
 

 

 2015المعدل ( 24)معيار المحاسبة المصرى رقم  
 ضرائب الدخل

 
 هدف المعيار

 
فى المحاسبة عن  و يتمثل الموضوع الرئيسىتحديد المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل.  إلىهذا المعيار  هدفي

 الضرائب الجارية والمستقبلية لـ: اآلثار المترتبة علىكيفية المحاسبة عن  فى ضرائب الدخل
 قائمة المركز المالى فى  كما تظهر)االلتزامات(  لألصول الدفتريةللقيم  أو السداد( المستقبليسترداد )اال (أ)

  .منشأة لل

 .للمنشأة بها فى القوائم المالية تم االعتراف فى الفترة الجارية والتى  األخرى واألحداث العمليات )ب( و  

القيمة الدفترية  تسوية أواسترداد  هو توقع المنشأةقوائم المالية فى الااللتزام  أو باألصلاالعتراف  إن أحد شروط
لألصل أو االلتزام  الدفتريةتسوية القيمة  أواسترداد يترتب على  أنكان من المتوقع  إذاف ، لذلك األصل أو االلتزام

 فإن المعيار، ية آثار ضريبالتسوية  أواالسترداد  لهذا مما لو لم يكنقل أ أوكبر أفى المستقبل سداد ضرائب 
 .ةمحدود اتاستثناءالضريبى المؤجل( مع  األصلعترف بااللتزام الضريبى المؤجل ) ت أن المنشأةيتطلب من 

تم المحاسبة التى تبنفس الطريقة  األخرى واألحداثللعمليات  تتم المحاسبة لآلثار الضريبية أنهذا المعيار يتطلب 
يتم االعتراف بها فى  التى  األخرى واألحداث العملياتولذلك فان  ، األخرى واألحداث تلك العملياتلنفس  بها

)قائمة األرباح أو الخسائرباآلثار الضريبية المرتبطة بها فى  يتم األعتراف )قائمة الدخل( األرباح أو الخسائر
ما فى بنود إر )خارج األرباح أو الخسائيتم االعتراف بها التى األخرى  . أما العمليات و األحداثأيضا   الدخل(

خارج األرباح أيضا   مباشرة  فيتم االعتراف بآثارها الضريبية الدخل الشامل األخرى أو مباشرة فى حقوق الملكية ( 
 ينبغى أن يؤثر األعمالتجميع  عندوااللتزامات الضريبية المؤجلة  باألصولاالعتراف فإن وبالمثل  ،أو الخسائر

القيمة العادلة فى  فى أية قيمة تزيد عن حصة المشترىفى أو  األعمالع جميتفى قيمة الشهرة التى تنشأ من 
 أيضا  هذا المعيار و يتناول  ،األعمالتجميع  زيادتها عن تكلفة المحتمل الشركة المقتناه و  التزاماتو  أصول
ى الخصم الحق ف أوالضريبية غير المستخدمة  ئة عن الخسائرــلة الناشـالضريبية المؤجباألصول تراف ــاالع

عن المعلومات ذات الصلة  واإلفصاحعرض ضرائب الدخل بالقوائم المالية طريقة و  غير المستخدم  الضريبى*
 بضرائب الدخل.

 
 

______________________________________________________________________ 
من االستثمارات من الضريبة المستحقة على ربح  خصم الضريبة المستحقة على الدخل هىصور الحق فى الخصم الضريبى  أهم* 

 المنشأة المستثمرة .
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 نطاق المعيار
 .هذا المعيار فى المحاسبة عن ضرائب الدخل يطبق -1
 
الربح على  تفرضألغراض هذا المعيار تتضمن ضرائب الدخل كل الضرائب المحلية واألجنبية التى  -2

التى بع ضرائب دخل أخرى مثل الضرائب المخصومة عند المنضرائب الدخل تتضمن  ، كما الضريبى
 على توزيعاتها للمنشأة الخاضعة للضريبة.المشروعات المشتركة  وأالشقيقة  وأالشركات التابعة  سددتها

 
 ملغاة .  -3
 

 (     12رقم ) المصرىمعيار المحاسبة  راجععلى المعالجة المحاسبية للمنح الحكومية )هذا المعيار ال ينطبق  -4
)        ( أو المزايا الضريبية لالستثمار"عن المساعدات الحكوميةالمحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح  "

ن هذا المعيار يطبق إفومع ذلك  . المال المستثمر( رأسمقدار  مثال  ى خصم ضريبى معين يعادل الحق ف
 .لالستثمار زايا الضريبيةمالالمنح أو  تلكالتى قد تنشأ عن مثل  المؤقتةعلى الفروق 

 

 تعريفات
 
 :بالمعنى المذكور قرين كل منهاالمصطلحات التالية فى هذا المعيار تستخدم  -5

 الضرائب. عبءخسارة الفترة قبل خصم  أو: هو ربح أو الخسارة المحاسبيةالربح 
التى  و القواعد ع الضريبىللتشريطبقًا   المحدد الفترةخسارة( هو ربح )(: الربح الضريبى )الخسارة الضريبية

 . )تسترد( على أساسه ضرائب الدخل تسددتضعها اإلدارة الضريبية و الذى 
خسارة الفترة  أوالتى تدخل فى تحديد صافى ربح  اإلجماليةهو القيمة :الضريبى )الضرائب المستردة( العبء

 والضريبة المؤجلة.الجارية المتعلقة بالضريبة و 
 )الخسارة الضريبى  المرتبطة بصافى الربح (االستردادالمستحقة السداد )مة الضرائب : هى قيالضريبة الجارية

 للفترة. (الضريبية
فى الفترات المستقبلية والمرتبطة  التى يستحق سدادها:هى قيمة ضرائب الدخل االلتزامات الضريبية المؤجلة

 بفروق ضريبية مؤقتة.
   فى الفترات المستقبلية فيما يتعلق بـ: لتى يستحق استردادها اهى قيمة الضرائب : الضريبية المؤجلة األصول

 )أى القابلة للخصم من الربح الضريبى فى الفترات المستقبلية(. الفروق المؤقتة المخصومة)ا( 
 .للفترات التالية المرحلة و الخسائر الضريبية غير المستخدمةو )ب( 

 .فترات التالية لل المرحلو  غير المستخدم *الخصم الضريبى )ج(و 
 

______________________________________________________________________ 
 األجنبية على دخل تحقق فى الخارج من الضريبة المحلية على نفس الدخل.خصم الضريبة  هىصور الخصم الضريبى  أهم* 
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 واألساس قائمة المركز المالىمات فى االلتزا وأ لألصول الدفتريةالقيمة  بين:هى الفروق المؤقتةالفروق 
  و تتمثل الفروق المؤقتة إما فى : ،لهذه األصول أو االلتزامات  الضريبى

يترتب عليها أرباح خاضعة هى الفروق المؤقتة التى سوف  و :خاضعة للضريبة فروق مؤقتة (أ)
عندما يتم  وذلك ةفى الفترات المستقبلي ()الخسارة الضريبية الضريبى  تحديد الربح عند للضريبة 

  أو تسوية القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام .         استرداد
التى سوف يترتب عليها خصومات تخفض مقدار الفروق المؤقتة  وهى : فروق مؤقتة قابلة للخصم)ب( أو 

يتم استرداد أو تسوية عندما وذلك فى الفترات المستقبلية  الربح الضريبى )الخسارة الضريبية(
 القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام .

 .األصل أو االلتزام لألغراض الضريبية  المتعلقة بهذاهو القيمة :  األساس الضريبى لألصل أو االلتزام
 

           ( المستردة عن الفترة الضريبةالضرائب الجارى ) عبء( يتكون من الضريبة المستردةالضريبى ) العبء -6
 الضريبى المؤجل(. اإليرادؤجل )الضريبى الم و العبء

 

 األساس الضريبى 
تحديد األرباح الضريبية ل) أى   ةاألساس الضريبى ألصل ما هو القيمة التى سوف تخصم لألغراض الضريبي -7

 الدفتريةلقيمة االقتصادية الخاضعة للضريبة التى ستتدفق أو ترد للمنشأة استردادا  لمزايا المقابل المستقبلية( 
 لهذا األصل األساس الضريبى ن إخاضعة للضريبة، ف غيرإذا كانت هذه المزايا االقتصادية أما  ،لألصل

 .للقيمة الدفترية يكون مساويا  
 :أمثلة
الفترة الجارية  من تكلفة اآللة خصما  من إيرادات 30تم إهالك الضريبية  لألغراضو  ، 100 آلةتكلفة   -1

عند  يخصمأو إما كإهالك فى الفترات المستقبلية،  لهذه اآللةالمتبقية  التكلفةسوف تخصم والفترات السابقة و 
 التصرف فى أية أرباح من  و اآللة للضريبةالمتولد بواسطة  اإليراد و سوف يخضع ، التصرف فى اآللة

  يتم خصمها لألغراض الضريبية  التصرف فيها سوف منأية خسائر ، كما أن  أيضا  للضريبة تخضع ساآللة 
 .70 لهذه اآللةاألساس الضريبى ذلك يكون  وعلى

 

على  بينما يتم المحاسبة الضريبية للفوائد المحصلة 100 التحصيل مستحقة  الدفترية للفوائدالقيمة تبلغ   -2
 .ا  األساس الضريبى للفوائد المستحقة صفر يكون  على ذلك و   ،األساس النقدى

 

 الضريبى  الربح بهؤالء العمالء ضمنالمرتبطة  اإليرادات تم إدراج قدو ،  100تبلغ القيمة الدفترية للعمالء   -3
 .100الضريبى للعمالء هو  األساسلك يكون ذوعلى  . (الضريبية )الخسارة

 

و ال تخضع هذه التوزيعات  100من الشركات التابعة لتحصيل اتوزيعات مستحقة للتبلغ القيمة الدفترية  -4
 االقتصادية )أى اإليرادات( لذلكالمنافع  يتم خصمها مقابل ية لهذا األصلالدفتر القيمة  نإحيث و  ،للضريبة

 .100يكون  التحصيل الضريبى للتوزيعات مستحقة األساسن فإ
 

آثار يترتب عليه لن ن تحصيل هذا القرض ، وحيث إ 100 للمنشأةتبلغ القيمة الدفترية لقرض مستحق  -5
   .100 هولقرض لهذا االضريبى  األساس، لذلك يكون  ضريبية
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سوف تخصم تتعلق بهذا االلتزام  مبالغ يةأ افى قيمته الدفترية مخصوما  منهالضريبى لاللتزام  األساسيتمثل  -8

يكون أساسه الضريبى قيمته مقدما   المحصل إليرادوبالنسبة ل ،ستقبلية الضريبية فى الفترات الم ألغراضل
 يكون خاضعا  للضريبة مستقبال  .  لنيراد الدفترية مخصوما  منها أى مبلغ من هذا اإل

 :أمثلة
المصروفات المرتبطة بها فإذا كانت . 100 الدفتريةقيمتها  مصروفات مستحقة ةااللتزامات المتداولتتضمن -1

الضريبى للمصروفات المستحقة  ساس، لذلك يكون األ نقدى أساسضريبية على ال ألغراضلسوف تخصم 
 .ا  صفر 

 

الفوائد  إيراداتفإذا كانت  ،100 دفتريةتها القيمتبلغ  مقدما  محصلة فوائد  إيراداتمات المتداولة االلتزاتتضمن  -2
 .ا  مقدما  صفر للفوائد المحصلة الضريبى  األساسلذلك يكون  نقدى أساسعلى  اتم المحاسبة الضريبية عليهت

 

المصروفات المرتبطة بها قد إذا كانت ف .100 دفتريةااللتزامات المتداولة مصروفات مستحقة بقيمة تتضمن  -3
 .100المستحقة الضريبى للمصروفات  األساس، لذلك يكون  ضريبيةلألغراض التم خصمها بالفعل 

 

والجزاءات والغرامات ال يتم .  100 دفتريةااللتزامات المتداولة جزاءات وغرامات مستحقة بقيمة تتضمن  -4
 . 100لجزاءات المستحقة الضريبى للغرامات وا اساألسلذلك يكون  ،الضريبية لألغراضخصمها 

، سداد القرض لن يكون له اثر ضريبى فإذا كان .  100المنشأة تبلغ القيمة الدفترية لقرض مستحق على  -5
 .100الضريبى للقرض  األساسلذلك يكون 

 
على  ،المركز المالى فى قائمةوالتزامات  كأصولضريبى لكن ال يتم االعتراف بها  أساسا بعض البنود له -9

يتم االعتراف بها كمصروف عند تحديد الربح المحاسبى عن الفترة التى حملت  األبحاثسبيل المثال: تكاليف 
لفرق بين يعتبر او  ،فترة الحقةفى  إال ة( الضريبيالخسارة)بخصمها عند تحديد الربح ولكن ال يسمح  عليها

 ، بخصمها فى فترات مستقبلية اإلدارة الضريبية التى ستسمح لقيمة طبقا  لالضريبى لتكاليف البحث  األساس
 وبين قيمتها الدفترية البالغة صفرا  فرقا  مؤقتا  يترتب عليه أصال  ضريبيا  مؤجال  . 

