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الحمــــد هللا والشــــكر هللا أوال وأخيــــرًا علــــى أفضــــاله، ونعمــــه التــــي ال تعــــد وال تحصــــى، والصــــالة   

  .والسالم على سيد الخلق سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم
 ،    / يتقدم الباحـث بـوافر الشـكر والتقـدير ألسـتاذه الفاضـل األسـتاذ الـدكتور  

، والــذي تفضــل مشــكورا باإلشــراف علــى هــذه ةجامعــة القــاهر  -بكليــة التجــارة ســاعدأســتاذ المحاســبة الم
الرســالة، فلقــد كــان رحــب الصــدر، صــبورًا علــى الباحــث، كمــا كــان لتوصــيات ســيادته بــالغ األثــر فــي 
إثــراء البحــث، وال يســع الباحــث إال أن يتوجــه إلــى اهللا العلــي القــدير بالــدعاء أن يجزيــه خيــر الجــزاء، 

  .وأن يديم عليه الصحة والعافية
/ األســـتاذ الـــدكتور العـــالم الجليـــل الباحـــث بـــأن يقـــدم خـــالص الشـــكر والتقـــدير إلـــىكمـــا يتشـــرف   

    جامعــة القــاهرة  –ة التجــارة وعميــد كليــ، ، أســتاذ المحاســبة- 
 اهللا ، وأداملتفضــله بالموافقــة علــى رئاســة لجنــة المناقشــة والحكــم علــى البحــث، جــزاه اهللا خيــر الجــزاء

  .على سيادته الصحة والعافية
، أسـتاذ     / الـدكتور األستاذ لسيدلكما يسعد الباحث أن يتوجه بالشكر   

بالموافقة على االشتراك فـي  ه، لتفضلووكيل كلية الحقوق جامعة حلوانالتشريعات المالية والضريبية 
  .المناقشة والحكم على البحث

مـدرس  –   / كما يتوجه الباحث بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلـى الـدكتور
قــديري علــى تقــديم كامــل العــون واإلرشــاد للباحــث ، لــذلك أقــدم خــالص شــكري وت –المحاســبة بالكليــة 

  ... على سيادته الصحة والعافية  اهللا لسيادته، أدام
أسـتاذ  –     / كما يتوجه الباحث بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلـى الـدكتور

جامعـة القـاهر، علـى تقـديم كامـل العـون واإلرشـاد للباحـث ، لـذلك  -المحاسبة المسـاعد بكليـة التجـارة
  ...أقدم خالص شكري وتقديري لسيادته، أدام اهللا على سيادته الصحة والعافية 

 –     / كما يتوجه الباحث بجزيل الشكر والعرفان والتقـدير إلـى الـدكتور  
علــى تقــديم كامــل العــون واإلرشــاد للباحــث ، لــذلك أقــدم خــالص شــكري  –محاســبة بالكليــة مــدرس ال

وال يفوت الباحث أن يتوجه بوافر الشـكر ... وتقديري لسيادته، أدام اهللا على سيادته الصحة والعافية 
مــا إمــداد الباحــث بكــل الــذين أســهموا فــي  المقــاوالتبشــركات وقطــاع  المســئولينوالتقــدير إلــى الســادة 

   .على إخراج هذا البحث بصورة جيدة هيلزمه من معلومات وتقارير تساعد
  جزاهم اهللا جميعًا خيراً 
  واهللا ولى التوفيق؛؛
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 ٢

  اإلطار العام للبحث
يختلــف الــدخل المحاســبي عــن الــدخل الخاضــع للضــريبة، وهــذا االخــتالف يرجــع إلــى أن الــدخل 

المتعارف عليهـا المحاسبي يتم قياسه وتحديده في ضوء مجموعة من المعايير والسياسات المحاسبية 
لزاميـة ينفـذها المحاسـبون والمراجعـون، باسـتثناء بعـض األحكـام التـي قـد تـرد إفليست هنـاك نصـوص 

قوانين الشركات أو القوانين المنظمة لمهنة المحاسـبة والمراجعـة فـي الدولـة، أمـا الـدخل الضـريبي في 
  .ةفإنه يتحدد طبقًا لألحكام التي يضعها المشرع الضريبي لكل دولة على حد

 Generallyوبســبب االختالفــات الســائدة بــين المبــادئ والمعــايير المحاســبية المتعــارف عليهــا     
accepted accounting principles (GAAP)   وقـوانين الضـرائب المطبقـة فـإن قيمـة الـدخل

الخاضع للضريبة في فترة مالية معينة تختلف عن الدخل المحاسبي لـنفس الفتـرة، ومـن ثـم فـإن قيمـة 
ضريبة الدخل التي تتحدد بناء على الدخل الخاضع للضريبة والمحدد وفقًا ألحكام التشريع الضريبي 

ختلـف عــن قيمــة مصـروف الضــريبة الــذي يتحـدد بنــاء علــى الـدخل المحاســبي المحــدد للدولـة ســوف ت
  .)١(وفقًا لقواعد ومعايير المحاسبة المتعارف عليها

  مشكلة البحث -١
تعـــد الميزانيـــة وغيرهـــا مـــن القـــوائم الماليـــة مـــن القـــوائم الماليـــة للشـــركة طبقـــًا للمعـــايير المحاســـبية    

، لـذا فقـد تـم وضـع معـايير للمحاسـبة ولقواعد المراجـع التـي تحـددها أو تحيـل إليهـا الالئحـة التنفيذيـة 
لسـنة  ٣٤٥و  ١٩٩٨لسـنة  ٢٥٦ثـم القـرار الـوزاري  ١٩٩٧لسنة  ٥٠٣المصرية بالقرار الوزاري رقم 

ثــــم قــــرار األســــتاذ الــــدكتور وزيــــر االســــتثمار الصــــادر فــــي  ٢٠٠٤لســــنة  ١٤٦والقــــرار رقــــم  ٢٠٠٢
  .معيارا محاسبيا ٣٥والذي يشمل  ٢٠٠٦لسنة  ٢٣٤برقم  ١١/٦/٢٠٠٦
ر ســواء علــى المســتوى المهنــي أو هتمــام كبيــاة وضــع معــايير المحاســبة المصــرية بوتحظــى عمليــ   
تمكـــن  ةتهـــا فـــي تحقيـــق العديـــد مـــن األهـــداف منهـــا تـــوفير معلومـــات مفيـــد، وذلـــك ألهميكـــاديمياأل

القـوائم الماليـة مـن  وكـان مسـتخدمأسـواء  القوائم المالية من اتخاذ القـرارات الرشـيدة، وذلـك مستخدمي
  .)٢(ةأمن جهات أخرى لها عالقة ما بالمنش أمداخل المنشأة 

                                     

عبــد العزيــز الســيد مصــطفي، المحاســبة عــن ضــرائب الــدخل فــي القــوائم الماليــة دراســة تحليليــة مقارنــة بــالتطبيق علــى الشــركات . د   )١(
المساهمة العمانيـة الخاضـعة لضـريبة الـدخل علـى الشـركات، مجلـة المحاسـبة واإلدارة والتـأمين، كليـة التجـارة، جامعـة القـاهرة، العـدد 

   .٩٨، ص ١٩٩٧،  ٥١
  .٢٥، ص ٢٠٠١،  ٦٣فصاح في القوائم المالية، مجلة كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، العدد األميرة محمد عثمان، القياس واإل .د   )٢(



 المقدمة

 ٣

والذي نص صراحة في مادتـه رقـم  ٢٠٠٥لسنة  ٩١وبإصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 
  :الفقرة الثانية) ١٧(

ً◌ويتحدد صـافي الـربح علـى أسـاس قائمـة الـدخل المعـدة وفقـًا لمعـايير المحاسـبة المصـرية "
  . "هقانون على صافي الربح المشار إليهذا ال كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام
هـــو قـــانون الضـــرائب  الضـــريبيتحديـــد الوعـــاء  فـــي األســـاسويتضـــح مـــن نـــص هـــذه الفقـــرة أن 

خاصًا لتحديد وعاء الضريبة فهـي مسـتمدة مـن قـانون تعد مصدرًا  والتي وتعليمات مصلحة الضرائب
معاملـــة خاصـــة ) ٢١(فـــي مادتـــه رقـــم  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١حيـــث حـــدد القـــانون . الضـــريبة علـــى الـــدخل

رحيــل خســائرها الضــريبية ومعاملــة كــل طويلــة األجــل ســواء فــي تحديــد ربحهــا الضــريبي أو تالللعقــود 
ـــد ع ـــك المـــادة عق ـــرتبط تطبيـــق تل ـــى حـــدة وي ـــار المحاســـبي المصـــري رقـــم بيضـــًا أل ) ٨(تطبيـــق المعي

  .والخاص بعقود اإلنشاء طويلة األجل
   ).نشاءعقود اإل ( ٨المعالجة المحاسبية الواردة فى المعيار رقم  -

يهــدف هــذا المعيــار إلــى شــرح المعالجــة لإليــرادات والتكــاليف المرتبطــة بعقــود المقــاوالت طويلــة 
االنتهـاء مـن تنفيـذ أعمـال  وتـاريخاألجل نظرًا لطبيعة هذا النـوع مـن العقـود، حيـث يقـع تـاريخ التعاقـد 

  )١(.العقد في فترات مالية مختلفة
يـرادات وتكـاليف العقـد إنشـاء هـي كيفيـة توزيـع ة لعقود اإللذلك فإن المعالجة المحاسبية األساسي

   :على الفترات المحاسبية التي يؤدي العمل اإلنشائي خاللها كما يلى
  إيرادات العقود: والً أ

تـــم أو ســـيتم اســـتالمه، ويتـــأثر قيـــاس  الـــذييـــتم قيـــاس إيـــرادات العقـــود بالقيمـــة العادلـــة للمقابـــل 
إيــرادات العقــد بالعديــد مــن عوامــل عــدم التأكــد والتــى تتوقــف علــى نتــائج األحــداث المســتقبلية، ويجــب 
إعــادة النظــر فــى تقــدير هــذا اإليــراد فــى ضــوء األحــداث التــى تقــع وفــى ضــوء تكشــف عوامــل عــدم 

  . أو تنقص من فترة إلى أخرى التأكد، ولذلك فإن قيمة اإليرادات من العقد يمكن أن تزيد
  تكاليف العقود: ثانياً 

  :يجب أن تتضمن تكلفة العقد ما يلى
  . كافة التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد -١
  .يمكن تحميلها على العقد والتيالتكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة  -٢
  .وص العقدالتكاليف األخرى والتى يمكن تحميلها للعميل طبقًا لنص  -٣

                                     

، المطــابع  ٢٠٠٦لســنة  ٢٤٣نشــاءات، قــرار الســيد الــدكتور وزيــر االســتثمار رقــم بعنــوان عقــود اإل ٨ســبة المصــري رقــم معيــار المحا   )١(
  .٨٨ص  ،٢٠٠٨األميرية، 
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 ٤

ويتم توزيع هذه التكاليف بطريقة منتظمة ومنطقية بصـفة مسـتمرة علـى كافـة التكـاليف التـى لهـا 
  .نفس الخصائص، وتتم عملية التحميل فى ضوء المستوى العادي لنشاط اإلنشاء

  إثبات الخسائر المتوقعة: ثالثاً @
ـــرادات  إجمـــاليالتكلفـــة المتوقعـــة للعقـــد عـــن  جمـــاليإزيـــد يعنـــدما يكـــون هنـــاك احتمـــال أن  اإلي

  .المتوقعة منه يجب إثبات الخسارة المتوقعة كمصروف فوراً 
   :وعلى ذلك تقوم شركات المقاوالت باستخدام عدة طرق محاسبية منها

  . أسلوب المستخلصات) ١
  .أسلوب األعمال تحت التنفيذ) ٢
  . أسلوب المستخلصات واألعمال تحت التنفيذ) ٣
  )١(.تمامأسلوب نسبة اإل) ٤

 

  : ٢٠٠٥لعام  ٩١المعاملة الضريبية لعقود اإلنشاء في القانون 
مــن  ٢٧وكــذلك المــادة رقــم  ٢٠٠٥لعــام  ٩١مــن قــانون الضــرائب رقــم  ٢١نصــت المــادة رقــم 

