سنة 
: كما ٌلً

 450 5 كانون ثانً سنة 1رصٌد فً 

 ناقصاً أرباح اسهم مستحقة 150ربح صافً بمبلغ ) 5ارباح مدورة لسنة 
( 80التوزٌع بمبلغ 

70 

 520 5 كانون أول سنة 31الرصٌد فً 

 

 ضرائب مستقطعة أو ضرائب أخرى ستتكبدها على أرباح أٌةتعترف المنشؤة أ بالتزام عن 
. 80األسهم المستحقة التحصٌل البالغة 

 ٌكون المبلغ المسجل الستثمار المنشؤة أ فً المنشؤة ب، باستثناء 5 كانون أول سنة 31فً 
: أرباح األسهم المستحقة التحصٌل كما ٌلً

 520صافً موجودات المنشؤة ب      

 120(   30 بمبلغ إطفاءصافٌة بعد طرح )شهرة 

 640 المبلغ المسجل      

 :  كما ٌل40ًالفرق المإقت المتعلق باستثمار المنشؤة أ هو   

  
 70المبلغ المتجمع لؤلرباح المدورة منذ التملك    
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 (30) المتجمع للشهرة      اإلطفاء

        40 

 لن تبٌع استثمارها فً المستقبل المنظور والمنشاة ب لن توزع أرباحها أنهاإذا قررت المنشؤة 
المدورة فً المستقبل المنظور، فلن ٌعترف بالتزام ضرٌبً مإجل بخصوص استثمار المنشؤة أ 

الحظ أن هذا االستثناء ٌنطبق على .  ( من المعٌار40 و 39أنظر الفقرتٌن )فً المنشؤة ب 
 المنشؤة الزمٌلة أرباحاالستثمار فً المنشؤة الزمٌلة فقط إذا كان هناك اتفاق ٌتطلب عدم توزٌع 

( 40) عن مبلغ باإلفصاحتقوم المنشؤة أ .  ( من المعٌار42أنظر الفقرة )فً المستقبل المنظور 
 .(من المعٌار" و "81أنظر الفقرة )كفرق مإقت الذي ال ٌعترف بؤٌة ضرٌبة مإجلة عنه 

 

 

 

 

 إذا كانت المنشؤة أ تتوقع أن تبٌع استثمارها فً المنشؤة ب أو كانت المنشؤة ب ستوزع أما
أرباحها المدورة فً المستقبل المنظور ، فعلى المنشؤة أ أن تعترف بالتزام ضرٌبً مإجل إلى 

الحد المتوقع النعكاس الفرق المإقت وٌعكس معدل الضرٌبة الطرٌقة التً تتوقعها المنشؤة أ فً 
كما تؤخذ المنشؤة أ الضرٌبة .  ( من المعٌار51أنظر الفقرة )استرداد المبلغ المسجل الستثمارها 

المإجلة أو تحملها إلى حقوق المالكٌن بالقدر الذي تكون فٌه الضرٌبة المإجلة ناتجة من فروق 
أنظر ) لحساب حقوق المالكٌن مباشرة آخذتترجمة العمبلت األجنبٌة التً سبق أن حملت أو 

: ، وتفصح المنشؤة أ بشكل مفصل عما ٌلً( من المعٌار61الفقرة 

. (من المعٌار (أ) 81فقرة ) مباشرة لحقوق المالكٌن أضٌفمبلغ الضرٌبة المإجلة الذي حمل أو 
و 

المبلغ المتبقً ألي فرق مإقت من غٌر المتوقع أن ٌنعكس فً المستقبل المنظور والذي بناء 
". من المعٌار" و "81الحظ فقرة )علٌه لم ٌعترف بضرٌبة مإجلة عنه 

األدوات المالٌة المركبة - 4مثال 

 4 كانون أول سنة 31 فً 1000حصلت منشؤة على قرض قابل للتحوٌل ال ٌحمل فائدة بمبلغ 
بناء على المعٌار المحاسبً الدولً الثانً . 8 كانون ثانً سنة 1ٌسدد بالقٌمة االسمٌة فً 

اإلفصاح والعرض، تصنف المنشؤة جزء االلتزام من األداة كالتزام : والثبلثون، األدوات المالٌة
 لجزء االلتزام فً 751حددت المنشؤة مبلغ أولً قدره .  وجزء حقوق المالكٌن كحقوق مالكٌن

الحقاً، اعترفت المنشؤة بالخصم .  لجزء حقوق المالكٌن249القرض القابل للتحوٌل ومبلغ 
على المبلغ المسجل كجزء التزام فً بداٌة % 10المفترض كمصروف فائدة بمعدل سنوي 

ال تسمح السلطات الضرٌبٌة للمنشاة بالمطالبة باي اقتطاع لقاء الخصم المفترض على . السنة
%. 40أن معدل الضرٌبة هو .  جزء االلتزام من القرض القابل للتحوٌل
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تكون الفروق المإقتة المتعلقة بجزء االلتزام وااللتزام الضرٌبً المإجل الناتج والمصروف 
: والدخل الضرٌبً المإجل كما ٌلً

 السنــــة

 

 7سنة   6سنة   5سنة   4سنة  

 1,000  909  826  751القٌمة المسجلة لجزء االلتزام 

 1,000  1,000  1,000  1,000القاعدة الضرٌبٌة  

-   91  174  249الفرق المإقت الخاضع للضرٌبة 

الرصٌد االفتتاحً اللتزام الضرٌبً 
 37  70  100 - % 40المإجل بمعدل 

-  -  -   100ضرٌبة مإجلة محملة لحقوق المالكٌن 

( 37) ( 33) ( 30) - ضرٌبً مإجل  (دخل)مصروف 

الرصٌد الختامً لبللتزام الضرٌبً 
-   37  70  100% 40المإجل بمعدل 

 

 

 

 بااللتزام 4 سنة أول كانون 31 من معٌار ، تعترف المنشؤة فً 23كما تم شرحه فً الفقرة 
الضرٌبً المإجل الناتج وذلك بتعدٌل المبلغ األوًل المسجل لجزء حقوق المالكٌن من االلتزام 

: لذلك تكون المبالغ المعترف بها فً ذلك التارٌخ كما ٌلً. القابل للتحوٌل

 751  جزء االلتزام    

  100  التزام ضرٌبً مإجل   

 149  ( 100 – 249 )ةجزء حقوق الملكً

       1,000 
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الحظ )ٌعترف بالتغٌرات البلحقة فً االلتزام الضرٌبً المإجل فً قائمة الدخل كدخل ضرٌبً 
: لذلك تكون قائمة الدخل للمنشاة كما ٌلً. ( من المعٌار23فقرة 

السنــــة 

 7سنة   6سنة   5سنة   4سنة  

 91  83  75 -  (خصم مفترض)مصروف فائدة 

( 37) ( 33) ( 30) -  (دخل)ضرٌبة مإجلة 

  --- 45  50  54 

 