 
فى االعتبار  نأخذ أننه من المفيد حينه، فإ ظاهرا  فى االلتزام أو لألصلالضريبى  األساسعندما ال يكون -10

 وهو: الذى بنى عليه هذا المعيار األساسىالمبدأ 
الضريبى المؤجل عندما ( األصلبااللتزام ) تعترف ) فيما عدا بعض الحاالت االستثنائية(أن  المنشأة على
مما  (قلأ)اكبر سداد ضرائب  إلىفى المستقبل االلتزام  أو لألصل الدفترية  القيمة تحصيل أو سداد يؤدى

  .ضريبية ا  ل أو السداد ليس له آثار كان هذا التحصيكان يمكن سداده إذا 
 
 . ملغاة -11
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 الضريبية الجارية األصولبو الجارية   تراف بااللتزامات الضريبيةاالع
 

أما إذا  ،كالتزام لم يتم سدادها بعدالسابقة والتى والفترات  الحاليةللفترة الجارية  الضرائب يتم االعتراف ب -12
 نوالفترات السابقة تزيد عن القيمة المستحقة ع الحاليةل فى الفترة التى تم سدادها بالفع الضرائب كانت

 كأصل.الزيادة بهذه  يتم االعترافف هذه الفترات
 

السترداد ضرائب جارية  للخلف الرجوع بها التى يمكنالمتعلقة بالخسارة الضريبية  الميزةيتم االعتراف ب -13
 .كأصلفترات سابقة فترة أو  عن

 
لفترة سابقة فإن اعتراف المنشأة بميزة االسترداد  الجاريةالضريبة الضريبية فى استرداد  الخسارةعندما تستخدم -14

يمكن  وأنهحقق تنه من المرجح أن هذه الميزة ستأ يعتمد علىالتى حدثت فيها الخسارة كأصل فى الفترة 
 .يعتمد عليها بدرجةقياسها 

 
 ل الضريبية المؤجلةواألصببااللتزامات الضريبية المؤجلة و االعتراف 

  الخاضعة للضريبة المؤقتةالفروق 
فيما عدا  التى ينتظر خضوعها للضريبة االلتزام الضريبى المؤجل لجميع الفروق المؤقتةيتم االعتراف ب -15

 ما يلى :
 بالشهرة . األولىاالعتراف  )أ(

 التى: للعمليةااللتزام  أو ألصلبا األولىاالعتراف  (ب )أو  
 .األعمالع لتجمي ليست (1)
 .الضريبى )الخسارة الضريبية( الربح  على و الال تؤثر على صافى الربح المحاسبى  ( 2)و

فروع وشركات شقيقة و حصص فى و استثمارات فى شركات تابعة ب المرتبطةالفروق المؤقتة  نإف و مع ذلك
 .""39"لفقرة لطبقاً  بها كالتزام ضريبى مؤجل يتم االعترافمشروعات مشتركة 

 
 أو عوائد فى شكل منافع استردادهاأن قيمته الدفترية سوف يتم  باألصلاالعتراف  من المفترض عند -16

على أساسه  لألصل الدفتريةالقيمة  تزيدعندما و  ،فى الفترات المستقبلية للمنشأةاقتصادية سوف تتدفق 
يمة التى سوف يسمح بخصمها الق عنسوف تزيد  الخاضعة للضريبةقيمة المنافع االقتصادية إن ف الضريبى

بسداد ضرائب الدخل عن االلتزام يمثل و ،  خاضعا  للضريبة مؤقتا   ا  فرق يمثلهذا الفرق و  ،الضريبية ألغراضل
ينعكس ، لألصل الدفتريةالقيمة وعندما تسترد المنشأة  ،مؤجال   ا  ضريبيا  فى الفترات المستقبلية التزام هذا الفرق

من  خارجةمنافع اقتصادية لينتظر أن يترتب عليه تدفق   ربح ضريبىلمنشأة كالفرق المؤقت ويظهر لدى ا
المعيار يتطلب االعتراف بكافة االلتزامات الضريبية المؤجلة إن هذا فى شكل سداد للضريبة. ولذلك ف المنشأة

 ."39"، "15"باستثناء الحاالت التى تم ذكرها فى الفقرات 
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 :مثال
 .%25 و سعر الضريبة 90الضريبية  لألغراض اإلهالك. مجمع 100 تريةو قيمته الدف 150تكلفته  أصل

----------------------------------------------------------------- 
الدفترية والسترداد القيمة ( 90الضريبى  اإلهالكتكلفة ناقصا  مجمع  150) 60هو  لألصلالضريبى  األساس

 أهالك ستقوم بخصم  هاولكن 100 يا  قدرهضريب ا  تحقق ربح أن شأةعلى المن ، يجب100 لألصل و قدرها 
( عند %25 × 40)=  10دخل قيمتها  ضريبةقوم بسداد فإن المنشأة ست. وبالتبعية فقط  60ضريبى قيمته 
هو  60لهذا األصل  الضريبى واألساس 100 لألصل الدفترية. والفرق بين القيمة لألصل الدفتريةاسترداد القيمة 

تمثل قيمة ( %25 × 40)=  10 قدره عترف بالتزام ضريبى مؤجلت فعلى المنشأة أن. ولذلك 40 قدره مؤقت فرق
 .خالل فترة استرداد القيمة الدفترية لألصل هاالتى سوف تسدد ضرائب الدخل

 
ضمينها يتم تبينما  إيرادات أو مصروفات  للفترة  بعض الفروق المؤقتة عند تضمين الربح المحاسبىتنشأ  -17

أو فروق عدم  الفروق الزمنيةعادة باسم  تعرفمثل هذه الفروق  ،مختلفة فترةالربح الضريبى فى ألغراض 
فروقا  مؤقتة خاضعة للضرائب و بالتالى يترتب . وفيما يلى أمثلة على هذا النوع من الفروق والتى تنشئ التزامن
 :مؤجلة التزامات ضريبية  عليها
اإلهالك المستخدم فى تحديد صافى الربح الضريبى )الخسارة الضريبية( عن  اإلهالك قد يختلف (أ) 

 الدفتريةالفرق بين القيمة  ويكون الفرق المؤقت الناتج عن ذلك هو  ،المستخدم فى تحديد الربح المحاسبى
كل الخصومات المتعلقة  منهاناقصا  له والذى يتمثل فى تكلفته األصلية الضريبى  واألساس لألصل

و ينشأ  ،والفترات السابقة الحالية لفترةلالضريبى  الربحعند تحديد  بخصمها ضريبيا  المسموح و  صلباأل
أما إذا ) فرق مؤقت خاضع للضريبة يترتب عليه التزام ضريبى مؤجل إذا كان اإلهالك الضريبى معجال  

 لأصنتج عنه للخصم وي قابل مؤقتق المحاسبى، فينشأ فر  اإلهالكمن  أبطأالضريبى  اإلهالك كان
 ضريبى مؤجل(.

ألغراض ولكن  .تكلفة التطوير وتستهلك على مدار فترات مستقبلية لتحديد الربح المحاسبى قد ترسمل( ب)و
 ألنهالضريبى صفرا   أساسهامثل هذه التكلفة يكون  .الضرائب قد تخصم فى نفس الفترة التى نشأت فيها 

الفرق  يتمثل فىو يترتب على ذلك فرق مؤقت  ،دوثهافى نفس فترة ح قد تم خصمها من الربح الضريبى
 بين القيمة الدفترية لتكلفة التطوير و بين أساسها الضريبى الذى يبلغ صفرا  فى هذه الحالة .

 

 يضا  عندما:أ المؤقتةالفروق تنشأ  -18
طبقا  لمعيار  قيمها العادلة على أساس توااللتزاماألصول اعلى  األعمالجميع تتكلفة يتم توزيع    )أ( 

الفقرة  راجعالضريبية ) لألغراضمماثلة تسويات  عمل تميال ولكن  (29المحاسبة المصرى رقم )
"19".) 

 (."20"الفقرة  راجعالضريبية ) لألغراض مماثلة تسوياتوال يتم عمل  يعاد تقييم األصول   )ب(أو 
 "(.21" الفقرة راجع)  األعمالالشهرة عند تجميع  أتنش   )ج(أو 
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مثلما يحدث عندما  ةيقيمته الدفترية األولعن  مختلفا   نشأتهعند  التزام أو ألصلالضريبى  األساسيكون  )د(و أ
 "(.33" ، "22" الفقرتين راجع) بأصولمنح حكومية غير خاضعة للضريبة مرتبطة  على المنشأة تحصل

مشروعات  حصص فى أوشركات شقيقة  أوفروع  أولالستثمارات فى شركات تابعة  الدفتريةالقيمة تكون  )هـ(أو
 (."45" إلى "38"الفقرات من  راجع) االستثمارات لهذه الضريبى األساسعن  ةمشتركة مختلف

 
 

 األعمالتجميع 
 على تجميع األعمال عمليةفى تكلفة االستحواذ أو االقتناء  يتم توزيعمع وجود بعض اإلستثناءات المحدودة  -19

ال يتم الفروق المؤقتة عندما تنشأ و أو االقتناء. االستحواذالعادلة فى تاريخ  لقيمتها للوصول لتزامات االو  صولاأل
لتتفق مع قيمتها الدفترية المعدلة أو إذا تم تعديل األسس  لتزاماتاالو  ألصولتعديل األسس الضريبية لتلك ا

يظل  ولكنصل إلى قيمته العادلة لت ألصل الدفتريةاد القيمة تز على سبيل المثال: عندما  ،الضريبية بقيم مختلفة 
 خاضع للضريبة ويترتب عليه نه ينشأ فرق مؤقتالمالك السابق، فإلهذا األصل بتكلفته لدى الضريبى  األساس