  : الالئحة التنفيذية للقانون ذاته على المعاملة الضريبية لعقود اإلنشاء كما يلي
  )٢(: ٢٠٠٥لسنة  ٩١قانون الضرائب رقم  من ٢١المادة : أوالً 
يتحــدد صــافي الــربح الضــريبي للمنشــأة عــن جميــع مــا تــرتبط بــه مــن عقــود طويلــة األجــل علــى   *

  . أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خالل الفترة الضريبية
فـي وتحدد نسبة ما تم تنفيـذ مـن كـل عقـد علـى أسـاس التكلفـة الفعليـة لألعمـال التـي تـم تنفيـذها   *

  .نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة
 .ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له  *
ويحــدد الــربح المقــدر للعقــد خــالل كــل فتــرة ضــريبية بنســبة مــن الــربح المقــدر وفقــًا للفقــرة الســابقة   *

 .ريبيةتعادل نسبة ما تم تنفيذه خالل الفترة الض
وعلــى أن يــتم تســوية ربــح العقــد فــي نهايــة الفتــرة الضــريبة التــي انتهــي فيهــا تنفيــذه علــى أســاس   *

 .إيراداته الفعلية مخصومًا منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح

                                     

  .٤٢، ص٢٠٠٣زينات محرم، محاسبة تكاليف األوامر اإلنتاجية وعقود المقاوالت، مكتبة الدار الجامعية اإلسكندرية، . د  )١(
  .١٢:،ص٢٠٠٨، وزارة المالية، المطابع األميرية،القاهرة، ) ٢١(،المادة٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم    )٢(
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لخسـارة ، تخصـم هـذه ابخسـارةختتم حساب الفترة الضريبية التـي انتهـي خاللهـا تنفيـذ العقـد افإذا 
من أربـاح الفتـرة أو الفتـرات الضـريبية السـابقة المحـدد تنفيـذ العقـد خاللهـا وبمـا ال يجـاوز أربـاح العقـد 

  . خالل تلك الفترة
ــادة منهــا، فــإذا  هويــتم إعــادة حســاب الضــريبة علــى هــذا األســاس ويســترد الممــول مــا ســدد بالزي

تجــاوزت الخســارة الناشــئة عــن تنفيــذ العقــد الحــدود المشــار إليهــا فــي الفتــرة الســابقة، يــتم توصــيل بــاقي 
   .من هذا القانون ٢٩السنوات التالية طبقًا ألحكام المادة  إلىالخسائر 

   )١(من الالئحة التنفيذية ٢٧المادة : ثانياً 
ــًا للمــادة حــدد صــافي الــربح الخاضــع للضــريبة تي مــن القــانون علــى جميــع مــا تــرتبط بــه ٢١طبق

  :المنشاة من عقود طويلة األجل وذلك وفقا للخطوات التالية 
الضــريبية   يتم تحديد نسبة اإلنجاز على أساس التكلفة الفعلية لألعمال المنفذة حتى نهاية الفترة  - ١

الســــــنة عنــــــد تغييــــــر   إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد على أن يراعي إعادة حساب هذه  ةمنسوب
  .هذه التكاليف

الفــرق بــين قيمــة العقــد والتكــاليف المقــدرة  أســاسيــتم تحديــد إجمــالي األربــاح المقــدرة للعقــد علــى  - ٢
 .له على أن يراعي إعادة احتساب إجمالي األرباح المقدرة عند تغير قيمة العقد  

إجمـــالي األربـــاح المقـــدرة  أســـاستم تحديـــد الـــربح المقـــدر للعقـــد خـــالل كـــل فتـــرة ضـــريبية علـــى يـــ - ٣
 .١في نسبة اإلنجاز المحددة بالبند مضروبةللعقد بالكامل   

وفـــي نهايـــة العقـــد يـــتم تحديـــد صـــافي الـــربح أو الخســـارة الفعليـــة للعقـــد علـــى أســـاس التكـــاليف 
  .مطروحة منها اإليرادات الفعلية

بخســارة تخصـــم هـــذه  هحســاب العقـــد فــي الفتـــرة الضـــريبية التــي انتهـــي خاللهــا تنفيـــذ فــإذا اختـــتم
أربـاح الفتـرة يخصـم رصـيد الخسـارة مـن الفتـرات الضـريبية  الخسارة من أرباح الفتـرة أوًال فـإذا لـم تكـفٍ 

 هــابهــا أو المعلــن عنالســابقة المحــددة لتنفيــذ العقــد خاللهــا وبمــا ال يجــاوز األربــاح المقــدرة والمصــرح 
  . خالل تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حدة 

ساس، ويسترد الممـول مـا سـبق أن سـدده بالزيـادة منهـا م إعادة حساب الضريبة على هذا األتيو 
فـــإذا تجـــاوزت الخســـارة الناشـــئة عـــن تنفيـــذ العقـــد األربـــاح المقـــدرة وخـــالل الفتـــرة أو الفتـــرات الضـــريبية 

قصـى خمـس سـنوات إعمـاًال لحكـم أخسارة إلى السنوات التالية وبحد باقي ال السابقة للعقد، يتم ترحيل
   .من القانون  ٢٩المادة 

                                     

  .٩٣، ٢٠٠٨، وزارة المالية، المطابع األميرية،القاهرة، ) ٢٧(،المادة٢٠٠٥لعام  ٩١لقانون الضرائب على الدخل رقم الالئحة التنفيذية  )١(
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 ٦

مـن الالئحـة  ٢٧، وكذا نص المادة رقم الضريبيمن القانون  ٢١بناء على نص المادة رقم 
    -:التنفيذية يتضح للباحث أن مراحل التحاسب الضريبي تتكون من ثالث مراحل هى 

  " خالل فترة تنفيذ العقد " األولىالمرحلة  -أ
 " الجزء الباقي" التكلفة المقدرة له –) المقاولة (  قيمة العقد= الربح المقدر للعقد يحدد  - ١

  

  ) الحالية( التكلفة الفعلية لألعمال المنفذة حتى تاريخه = نسبة التنفيذ أو اإلتمام  -٢
  إجمالي التكاليف المقدرة للعقد                                     

نســبة × )اإلجماليــة (األربــاح المقــدرة للعقــد = تحديــد الــربح المقــدر للعقــد خــالل الفتــرة الضــريبية  -٣
  ).٢( –)  ١= ( إلتمام ا  

  

  : عند انتهاء تنفيذ العقد يتحدد نهائيا ما يلي "  المرحلة الثانية –ب 
  ) التكاليف الفعلية  –اإليرادات الفعلية = ( خسائر العقد الفعلية / أرباح 

  

  : نتيجة التنفيذ الفعلية ويوجد احتماالن :  المرحلة الثالثة -ج
  

   ). أرباح( نتيجة التنفيذ الفعلية : االحتمال األول 
  
  
  
  ). خسارة(تنفيذ الفعلية النتيجة : االحتمال الثاني  
  
  
  
  

الضـريبية  ، والمعالجـة)٨(رقـم  المحاسـبييـار من العرض السابق للمعالجـات المحاسـبية الـواردة بالمع
التنفيذيــة، ومراحــل التحاســب  مــن الالئحــة ٢٧مــن القــانون، والمــادة رقــم  ٢١الــواردة فــى المــادة رقــم 

نشــاء ة مشـاكل محاسـبية مرتبطـة بعقـود اإلالسـابق بيانهـا، يتضـح للباحـث وجــود عـد ةالضـريبي الثالثـ
  : هى و جل طويلة األال
  .و خسائر العقدأرباح أفى تحديد ) تمامنسبة اإل (طريقة واحدة فقط تباع إعند  -١ 

طويلة التمام في تحديد إيرادات العقود اإلات ناتجة عن اتباع طريقة نسبة ن هناك صعوبأ  -أ
  .محددة القيمة في الفترات الضريبية التي يجري خاللها تنفيذ هذه العقودالاألجل 

ما سبق تقديره  استنزالبعد  األخيرةاألرباح للعقد في نهاية الفترة الضريبية / يتم تسوية الربح 
 من أرباح 

يذ العقد وفي حدودها يتم ترحيل الخسائر للخلف، أي تخصم الخسارة من أرباح السنوات السابقة لتنف 
 ٥ترحل الخسارة الباقية لألمام لمدة  ث فاألقدم ثم يتم ترحيل باقى الخسائر لألمام، أيأي من األحد
 . ى من األقدم فاألحدثأمن القانون  ٢٩ا لنص المادة رقم سنوات طبق
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 ٧

أن معــايير المحاســبة تهــدف أساســًا إلــى قيــاس نتيجــة نشــاط المنشــأة مــن ربــح أو خســـارة    -ب
الفعلـــــي عـــــن الفتـــــرة  ء المحســـــوب أو المقـــــدر أواوتحديـــــد الـــــربح الحقيقـــــي القابـــــل للتوزيـــــع ســـــو 

المحاســبية، ومــن ثــم فإنــه يترتــب علــى المعالجــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المعــايير إجــراء 
  .المحاسبية بدفاتر المنشأة) القيود(بعض التسويات 

والئحتــه التنفيذيــة تســتلزم  ٢٠٠٥لعــام  ٩١أن األحكــام المنصــوص عليهــا فــي القــانون رقــم   -ج
خــارج الــدفاتر المحاســبية للمنشــأة بهــدف قيــاس ) اإلضــافةبالخصــم أو (إجــراء بعــض التســويات 

إجـراء بعـض مـن نتيجة نشـاط المنشـأة وتحديـد الوعـاء الخاضـع للضـريبة، ومـا قـد يترتـب عليهـا 
 . ة قد تؤثر على قائمة المركز الماليأات بدفاتر المنشالتسوي

  :تحديد اإليرادات  -٢
  :يرى الباحث وجود المشاكل الفرعية التالية  اإليراداتفيما يتعلق بتحديد 

طويلــة األجـل وهـى العقـود ذات الســعر اللقـد تعامـل القـانون الضـريبي مــع نـوع واحـد مـن العقـود   - أ
محــددة القيمــة دون غيرهــا مــن العقــود، ومــن ثــم ربمــا تختلــف طــرق معالجــة تقــدير الو أالمحــدد   
  .طويلة األجلالاإليرادات لباقي أنواع العقود   
 .أوضح القانون عدم اعتبار الدفعات المقدمة أو الدورية أو المحصلة من العمالء كإيرادات  - ب
تزيد   محددة القيمة أن الطويلة األجل اليترتب على إجراء التسويات الضريبية الخاصة بالعقود   - ج

ة تــــوازي التكلفــــ  األعباء الضريبية على المنشأة في الوقت الذي لم تحصل فيه على إيرادات فعلية 
  )١(.الفعلية لهذه العقود

  :تحديد التكاليف -٣
تعتمــد طريقــة نســبة اإلتمــام المحــددة وفقــا للتكلفــة علــى حصــر التكلفــة الفعليــة لألعمــال المنفــذة 

الشـروط الواجـب توافرهـا فـي التكـاليف ) ٢٢(خالل الفترة الضريبية، وقـد حـدد القـانون فـي المـادة رقـم 
  :واجبة الخصم بما يأتيالوالمصروفات 

  .أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري والصناعي للمنشأة والزمة لمزاولة هذا النشاط   -١
وذلـــك فيمـــا عـــدا التكـــاليف والمصـــروفات التـــي لـــم يجـــر (بمســـتندات،  ةأن تكـــون حقيقيـــة ومؤيـــد   -٢

ـــد عـــن  ـــى إثباتهـــا بمســـتندات فيمـــا ال يزي ـــة %  ٧العـــرف عل مـــن إجمـــالي المصـــروفات العمومي
  ) .واإلدارية المؤيدة بمستندات

                                     

 ٢٠٠٥لعـام  ٩١أشرف عرفة عبد الجواد، الفحص الضريبي في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضرائب على الـدخل رقـم    )١(
  .٢١، ص ٢٠٠٧التجارة، جامعة عين شمس، ية ، المؤتمر الضريبي الخامس عشر، كل
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  :طويلة األجلالتعلق بتكاليف العقود ومن ثم يتبين للباحث وجود المشاكل الفرعية التالية فيما ي
طويلـــة األجـــل محاســـبيا الاالخـــتالف فـــي تحديـــد العوائـــد المدينـــة المحملـــة علـــى تكـــاليف العقـــود  -١

  .وضريبيا   
محاســــبيا وضــــريبيا والمحملــــة علــــى تكــــاليف  اإلهــــالكاالخــــتالف فــــى طــــرق ومعــــدالت أقســــاط  -٢