 ."(66به الشهرة ) راجع الفقرة " تتأثر مؤجلضريبى  زامتال
 

 بالقيمة العادلة المدرجة األصول
 تقييمها بقيمة إعادة أوالعادلة  بقيمتهان تثبت معينة بأ ألصول المصريةمعايير المحاسبة بعض  تسمح -20

 .(المصرى الخاص "باألدوات المالية "معيار المحاسبة  راجع)
التشريع الضريبى بإعادة تقييم األصل أو تقييمه طبقا  للقيمة العادلة بما يؤثر على الربح أو  وعندما يسمح

       الضريبى لألصل يعدل ليتفق مع قيمته الدفترية المعدلةفإن األساس  ،الخسارة الضريبية للفترة الجارية 
 أما إذا كان التشريع الضريبى ال يأخذ بالقيمة المعدلة لألصل فى الفترة ،وبالتالى ال ينتج عنها فروق مؤقتة 

مة بين القي و يؤدى ذلك إلى فرق مؤقت ،فإن األساس الضريبى لألصل ال يتم تعديله  التى أعيد فيها التقييم
يترتب عليه التزام أو أصل ضريبى مؤجل و تسرى هذه القاعدة  الدفترية المعدلة لألصل وبين أساسه الضريبى

 حتى إذا :
الدفترية قيمة ففى هذه الحالة سوف يتم استرداد ال .األصلهذا  المنشأة التصرف فىيكن فى نية  لم (أ)

المسموح به اإلهالك يزيد عن قيمة  وهذا سيولد دخال  ضريبيا  من خالل االستخدام  لألصل المعدلة
 .الضريبية فى الفترات المستقبلية ألغراضل

أصول  اقتناءتم تأجيل الضريبة على األرباح الرأسمالية بسبب استخدام حصيلة التصرف فى األصل فى أو )ب( 
خالل ففى هذه الحالة سينتهى األمر بسداد الضريبة إما عند بيع تلك األصول المثيلة أو من  ،مثيلة

 استخدامها . 

 
 
 
 

 الشهرة
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 زيادة )أ( عن )ب( أدناه :تقاس الشهرة الناتجة عن تجميع األعمال على أساس  -21
 إجمالى : (أ)

( والذى يتطلب عادة القيمة العادلة 29لمعيار  المحاسبة المصرى رقم ) المقابل المحول مقاسا  طبقا   (1)
 فى تاريخ األستحواذ .

 (.29سيطرة فى المنشأة المستحوذ عليها طبقا  لمعيار المحاسبة المصرى رقم )محقوق غير الال( قيمة 2و)      
القيمة العادلة فى تاريخ األستحواذ لحقوق ملكية المنشأة المستحوذة ، ( فى تجميع األعمال على مراحل 3و)      

 والتى كانت تحتفظ بها فى المنشأة المستحوذ عليها .
 ا فى تاريخ األستحواذ مقاسة طبقا  ا واإللتزامات التى تم اإللتزام بهصافى قيمة األصول المستحوذ عليه  (ب)

  .(29لمعيار المحاسبة المصرى رقم )
أو تخفيض قيمة الشهرة خصما  من الربح الخاضع للضريبة  باستهالكالتشريع الضريبى  وعندما ال يسمح

فرق ى ذلك من الناحية النظرية و يترتب عل ،يصبح األساس الضريبى للشهرة فى هذه الحالة يساوى صفرا  
إال أن هذا المعيار ال يسمح بإثبات  ،االعتراف بها  دللضريبة يعادل القيمة الدفترية للشهرة عن مؤقت خاضع

االلتزام الضريبى المؤجل المترتب على هذا الفرق المؤقت ألن الشهرة ال يعاد قياسها إال كقيمة باقية ) عندما 
 هرة ولن يحمل على قائمة الدخل قيمة الش سيرفع منااللتزام الضريبى المؤجل تنتهى أو تضمحل( و إثبات 

اإلنخفاض الالحق فى إلتزام ضريبى مؤجل لم يتم االعتراف به نظرا  لنشأته من االعتراف األولى  -أ21
.  ")أ(15"رة للشهرة يعامل على إنه قد نشأ من االعتراف األولى للشهرة وبالتالى ال يتم االعتراف به طبقا  للفق

لها أساس ضريبى صفر فإن  100فعلى سبيل المثال إذا أعترفت منشأة فى عملية تجميع أعمال بشهرة بمبلغ 
ذا أعترفت المنشأة الحقا  15الفقرة " )أ(" تمنع المنشأة من االعتراف باإللتزام الضريبى المؤجل الناتج . وا 

 100الفرق المؤقت الضريبى المتعلق بالشهرة من  ينخفض مبلغ 20بخسارة إضمحالل فى هذه الشهرة بمبلغ 
وينتج عن ذلك إنخفاض فى قيمة اإللتزام الضريبى المؤجل غير المعترف به . ويعامل اإلنخفاض  80إلى 

فى قيمة اإللتزام الضريبى المؤجل غير المعترف به على أنه متعلق باالعتراف األولى للشهرة وبالتالى ال 
 )أ(" .15للفقرة "يجوز األعترف به طبقا  

مع هذا فإن اإللتزامات الضريبية المؤجلة عن فروق ضريبية مؤقتة يتم االعتراف بها فى حدود عدم  -ب21
نشأتها من االعتراف األولى للشهرة . فعلى سبيل المثال إذا اعترفت منشأة فى عملية تجميع أعمال بشهرة 

واذ . فى هذه سنويا  أعتبارا  من سنة االستح %20مسموح بخصمها لألغراض الضريبية بسعر  100بمبلغ 
فى نهاية سنة االستحواذ .  80عند االعتراف األولى و  100الحالة يكون األساس الضريبى للشهرة هو مبلغ 

ينشأ فرق ضريبى مؤقت  100فإذا ظلت القيمة الدفترية للشهرة فى نهاية سنة االستحواذ بدون تغيير بمبلغ 
السنة . وحيث أن الفرق الضريبى المؤقت ال يتعلق باالعتراف األولى للشهرة ، يتم فى نهاية تلك  20بمبلغ 

 االعتراف باإللتزام الضريبى المؤجل الناتج عن ذلك .
الشهرة وفق نسبة محددة كما فى حالة الشهرة الناتجة عن تجميع  باستهالكالتشريع الضريبى  وعند سماح

ذلك إلى فرق مؤقت خاضع  فسيؤدىدون تغيير فى الدفاتر المحاسبية األعمال بينما تكلفة هذه الشهرة باقية 
 للضريبة و يترتب عليه التزام ضريبى مؤجل .
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 التزامب أو بأصل االعتراف األولى
أو من  ا  كان جزء إذا: وكمثال على ذلك  التزام،  أو األولى بأصلاالعتراف عند الفرق المؤقت قد ينشأ  -22

 الضريبية. لألغراضخصمه ب يسمحلن  ألصلاتكلفة  إجمالى
 لألصل األولىاالعتراف  إلى أدتالتى  العمليةهذا الفرق على طبيعة  لمعالجة مثلالمحاسبى  األسلوبيعتمد 

 كاآلتى : أو لإللتزام
 أوؤثر فى قيمة الشهرة ، وهذا  ي  بأى التزام أو أصل ضريبى مؤجل تعترف المنشأة األعمالتجميع  عند (أ)

 االلتزاماتفى صافى القيمة العادلة لألصول و  حصة المستحوذيزيد عن تكلفة فى المبلغ الذى 
 "( .19فقرة "ال راجع)المستحوذ عليها 

 أصل أوالتزام  تعترف المنشأة بأىالربح الضريبى،  وأالربح المحاسبى ى من أ فى  العملية أثرت إذا (ب)
فى األرباح  الناتج عن ذلك لمؤجلالضريبى ا اإليرادب أوالمصروف بعترف وت متعلق بها ضريبى مؤجل

 (."59"الفقرة  راجع) (بقائمة الدخلالخسائر ) وأ

كل من الربح المحاسبى و الربح الضريبى عند ولم تؤثر فى  أعمالتجميع عملية  العمليةلم تكن  إذا (ج)
األصل بأو فإن هذا المعيار ال يسمح للمنشأة باالعتراف بااللتزام  ، االلتزام أواالعتراف األولى باألصل 

االلتزام أو فيما بعد عندما يحدث تعديل فى بالضريبى المؤجل سواء عند االعتراف األولى باألصل أو 
فى شركات  باالستثماروال يستثنى من هذه القاعدة إال الفروق المؤقتة المتعلقة  ،االلتزام  أوقيمة األصل 
يترتب عليها من التزام أو أصل والحصص فى مشروعات مشتركة وما  شقيقةركات شو  تابعة وفروع 
 "(.24" و "15) راجع الفقرتين "  ضريبى مؤجل

 
 

 "ج22"مثال يوضح الفقرة 
 بقيمةو تتخلص منه فى النهاية  سنوات 5 البالغ خالل عمره االنتاجى 1000 نوى منشأة استخدام أصل تكلفتهت

غراض الضريبية. لألاألصل  إهالكصم و ال يسمح بخ ، %20سعر الضريبة علما  بأن  ،ا  صفر تخريدية قدرها 
 أية خسائر رأسمالية.ال يتم خصم ن األرباح الرأسمالية لن تخضع للضريبة و فإ التخلص من األصلعند و 

و ال  ،200عليه  وتدفع ضريبة 1000 المنشأة دخال  ضريبيا  قدرهحقق تلألصل س الدفتريةالقيمة  عندما تسترد
 .لألصل األولىألنه ناتج من االعتراف  200المؤجل البالغ بااللتزام الضريبى ة أتعترف المنش

        . 160ضريبة عليه تسدد  800و تحقق دخال  ضريبيا  قدره  ،800لألصل  تكون القيمة الدفترية السنة التاليةفى 
 .األولى لألصلألنه ناشئ من االعتراف  160بااللتزام الضريبى المؤجل البالغ  و ال تعترف المنشأة 

 
المالية المركبة  يقوم مصدر األداة، " المالية: العرض األدوات" (25رقم ) المصرىطبقا  لمعيار المحاسبة  -23

بحقوق الملكية و الجزء المرتبط كالتزام  االلتزام المرتبط باألداة المالية بتبويب)مثال السندات القابلة للتحويل( 
 كجزء منها .

ولذلك  ينشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة ، االلتزام شقعن  منفصال   لكيةحقوق الم األولى بشقاالعتراف  عندو 
االلتزام بأن تعترف  المنشأة على وبالتالى  ،يسرى على هذه الحالة ال  "ب15"فى الفقرة الوارد فاالستثناء 
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 الدفترية تحمل مباشرة على القيمة الضريبة المؤجلةإن ف أ" 61"طبقا  للفقرة و . المترتب عليها الضريبى المؤجل
يتم االعتراف  قيمة االلتزام الضريبى المؤجلالتغييرات الالحقة فى فإن  "58"طبقا  للفقرة و حقوق الملكية.  لشق

 يراد( ضريبى مؤجل.إكمصروف )بها فى قائمة الدخل 
 

 الفروق المؤقتة القابلة للخصم
المدى الذى  إلىالقابلة للخصم الضريبى المؤجل لكل الفروق الضريبية المؤقتة  األصليتم االعتراف ب-24

 الضريبى األصل كنما لم يللخصم  الفرق المؤقت القابلالربح الضريبى كاف لمقابلة يكون فيه  أنيتوقع 
 :االعتراف األولى بأصل أو التزام نع اً ناشئ المؤجل

 . أعمالتجميع  تمثلال  فى عملية)أ( 
بح المحاسبى و الربح الضريبى )الخسارة ر فى كل من ال و )ب( فى تاريخ نشأة العملية لم يكن لها تأثير     

 الضريبية(.
فى شركات تابعة أو فروع أو  االستثمارلفروق المؤقتة القابلة للخصم الناتجة عن ل فبالنسبةو مع ذلك 

 االعتراف باألصل الضريبى المؤجل المترتب عليها فيتمو حصص فى مشروعات مشتركة أشركات شقيقة 
 .""44"طبقاً للفقرة 

 
فى الفترات المستقبلية من خالل تدفقات خارجة  تسدد قيمته الدفتريةأن بالتزام من الطبيعى عند االعتراف   -25

قيمتها أو كل  منها ا  جزء ، فإن المنشأةعندما تتدفق الموارد خارج و  ،قتصاديةاالمنافع ال ذات المنشأةمن موارد 
فى مثل هذه  ،التى تم االعتراف فيها بااللتزام للفترةحقة خصم عند تحديد الربح الضريبى فى فترة القد ي

ضريبى مؤجل  ويترتب عليه أصل ،الضريبى وأساسهلاللتزام  الدفتريةبين القيمة  ينشأ فرق مؤقتالحاالت، 
االلتزام أو  يسمح بخصمفى الفترات المستقبلية عندما  استردادها أو توفيرهاالتى سيتم يتعلق بضرائب الدخل 

أساسه قل من أ ما ألصل الدفتريةكانت القيمة  إذاعند تحديد الربح الضريبى. وبالمثل،  ن االلتزام جزء م
أو توفيرها يتم استردادها س التى الدخلضريبى مؤجل يتعلق بضرائب  أصل الضريبى فإن الفرق يترتب عليه

 فى الفترات المستقبلية.
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 مثال
لألغراض  خصم تكلفة الضمان لن يتم بينماضمان منتج. تحقة لكتكلفة مس 100التزام قيمته بمنشأة  اعترفت
 .%20سعر الضريبة  و كان .ات المتعلقة بضمان المنتج بسداد المطالب المنشأةتقوم إال عندما  الضريبية

------------------------------------------------------------------ 
الضريبية  لألغراضناقصا  القيمة التى سوف يتم خصمها  100 فتريةالدالضريبى لاللتزام صفر )القيمة  األساس

خفض فإن المنشأة سوف ت،  دفتريةالة تعند سداد االلتزام بقيمو فى الفترات المستقبلية(.  االلتزامفيما يتعلق بهذا 
 =20 وبالتبعية سوف تخفض الضرائب المسددة فى المستقبل بمبلغ 100الضريبى فى المستقبل بمبلغ  الربح

 قدره للخصم فرقا  مؤقتا  قابال  الضريبى صفر يكون  واألساس 100ة ـ(. الفرق بين القيمة الدفتري20% × 100)
 أنمن المتوقع يكون  أن( بشرط %20 × 100) = 20 بأصل ضريبى مؤجل قدره المنشأة ولذلك تعترف. 100

 التخفيض فى سداد الضريبة. ةيكفى لمقابلصافى ربح ضريبى فى الفترات المستقبلية المنشأة حقق ت
 

 :أصول ضريبية مؤجلة لفروق مؤقتة قابلة للخصم يترتب عليهاأمثلة وفيما يلى -26
 ولكنها العاملمقابل الخدمة المؤداة من  المحاسبىقد تخصم عند تحديد الربح  التقاعدتكلفة مزايا  (أ)

 أو ت تمويل صندوق التقاعدالشتراكاالمنشأة  عند سداد  إماالربح الضريبى تخصم ألغراض تحديد 
فرق مؤقت نتيجة لذلك  ينشأو  ،للتقاعد  إحالتهعند  للعاملمباشرة  تسدد المنشأة مزايا التقاعدعندما 

و يترتب على هذا الفرق  ،ا  صفر عادة ما يكون و أساسه الضريبى الذى لاللتزام  الدفتريةبين القيمة 
فى صورة  للمنشأةقتصادية سوف تتدفق االافع منالن أصل ضريبى مؤجل ألللخصم المؤقت القابل 

 .للعامل مزايا التقاعد قيمةأو االشتراكات للصندوق خصم من الربح الضريبى عند سداد 
مع وجود بعض اإلستثناءات المحدودة يتم االعتراف بتكاليف األبحاث كمصروف لتحديد الربح  (ب)

ال يكون مسموحا  خصمها فى تحديد الربح  المحاسبى وذلك فى الفترة التى تم تكبدها فيها إال أنه قد
الضريبى لتكاليف  األساسالضريبى ) الخسارة الضريبية ( إال فى فترات مقبلة ، فإن الفرق بين 

األبحاث المتمثلة فى المبلغ الذى ستسمح مصلحة الضرائب من خصمه خالل الفترات المقبلة وبين 
 ينتج عن أصل ضريبى مؤجل . مؤقت القيمة الدفترية والبالغة صفر يتم معالجته كفرق

قيمها العادلة فى  المحددة على أساس وااللتزامات  األصولعلى  األعمالتجميع ( يتم توزيع تكلفة ج )
 خصم التكلفة المتعلقة بهولكن ال يتم  االستحواذعند  بااللتزامعندما يعترف و  .تجميع األعمالتاريخ 

ضريبى  أصل يترتب عليهقابل للخصم  مؤقتفرق ينشأ قة، فترة الح إال فىتحديد الربح الضريبى  فى
قل من أ ألصل مستحوذ عليهيضا  عندما تكون القيمة العادلة أضريبى مؤجل  أصلكما ينشأ مؤجل. 
 .("66"الفقرة  راجعالضريبية المؤجلة فى الشهرة ) األصول تؤثرالحالتين،  كلتافى و الضريبى.  أساسه

الضريبية  لألغراض مقابلة تسوية إجراءيعاد تقييمها بدون  أوقيمة العادلة بالقد تثبت  األصولبعض  (د )
 لألصلالضريبى  األساسكان  إذاعن ذلك فرق مؤقت قابل للخصم  نشأ و ي  (."20"الفقرة  راجع)

 .الدفتريةيزيد على القيمة 
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د الربح الضريبى فى تحدي فىالقابلة للخصم  المؤقتةالفروق  يسمح ضريبيا  بخصمعلى العكس عندما  -27
 المنشأة إلىتتدفق  التخفيضات فى الضرائب المسددة المتمثلة فى المنافع االقتصادية  فإن ،المستقبليةالفترات 

ولذلك ال يجوز للمنشأة أن تعترف  ،الخصوماتة تلك مقابللة تكفى يهناك أرباح ضريب بشرط أن تكون
مرجح بأن األرباح الضريبية سوف تكون كافية  احتمالباألصول الضريبية المؤجلة إال عندما يكون هناك 

 لمقابلة الفروق المؤقتة القابلة للخصم .
 
تكون األرباح الضريبية متوقع توفيرها إلستخدامها فى الفرق المؤقت المسموح بخصمه عندما يكون هناك   -28

ة للضريبة والمتوقع ردها فروق ضريبية مؤقتة كافية متعلقة بنفس مصلحة الضرائب وبنفس المنشأة الخاضع
 فى :
 وح بخصمه.فى نفس الفترة التى من المتوقع فيها رد الفرق المؤقت المسم  (أ)

  مؤجل. فى الفترات التى من الممكن فيها ترحيل الخسائر الضريبية الناتجة من أصل ضريبى (ب)

الفرق الضريبى نشأ فيها  فى مثل هذه الحاالت يتم االعتراف باألصل الضريبى المؤجل فى الفترة التى
 .المؤقت

 
إذا كان من المتوقع أن تكون األرباح  الضريبية المستقبلية غير كافية لمقابلة الفروق المؤقتة الخاضعة  -29

األخذ فى االعتبار أى فروق مؤقتة قابلة للخصم من الربح الضريبى فينبغى االعتراف بالفروق  بعدللضريبة 
 ،ريبية المتوقعة و تكوين األصول الضريبية المؤجلة على هذا األساسالمؤقتة الخاضعة فى حدود األرباح الض

إال أنه قد يمكن عن طريق التخطيط الضريبى زيادة الربح الضريبى المستقبلى بما يسمح باستيعاب كامل أو 
وبالمثل قد يمكن عن طريق التخطيط الضريبى زيادة  ،قدر أكبر من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة 

ى الخصم أو الحق ف الضريبية المرحلة ائرالخسكامل أو قدر أكبر من  الستيعابح الضريبية المستقبلية األربا
"(. و يعتمد التخطيط الضريبى على التشريع 34" و "33" الفقرتينجع أيضا  الضريبى غير المستخدم ) را

 هتتيحومن أمثلة ما  ،ريبى من فرص زيادة الربح الض يتيحه هذا التشريعمما  االستفادةالضريبى السارى و 
 بعض التشريعات الضريبية فى هذا المجال ما يلى :

عادة استئجار بعض األصول التى ارتفعت قيمتها السوقية دون أن يقابل هذا االرتفاع تعديل بالزيادة  -       بيع وا 
 فى أساسها الضريبى .

 .يدر دخال  خاضعا  للضريبة هبدال  منر  استثمار آخغير خاضع للضريبة و شراء  دخال  بيع أصل يدر  -    
 
 

 .ملغاة  -30
 
 

 ملغاة. -31
 

 .ملغاة -32
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 الشهرة 
إذا كان الرصيد الدفترى للشهرة الناتجة عن تجميع أعمال أقل من أساسها الضريبى فإن الفرق يؤدى إلى  –أ 32

األولى للشهرة كجزء من  ظهور أصل ضريبى مؤجل . ويتم االعتراف باألصل الضريبى المؤجل من األعتراف
عن تجميع األعمال إلى المدى الذى يتوقع فيه أن الربح الضريبى سيتحقق والذى سيتم عن طريقه  المحاسبة

 للخصم . القابلأستخدام الفرق المؤقت 
 

 التزامب أوأصل ب األولىاالعتراف 
 قيمة األصول ، خصم بأحداألولى الحاالت التى ينشأ عنها أصل ضريبى مؤجل عند االعتراف  من بين -33

للوصول إلى قيمته الدفترية  دون أن  امن قيمة األصل المرتبطة بهمنحة حكومية غير خاضعة للضريبة 
 ،أى أساسه الضريبى، لألغراض الضريبية لتحديد قيمة األصل القابلة لإلهالك  مماثال   ا  يقابل ذلك خصم

نشأة فرق مؤقت قابل و يترتب على ذلك  الضريبى أساسه تكون القيمة الدفترية لألصل أقل من  وعندئذ
 للخصم.

و        كذلك قد تعامل المنح الحكومية محاسبيا  كإيراد مؤجل و ينشأ عن ذلك فرق بين هذا اإليراد المؤجل 
 أساسه الضريبى البالغ صفرا  ، و يترتب على ذلك أيضا  فرق مؤقت قابل للخصم.

ستتبعها المنشأة فى عرض األصل المرتبط بمنحة حكومية فإنه ال يتم  و أيا كانت الطريقة المحاسبية التى
 ".22للسبب الموضح فى الفقرة " المترتب على ذلك االعتراف باألصل الضريبى المؤجل

 

 
 الضريبية المرحلة و الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم الخسائر 

نشأة أصل ضريبى صم الضريبى غير المستخدم يترتب على الخسائر الضريبية المرحلة و الحق فى الخ -34
فى المستقبل يكون كافيًا  ضريبى يتم االعتراف به إلى المدى الذى يكون فيه من المرجح تحقق ربح مؤجل

 لمقابلة تلك الخسائر المرحلة و الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم .
 