  . طويلة األجلالالعقود   
طويلــة التكــاليف العقــود  فــي معالجــة المخصصــات محاســبيا وضــريبيا والمحملــة علــى االخــتالف -٣

  .األجل مما يؤثر على تكاليف هذه العقود  

  :االتيين ينمشكلة البحث تتبلور فى التساؤل نأح ومما سبق يتض -
قيــاس درجــة تــأثير االختالفــات فــى معالجــة المشــاكل الســابقة محاســبيًا وضــريبيًا علــى  هــي مــا -١ 

  . ؟واجبة األداء ومصروف الضريبةالدين الضريبة  وتحديد
 سـابقة محاسـبيا وضـريبيا علـى العـرضدرجـة تـأثير االختالفـات فـي معالجـة المشـاكل ال هي ما -٢

  . ؟واإلفصاح لبعض بنود القوائم المالية في شركات المقاوالت وخاصة الضريبة المؤجلة
  :الدراسات السابقة -٢

  : كما يلىأهم الدراسات التي تتعلق بمشكلة البحث مرتبة ترتيبًا زمنيًا فيما يلي    
 )١(): ١٩٩٧( عبد العزيز السيد مصطفى/ دراسة د-١

هــذه الدراســة قواعــد المحاســبة عــن ضــرائب الــدخل فــي القــوائم الماليــة طبقــا للمعــايير  تاســتهدف
المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية األمريكية وقد أجمعت هذه المعايير على ضـرورة تحديـد قيمـة 

  . مخصص أو مصروف ضريبة الدخل الواجب تحميله على الفترة المالية المحاسبية
أن القواعد المحاسبية المتبعة في المحاسبة عن ضرائب الـدخل فـي القـوائم  وقد تبين من البحث

الماليـــة فـــي غالبيـــة الشـــركات المســـاهمة العمانيـــة ال تتفـــق مـــع المعـــايير المحاســـبية المتعـــارف عليهـــا 
  . عالميا والتي تتعلق بالمحاسبة على ضرائب الدخل في القوائم المالية 

  )٢(): ٢٠٠٥(محمد هشام الحموى / دراسة د  -٢ 
ركزت هذه الدراسة على أن هناك العديد من اآلثار المحاسبية واالقتصـادية والتـي ألقـت بالعديـد 

ن بـــاإلدارة و لمهنـــة المحاســـبة والمراجعـــة أو العـــامل المنتمـــينمـــن المســـئوليات علـــى المحاســـبين ســـواء 
  . في المجال المحاسبي ينالمالية وكذلك الباحث

                                     

المحاسبة عن ضرائب الدخل في القوائم المالية دراسة تحليلية مقارنة بالتطبيق على الشركات المساھمة د عبد العزيز مصطفى،    )١(
  .١٠٢، ص ضعة لضريبة الدخل العمانية الخا

، مؤتمر مھنة المحاسبة ٢٠٠٥لعام  ٩١الضريبة على الدخل رقم اآلثار المحاسبية واالقتصادية لقانون محمد ھشام الحموى، . د  )٢(
  .١٦، ص ٢٠٠٥ية التجارة، جامعة القاھرة، والمراجعة فى عالم متغير، كل
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  : وهذه المسئوليات هي
  .مساك الدفاتر والسجالت عند إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المتعرف عليهاإ -١
ـــد البيانـــات المحاســـبية المســـجلة  ةتصـــميم دورات مســـتندي -٢ ـــوفير المســـتندات الالزمـــة لتأكي تكفـــل ت

  . بالدفاتر والسجالت   
حديــد كيفيـة االســتفادة منهـا فــي ضـريبية لتالمزايــا الدراسـة مـا ورد فــي القـانون الضــريبي للحـوافز و  -٣

  .تحقيق وفورات ضريبية   
 . في اتخاذ قرارات االستثمار والتمويل اً اعتبار الضريبة متغير  - ٤

  

  )١(): ٢٠٠٧(طارق عبد العال حماد / دراسة د -٣
والصـادرة فـي عـام وركزت هـذه الدراسـة علـى كيفيـة تطبيـق معـايير المحاسـبة المصـرية الجديـدة 

وكـذلك  ٢٠٠٥لعـام  ٩١الضريبية في ضـوء قـانون الضـرائب علـى الـدخل رقـم  رهااثآوكذلك  ٢٠٠٦
   .ةمن خالل شرح كل معيار من المعايير المحاسبية وتوضيح اآلثار الضريبية لكل معيار على حد

  )٢(): ٢٠٠٧( محمد عبد العزيز خليفة/  ددراسة  -٤
مريكيـة األالدوليـة والبريطانيـة و  المحاسـبيةجراء المقارنة بين المعايير إوركزت هذه الدراسة على 

ن تطبيـق معيـار عـالضـريبية الناتجـة  اآلثـارتوجد بعـض  أنه إلىوالمصرية وقد خلصت هذه الدراسة 
صـول سـواء مـن تكلفـة االقتـراض كلفـة االقتـراض فـى الشـركات علـى األت ١٤رقـم  المصريالمحاسبة 

  .داءواجبة األالقد تؤثر على تحديد الضريبة  والتيصول المرسملة و على األأ

  ) ٣(): ٢٠٠٧(محمد عباس بدوى / دراسة د -٥
 إلهـالكن هناك فروقـًا بـين المعالجـة المحاسـبية والمعاملـة الضـريبية أوركزت هذه الدراسة على 

ثــر ذلــك علــى القيــاس واإلفصــاح المحاســبي، ممــا يترتــب عنــه فــروق ضــريبية أاألصــول الرأســمالية و 
واجبـة السـداد، وظهـور اللى اختالف قيمة مصروف  ضريبة الدخل عن ضريبة الدخل إؤقتة تؤدى م

   .مشكلة تخصيص ضريبة الدخل بين الفترات

                                     

لدار الجامعية، االسكندرية، ، مكتبة االضريبية وآثارھاالدليل العلمي لتطبيق معايير المحاسبة المصرية طارق عبد العال حماد، . د  )١(
  .٣٢٤، ص ٢٠٠٧

، مؤتمر تطوير مھنة تكلفة االقتراض): ١٤(اآلثار الضريبية لتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم محمد عبد العزيز خليفة، . د  )٢(
  .٦٦، ص ٢٠٠٧ية التجارة، جامعة عين شمس، المحاسبة والمراجعة، كل

على معيار المحاسبة  ٢٠٠٥لسنة  ٩١القانون رقم اثر المعالجة الضريبية ألھالك األصول الثابتة فى ، محمد عباس بدوى. د  )٣(
، ٢٠٠٧ية التجارة، جامعة عين شمس، ، مؤتمر تطوير مھنة المحاسبة والمراجعة، كلالخاص بضرائب الدخل) ٢٤(المصري رقم 

  .٧١ص 
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  ) ١(): ٢٠٠٧(حسن كامل فرج خميس / دراسة أ -٦
أشــارت النتـــائج لهـــذه الدراســـة  إلـــى أنـــه لـــيس هنــاك إجمـــاع جـــوهري حـــول مـــدخل محـــدد يمكـــن  

ن كــان إ لــك علــى نطــاق مجتمــع الدراســة ككــل و الماليــة فــي مصــر، وذاســتخدامه فــي تقيــيم األدوات 
داخــل المجموعــات المســتقلة تشــير النتــائج إلــى تعظــيم مــدخل التكلفــة مــن جانــب مــأموري الضــرائب 

  .وتعظيم مدخل القيمة العادلة من جانب المحاسبيين القانونيين
واحـدة فـإن اعتـرف بـربح التقيـيم وأشارت الدراسـة إلـى أن يـتم توحيـد المعاملـة الضـريبة للعمليـة ال 

يعترف بالخسائر، على أن يتم تعديل صيغة اإلقرار الضريبي بحيث يستبعد الـنص الخـاص بإضـافة 
والخــاص بتقيــيم األدوات الماليــة متــى  ١٦المخصصــات الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار المصــري رقــم 

 .ثبت جديتها
الخاصــة بدراســة أثــر ) ٢٠٠٥لســنة  ٩١النظريــة فــي ضــوء نــص القــانون رقــم (وأشــارت النتــائج  

المشتقات المالية على ضريبة الدخل إلى وجود إمكانية للشركات التي تسـتخدم التطبيقـات المحاسـبية 
للمشتقات المالية الستخدام هذه المشتقات في التأثير بالسلب على عملية قياس ضـريبة الـدخل وذلـك 

 :على النحو التالي
راض قـوكـذلك عمليـات اإل)  Equity swaps agreement(اسـتخدام عقـود مبادلـة الملكيـة  

 ٢٠٠٥لســنة  ٩١فــي التــأثير بالســلب علــى تطبيــق القــانون رقــم  (Lending securities)باألســهم 
بشـكل يعفيـه مـن  هحيث يمكن لهذه التطبيقات أن تحـول مصـدر الـدخل مـن داخـل اإلقلـيم إلـى خارجـ

  .الضريبة
د مبادلــة العمــالت فــي التــأثير الســلبي علــى تطبيــق إمكانيــة اســتخدام التطبيقــات الخاصــة بعقــو  

بشكل يمكن معـه التهـرب مـن ضـريبة المنبـع  ٢٠٠٥لسنة  ٩١من القانون رقم  ٥٦أحكام المادة رقم 
بأن العملية هـي مبادلـة عمـالت فـي حـين أنهـا قـرض يخضـع للمـادة رقـم  اإليحاءبسبب % ٢٠بواقع 
  .من القانون ٥٦
  )٢() ٢٠٠٨( الجوادشرف عرفة عبد أ/ دراسة أ -٧

يــرادات نشــاء وكيفيــة تحديــد اإلت المحاســبية والضــريبية لعقــود اإلوركــزت هــذه الدراســة علــى المشــكال
ن التشريع الضـريبى إتحديد الضريبة لهذه العقود، حيث المشاكل المتعلقة بو خالل سنوات تنفيذ العقد 

المشـاكل المتعلقـة  يضـاً أالمحاسـبية، و عالجـات يخـالف الم ااستقالل السنوات الضريبية وهذ أيأخذ بمبد
   .بالمخصصات الناتجة عن تنفيذ هذه العقود

                                     

مقترح لتطبيق في  مع مدخل( تقييم األدوات المالية بالقيمة العادلة وآثارھا على قياس ضريبة الدخل، حسن كامل فرج خميس  )١(
  .١٨٥، ص ٢٠٠٧. ية التجارة، جامعة عين شمس، رسالة ماجستير، غير منشورة، كل)مصر

عقود اإلنشاء بين النظرية والتطبيق في ظل أحكام قانون الضريبة ) ٨(المعيار المحاسبي المصري رقم ، شرف عرفة عبد الجوادأ  )٢(
  .٥٩، ص ٢٠٠٨ية التجارة، جامعة عين شمس، لمراجعة، كل، مؤتمر المحاسبة وا ٢٠٠٥لسنة  ٩١على الدخل رقم 
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  )١( ):٢٠٠٨(سيد عطيتو محمد على . ددراسة   -٨
غيـر الصـول صـول الثابتـة محاسـبيًا عـن األهـالك األإت هذه الدراسة علـى تحديـد معـدالت وركز 

هـى معـدالت  الضـريبيهـالك الـواردة بالقـانون ن معـدالت اإلأ، و الضـريبيمنصوص عليها بالقانون ال
ن يطبـق أهـالك المعجـل ضـريبيًا  البـد و ن اإلأعن المعدالت المطبقة محاسبيًا، و  ياً كل اً تختلف اختالف

   .يضًا الخدميةأت الصناعية و آعلى كافة المنش

    )٢( ):٢٠٠٨(طارق عبد العال حماد / دراسة د -٩
لـى وجـود إيـؤدى  الضـريبيوالـربح  المحاسبين االختالف بين الربح أوركزت هذه الدراسة على 

المنشـأة، واختالفـات مؤقتـة  علـى ياً مسـتقبل أثـراً بنهايـة السـنة الماليـة وال تحـدث  تنتهـياختالفات دائمة 
صـل أ( و الـنقصأالمحاسـبية المسـتقبلية بالزيـادة  لى وجود ضـريبة مؤجلـة تـؤثر علـى الفتـرات إتؤدى 
فــى القــوائم  واإلفصــاحثــر هــذه الضــريبة المؤجلــة علــى القيــاس أو ) مؤجــل ضــريبيو التــزام أ ضــريبي
  . المالية