الضريبية والحق فى ن ترحيل الخسائر ع الناشئالضريبى المؤجل  باألصلاالعتراف  القواعد التى تحكم  -35
ن ع الناشئالضريبى المؤجل  باألصلاالعتراف  هى نفسها التى تحكمير المستخدم الخصم الضريبى غ

الربح  أندليال  قويا  على  يمثل مرحلةوجود خسائر ضريبية  نإف ومع ذلكالفروق المؤقتة القابلة للخصم. 
 ال يجب أنحديثة خسائر  التى يكون لديها المنشأة ن فإولذلك  ،متاحا   الضريبى فى المستقبل قد ال يكون

عن الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم  أو عن تلك الخسائر الناشئالضريبى المؤجل  باألصلعترف ت
بان  مقنعة أخرى أدلة من ايكون لديه ما أو إال فى حدود ما يكون لديها من فروق مؤقتة خاضعة للضريبة 

 .المستخدمغير  الحق فى الخصم الضريبى أو المرحلة  لمقابلة الخسائر كافيا  ح الضريبى سوف يكون الرب
و بيان األدلة الضريبى المؤجل  األصل عن قيمة اإلفصاحتطلب  "82"الفقرة فإن  فى مثل هذه الحاالت و 

 التى تؤيد االعتراف به .
 



 معيار المحاسبة المصرى رقم )24( المعدل 2015

14 - 24 

أو الحق فى الخصم  المرحلةالضريبية  بلة الخسائرمقال كافوجود ربح ضريبى  احتمال مدىعند تقدير  -36
 التالية : الشروط المنشأةتدرس الضريبى غير المستخدم 

مؤقتة خاضعة للضريبة يترتب عليها مبالغ خاضعة للضريبة كافية فروق  ما إذا كان يتوفر للمنشأة )أ( 
 قوطها بالتقادم .لمقابلة الخسائر المرحلة و الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم قبل س

الحق  أو المرحلة الخسائر الستيعابكافية  أرباح ضريبية  أن يتوفر للمنشأة  المرجح)ب( ما إذا كان من و 
 .فى الخصم الضريبى غير المستخدم قبل سقوطها بالتقادم 

 .تكرارها المرجحمحددة من غير  أسبابمن نتجت قد  المرحلةالخسائر الضريبية  إذا كانت ماج( )و   
لتحقيق ربح  استغاللهايمكن للمنشأة ( "29"الفقرة  راجعلتخطيط الضريبى )ت هناك فرص لما إذا كان )د(و   

 . بالخسائر المرحلة و الحق الضريبى غير المستخدم  لالستفادةضريبى خالل الفترة المتاحة 
وجود ربح ضريبى ر المحتمل كان من غي إذافى حالة ما ال يجوز للمنشأة االعتراف باألصل الضريبى المؤجل و 

 أو الحق فى الخصم الضريبى غير المستخدم. المرحلة لمواجهة الخسائر كاف
 

 الضريبية المؤجلة غير المعترف بها األصولتقدير  إعادة
 نهاية كل فترة مالية تاريخ فىاألصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها  موقف تقوم المنشأة بإعادة تقدير -37

 المرجح معهمن  أصبحالمدى الذى  إلى تعترف بها من قبلالتى لم الضريبية المؤجلة  باألصولوتعترف 
فى  التحسنعلى سبيل المثال:  ،المؤجل الضريبى األصل باستيعاب قيمةربح ضريبى يسمح وجود مستقبال  

لمقابلة األصل قبل على توليد ربح ضريبى كاف فى المست  قدرة المنشأة احتمالزيد من يتجارية قد الظروف ال
تقييم  تعيد المنشأةعندما  خرآ. مثال "34" أو "24"الضريبى المؤجل وفق المعايير الموضحة فى الفقرة 

 (."68" و "67" راجع الفقرتينالتواريخ التالية ) أو األعمالالضريبية المؤجلة فى تاريخ تجميع  األصول
 

 المشروعات المشتركةو قيقة االستثمارات فى شركات تابعة والفروع والشركات الش
 
الشركات  وأالفروع  وألالستثمارات فى الشركات التابعة  الدفتريةلفروق المؤقتة عندما تصبح القيمة ا تنشأ -38

لذلك الذى يكون غالبا  بالتكلفة(  الضريبى ) األساسمختلفة عن  المشتركة المشروعاتالحصص فى و أالشقيقة 
 من الظروف المختلفة. على سبيل المثال:  عددتنشأ فى  قده الفروق مثل هذ ،الحصة االستثمار أو تلك

 لشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة.لدى اغير موزعة  أرباحوجود  )أ( 
 .والشركات التابعة قائمة فى دول مختلفة  األمفروق تقييم العملة عندما تكون الشركة  و)ب( 

 .سترداديةاال هتلتعادل قيمفى شركة شقيقة  لالستثمارالدفترية ة القيم تخفيض ج(و)
االستثمار فى القوائم  المتعلقة بذلكعن الفروق المؤقتة  قد تختلف الفروق المؤقتة فى القوائم المالية المجمعةو 

 إعادة بقيمأو  ةبالتكلف لةالمستق تثبت االستثمار فى قوائمها المالية األمكانت الشركة  إذا األمللشركة  المستقلةالمالية 
 التقييم.
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 المرتبطة الخاضعة للضريبة بااللتزام الضريبى المؤجل لجميع الفروق المؤقتة أن تعترفالمنشأة  على-39
مشروعات المشتركة فيما الالحصص فى  الشركات الشقيقة و االستثمارات فى الشركات التابعة والفروع وب

 الشرطين التاليين:فر فيها كال االتى يتو  عدا الحاالت
الفروق  عكسيتحكم فى توقيت  أنعلى  اً صاحب الحصة قادر  أو المستثمر وأ األمالشركة )أ( أن تكون 

 .المؤقتة
 فى المستقبل المنظور. تعكسالفروق المؤقتة لن  أن أن يكون من المرجح و )ب( 

 

على التحكم  قادرةتكون  فهى بهذاتابعة، فى شركتها ال األرباح تتحكم فى سياسة توزيع األمالشركة  كانت إذا -40
الناشئة  المؤقتةاالستثمار )بما فى ذلك الفروق  المرتبطة بهذاالفروق المؤقتة  استردادأو  عكسفى توقيت 

ذلك،  إلى باإلضافة(. األجنبيةلعمالت لفروق تقييم  أيةمن  يضا  أغير الموزعة ولكن  األرباحليس فقط من 
ولذلك  ،الفروق المؤقتة عكستسدد عند  أن يمكنتحديد قيمة ضريبة الدخل التى  عادةنه من غير العملى إف

بااللتزام  ال تعترف  فإنهافى المستقبل المنظور أرباح شركتها التابعة  عدم توزيع األمالشركة  تقررعندما 
 ويطبق نفس األمر على االستثمارات فى الفروع. ،الضريبى المؤجل

 
رقم المصرى معيار المحاسبة  راجع) التعاملبعملة النقدية غير  ذات الطبيعة  تلتزامااألصول واال يتم قياس -41

بعملة أخرى الخسارة الضريبية  أوالربح  إذا حددف(. "العمالت األجنبيةصرف  أسعارفى تغيرات ال آثار" (13)
 (العملة األجنبية كتلبنفس  النقديةغير ذات الطبيعة  وااللتزامات لألصولالضريبى  األساسحدد )ومن ثم، 

فإن التغيرات فى أسعار الصرف ينشأ عنها فروق مؤقتة و يترتب عليها االعتراف بالتزام أو أصل ضريبى 
الفقرة  راجع)و الخسائر           إدراج مثل هذه الضريبة المؤجلة فى األرباح"( و يتم 24مؤجل ) وفقا  للفقرة "

"58".) 
 

له بتحديد يسمح  وعادة ال يكون فى وضع الشركة تلك يسيطر على أنشقيقة المستثمر فى شركة يستطيع  ال -42
فى المستقبل  أرباح الشركة الشقيقة عدم توزيعب هناك إتفاق يقضى فإذا لم يكن ولذلك ،توزيع أرباحهاسياسة 

عة الخاض الفروق المؤقتة عن الناشئبااللتزام الضريبى المؤجل  االعترافالمستثمر يكون على المنظور، 
غير قادر على  المستثمر فى بعض الحاالت، قد يكونو  ستثمار فى الشركة الشقيقة.االب للضريبة المتعلقة

أن ستطيع ي هاالستثمار فى الشركة الشقيقة، ولكن ةتم استرداد تكلف إذاتدفع  أنالتى يمكن تحديد قيمة الضريبة 
 .أدنى ا  مبلغ معين يمثل حدتزيد عن  أوسوف تساوى  أنها يحدد

 .على أساس هذا المبلغااللتزام الضريبى المؤجل فى مثل هذه الحاالت  يتم قياس 
 

د وتحد األرباح عادة عملية توزيعالمشروع المشترك أصحاب الحصص فى  بين  االتفاقاتأو  تنظم الترتيبات -43
عندما و  . منهم ددة مح أغلبية أوكل الشركاء  موافقةتتطلب  المتعلقة بتوزيع األرباحالقرارات ما إذا كانت 

فى  توزيع أرباحيتم  من المنتظر أن توزيع األرباح بحيث ال يكونعلى التحكم فى  ا  قادر  صاحب الحصةيكون 
 الضريبى المؤجل. مبااللتزانه ال يعترف المستقبل المنظور، فإ
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من االستثمارات فى الضريبى المؤجل لكل الفروق المؤقتة القابلة للخصم الناشئة  باألصل تعترف المنشأة -44
 الذىالمدى  إلىالمشروعات المشتركة  حصص الملكية فى الشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة و

 :المرجح فيهيكون من 
 .فى المستقبل المنظور تصبح مقبولة ضريبياً كخصومات( ىتعكس ) أالفروق المؤقتة سوف  )أ( أن

 ه الفروق المؤقتة.ذتخدامه لهيمكن اس مستقباًل ضريبى  ربح وجود و )ب(  
 

ة المرتبطباألصل الضريبى المؤجل للفروق الضريبية المؤقتة القابلة للخصم  يتم االعترافما إذا كان  رلتقري -45
من  المشروعات المشتركةالحصص فى  االستثمارات فى الشركات التابعة والفروع والشركات الشقيقة وب

 ."28" الفقرةفى  الواردة اتاإلرشاد تعتمد المنشأة على عدمه
 

 القياس
 

 هاوالفترات السابقة بالقيمة المتوقع سداد الحالية للفترة الجاريةالضريبية  )األصول( االلتزاماتتقاس قيم -46
فى تاريخ  الساريةقوانين الضرائب( و الضرائب ) أسعار، باستخدام اإلدارة الضريبيةإلى )استردادها من( 

 .نهاية الفترة المالية
 

فى  أن تكون مطبقةالمتوقع  الضرائب أسعار باستخدامالضريبية المؤجلة  توااللتزاما األصوليتم قياس  -47
 الضرائب أسعارب استرشاداً سدد خاللها الضرائب بالزيادة ت أو يتحقق خاللها الوفر الضريبىالتى الفترة 

 .سبيلها ألن تصدر ىأو ف نهاية الفترة الماليةت حتى تاريخ التى صدر )وقوانين الضرائب( 
 

)وقوانين  الضرائب أسعارباستخدام والمؤجلة  الجارية وااللتزامات الضريبية األصول قياسعادة يتم  -48
  .إصدارها فعال  ( التى تم الضرائب

 
فى حالة أستخدام أسعار ضريبية بنظام الشرائح يتم قياس األصول واإللتزامات الضريبية بإستخدام متوسط   -49

ة( خالل الفترات التى من المتوقع يالذى من المتوقع تطبيقه على الربح الضريبى ) الخسارة الضريباألسعار 
 أن يتم فيها عكس الفروق المؤقتة.