  ) ٣( :)٢٠١٠(دراسة منى عبد الحكيم رجب  -١٠
حتسـاب إهـالك لألصـل المبـاع أو المسـتغنى عنـه حتـى تـاريخ الـى ضـرورة إشارت هـذه الدراسـة أو    

ســتهالك تعلقــة بــه وذلــك بجعــل حســاب مجمــع االالــتخلص مــن األصــل مــع إقفــال كافــة الحســابات الم
   . مدينًا بالرصيد المجمع وحساب األصل دائنًا بالتكلفة األصلية

ستخدام أسلوب أساس اإلهـالك فـإن اصول الثابتة التى ال تخضع لإلهالك بن األألى إشارت أو 
رأسـمالية ويرجـع األرباح الرأسمالية ال تخضع للضـريبة فـى هـذه الحالـة، وكـذلك ال تخصـم الخسـائر ال

ذلــك إلــى أن ثمــن البيــع كلــه أو قيمــة التعــويض تــدخل بالكامــل عنــد حســاب أســاس اإلهــالك وهــو مــا 
   .يعنى ضمنيًا أخذ المكاسب أو الخسائر الرأسمالية فى الحسبان 

  )٤() ٢٠١٠( محمد عبد العزيز محمد خليفة. ددراسة  -١١

  :لى التعرف علىالدراسة إ وتهدف هذه
 .بين الربح المحاسبي والربح الضريبيطبيعة الفروق  - ١
 .بيان الطرق المتبعة في قياس ضريبة الدخل المؤجلة وأهم المشكالت المرتبطة بها - ٢

                                     

لسنة  ٩١اهالك االصول الثابتة بين معايير المحاسبة المصرية وقانون الضريبة على الدخل رقم ، سيد عطيتو محمد على. د  )١(
  .٩٦، ص ٢٠٠٨ية التجارة، جامعة عين شمس، ، مؤتمر المحاسبة والمراجعة، كل. ٢٠٠٥

مؤتمر ، حساب الضريبة المؤجلة فى  ضوء معايير المحاسبة المصرية والتشريع الضريبى المصرىطارق عبد العال حماد، . د  )٢(
  .١٤٢، ص ٢٠٠٨ية التجارة، جامعة عين شمس، المحاسبة والمراجعة، كل

ومعايير المحاسبة المصرية، رسالة طويلة األجل بين قانون الضرائب على الدخل المشاكل القياس لألصول منى عبد الحكيم رجب،   )٣(
  ١٦١، ص ٢٠١٠ة التجارة، جامعة عين شمس ، ماجستير غير منشورة، كلي

القياس واإلفصاح المحاسبى عن الضريبة المؤجلة فى القوائم المالية فى ضوء معايير المحاسبة محمد عبد العزيز محمد خليفة، . د  )٤(
  .٤٢، ص ٢٠١٠ارية، جامعة الدول العربية، للتنمية االد ، المنظمة العربية)دراسة تطبيقية(المصرية  



 المقدمة

 ١٢

الخـــــاص بضـــــرائب الـــــدخل ) ٢٤(دراســـــة تحليليـــــة ألحكـــــام المعيـــــار المحاســـــبي المصـــــري رقـــــم  - ٣
لســنة ) ٩١(وتفعيلــه فــي ضــوء معــايير المحاســبة المصــرية وقــانون الضــرائب علــى الــدخل رقــم   
  .بما يخدم اإلفصاح المحاسبي ٢٠٠٥  

المعـــــدل والخـــــاص بضـــــرائب ) ١٢(دراســـــة تحليليـــــة ألحكـــــام المعيـــــار المحاســـــبي الـــــدولي رقـــــم  - ٤
 ).٢٤(الدخل، مع بيان أهم االختالفات مع المعيار المحاسبي المصري رقم   

الخـــاص بضـــرائب ) ٢٤(ع إطـــار مقتـــرح لكيفيـــة تطبيـــق المعيـــار المحاســـبي المصـــري رقـــم وضـــ - ٥
 .الدخل  

   .إجراء دراسة تطبيقية على إحدى الشركات المساهمة لبيان كيفية تطبيق اإلطار المقترح - ٦

  )١( )٢٠١١(دراسة محمود موسى عبد العال  -١٢
المعالجات المحاسبية لضرائب الدخل، ومـا ختالف استهدفت الرسالة دراسة واختبار أثر تعدد و ا     
ـــة علـــى منفعـــة وقابليـــة القـــوائم الماليـــة للمقارنـــة، طيـــرتب ـــذلك فقـــد  بهـــا مـــن ضـــرائب مؤجل باإلضـــافة ل

يضــًا إجــراء دراســة عمليــة لواقــع الممارســة المهنيــة فــى مصــر بشــأن المحاســبة عــن اســتهدف البحــث أ
  . للمعلومات رئيسيالقوائم المالية كمصدر ويستمد البحث أهميته من  أهمية  الضرائب المؤجلة،

المقارنـات  عمـلالقوائم المالية فى حاجة إلى المعلومات التى تمكنهم مـن  مستخدميونظراً ألن   
 .تحقيــق األربــاح فــى المســتقبل والتنبــؤات وتقيــيم التــدفقات النقديــة المتوقعــة وتقيــيم مقــدرة الشــركة علــى

ن إضــافة عنصــر جديــد للقــوائم الماليــة يتمثــل فــى اإلفصــاح عــن معلومــات بخصــوص الضــرائب إفــ
المؤجلة من شأنه أن يزيـد مـن منفعـة تلـك القـوائم، وخاصـة إذا كانـت هـذه المعلومـات تتعلـق بعنصـر 

قيمـة يـؤثر علـى تقيـيم أداء و  وبالتـاليله عالقة مباشرة باألرباح والتـدفقات النقديـة الحاليـة والمسـتقبلية 
   .الشركة

أن الدراســـات الســـابقة ركـــزت علـــى الدراســـة التحليليـــة لمعـــايير المحاســـبة الدوليـــة ويالحـــظ الباحـــث 
واألمريكية والمصرية ، والتي أجمعت على تحديد مصروف ضريبة الدخل الواجب تحميلـه فـي الفتـرة 

 إعـدادهامنشـأة عنـد ضـريبية تـنعكس علـى ال أثـاراً المالية، كما ركـزت الدراسـات أيضـا علـى أن هنـاك 
ولــم تتطــرق الدراســات الســابقة الــى كيفيــة القيــاس واإلفصــاح عــن اآلثــار الضــريبية . لقوائمهــا الماليــة 

  . عن شركات المقاوالت التي تعد قوائمها المالية طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
  

                                     

مع " المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة على منفعة وقابلية القوائم المالية للمقارنة  اختالفأثر ، متوليمحمود موسى عبد العال    )١(
  .١٥١، ص ٢٠١١، اإلسكندرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة "دراسة تطبيقية 

  



 المقدمة

 ١٣

  : الرئيسيهدف البحث  -٣
، وانعكاساتها على األجلطويلة ال اإلنشاءدراسة وتحليل المعالجات المحاسبية والضريبية لعقود 

  . القوائم المالية لشركات المقاوالت في اإلفصاح
  :هداف الفرعية التاليةألا على ويشتمل

 المحاســبيجــل كمــا وردت فــى المعيــار طويلــة األالدراســة وتحليــل المعالجــات المحاســبية للعقــود  -أ
  ).٨(رقم  المصري  
رقــــم   جل كما وردت فى قانون الضرائب طويلة األالدراسة وتحليل المعامالت الضريبية للعقود   -ب
  .التنفيذية وتعليمات المصلحة والئحته ٢٠٠٥لعام  ٩١
  :تحديد االختالفات بين المعالجات المحاسبية والضريبية، وتحديد تأثيراتها على كل من -جــ

  .المالية لشركات المقاوالتالقوائم     -
  .داءين الضريبة واجبة األد    -

  : أهمية البحث -٤
تضـــح أهميـــة البحـــث مـــن وجـــود مشـــاكل ضـــريبية ناتجـــة عـــن االخـــتالف فـــي تطبيـــق معـــايير ت

   .المحاسبة وقانون الضرائب قد تؤدى إلى عدم التحديد الدقيق لدين الضريبة واجبة السداد 

  :منهج البحث -٥
مـــن خـــالل الدراســـات الســـابقة مـــن المقـــاالت العلميـــة  ســـتقرائيااليعتمـــد البحـــث علـــى المـــنهج 

والكتابـــات  واألجنبيـــةالعلميـــة وشـــبكة االنترنـــت وٕاصـــدارات الضـــرائب المصـــرية  واألبحـــاثوالمجـــالت 
طويلـة األجـل، وبالتـالي التوصـل إلـى إطـار التتعلـق  بـالعقود  التـيالمتنوعة لمختلف الكتب والمراجع 

  . طويلة األجل وٕامكانية تطبيقهاالمقترح لخدمة الظروف المحاسبية والضريبية للعقود 

  : حدود البحث -٦
نشـــطة شـــركات أتحكـــم  التـــيوالمعالجـــات الضـــريبية  يقتصـــر البحـــث علـــى المعـــايير المحاســـبية  -أ 

 . و المعالجات الضريبيةألمقاوالت دون غيرها من المعايير ا
عمــــال فــــي شــــركات المقــــاوالت، بة المؤجلــــة الناتجــــة عــــن انــــدماج األال يتنــــاول البحــــث الضــــري  -ب

  .وكذلك الضريبة المؤجلة الناتجة عن االستثمارات في الشركات األخرى  
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 ١٤

   :خطة  البحث -٧
  :كاآلتيفصول  ثالثةقسم البحث إلى ي

 :      .  
  :كالتاليوينقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث 

 طبيعة وخصائص نشاط المقاوالت: المبحث األول 
 المعالجة المحاسبية لتكاليف وٕايرادات عقود المقاوالت: المبحث الثاني 
 قياس نسبة اإلتمام طبقا للمعايير المحاسبية واآلراء المحاسبية األخرى: المبحث الثالث 
 نتائج اإلعمال واإلفصاح فى شركات المقاوالتتحديد : المبحث الرابع 

  شركة مساهمة مصرية) س(على الشركة  حالة تطبيقية: المبحث الخامس
 :            91 

       2005  
 :كالتاليوينقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث 

 الضريبية لإليرادات في شركة المقاوالتالمعاملة : المبحث األول 
 المعاملة الضريبية للتكاليف والمصروفات: المبحث الثاني 
  لعام  ٩١المعاملة الضريبية إلرباح وخسائر عقود اإلنشاء فى القانون رقم : المبحث الثالث 

    ٢٠٠٥ 
ومدى تطابقه مع قواعد ) س(تقرير الفحص الضريبي للحالة العملية للشركة : المبحث الرابع

 القانون الضريبي وٕاجراءات الفحص      
 :          

       .  
 :كالتاليوينقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث 

 مفهوم ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة: المبحث األول 
 تحديد وقياس الضريبة المؤجلة: المبحث الثاني 
    االعتراف واإلفصاح عن الضريبة المؤجلة فى القوائم المالية  لشركات : المبحث الثالث 

 المقاوالت    
لى كيفية عرض ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة في الحالة العملية بالتطبيق ع: المبحث الرابع 

 )س(الشركة 

 .الخالصة والنتائج والتوصيات
   .المراجع

 



  القياس واإلفصاح المحاسبي في نشاط المقاوالت :الفصل األول

 ١٥
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 ١٦

  :  مقدمة
تساع الـدوائر االقتصـادية علـى المسـتوى العـالمي والـذي افي ظل التطور العلمي والتكنولوجي و  

واحـــدة وفـــي وقـــت أصـــبحت التكـــتالت االقتصـــادية مـــن أهـــم ســـماته تكتـــل أصـــبح كوحـــدة اقتصـــادية 
خر هناك، شركات عمالقة لها فروع في مختلف بلدان العالم، من خالل الفضـائيات آاقتصادي هنا و 

واالنترنت يمكن معرفـة أسـعار الصـرف للعمـالت المختلفـة وأسـعار األسـهم والسـندات فـي البورصـات 
لد في العالم يمكنه قراءة القوائم الماليـة للشـركات العالميـة للوقـوف علـى أي ب يالعالمية، فالمستثمر ف

  . مدى قوة هذه الشركات أو الكيانات االقتصادية 
وتمشــيًا مــع سياســة الدولــة لفــتح مجــاالت االســتثمار أمــام المســتثمرين العــرب واألجانــب ولســهولة    

تعد على أساسه القوائم الماليـة لجميـع  ذيالعرض القوائم المالية للشركات وتوحيد المنهج المحاسبي 
الشركات والمؤسسـات االقتصـادية حتـى تكـون هنـاك لغـة محاسـبية موحـدة يفهمهـا الجميـع، ومـن هـذا 

ـــم  ـــانون ســـوق المـــال رق ـــزم ق ـــد أل ـــانون  ١٩٩٢لســـنة  ٩٥المنطلـــق فق ـــة بأحكـــام الق الشـــركات المخاطب
بل قرر عقوبة قاسية على مخالفـة ذلـك، ونظـرًا بتطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائمها المالية 

المنــاخ االقتصــادي المصــري وٕاصــدار بعــض القــوانين الخاصــة المنظمــة لــبعض األنشــطة  الخــتالف
بالمخالفــة للمعيــار الــدولي فكــان مــن الضــروري  ١٩٩٥لســنة  ٩٥مثــل قــانون التــأجير التمــويلي رقــم 

وجميــع الوحــدات االقتصــادية داخــل  يتناســب اً موحــد اً إصــدار دســتور محاســبي مصــري يكــون منهجــ
مصر تتفق واألسس المحاسبية الدولية فقد تـم وضـع معـايير للمحاسـبة المصـرية بـالقرار الـوزاري رقـم 

ثم قرار األستاذ الـدكتور وزيـر االسـتثمار الصـادر  ٢٠٠٤لسنة  ١٤٦والقرار رقم  ٢٠٠٢لسنة  ٥٠٣
عيـارًا محاسـبيا وقـد شـمل مجموعـة م ٣٥والـذي يشـمل  )١( ٢٠٠٦لسـنة  ٢٤٣رقم  ١١/٦/٢٠٠٦في 

من المعايير المحاسبية والتي لـم تشـملها القـرارات الوزاريـة السـابقة لتكتمـل منظومـة معـايير المحاسـبة 
، ولتتمشى مـع التغيـرات االقتصـادية ئمًا مع معايير المحاسبة الدوليةالمصرية لتصبح أكثر توفقًا وتوا

و النظم المحاسبية، وتضـمنت معـايير المحاسـبة أالقتصادي لهائل سواء في المجال اوالتقدم العلمي ا
 الخـاص) ٨(المعيار المحاسبي رقـم  ٢٠٠٦لسنة  ٢٤٣المصرية الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم 

المعيــــار إلــــى شــــرح المعالجــــة المحاســــبية لإليــــرادات  بالمحاســــبة عــــن عقــــود اإلنشــــاء، ويهــــدف هــــذا
طبيعــة هــذه األنشــطة التــي تــؤدى فــي ظــل عقــود اإلنشــاءات والتكــاليف المرتبطــة بهــذه العقــود بســبب 

  .  حيث يقع تاريخ التعاقد وتاريخ االنتهاء من العمل في فترات مالية مختلفة
  :التالية المباحثبالتعرض إلى  هذا الفصل في سوف يقوم الباحث ذلكوبناء على 

                                     

  .٥، ص ٢٠٠٦مطابع األميرية ، القاهرة ،بإصدار معايير المحاسبة المصرية ، الهيئة العامة لل ٢٠٠٦لعام  ٢٤٣قرار رقم  )١(
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  المبحث األول
  وخصائص نشاط المقاوالتطبيعة 

  :مقدمة
يمكــن وصــف عمليــات التشــييد والبنــاء التــي يقــوم بهــا قطــاع المقــاوالت، علــى أنهــا المجهــودات 

وتتعلــق عمليــة . اإلنشــائية المتعلقــة بتحويــل عناصــر اإلنتــاج المختلفــة إلــى تســهيالت ومرافــق إنشــائية
أســاس مواصــفات يــتم تحديــدها  ، علــىةالتشــييد بتصــنيع وٕانشــاءات معينــة فــي أمــاكن ومواقــع محــدد

  . )١(بواسطة الجهة المالكة للمشروع
عقـــد تـــم إبرامـــه "عقـــد اإلنشـــاءات بأنـــه الـــذي حـــدد ) ٨(وطبقـــا للمعيـــار المحاســـبي المصـــري رقـــم     

أو ) كـــوبري أو مبنـــى أو ســـد أو خـــط أنابيـــب أو طريـــق أو ســـفينة أو نفـــق(خصيصـــًا إلنشـــاء أصـــل 
أو تعتمــد علــى بعضــها الــبعض مــن ناحيــة التصــميم أو  ضــهابعبتــرتبط  التــيمجموعــة مــن األصــول 

عقــود إنشــاء محطــات تكريــر البتــرول أو (التقنيــة أو الوظــائف أو الغــرض أو االســتخدام النهــائي لهــا
  .")إنشاء وحدات المصانع واألجهزة المعقدة

ام ويتميز نشاط المقاوالت بمجموعة من الخصائص العامة والفنية والتي تؤثر فـي كـل مـن النظـ
المحاسبي والتنظيم اإلداري لشركات المقاوالت، وبالرغم مـن أن اخـتالف التنظـيم المحاسـبي واإلداري 
ـــه فـــي شـــركات  ـــا لطبيعـــة النشـــاط وحجـــم األهـــداف، إال أن ـــًا فـــي كـــل الشـــركات طبق ـــدو أمـــرًا طبيعي يب

  . المقاوالت يكون االختالف أوضح والتباين أشد 

  : وفيما يلي عرض ألهم تلك الخصائص
  :الخصائص العامة - ١

يعمـــل قطـــاع المقـــاوالت فـــي ظـــل ظـــروف المخـــاطرة وعـــدم التأكـــد، ورغـــم أن هـــذين العنصـــرين  :أوال 
يحيطـــان بســـائر األنشـــطة االقتصـــادية، ويـــؤثران بالتـــالي علـــى عمليـــة التنبـــؤ واتخـــاذ القـــرارات، إال أن 

جـع ذلـك إلـى طبيعـة وير  .تبـرز هـذين العنصـرين بشـكل واضـح وتـأثير أشـد طبيعة العمل في شركات
النشاط في حد ذاته، التي تتميز بعـدم دقـة التنبـؤ بأسـعار المـدخالت اإلنتاجيـة لفتـرة طويلـة مسـتقبال، 
كما أن بعض عمليات اإلنشاء قد تكتنفها مخاطر فـي عمليـة التنفيـذ نتيجـة لطبيعـة األرض التـي يـتم 

  . عليها التنفيذ 

                                     

(1)  Harris, Frank, and Ronald McCaffer, Modern Construction Management, (London: Crsly 
Lockwood Staples), 1977. 
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ن المتغيـرات التـي تـؤثر علـى النتـائج المتوقعـة وهكذا تعمل شركات المقاوالت فـي ظـل العديـد مـ
ألي عقد مقاولة، وتتطلب تلك المتغيرات وجود إدارة تتفهم طبيعة تلك الصـناعة وكيفيـة مواجهـة تلـك 

  . )١(الظروف من خالل المتابعة والرقابة المستمرة
التشـابه بـين  يختلف هيكل المنتج في قطاع المقاوالت من عمليـة ألخـرى، بـالرغم مـن احتمـال :ثانيا 

المكونــات األساســية فــي كــل منهــا، مــع احتيــاج كــل عمليــة الــى دراســة تختلــف عــن األخــرى بحســب 
الظـــروف التـــي تـــتحكم فيهـــا، وتختلـــف هـــذه الظـــروف فـــي العمليـــات المتشـــابهة النـــوع ، أو حتـــى فـــي 

  .  )٢(العمليات النمطية بسبب تغير الزمان والمكان الذي يتم فيه اإلنتاج
  :مشكالت المحاسبية واإلدارية منهاترتب على هذا االختالف مجموعة من النه أويرى الباحث 

  . فرها فيه امشكلة تصميم النظام المحاسبي ومدى المرونة الواجب تو  •
مشــكلة إعــداد الموازنــات التخطيطيــة فــي ظــل اخــتالف حجــم ونوعيــة وتكلفــة المنتجــات لشــركات  •

 . المقاوالت   

مشــــكلة الرقابــــة وتقيــــيم األداء، ومــــدى إمكانيـــــة وضــــع نظــــام للتكــــاليف المعياريــــة أو النمطيـــــة  •
 . يستخدم في عملية الرقابة   

يتم التسـعير أو تحديـد القيمـة التعاقديـة قبـل التنفيـذ، وهـذا علـى عكـس بعـض األنشـطة األخـرى  :ثالثا
رى، وتعتبـر عمليـة تقـدير التكـاليف التي يكون التسعير فيها بعد مراحل اإلنتـاج، وتخضـع لعوامـل أخـ

من أهم الصعوبات التـي تواجـه شـركات المقـاوالت، نظـرا الخـتالف المواصـفات والشـروط مـن عمليـة 
ألخــرى وباإلضـــافة الــى ضـــخامة تكــاليف التنفيـــذ عــادة،  فـــإن عمليــة تقـــدير هــذه التكـــاليف يعرضـــها 

  :)٣(لنوعين من عوامل المخاطرة هما
عامــل الخطــأ فــي التنبــؤ و التقــدير مــن جانــب المقــاول نفســه ســواء بالنســبة لعملياتــه أو بالنســبة   - أ

 .للعمليات المنفذة من الباطن   

عامــل التغيــر فــي أســعار مســتلزمات التنفيــذ و التــي تتــأثر بظــروف خارجــة عــن إرادة الشــركة و   - ب
 .بعيدة عن مجال تحكمها   

زمن الـالزم لعمليـة التنفيـذ، إذ أن تجـاوز فتـرة التنفيـذ يضاف إلي ذلك مشكلة الخطأ في تقدير الـ
يعرض الشركة إلي مشـكلة مزدوجـة، فمـن جهـة تزيـد مـن تكـاليف التنفيـذ و مـن مخـاطر التنبـؤ، ومـن 

 .جهة أخري يعرضها لدفع غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد

  

                                     

(1) Barrie, Donald S., and Boyd C. Paulson, Professional Construction Management, May, June, 
(1984), (pp, 36-40). 

  .١٩٦٩غير منشورة، كلية التجارة، جامعة القاهرة،  فى قطاع المقاوالت، رسالة دكتوراهخالد على فودة، الكفاية اإلنتاجية   )٢(
 .٣٦، ص ١٩٩٧القاهرة، أحمد الخطيب، نظم المحاسبة عن التكاليف، مكتبة عين شمس، . د   )٣(
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ـــا  ـــتم اإلنتـــاج فـــي المنشـــآت الصـــناعية داخـــل العنـــابر والـــورش :رابع ـــا لخطـــوط إنتـــاج واضـــحة  ي وفق
التسلسل والمراحـل، ويختلـف هـذا األمـر بالنسـبة لقطـاع المقـاوالت، إذ تـتم العمليـات فـي الموقـع الـذى 
تحدده الجهة صاحبة العمـل، ويترتـب علـى ذلـك أن نشـاط الشـركة يكـون موزعـًا علـى منـاطق متفرقـة 

أخــرى أحيانــا، وهــذه الخاصــية تبعــد عــن المركــز الرئيســي، وقــد يمتــد إلــى مــدن أخــرى بــل إلــى دول 
  : )١(لنشاط المقاوالت تستدعي دراسة كاملة لعدد من العوامل منها

الموقــع الجغرافــي وأهميتــه بالنســبة لعناصــر التكــاليف، خاصــة إذا أخــذنا فــي االعتبــار أن بعــض   - أ
المــــواد األوليــــة تشــــتري مباشــــرة مــــن المصــــادر القريبــــة لموقــــع العمــــل، وكــــذلك الحــــال بالنســــبة   
 .للعمالة ومدى توافرها ومعدالت األجور السائدة في المنطقة   

األرض   طبيعة موقع العمل الذى يقام عليه المشروع من الناحية الجيولوجية الخاصة بطبقات  -ب
للتنفيــــــــذ، كمــــــــا   ونوعيتها، وما يترتب على ذلك من تحديد عناصر التكاليف الالزمة للعملية األولى 