 
 ملغاة-50
 

يتوقع أن الضريبية التى  اآلثارااللتزامات الضريبية المؤجلة  األصول و قياس عمليةتعكس يجب أن -51
 يتم بها سالتى  طريقةعن ال نهاية الفترة الماليةفى تاريخ  المنشأةتحدث مستقباًل على أساس توقعات 

 ألصولها والتزاماتها. الدفتريةأو سداد القيمة  استرداد
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 ملغاة. -أ51
 ملغاة. -ب51
 

 ملغاة.-52
 

 . إلى قيمتها الحاليةو االلتزامات الضريبية المؤجلة خصم األصولال يتم -53
 

لتوقيت جدولة زمنية  يعتمد عليهابدرجة ألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة ل تحديد القيمة الحالية يتطلب-54
ة أو معقدة بصورة الجدولة غير عمليمثل هذه الحاالت تكون  نه فى معظموحيث إ ،كل فرق مؤقت تسوية

  .الية إلى قيمتها الح ألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلةا خصم يتمنه من غير المناسب أن كبيرة. ولذلك فإ
 

حتى إذا كانت هذه القيمة الدفترية االلتزام.  أو لألصل الدفتريةالقيمة  إلىالمؤقتة بالرجوع الفروق تتحدد -55
معيار المحاسبة  راجع) العاملينمزايا مقابل  لتزامات االفى حالة  محسوبة على أساس القيمة الحالية ، كما 

 .( (38)المصرى رقم 
 

 الدفترية القيمة  و يتم تخفيض ،نهاية كل فترة مالية الضريبى فى تاريخ لألصل دفتريةالالقيمة مراجعة  يتم-56
  باستيعابالضريبى المستقبلى الربح  أن يسمح صبح من غير المحتمليعندما الضريبى المؤجل  لألصل
لسابقة و يلغى هذا التخفيض ليعود األصل الضريبى المؤجل لقيمته ا .أو جزء منه الضريبى المؤجل األصل

 ربح ضريبى كاف لمقابلة األصل الضريبى المؤجل . عندما يصبح من المرجح أن يتحقق

 

 االعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة
 
بها بنفس الطريقة التى تتم الحدث  أو للعمليةالضريبة الجارية والمؤجلة المتعلقة ب اآلثار المحاسبة عنتتم -57

 هذا المبدأ. تتناولالتى  ( "ج68"إلى  "58" من الفقرات)راجع . حدث المحاسبة عن تلك العملية أو ذلك ال
 
 

 البنود التى يعترف بها فى األرباح أو الخسائر
فيما  ، و تدرج فى ربح أو خسارة الفترةكمصروف  أو كإيرادالمؤجلة  و بالضريبةلضريبة الجارية يعترف با-58

 من: الضريبةعدا الحاالت التى تنشأ فيها 
خارج األرباح أو الخسائر سواء فى  – فترة مختلفة فى فى نفس الفترة أو - يعترف به ة أو حدثعملي )أ(

 (."65"إلى  "أ61"من الفقرات  راجع) مباشرة حقوق الملكية ضمن أو األخرى قائمة الدخل الشامل
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 (."68 إلى "66" من الفقرات راجعتجميع األعمال ) أو )ب(  
 

الربح المحاسبى  ضمن المصروف أو اإليراد يدرجالضريبية المؤجلة عندما  صولواألمعظم االلتزامات تنشأ -59
فى مثل هذه الحاالت الربح الضريبى )الخسارة الضريبية( فى فترة مختلفة. حساب يدخل فى  بينمافى فترة 
 : عندمامن أمثلة ذلك الضريبة المؤجلة فى قائمة الدخل. ب يعترف

طبقا   استحقاق زمنى أساسضمن الربح المحاسبى على   ستثماراتااللتوزيعات من ايتم إدراج )أ( 
على ( الضريبية الخسارة  )الربح الضريبى تدرج فى قد  بينما (11المصرى رقم ) لمعيار المحاسبة

 . مختلفأساس 
ويجرى  ،( 23رقم ) المصرىتكلفة األصول غير الملموسة طبقا  لمعيار المحاسبة تتم رسملة  )ب(

 . عند إنفاقها فى حين قد تخصم لألغراض الضريبية األرباح أو الخسائر فىاستهالكها 
 

مقدار  حدوث تغيير فى على الرغم من عدم لألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة  الدفتريةالقيمة د تتغير ق-60
 على سبيل المثال من: هذا يحدث يمكن أن و،المتعلقة بها الفروق المؤقتة

 الضرائب أو قوانين الضرائب. راأسعالتغير فى  )أ( 
 األصل الضريبى المؤجل. لقيمة ةاستيعاب األرباح الضريبية المستقبليإمكانية مدى إعادة تقييم  )ب(
 .األصل ةالسترداد قيمالتغير فى األسلوب المتوقع  )ج(

إلى حقوق  ا ما لم تكن مرتبطة ببنود سبق تحميلها أو إضافتهالضريبة المؤجلة فى قائمة الدخل بيعترف و  
 (."63"الفقرة  )راجعالملكية. 

 
 البنود التى يعترف بها خارج األرباح أو الخسائر

 ملغاة  -61
 

تم االعتراف ببنود كانت تتعلق  إذا يعترف بالضرائب الجارية والضرائب المؤجلة خارج األرباح أو الخسائر -أ61
وبالتالى فإن الضرائب الجارية  .و الخسائرخارج األرباح أ – فترة مختلفة فى أوفى نفس الفترة  - بها

 والضرائب المؤجلة والمتعلقة ببنود تم االعتراف بها فى نفس الفترة أو فى فترة مختلفة :
 .اآلخرفى الدخل الشامل  بهايتم األعتراف اآلخر فى الدخل الشامل  (أ)

 مباشرة فى حقوق الملكية يتم األعتراف بها مباشرة فى حقوق الملكية. (ب)
 

 ومن  .اآلخريعترف بها فى الدخل الشامل بأن لبنود محددة  المصريةمعايير المحاسبة أو تسمح طلب تت -62
 ما يلى:هذه البنود  أمثلة
 . ملغاة )أ( 
 ملغاة. )ب(
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مصرى معيار المحاسبة ال اجعر ) لألنشطة األجنبيةفروق تقييم العملة الناشئة من ترجمة القوائم المالية  )ج(
 .( (13رقم )

 لغاة .م )د(
معايير المحاسبة المصرية لبنود محددة أن تضاف أو تحمل مباشرة على حقوق الملكية  أو تسمح تتطلب -أ62

 ومن أمثلة هذه البنود ما يلى :
تسوية الرصيد اإلفتتاحى لألرباح المرحلة الناتجة عن التغيير فى سياسة محاسبية تم تطبيقها بأثر رجعى  (أ)

 ((.5لمحاسبة المصرى رقم )أو بتصحيح خطأ ) راجع معيار ا

 "( .23راف األولى لمكون حقوق ملكية فى أداه مالية مركبة ) راجع فقرة "تالمبالغ الناتجة عن األع (ب)
 

المرتبطة  كل من الضريبة الجارية و الضريبة المؤجلةتحديد قيمة   االستثنائيةقد يصعب فى بعض الحاالت -63
 على سبيل المثال عندما:هذه الحالة قد توجد و لكية. المحملة على حقوق الم أوبالبنود المضافة 

سيطبق على مكون  الذىكون من الصعب تحديد السعر هناك أسعار ضريبة دخل تدريجية وي يكون  (أ)
 محدد من الربح المحاسبى ) الخسارة المحاسبية( التى تم فرض الضريبة عليه .

التزام ضريبى مؤجل  أو أصلالمؤثرة فى  األخرىالضريبية  األحكام أوالتغير فى سعر الضريبة يكون  (ب)
 .سبق االعتراف به خارج األرباح أو الخسائر( ببند كليا  أو جزئيا  مرتبط )

الضريبى المؤجل  االعتراف بأصل ضريبى مؤجل أو أنه يجب تخفيضه و يكون األصل المنشأة تقرر )ج(
 .الخسائراألعتراف به خارج األرباح أو جزء منه( ببند سبق  أو)كله  متعلقا  

حقوق الملكية  علىحملت  أو أضيفتالضرائب الجارية والمؤجلة المتعلقة ببنود  تحدد فى مثل هذه الحاالت
 أكثرتكون   أخرى طريقة أية باتباع أو  للمنشأةلضرائب الجارية والمؤجلة مقبول ل توزيع نسبى  على أساس

 فى مثل هذه الظروف. للتوزيعمناسبة 
 
 .  ملغاة. -64

 
 التقييم المحاسبى بإعادةالتقييم هذه متعلقة  إعادةو تكون ضريبية ال ألغراضل األصلتقييم  إعادةندما يتم ع -65

 إعادة التقييم المحاسبى من  الضريبية لكل اآلثارإن ف ،  فترة مستقبليةل أوسابقة  فترةلهذا األصل فى 
فى الفترات التى حدثت  اآلخرالشامل الدخل  فىيتم األعتراف بها لألصل  الضريبى ألساسفى اوالتسوية 

فى فترة سابقة أو تقييم محاسبى  بإعادةالضريبية غير مرتبطة  لألغراضالتقييم  إعادةكانت   أما إذا ،فيها
 .األرباح أو الخسائرفى الضريبية  اآلثاريعترف بفمستقبلية ، فترة 

قد يتطلب منها استقطاع جزء من تلك التوزيعات عندما تقوم المنشأة بإجراء توزيعات أرباح أسهم لمساهميها  -أ65
كضريبة عن المساهمين ، ويتم تحميل هذا المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع للسلطات الضريبية على حقوق 

 الملكية كجزء من أرباح األسهم .
 

 األعمالن تجميع عالضريبة المؤجلة الناتجة 
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طبقا  لمعيار و  ،األعمالتجميع  عند الفروق المؤقتة   ج" ،قد تنشأ26" و"19" كما هو موضح بالفقرتين-66
المدى  إلىالضريبية المؤجلة ) األصولب تعترف المنشأة، " األعمالتجميع "( 29المصرى رقم ) المحاسبة

والتزامات  كأصولااللتزامات الضريبية المؤجلة  أو( "24"فى الفقرة الموضحة االعتراف بمعايير الذى يفى 
 .االستحواذمحددة فى تاريخ 

فى الزيادة فى حصة المستحوذ  أوالمؤجلة تؤثر فى الشهرة  الضريبيةوااللتزامات  األصولهذه فإن وبالتبعية 
 أ"15" للفقرةطبقا  هذا  فمع و . واذ ستحااللتزامات المحددة عن تكلفة اال فى القيمة العادلة لصافى األصول و

األولى بالشهرة إذا كان التشريع االعتراف  عنؤجلة الناشئة بااللتزامات الضريبية الم ال تعترف المنشأة ، 
 .الضريبى ال يعترف أصال  بإهالك الشهرة أو تخفيض قيمتها

 
قد فإن توقعات استرداد األصل الضريبى المؤجل الناشئ قبل األستحواذ قد تتغير و  األعمالكنتيجة لتجميع -67

 ،الضريبى المؤجل غير المعترف به قبل تجميع األعمال األصل يسترد المستحوذ أنه من المحتمل أن  عتبري
الربح  خصما  من المرحلةالضريبية الخسائر  استخدامعلى  ا  قادر  قد يصبح المستحوذعلى سبيل المثال 
باألصل الضريبى المستحوذ . فى مثل هذه الحاالت، يعترف للمنشأة المستحوذ عليهاالضريبى المستقبلى 

يأخذ المستحوذ هذا األصل الضريبى فى ولذلك ال  .األعمالتجميع  ى تكلفةيحمله علولكن ال المؤجل 
 المنشأةوالتزامات  ألصولالقيمة العادلة  صافى فى هتالزيادة فى حص أوالشهرة قيمة عند تحديد  الحسبان

 . االستحواذتكلفة  المستحوذ عليها عن 
 

لمترتب على الخسائر الضريبية المرحلة أو غير عندما ال تتحقق شروط االعتراف باألصل الضريبى المؤجل ا-68
 تعترف المنشأةولكن تتحقق تلك الشروط فى تاريخ الحق ، لفروق المؤقتة عند تجميع األعمال ذلك من ا

 المستحوذ عليه والذى سيتحقق بعد تجميع األعمال كاآلتى :باألصل الضريبى المؤجل 
تحوذ عليها خالل الفترة لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة يتم أستخدام المزايا الضريبية المؤجلة المس)أ( 

المتعلقة بهذا االستحواذ . فإذا كان الرصيد الدفترى للشهرة يساوى صفرا  يتم االعتراف بأى مبلغ متبقى 
 . من المزايا الضريبية المؤجلة فى األرباح أو الخسائر 

            لمستحوذ عليها األخرى فى األرباح أو الخسائريتم االعتراف بكل المزايا الضريبية المؤجلة او )ب(     
 ) أو خارج األرباح أو الخسائر إذا تطلب هذا المعيار ذلك(.

 
 

 معامالت المدفوعات المبنية على أسهم  عنالضريبة الجارية والمؤجلة الناتجة 
للضريبة( متعلق بمزايا اضع قابل للخصم عند تحديد الربح الخقد يستحق للمنشأة خصم ضريبى ) أى مبلغ  -أ68

مبلغ  يختلفوقد . ت بأسهم أو بخيارات أسهم أو بأية أدوات أخرى فى حقوق ملكية المنشأة عاملين دفع
الخصم الضريبى عن مصروف المزايا المتراكم ذو الصلة وقد ينشأ فى فترة مالية الحقة . فعلى سبيل المثال 

حصل عليها كمقابل لخيارات األسهم الموظفين التى تات قد تعترف المنشأة بمصروف معين إلستهالك خدم
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( وال تحصل على خصم ضريبى حتى تتم ممارسة خيارات 39الممنوحة وفقا  لمعيار المحاسبة المصرى رقم )
 األسهم مع قياس الخصم الضريبى على أساس سعر أسهم المنشأة فى تاريخ ممارسة الحق .

 
)ب(" من هذا المعيار ، يكون 26" و "9تمت مناقشتها فى الفقرتين "فيما يتعلق بتكاليف البحث التى  -ب68

الفرق بين األساس الضريبى لخدمات الموظفين التى تم الحصول عليها حتى تاريخه ) المبلغ الذى تسمح به 
السلطات الضريبية كخصم فى الفترات المستقبلية ( والمبلغ المسجل بقيمة صفر هو فرق مؤقت قابل للخصم 

ذا لم يكن المبلغ الذى ستسمح به السلطات الضريبية كخصم فى الفترات  ضريبى مؤجل أصل  ىليؤدى إ . وا 
تقديره على أساس المعلومات المتوفرة فى نهاية الفترة . على فينبغى المستقبلية غير معلوم فى نهاية الفترة ، 

الفترات المستقبلية يعتمد على  سبيل المثال، إذا كان المبلغ الذى ستسمح به السلطات الضريبية كخصم فى
سعر أسهم المنشأة فى تاريخ مستقبلى ، فإن قياس الفرق المؤقت القابل للخصم ينبغى أن يرتكز على سعر 

 أسهم المنشأة فى نهاية الفترة .
 

)أ(" يمكن أن يختلف مبلغ الخصم الضريبى ) أو الخصم الضريبى 68رة "قكما هو مالحظ فى الف -ج68
)ب(" عن مصروف المزايا التراكمى ذو الصلة . وتقتضى 68مقدر ، الذى يتم قياسه وفقا  للفقرة "المستقبلى ال

ندماجهما فى هذا " من 58الفقرة " المعيار ضرورة األعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة كدخل أو مصروف وا 
 الضريبة من :  اتنشأ فيه إال فى الحدود التىربح أو خسارة الفترة 

 أو فى فترة مختلفة خارج الربح أو الخسارة . الفترةحدث يتم االعتراف به فى نفس معاملة أو  (أ)

 أو)ب( من إندماج األعمال .    
ذا تجاوز مبلغ الخصم الضريبى ) أو الخصم الضريبى المستقبلى المقدر( مبلغ مصروف المزايا التراكمى  وا 

نما ذى الصلة ، فإن هذا يشير إلى أن الخصم الضريبى ال يرتبط ف ببند  يرتبط أيضا  قط بمصروف المزايا وا 
حقوق ملكية . وفى هذه  الحالة ، ينبغى االعتراف بالزيادة فى الضريبة الحالية أو المؤجلة ذات الصلة 

 بشكل مباشر فى حقوق الملكية.
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 فى القوائم المالية العرض

 
 األصول الضريبية وااللتزامات الضريبية

 
 . ملغاة -69
 

 ملغاة. -70
  

 المقاصة
 : إذافقط وااللتزامات الضريبية الجارية  الضريبية الجارية  األصول لمقاصة بينابإجراء  المنشأة تقوم  -71

 المبالغ المعترف بها. بين مقاصةفى إجراء  حق قانونى اكان لديه )أ(
د تسدد الضرائب على أساس رصيد المقاصة أو أن تحصل األصل الضريبى لتسد أننوى ت كانت )ب(و 

 .االلتزام الضريبى فى نفس الوقت
 

أنه يتم االعتراف باألصول الضريبية الجارية و االلتزامات الضريبية الجارية كل على حدة من على الرغم  -72
كما المالية  لألدوات ألسس تماثل األسس المتبعة بالنسبةطبقا  بقائمة المركز المالى فإنه تجرى المقاصة بينها 

الحق قانونا   فعادة ما يكون للمنشأة ." العرض: المالية  األدوات" (25رقم ) المصرى بةوردت بمعيار المحاس
بضرائب األمر  يتعلقعندما  الجارىااللتزام الضريبى و  الجارىالضريبى  األصل بين مقاصةإجراء فى 
 الضرائب فرق تدفع أون تحصل بأ للمنشأةسمح وي لدى نفس اإلدارة الضريبية التى يتم التحاسب عنهادخل ال

 .على أساس المقاصة
 

 وبين  منشأة الضريبى الجارى لدى  لاألصيسمح بإجراء المقاصة بين القوائم المالية المجمعة، عند إعداد  -73
 أوسداد يحق لتلك المنشآت قانونا  كان  إذافى نفس المجموعة  ىأخر  منشأة الجارى لدىااللتزام الضريبى 

قيمة المقاصة صافى تحصيل  أوسداد  المذكورةو تنوى المنشآت الصافى تلك الضرائب على أساس  تحصيل
 فى نفس الوقت. الضريبى أو تحصيل األصل الضريبى لتسدد به االلتزام
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 : إذافقط الضريبى المؤجل  موااللتزاالضريبى المؤجل  األصل مقاصة بين  بإجراء المنشأة تقوم -74

 ، الجارىااللتزام الضريبى  و  الجارىالضريبى  األصل صة بينبإجراء مقاحق قانونى  للمنشأة كان )أ( 
الضريبية المؤجلة المتصلة بضرائب الدخل المفروضة  تاألصول الضريبية المؤجلة وااللتزاماكانت ( بو)

 : على اإلدارة الضريبيةبواسطة نفس 
 المنشأة الخاضعة للضريبة.نفس  (1)

الضريبية  واألصول الضريبية الجارية االلتزامات تسويةلتى تنوى الوحدات الضريبية المختلفة وا (2)أو     
واحد فى كل فترة فى وقت وتسوية االلتزامات  األصوللتحصيل  أوصافى ال أساسالجارية على 

 استردادها. أوالضريبية المؤجلة المتوقع سدادها  واألصولمستقبلية لكل القيم الهامة لاللتزامات 
 

)أى عندما يصبح الفرق مسموحا   كل فرق مؤقت،  عكسجدولة تفصيلية لتوقيت  إلىلتحاشى الحاجة  -75
إجراء قوم بت أن يتطلب هذا المعيار من المنشأة بخصمه من الربح الضريبى أو يجب إضافته لهذا الربح( 

ى طالما كان كل من األصل وااللتزام الضريبالضريبى المؤجل وااللتزام الضريبى المؤجل  األصلمقاصة بين 
نه يحق للمنشأة من حيث المبدأ إجراء ، وأالمنشأة تجاه نفس المصلحة الضريبية  يخص نفسالمؤجل 

  .الجارية  وااللتزامات الضريبية األصول المقاصة بين 
 

 ملغاة. -76
 

 عبء الضريبة
 و الخسارة من النشاط العادىبالربح أ )دخل( الضريبة المرتبط عبء
 قائمة الدخل. منفرداً فىالعادية  األنشطةالخسارة من  أوالمرتبط بالربح  عبء )دخل( الضريبة يتم عرض-77
 

 األجنبيةالضريبية المؤجلة بالعملة  أو االلتزامات األصولفروق العملة من 
االعتراف  "األجنبية صرف العمالت أسعارفى تغيرات ال ثارآ" (13رقم ) المصرىمعيار المحاسبة يتطلب  -78

مثل هذه الفروق فى قائمة الدخل.  يتم عرض أين يحددمصروف ولكن ال  أوكدخل  ينةعملة معفروق تقييم ب
و يجب االعتراف بها فى وااللتزامات الضريبية المؤجلة  األصولب متعلقةوبالتالى عندما توجد فروق عملة 
خدمى لمست هو األكثر فائدةالعرض  هذا كان إذا)دخل( ضريبى مؤجل  قائمة الدخل فيمكن أن تبوب كعبء

 القوائم المالية.
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 اإلفصاح

 
 بصورة منفصلة.الضريبى )الدخل(  للعبءالمكونات الرئيسية االفصاح عن يتعين  -79
 

 :ما يلى مالضريبة دخل( ) عبءمكونات تتضمن  -80
 .الجارية )دخل( الضريبة عبء    )أ(
 .بقةخاصة بضرائب جارية لفترات ساالفترة  خاللتسويات يعترف بها  أية   )ب(و 
 الفروق المؤقتة. ردو الضريبة المؤجلة المرتبط بنشأة  )دخل(  عبءقيمة    )ج(و 
 .جديدةضرائب  فرض أوالضريبة  أسعاربالتغير فى  ؤجلة المرتبطالضرائب الم عبء )دخل(قيمة     )د(و 
الخصم الضريبى غير االعتراف حاليا  بالخسارة الضريبية المرحلة أو الحق فى الناشئة عن  الميزةقيمة  )هـ(و 

أو به فى حينه و يستخدم فى الفترة  بها ا  المستخدم أو الفرق المؤقت لفترات سابقة و لم يكن معترف
 .الجارىالضريبة  عبءالجارية لتخفيض 