والمـــــــوارد األخـــــــرى التـــــــي   ات المالئمة لتوقيت تحريك المعدات واآلالت يتطلب األمر اتخاذ القرار 
التكاليف إلى أدنـى حـد ممكـن،   إلى تخفيض  تؤدييمكن االستفادة منها في أكثر من موقع بطريقة 
  . أو تحقيق أقصى منفعة ممكنة من هذه المعدات

كمــــا ذكــــر الباحــــث أعــــاله أن العمليــــات الفنيــــة فــــي الصــــناعات األخــــرى تــــتم داخــــل الشــــركات  -ج
وفـــي مراكـــز اإلنتـــاج الخاصـــة بهـــا ممـــا يســـاعد فـــي إحكـــام الرقابـــة عليهـــا وعلـــى مســـتلزماتها،   
 لكنَ   ويزيد من فرص استفادة هذه العمليات من الخدمات الفنية التي تقدمها مراكز الخدمات،   
ن التنفيـذ يـتم فـي الموقـع الـذى يحـدده العميـل ممـا يجعـل ف في قطاع المقـاوالت إذ إمر يختلاأل  
  . )٢( انتقال الرقابة إلى هذا الموقع واتخاذ أسلوب مناسب لذلك أمرًا ضرورياً  من  

  . ذلك الذى يتم بالمركز الرئيسي كيتعين تحديد حجم العمل المحاسبي الذى يتم بالموقع، و    -د
  . غير المباشرة الإيجاد حل مناسب لمشكلة تخصيص عناصر التكاليف -هـ
النظـــر فـــي طـــرق الحصـــول علـــى المســـتلزمات الســـلعية وتخزينهـــا، وكـــذا المســـتلزمات الخدميـــة  -و

   )٣(.الالزمة لكل عملية من العمليات  
دفعـات مـن من صاحب العمـل علـى ) العقد(تحصل شركات المقاوالت على قيمة المشروع  :خامسا 

مستخلصات باألعمال المعتمدة عن األعمال المنتهية بموجـب مراحـل تنفيـذ العقـد، وعـادة مـا تختلـف 
الــدفعات المســتحقة عــن الــدفعات المحصــلة، وأحيانــًا ال تتناســب اإليــرادات المحققــة مــع تكلفــة مــا تــم 

   )٤(.تنفيذه فعًال، وذلك ألن األعمال المعتمدة ال تتضمن العمليات تحت التنفيذ
                                     

  .٢٢، ص ٢٠٠٩الدار الجامعية، االسكندرية،ة ثناء على القبانى، دراسات فى نظم محاسبة التكاليف، مكتب. د  )١(
(2) Adrian, James,J, Construction Accounting, Englewood Cliffs-New Jersey: Prentice- Hall, Inc, 1996.                                        

، ) "وتعديالته٢٠٠٦لسنة  ٢٤٣ر رقم الصادرة بقرار وزير اإلستثما( معايير المحاسبة المصرية تبسيط " محمد سمير بالل، . د   )٣(
  .٤٥، ٢٠٠٩رية للمحاسبين القانونيين ، الجمعية المص

  .٣٢، ص ١٩٩٣، اإلسكندريةعبد الحى عبد الحى مرعى، زينات محرم، محاسبة التكاليف المتقدمة، كلية التجارة، جامعة   )٤(
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  :الخصائص الفنية - ٢
 : اختالف فترات تنفيذ العقود :أوال
تختلــف فتــرات التنفيــذ فــي شــركات المقــاوالت اختالفــا كبيــرًا، فقــد تقــوم الشــركة بتنفيــذ مبنــى ســكني     

يســتغرق تنفيــذه شــهورًا محــدودة، وفــي نفــس الوقــت تتــولى إنشــاء كــوبري أو طريــق يحتــاج تنفيــذه إلــى 
 لـى عـدةالسـبب المباشـر المتـداد فتـرة التنفيـذ مـدة تزيـد عـن سـنة وقـد تصـل إو سنوات طويلة إلتمامه، 

حتميــة توزيــع تكــاليف ســنوات، هــو ضــخامة العمــل المطلــوب تنفيــذه وطبيعتــه، وهــو أمــر يترتــب عليــه 
  .)١(العقود وٕايراداتها على هذه الفترات، ووضع تكاليف تقديرية لتنفيذ ذلك العمل والوقت المحدد له

القيـاس واإلفصـاح  لـى صـعوبة فـى إن االختالفات فى فترات تنفيذ العقود قد تـؤدى أ ويرى الباحث   
و األجــور كــون هنـاك زيــادة فـى المــواد الخـام أن ييـة لشــركات المقـاوالت، ألنــه يمكـن أفـى القــوائم المال

  . عن القيمة التقديرية المتفق عليها في عقد المقاولة
 : ضخامة وحدة التكلفة :ثانيا 

التكـــاليف،  تعتبـــر وحـــدة التكلفـــة هـــى األســـاس الـــذي يعتمـــد عليـــه المحاســـب فـــي تجميـــع وقيـــاس
وبالنســـبة لنشـــاط المقـــاوالت فإنـــه عـــادة مـــا يتخـــذ العقـــد نفســـه كوحـــدة تكلفـــة متكاملـــة، ويترتـــب علـــى 
ضــخامة وحــدة التكلفــة فــي شــركات المقــاوالت ضــخامة نســبية فــي تكــاليف تنفيــذ العمليــات وقــد يحــدث 

عــن رأس المــال  كثيــرا أن تقــوم  شــركات المقــاوالت بتنفيــذ عمليــات ضــخمة قــد تزيــد تكلفتهــا اإلجماليــة
  :  )٢(المدفوع في الشركة، فالمقاول يعتمد عادة في تمويل عملياته التي يتولى تنفيذها على اآلتي

 . قيمة االئتمان الذى يتم الحصول عليه من البنوك   - أ

 . قيمة الدفعات المقدمة التي ينص عليها عقد المقاولة   -ب

  .قيمة دفعات التنفيذ  -ج
ـــرى الباحـــث  ـــًا علـــى تصـــميم الن أن ذلـــك الموقـــفوي ظـــام المحاســـبي فـــي شـــركات المـــالي يضـــع عبئ

  :، ويتحدد بصفة أساسية على ما يليالمقاوالت
الـــــــدفعات   مة بين مدفوعات الشركة وبين ءالدقة في إعداد موازنة التدفقات النقدية إلمكان المؤا  - أ

ــــــــــــــــــــص    التي تحصل عليها من العمالء ويشكل هذا األمر أهمية كبيرة في منشآت المقاوالت ألن نق
 . بسمعة الشركة  ضرارواإلالسيولة قد يعني توقف العمل 

ضـــرورة حصـــر عناصـــر التكـــاليف الفعليـــة بـــالمواقع أوال بـــأول إلعـــداد الكشـــوف والمستخلصـــات  -ب
وٕامـــــداد اإلدارة بتقـــــارير فوريـــــة عـــــن أي تطـــــورات قـــــد تحـــــدث فـــــي تكـــــاليف العقـــــد مـــــع الجهـــــة   
  . المستفيدة  

                                     

، ٢٠٠٠دار الجامعية، اإلسكندرية، محمد محمود عبد ربه، المحاسبة عن العقود طويلة األجل، مكتبة ال. هاشم أحمد عطية، د . د    )١(
  .٤٨ص 

 . ٣٦محمد محمود عبد ربه ، مرجع سابق، ص  .هاشم أحمد عطية ، د. د   )٢(
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تقــــديم المعلومــــات الضــــرورية الالزمــــة لتقيــــيم العمــــل التــــام والــــذي يطلــــب مــــن مهنــــدس العميــــل  -ج
    .اعتماده تمهيدًا إلعداد المستخلصات عنه وحساب الدفعة التي يستحقها المقاول  

الســابقة تعتبــر مــن النقــاط المهمــة لتحديــد  ةأن النقــاط الثالثــ الباحــث يــرىوبنــاء علــى ذلــك فــإن 
التامــة لشــركات المقــاوالت ألنــه  كلمــا كــان النظــام المحاســبي المســتخدم  نظامــًا ســليما قيمــة األعمــال 

لــى ســهولة إة فــي شــركات المقــاوالت، ممــا يــؤدى ودقيقــًا فــإن ذلــك يعكــس حقيقــة قيمــة األعمــال التامــ
   .القياس واإلفصاح عن قيمة األعمال التامة في شركات المقاوالت 

  :التقديراالعتماد على أسلوب  :ثالثا
علـى أرقـام تكـاليف تقديريـة ) المقـاوالت(طويلـة األجـل اليعتمد نظام المحاسـبة عـن تكـاليف العقـود    

تتخـــذ كأســـاس لتحديـــد قيمـــة العطـــاء أو ســـعر المناقصـــة الـــذى تتقـــدم بـــه الشـــركة، حيـــث يقـــوم القســـم 
فـي العقـد وسـعر  كل عملية جزئية ةالمختص بدراسة المواصفات المحددة بمعرفة العميل وتقدير تكلف

  )١(.ة لهاالمناقص
كما يرى البعض أنه يتم االعتماد على عنصر التقدير قبل وخالل التنفيذ، وذلك يؤثر في قيمـة 
ــتم الحصــول علــى األعمــال مــن خــالل  كــل مــن اإليــرادات والتكــاليف ونتيجــة النشــاط، فقبــل التنفيــذ ي

وتقــديم العطــاء وتوقيــع العقــد إذا حظــي خطــوات المناقصــة التــي تبــدأ بتقــدير التكــاليف وســعر البيــع 
ضــعف الرقابــة علــى  يالعطــاء بموافقــة صــاحب العمــل لكونــه األقــل ســعرًا واألكثــر كفايــة، كمــا يــؤد

فــي  أذلــك المبالغــة فــي األربــاح والخطــ عمليــة التقــدير إلــى العديــد مــن الســلبيات خــالل التنفيــذ ومــن
وتكاليف غيـر متوقعـة ، ومـن ذلـك أيضـا  التقديرات كالسهو عن تقدير تكاليف معينة وظهور ظروف

ال عنـد إعدم األخذ في االعتبـار الخسـائر التـي كانـت واقعـة فعـال خـالل مراحـل العقـد وعـدم ظهورهـا 
التنفيـذ ، ومـن ذلـك أيضـا  فتـرات اكتمالها ويتسبب ذلك في تعرض الشركة لكثير من المخاطر خـالل

فعـًال خـالل مراحـل العقـد وعـدم ظهورهـا إال عنـد عدم األخذ في االعتبار  الخسائر التي كانت واقعـة 
  .)٢(اكتمالها مما يتسبب في تعرض الشركة لكثير من المخاطر خالل التنفيذ

لتكـاليف ن هنـاك صـعوبة فـى القيـاس واإلفصـاح السـليم لأ الباحـث يـرىوبناء على ما سبق فإن 
نــه يــتم االعتــراف بالمصــروفات الفعليــة خــالل العــام ومقابلتهــا بــاإليرادات إالتقديريــة لكــل عقــد، حيــث 

غيـر  للعام، وهذه المصروفات الفعلية قد تتضمن مصـروفات اإلتماملنفس العام وذلك لقياس مستوى 
ال تــرتبط بعقــد المقاولــة  والتــيو المخالفــات فــى موقــع تنفيــذ المقاولــة أخاصــة بالنشــاط مثــل الغرامــات 

                                     

 .   ٣٩، ص أحمد الخطيب، مرجع سابق. د   )١(

الطرق المحاسبية لقياس نتيجة النشاط في منشآت المقاوالت، مجلة االقتصاد والتجارة، كلية التجارة،  محمد جالل صالح، تقييم. د   )٢(
 .     ٤٦، ص ١٩٩١جامعة عين شمس ، ملحق العدد األول ، 
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كـان  ، وبالتالى زيادة التكـاليف عمـاَ )وفات فى الغالب ال تفصح عنها شركات المقاوالتوهذه المصر (
  . لها فى عقد المقاولة اً مقدر 

  :إسناد بعض األعمال الى مقاولي الباطن  :رابعا
ــ) شــركة المقــاوالت(قــد يلتــزم المقــاول الــرئيس  كاملــة والتــي يشــملها العقــد  ةبتنفيــذ عمليــة المقاول

المقـاول الـرئيس  يقـوم ، وقـد)مثل إنشاء عنـابر جديـدة لشـركة صـناعية مـثال(المبرم بينه وبين العميل 
إســـناد بعـــض األعمـــال الفرعيـــة مثـــل الكهربـــاء أو النجـــارة أو غيرهـــا مـــن األعمـــال المتخصصـــة إلـــى ب

على أن يتحمل المقاول الـرئيس ) مقاولون من الباطن( فى هذه األعمال متخصصين خرينآمقاولين 
( المســـئولية عـــن أعمـــال مقـــاولي البـــاطن أمـــام العميـــل، ومـــن الممكـــن أيضـــا أن تكـــون المنشـــأة ذاتهـــا

  )١(.مقاوال من الباطن في تنفيذ بعض العمليات التي تخص شركة مقاوالت أخرى) المقاول الرئيس
ــرى الباحــث ن ألبــاطن، فــإن الشــركة البــد لــى مقــاولي اإنــه بالنســبة إلســناد بعــض األعمــال أ وي

   :يلى تفصح عماً 
  .التامة والتى قام بها مقاولو الباطن خالل الفترة المحاسبية األعمالكيفية تحديد   –أ

التـي   أو تنفيـذها فـي البـاطن مقـاولو تـأخر التـي عمـالاأل ذيـبتنف المقـاوالت شـركات اميـكيفيـة ق –ب 
  .ذلك على المترتبة المالية واألضرار منها انسحبوا  

أن هذه الخصـائص التـي تتميـز بهـا شـركات المقـاوالت تعكـس وجـود مجموعـة  يرى الباحثكما 
  :ها من المنشآت من أهمها ما يليمن المشاكل المحاسبية تتميز بها عقود المقاوالت دون غير 

سـواء التـي تخـص العقـد كلـه خـالل فتـرات تنفيـذه، أو ، مشكلة تحديـد تكـاليف المقاولـة أو العقـد  -
 .التي تخص الفترة المالية  

 . مشكلة الخسائر المحتملة للعقود -
 . مشكلة االعتراف بإيرادات العقود -
 . مشكلة تحديد نتائج أعمال العقود وشركة المقاوالت -
 . محاسبية تخص العقود أفصاحاتمشكلة الحاجة إلى  -

 
 
 
 

                                     

، المحاسبةمشاكل تحديد وعاء الضريبة العامة على المبيعات ومقترحات عالجها في ظل معايير زيد،  بوزيد عبد الرحمن أ بوأ   )١(
   ..٤٤، ص ٢٠١٠رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 
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  المبحث الثاني
  المعالجة المحاسبية لتكاليف وٕايرادات

  عقود المقاوالت
  :مقدمة
تقــوم شــركات المقــاوالت بتنفيــذ عــدة أنــواع مــن عقــود المقــاوالت، ســواء عقــود المقــاوالت قصــيرة   

أي تمتـد ألكثـر مـن سـنة (، أو عقـود مقـاوالت طويلـة األجـل )أي تتميز لفتـرة محاسـبية واحـدة(األجل 
  :، وسيقوم الباحث بالتعرف ألنواع المقاوالت كما يلي)مالية

  ت أنواع عقود المقاوال -١
  : ءات إلى نوعين أساسين همابتصنيف عقود اإلنشا) ٨(قام المعيار المحاسبي المصري رقم 

 : عقد محدد السعر  ١/١
يوافق فيـه المقـاول علـى سـعر محـدد للعقـد ككـل، أو سـعر محـدد لكـل  الذيهو عقد اإلنشاءات 

قد يتضمن في بعض مـواده الحـق فـي زيـادة  والذيعنصر أو لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية 
مـن  بنـد كـل ذيـلتنف ةمحـدد ةمـيق بوضـع المقاول قومي العقود من النوع لهذا األسعار بنسب معينة، وطبقا

 األسـعار زيـادة الحـق فـي األحيان بعض في العقد تضمني وقد ليالعم مع فيها اتفق التي عمالاأل بنود

   .اإلنتاج مستلزمات خاصة ةوبصف

 : عقد بالتكلفة زائد نسبة  ١/٢
ســـترداد التكـــاليف المســـموح بهـــا أو المعرفـــة االمقـــاول ب هيقـــوم بموجبـــ الـــذيهـــو عقـــد اإلنشـــاءات 

  .بالعقد باإلضافة إلى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ  أتعاب محدد 
 علـى االتفـاق تميـ ثـم عمـالاأل العقـود يـتم تحديـد تكـاليف كـل بنـد مـن بنـود مـن النـوع لهـذا وطبقـا

 فـي مأ المنفـذة عمـالاأل فيتكـال مـن ةيـمئو  ةشـكل نسـب فـي كانـتأ سـواء عليها حصلي التي الربح نسبه

 فيها كوني التي الحاالت في العقود من النوع هذا استخدام تميو  فيبهذه التكال رتبطيال  ثابت مبلغ شكل

 هـو المالـك نظـر  ةوجهـ مـن النـوع هـذا علـى عـابي التعاقـد، ولكـن عنـد ةمعروفـ ريـغ عمـالتكلفـة األ

ف يالتكـال علـى الرقابـة  إحكـام إلـى الحاجـة عليـه ترتـبي ذيالـ األمـر التكلفـة مـن زيـادة نيالمقـاول استفادة
   .)١(األعمال لكل الفعلية 

                                     

  .٢٨، ص ثناء على القبانى، دراسات فى نظم محاسبة التكاليف، مرجع سابق. د  )١(
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أخـرى مـن العقـود لـم يتناولهـا المعيـار منهـا علـى سـبيل  اً لى ما سبق فإن هناك أنواعـإباإلضافة 
  :)١(المثال ما يلي

 :المستهدفة  عقد القيمة -أ
تستخدم هذه العقود فـي حالـة التعاقـدات الضـخمة، ويـتم بموجـب هـذه العقـود االتفـاق علـى مبلـغ 

لدراســـات الســـريعة التـــي قـــام بهـــا كـــل مـــن الطـــرفين، امســـتهدف للعقـــد ككـــل يـــتم تحديـــده علـــى أســـاس 
يشبه  إن هذا العقدويغطي هذا المبلغ التكلفة الفعلية للمقاول مضافا إليها نسبة ربح، وٕالى هذا الحد ف

ئــد نســبة، لكــن عقــد القيمــة المســتهدفة يعــالج عيــوب عقــد التكلفــة زائــد نســبة مــن از  ةتمامــا عقــد التكلفــ
نه في حالة زيادة التكلفة عما تم االتفـاق عليـه يحاسـب المقـاول عـن المسـتهدف فقـط، أمـا فـي إحيث 

نســبة ربــح أكبــر ممــا هــو متفــق لمســتهدف يحــق للمقــاول أن يتقاضــى احالــة تقليــل التكلفــة عــن المبلــغ 
   .عليه على أن يتم تقسيم الفائض بين الطرفين طبقا لما تم االتفاق عليه في العقد

  :العقود ذات السقف السعري -ب
وطبقا لهذه العقود يتم محاسبة المقاول على الكميـات المنفـذة علـى الطبيعـة مضـروبة فـي فئـات 

  . اإلجمالية عن حد أقصى معين متفق عليه األسعار المتفق عليها على أال تزيد القيمة 
 :عقود قوائم الكميات  -ج

يســتخدم هــذا العقـــد فــي مجـــال التشــييد والمبـــاني ، حيــث تكـــون التصــميمات كاملـــة وقــت تقـــديم 
العطاء وكل األعمال يمكن توصيفها في قائمة تسمى قائمـة الكميـات تحـدد بهـا كميـات كـل بنـد بنـاء 

  . على المقايسات المبدئية للرسومات 
  :  المستخدمةالعقود التي تحدد بناء على األساس الزمني أو المواد  -د

ويــتم تحديــد مســتحقات المقــاول فــي هــذا النــوع مــن العقــود علــى أســاس تكلفــة المــواد أو ســاعات 
  )٢(.ة المستخدمة فعال في تنفيذ العقدالعمل المباشر 

والعقـود ذات السـقف السـعري، حيـث بين عقود القيمة المسـتهدفة  اً أن هناك تشابه ويرى الباحث
مرونــة ن كانــت العقــود ذات الســقف الســعري أكثــر الزيــادة عنهــا، وإ  مــة محــددة ال يــتمقي ان لكــل منهــإ

  . من عقود القيمة المستهدفة ألنها تكون عن األعمال التامة أو المنفذة فقط

  :تحقق إيرادات العقد ومصروفاته -٢
ـــم  ـــار المحاســـبي المصـــري رق ـــين حـــالتين أساســـيتين ل) ٨(فـــرق المعي تحقـــق عقـــود اإلنشـــاءات ب

  :هما صروفاتهالعقد وم اتإيراد
                                     

لدار اإلطار النظري والتطبيق العملي، الجزء األول، مكتبة ا –طارق عبد العال حماد، وآخرون، معايير المحاسبة المصرية . د   )١(
  .٢٠٨، ص ٢٠٠٠الجامعية، اإلسكندرية، 

، مشاكل تحديد وعاء الضريبة العامة على المبيعات ومقترحات عالجها في ظل معايير المحاسبةزيد،  بوأزيد عبد الرحمن  بوأ   )٢(
  .٦٧، ص مرجع سابق
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  .هابيكون تقدير الناتج النهائي لعقد اإلنشاء  قد تم بطريقة موثوق  أنحالة    -
  )١(.هابموثوق يكون من غير الممكن تقدير الناتج النهائي من عقد اإلنشاءات بدرجة  أنحالة    -
 :هابيكون تقدير الناتج النهائي لعقد اإلنشاء  قد تم بطريقة موثوق  أنحالة   ٢/١

هـا، فـإن إيـرادات العقــد بعنـدما يكـون تقـدير النـاتج النهــائي لعقـد اإلنشـاء  قـد تـم بطريقــة موثـوق 
والتكـاليف المتصـلة بــه يمكـن إدراجهـا كــإيرادات وكمصـروفات علــى الترتيـب وذلـك فــي ضـوء مســتوى 
قــد اإلتمــام الــذي وصــل إليــه نشــاط العقــد فــي تــاريخ الميزانيــة، ويجــب إدراج أيــة خســارة متوقعــة فــي ع

  .اإلنشاء كمصروف فورًا في قائمة الدخل
بطريقـة  اإلنشـاءلعقـد  النهـائيوتكاليف العقـد عنـدما يمكـن تقـدير النـاتج  بإيراداتويتم االعتراف 

 )٢( :حالة توافر الشروط التالية فيها بموثوق 

 العقد ذو السعر المحدد-أ

أن يكــون مــن المحتمــل بشــكل كبيــر أن تتحقــق للمنشــأة المنــافع االقتصــادية المتوقعــة مــن تنفيــذ  •
 .هذا العقد  

إمكانيــة قيــاس التكــاليف الالزمــة إلتمــام العقــد ومســتوى اإلتمــام الخــاص بــه فــى تــاريخ الميزانيــة  •
 .هاببطريقة موثوق   

هــا، بحيــث يكــون بن التكلفــة المتصــلة بالعقــد يمكــن تحديــدها بوضــوح وقياســها بطريقــة موثــوق إ •
  .من الممكن مقارنة التكاليف الفعلية التى أنفقت مع تلك التي تم تقديرها  

 نسبة زائدالعقد بالتكلفة  -ب

تنفيــذ ن يكــون مــن المحتمــل بشــكل كبيــر أن تتحقــق للمنشــأة المنــافع االقتصــادية المتوقعــة مــن أ •
 .هذا العقد  

غيــر قابلــة لالســترداد يمكــن تحديــدها  مكانــت قابلــة أأأن تكــون التكــاليف المتعلقــة بالعقــد ســواء  •
   .هابوقياسها بطريقة يعتمد عليها وموثوق   
 بهاموثوق يكون من غير الممكن تقدير الناتج النهائي من عقد اإلنشاءات بدرجة  أنحالة  ٢/٢

  :فيجب
يكـــون مـــن المتوقـــع  والتـــيأنفقـــت  التـــيحـــدود تكـــاليف العقـــد  فـــيعـــدم االعتـــراف بـــاإليرادات إال   -١

  .استردادها  
  .أنفقت فيها التيالفترة  فيإثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات    -٢

                                     

عقود المقاوالت، المطابع  ٨بإصدار معايير المحاسبة المصرية ، معيار المحاسبة رقم  ٢٠٠٦لعام  ٢٤٣وزارة االستثمار، قرار رقم   )١(
  .٨٩، ص ٢٠٠٨األميرية، القاهرة،