الناشئة عن االعتراف بالخسارة الضريبية المرحلة أو الحق فى الخصم الضريبى غير قيمة الميزة    )و(و 
بها أو به فى حينه و يستخدم فى الفترة  ا  ق المؤقت لفترات سابقة و لم يكن معترفالمستخدم أو الفر 

 الجارية لتخفيض مصروف الضريبة المؤجل .
ضريبى مؤجل طبقا   ألصل سابقالذى ينشأ من تخفيض أو إلغاء تخفيض الضريبى المؤجل  العبء   )ز(و 

 "56"للفقرة 
التى تدخل فى  واألخطاءيرات فى السياسات المحاسبية يلتغالمتعلق با دخل( الضريبة) عبءقيمة   )ح(و 

، ألنه يتعذر  ( 5المصرى رقم ) معيار المحاسبةلطبقا  الجارية الخسارة للفترة  أوتحديد صافى الربح 
 ثارها المحاسبية بأثر رجعى .تحديد آ

 
 :بصورة منفصلة عما يلىأيضاً  اإلفصاح يتعين-81

 إلى مباشرة  تضاف أوالمتعلقة بالبنود التى تحمل  يبة المؤجلةالضريبة الجارية و الضر  مجموع (أ)
 .)أ("(62فقرة "ال ) راجع حقوق الملكية

" ومعيار 62)أ ب( مبلغ ضريبة الدخل المتعلقة بكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى ) راجع الفقرة "
 ( (.1المحاسبة المصرى رقم )

 ملغاة. )ب(  
 كال الشكلين التاليين: أو حدفى أوالربح المحاسبى  ة)دخل( الضريب ءعبالعالقة بين  إيضاح )ج(و 

حاصل ضرب الربح المحاسبى فى سعر  و ةدخل( الضريبعبء )بين  بطتر  تسوية رقمية( 1)
مع إيضاح األساس أو الوعاء الذى يحسب عليه سعر )أسعار ( ( الضريبة المطبق، أسعار)

 .الضريبة المطبق
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 إيضاحمع وسعر الضريبة المطبق  الفعلىبين متوسط سعر الضريبة ط بتر تسوية رقمية ( 2)أو 
 ب عليه سعر الضريبة المطبق.ساألساس أو الوعاء الذى يح

 المطبق مقارنة بالفترة المحاسبية السابقة. الضريبة( أسعارالتغيرات فى سعر ) إيضاح )د( و 
غير  المرحلة و الحق فى الخصم الضريبى الخسائر الضريبيةو لفروق المؤقتة القابلة للخصم، اقيم )هـ(و 

، مع إيضاح مدة قائمة المركز المالىالضريبية المؤجلة غير المعترف بها فى  لألصولالمستخدم 
 سريان كل منها قبل أن تتقادم إذا وجدت.

 ةشقيقاالستثمارات فى الشركات التابعة والفروع والشركات الالمتعلقة بالقيمة الكلية للفروق المؤقتة  )و(و 
حصص الملكية فى المشروعات المشتركة التى لم يعترف بااللتزامات الضريبية المؤجلة المترتبة 

 (."39"فقرة ال راجع) عليها
 و الحق فى الخصم المرحلةنوع من الخسائر الضريبية  وكلالمؤقتة  فروقالمن  بالنسبة لكل نوع )ز(و 

 :ما يلى  الضريبي غير المستخدم
 .قائمة المركز المالىالمعترف بها فى وااللتزامات الضريبية  األصولقيمة  ( 1)
من  واضحغير ذلك  كان إذافى قائمة الدخل،  دخل أو عبء الضريبة المؤجل المعترف بهقيمة  (2)

 .قائمة المركز المالىلقيم المعترف بها فى التغيرات فى ا
 بى المرتبط بـ:الضري يوضح العبء غير المستمرة العمليات بفيما يتعلق  )ح( و 

 .المترتبة على عدم إستمرار العمليةالربح أو الخسارة   (1)
مع األرقام المقارنة لكل  خالل الفترة غير المستمرة للعمليةالربح أو الخسارة من األنشطة العادية ( 2)و 

 .معروضة بالقوائم المالية  فترة سابقة
 ملغاة. )ط(و
المستحوذة فى تغيير فى  المنشأةتى تكون فيها المنشأة هى سببت عملية إندماج أعمال وال)ى( إذا تو

قيمة  اإلفصاح عنيتم  ، "( 67فقرة "ال)راجع المبلغ المعترف به قبل األستحواذ كأصل ضريبى مؤجل
 ذلك التغيير .

)ك( إذا لم يتم األعتراف بالمزايا الضريبية المؤجلة التى تم الحصول عليها فى عملية إندماج أعمال فى و
للحدث وصف  يتم ، "(68فقرة "ال ) راجع االستحواذتاريخ  بعدريخ األستحواذ ولكن تم األعتراف بها تا

 ت فى األعتراف بالمزايا الضريبية المؤجلة .بأو التغيير فى الظروف التى تسب
 
أى أصل ضريبى مؤجل و ما استند إليه من أدله لالعتراف به عندما يتوافر  عن قيمة تفصح المنشأة -82

 :ن معاً الياالشرطان الت
 األرباحضريبية مستقبلية تزيد عن  أرباحتحقق الضريبى المؤجل يعتمد على  األصلاستخدام  )أ(

الخاضعة للضريبة الناتجة عند االعتراف باألصل الضريبى الفروق الضريبية  عكسالناشئة من 
 المؤجل.

لسابقة فى الدولة التى يرتبط بها األصل تعرض المنشأة لخسارة فى الفترة الجارية أو الفترة ا و )ب(
 الضريبى المؤجل.
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 ملغاة . -أ82
 

 .ملغاة-83
 

فهم العالقة بين المصروف فى ى القوائم المالية مستخدم ")ج(81"االفصاحات المطلوبة بالفقرة تمكن  -84
اشرة ، كما تمكنهم خاصة عندما تكون تلك العالقة غير عادية أو غير مب)اإليراد( الضريبى والربح المحاسبى 

 الضريبىيراد( اإلمصروف )الالعالقة بين فالعوامل الرئيسية التى قد تؤثر فى هذه العالقة مستقبال .  من إدراك
مصروفات غير قابلة للخصم  وأمعفى من الضريبة وجود إيراد مثل  بعوامل متعددةوالربح المحاسبى قد تتأثر 

أسعار الضريبة ب كما قد تتأثر، مرحلة خسارة ضريبية  أو بوجود  الضريبى عند تحديد صافى الربح )الخسارة(
 األجنبية .

 
الذى سعر الضريبة المنشأة ستخدم ت( الضريبة والربح المحاسبى، إيرادالعالقة بين مصروف ) فى إيضاح -85

 لمستخدمى القوائم المالية. بأفضل صورة ممكنة يمكن أن يوضح المعلومات
لسعر هو سعر الضريبة المحلى فى الدولة المقيمة بها المنشأة ، إال انه فى حالة ما إذا و غالبا  ما يكون هذا ا

 كانت المنشأة تباشر نشاطها فى عدة دول يكون من األفضل إعداد تسوية منفصلة لكل دولة على حدة.
 ر إليها :و المثال التالى يوضح كيف يمكن أن يؤثر اختيار سعر الضريبة فى عرض التسوية الرقمية المشا
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 "85"مثال يوضح الفقرة 

 

( وفى 2000: 2008) 1500قدره )دولة أ(  فى الدولة المقيمة بها ا  محاسبيا  ربح حققت منشأة 2009فى عام 
. فى الدولة %20( ب)و فى الدولة  %30 )أ(سعر الضريبة فى الدولة . ( 500:  2008) 1500ب( )الدولة 
 .(200:  2008) 100قدرها  م الضريبىمصروفات غير قابلة للخصتوجد  )أ( 

------------------------------------------------------------------ 
 المحلى: الضريبةمعدل  التسوية للوصول إلىوفيما يلى مثال على 

 

  عام  عام 
 2009  2008  

  2500  3000 الربح المحاسبى
سعر الضريبة الضريبة على أساس 

  750  900 %30 المحلى
     الضريبى للمصروفات غير األثر

 (%30×200، ) (%30×  100) 60  30 القابلة للخصم
     ثر سعر الضريبة المنخفضأ

 (%10×500( ،)%10×1500) (50)  (150) (%20-%30) )ب(الدولةفى 
      

  760  780  الضريبةعبء 
 

فى ظل هذه الطريقة و . دولة على حدةسويات المنفصلة لكل تجميع الت أساسمثال للتسوية المعدة على  وفيما يلى
أثر للفرق المترتب على اختالف سعر الضريبة فى الدولة )أ( عن سعرها فى الدولة )ب(.  ال يظهر فى التسوية

ما إن تختار المنشأة سعر الضريبة األنسب لها و توضح األثر المترتب على سعر الضريبة إن من ذلك أنه ييتب
 .وجود أرباح فى أكثر من دولة  علىما أن توضح األثر الضريبى المترتب ا  و اآلخر ، 
  عام  عام 
 2009  2008  

  2500  3000 الربح المحاسبى
 (%20 × 1500( + )%30 × 1500)    الضريبة على أساس 

 (%20 × 500( + )%30 × 2000) 700  750 سعر الضريبة المطبق فى كل دولة
     

     بى للمصروفاألثر الضري
  60  30 غير القابل للخصم

   760  780 عبء الضريبة
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 على صافى الربح المحاسبى. ا  ( الضريبة مقسومإيراد) هو عبء الفعلىمتوسط سعر الضريبة -86
 

عن  الناشئة غير المعترف بهااللتزامات الضريبية المؤجلة ا قيمةتحسب  أنقد يكون من غير العملى -87
 راجعالمشروعات المشتركة )حصص الملكية فى وشركات شقيقة و  و فروعت فى شركات تابعة، االستثمارا

عن القيمة اإلجمالية للفروق المؤقتة  يفصح  فى مثل هذه الحاالت يتطلب هذا المعيار أن (."39"فقرة ال
. ة على تلك الفروقاإلفصاح عن االلتزامات الضريبية المؤجلة المترتبدون ضرورة  االستثمارات بتلكالمتعلقة 

من ذلك إذا كان من العملى تحديد قيم االلتزامات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها فإن هذا  استثناءو 
اإلفصاح عن قيم تلك االلتزامات خاصة إذا كان ذلك يعود بالفائدة على على  المعيار يشجع فى هذه الحالة 

 مستخدمى القوائم المالية .
 

 ملغاة . –أ 87
 

 ملغاة . –ب87
 

 ملغاة . –ج 87
 

على المنشأة االفصاح عن أى التزامات أو أصول محتملة الحدوث متعلقة بالضرائب وذلك طبقا  لمعيار  -88
مثل هذه  نشأت. وقد  وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة"( "المخصصات 28المحاسبة المصرى رقم )

ل الضرائب عن نزاعات مع اإلدارة الضريبية لم تحل حتى االلتزامات أو األصول محتملة الحدوث فى مجا
تعديالت فى أسعار الضرائب أو قوانين  أىأن تفصح عن  على المنشأةكذلك  تاريخ إعداد القوائم المالية .

وما قد يترتب عليها من آثار ضريبية  نهاية الفترة الماليةالضرائب تكون قد صدرت أو أعلن عنها بعد تاريخ 
معيار المحاسبة  راجعواألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة )  ل من الضريبة الجارية هامة على ك
 .("نهاية الفترة المالية األحداث التالية لتاريخ ب " الخاص( 7المصرى رقم )