 .٩٣، ص ٢٠٠٨،المطابع االميرية، القاهرة، ٣٥، الفقرة رقم ٨وزارة االستثمار، المعيار المحاسبي المصري رقم    )٢(
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  .فى قائمة الدخل عقد المقاولة فورًا كمصروف فييجب االعتراف بالخسائر المتوقعة    -٣

  :لتكاليف وٕايرادات عقود المقاوالتالمعالجة المحاسبية  -٣
  تكاليف عقود المقاوالت   ٣/١

  :تكاليف العقود كما يلى تحديدفإنه يتم  ١١الدولي رقم  من المعيار ٢١طبقا للفقرة رقم 
مل تكاليف العقد على كافة  التكاليف التي يمكن تخصيصـها للعقـد مـن تـاريخ الحصـول علـى تتش   

حتـــى تـــاريخ إتمامـــه، ومـــع ذلـــك فـــإن التكـــاليف المتعلقـــة بعقـــد معـــين والتـــي تحـــدث فـــي مرحلـــة العقـــد 
التفــاوض علــى العقــد يمكــن تحميلهــا علــى العقــد إذا أمكــن تحديــدها بشــكل مســتقل وقياســها بطريقــة 

وفـي حالـة . موضوعية وٕاذا كان هناك درجة معقولة من التأكد بأن المقاول سوف يحصل على العقـد
اليف التفــاوض كمصــروف فــي الفتــرة التــي حــدثت فيهــا فــال يجــوز اعتبــار تلــك التكــاليف معالجــة تكــ

  .ضمن  تكاليف العقد في حالة الحصول على العقد في فترة تالية
يجـب أن ، اإلنشـاءاتعقـود  ٨مـن المعيـار المحاسـبي المصـري رقـم  ١٥للفقرة رقـم كذلك فإنه طبقـا 

  :تتضمن تكلفة العقد ما يلى
  .كاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحددكافة الت  ) أ(
  .يمكن تحميلها على العقد والتيالتكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة ) ب(
  .التكاليف األخرى التي يمكن تحميلها للعميل طبقًا لنصوص العقد) ج(

ـــم  ـــار  ٢٠:١٦الفقـــرات مـــن  أوضـــحتث تفاصـــيل هـــذه  )٨(رقـــم  المصـــري المحاســـبيمـــن المعي
  )١(: المختلفة من التكاليف كاالتى األنواع
  :تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد ما يلي :١٦فقرة 

  .تكلفة العاملين بالموقع شاملة تكاليف اإلشراف  ) أ(
  .تكلفة المواد المستخدمة فى اإلنشاء) ب(  
  .إهالك األصول الثابتة المستخدمة فى العقد  ) ج(  
  .الثابتة والمواد من وٕالى موقع العقدتكلفة نقل األصول   ) د(  
  .تكلفة استئجار األصول الثابتة) هـ(  
  .تكلفة التصميمات الهندسية والمعاونة الفنية المتصلة مباشرة بالعقد) و(  

                                     

 .٩٦، ص ٢٠٠٨المطابع األميرية، القاهرة،  ،٢٠:١٦ ، الفقرات من٨المحاسبي المصري رقم  اروزارة االستثمار، المعي  )١(
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التكــاليف التقديريــة ألعمــال الضــمان بمــا فــى ذلــك التكــاليف المتوقعــة للصــيانة خــالل فتــرة ) ز(
  .الضمان     
  .األطراف األخرىالمطالبات من ) ح(

لــم تحســب ضــمن بنــود  والتــيتتحقــق  التــيويمكــن أن تخفــض هــذه التكــاليف بــاإليرادات العارضــة    
إيـــرادات العقـــد مثـــل بيـــع المـــواد الزائـــدة واألربـــاح الناتجـــة عـــن بيـــع األصـــول الثابتـــة فـــى نهايـــة عقـــد 

  . المقاولة
يمكـن تحميلهـا علـى عقـود محـددة مـا  والتيتتضمن التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة : ١٧فقرة 
  :يلي

  .التأمين  ) أ(
  .ال تتعلق بعقد معين والتيتكاليف التصميمات والمعاونة الفنية ) ب(
  .تكاليف اإلنشاء غير المباشرة  ) ج(

ويــتم توزيــع هــذه التكــاليف بطريقــة منتظمــة ومنطقيــة بصــفة مســتمرة علــى كافــة التكــاليف التــي لهــا    
ليـــة التحميـــل فـــى ضـــوء المســـتوى العـــادي لنشـــاط اإلنشـــاء، ومـــن أمثلـــة نفـــس الخصـــائص، وتـــتم عم

غيــر المباشــرة تكــاليف إعــداد وتنفيــذ كشــوف مرتبــات األفــراد العــاملين فــى المقاولــة، التكــاليف اإلنشــاء 
وتعتبر تكاليف االقتراض من أمثلة التكاليف المتعلقة بنشاط العقـود عامـة والتـي يمكـن تحميلهـا علـى 

لـك عنـد قيـام المقـاول بتطبيـق المعالجـة البديلـة الـواردة فـى معيـار المحاسـبة المصـري عقود بعينهـا وذ
  .الخاص بتكلفة االقتراض) ١٤(رقم 

قــد تتضــمن التكــاليف التــي يمكــن تحميلهــا للعميــل طبقــًا لنصــوص العقــد بعــض التكــاليف  :١٨فقــرة 
   .استردادهااإلدارية العامة أو تكاليف التطوير والتي نص العقد تحديدًا على 

يــتم اســتبعاد التكــاليف التــي ال تتعلــق بنشــاط العقــود أو التــي ال يمكــن تحميلهــا علــى العقــد  :١٩فقــرة 
  :تكاليف ما يليالوذلك من تكاليف عقد اإلنشاء، وتتضمن هذه 

  .التكاليف اإلدارية العامة التي لم يرد نص صريح فى العقد على استردادها) أ(  
  .تكاليف البيع) ب(  
  .تكاليف البحوث والتطوير والتي لم يرد نص فى العقد على إمكانية استردادها )ج(  
  .تكاليف اإلهالك لآلالت والمعدات المعطلة والتي لم تستخدم فى عقد معين) د(  

تـدخل ضـمن تكـاليف العقـد تلـك التكـاليف المرتبطـة بـه وذلـك خـالل الفتـرة مـن تـاريخ تأكـد  :٢٠فقرة 
تكبـدها المقـاول خـالل  التـيالحصول على التعاقد إلى تاريخ إتمام هذا العقد، ومع هذا فإن التكـاليف 

قـد إذا الفترة السابقة لتأكـد حصـوله علـى العقـد والمتعلقـة مباشـرة بـه يـتم تضـمينها كجـزء مـن تكلفـة الع



  القياس واإلفصاح المحاسبي في نشاط المقاوالت :الفصل األول

 ٢٩

ذا كــان مــن المحتمــل إ، وذلــك فــى حالــة كــان يمكــن تحديــدها وقياســها بدرجــة يمكــن االعتمــاد عليهــا
الحصـول علــى التعاقـد وعنــد إثبـات التكــاليف المتعلقـة بالحصــول علـى العقــد كمصـروف خــالل الفتــرة 

عليـه  التي أنفقت فيها خاللها، فإنه يجوز تضـمين هـذه التكـاليف ضـمن تكـاليف العقـد عنـد الحصـول
  .في فترة الحقة

لمعيــار المحاســبي ، وتمشــيا مــع مــا ورد باوهــو مــا يؤيــده الباحــثضــوء ذلــك يــرى الــبعض  فــي
نجـاز عقـود المقـاوالت إف التـي تتحملهـا المنشـأة فـي سـبيل يمكـن تقسـيم التكـالينـه ، فإ٨المصري رقم 
      )١(:إلى ما يلي

 ).تكاليف مباشرة( نيمع بعقد ةمباشر  متعلقة فيتكال •
 ).تكاليف عامة( ةعام العقود بنشاط متعلقة فيتكال •
     ).تكاليف خاصة( لنصوص العقد طبقا ليللعم لهايتحم مكني أخرى فيتكال •
    )تكاليف مباشرة(ن يمع بعقد ةمباشر  التكاليف التي تتعلق  ٣/١/١

  :ومن أمثلتها ما يلي العمل موقع فى إنفاقها تمي التي فيالتكال عناصر تشمل هىو 
 مثـل( العمالـة فيتكـال تشـمل فيالتكـال اإلشـراف وهـذه فيتكـال ةشـامل بـالموقع نيالعـامل فيتكال   -١

 ةوكافـ والبـدالت والحـوافز اإلضـافية ، األجور)بالموقع والعارضة والمؤقتة العمالة الدائمة أجور
  .بالموقع نيللعامل االجتماعية ناتيالتأم في المنشأة الفنية والنقدية، حصة ايالمزا

اإلنشـاء وهـى تشـمل تكلفـة المـواد المرسـلة للموقـع مباشـرة مـن  فـى المسـتخدمة المـواد فيتكـال   -٢
لفــة المــواد المحولــة مــن المــورد، وتكلفــة المســتلزمات المنصــرفة مــن المركــز الــرئيس للموقــع، وتك

ذا كانـت نصـوص العقـد إلـى الموقـع إالمـواد المرسـلة مـن العميـل خـر، وكـذلك تكلفـة آموقع إلـى 
واد لـى تكلفـة المـإوالتـي لـم تسـتخدم بعـد، باإلضـافة  اد الباقيـةو ذلك، وكذلك تكلفة المـ تنص على

  .ذا كان هناك اتفاق على ذلكإالمنصرفة إلى مقاولي الباطن 
و أو الفقـد ألـى السـرقة إث تتعـرض غالبـا مسـتلزمات اإلنتـاج تكليف الفاقـد فـى المـواد الخـام، حيـ  - ٣

محاســبية العمليــات الخــاص بالعقــد، وبالتــالي فــإن المعالجــة الء التخــزين فــى موقــع او ســو أالتلــف 
  :كما يلى هو التالف تتوقف على نسبة التالف المسموح بأالسليمة لتكاليف الفاقد 

 :هو التالف المسموح بأالفاقد 
و تجنـب أدارة فـى هـذه التكـاليف لعدم تحكم اإل حيث يتم تحميل تكاليف المقاولة به، وذلك نظراً 

  .حدوثها

                                     

  .٢٢، ص ٢٠٠٧الدار الجامعية، اإلسكندرية،محمد سامى راضى، محاسبة تكاليف العقود والمقاوالت، مكتبة . د  )١(



  القياس واإلفصاح المحاسبي في نشاط المقاوالت :الفصل األول

 ٣٠

 :هو التالف الغير المسموح بأالفاقد 
بهـا،  المسـموح النسـب عـن ديـتز  بنسـب فهـاتل أو اھفقـد تميـ التـي الخامـات بنـود فـى تتمثـل هـىو 

  .لعام لشركة المقاوالتاويتم إدراج هذه التكاليف ضمن الخسائر في قائمة الدخل 
، اإليجاريـة القيمـة أسـاس علـىتكلفة المعدات واآلالت المستأجرة، حيث يتم تحميلها علـى العقـد    -٤

 علـى متهـايق بكامـل فبالتـالي تحمـل ن،يمعـ مشـروع جلأ من اقتناؤها تم قد المعدة ذا كانتإ أما
  )١().لها في نهاية المدة ةخذ في االعتبار القيمة التخريديمع األ(العقد 

   .الموقع فى المستخدمة واآلالت المعدات هالكإ   -٥
  .الموقع لىإ و  من والمعدات اآلالت نقل فيتكال  -٦

وهنــاك تكــاليف أخــرى خاصــة بالعقــد مثــل تكــاليف الغرامــات الناتجــة عــن عــدم تنفيــذ العقــود فــي    
المواعيد المحددة، وكذلك تكلفة المستخلصات المقدمة من مقاولي البـاطن والتـي تعتبـر تكلفـة مباشـرة 

ا إلـــى تحمــل علـــى عقــد المقاولـــة بالقيمــة المنفـــذة مــن هـــذه العقــود، وكـــذلك الخامــات التـــي تــم توريـــده
  . ذا نص العقد على ذلكإاولي الباطن مق

  )ويمكن توزيعها على عقود محددة(التكاليف التي تتعلق بنشاط العقود عامة  ٣/١/٢
وهــى التكــاليف التــي يــتم توزيعهــا بطريقــة منتظمــة ومنطقيــة فــى ضــوء المســتوى العــادي لنشــاط 

  )٢(:شركات المقاوالت، ومن أمثلة هذه التكاليف ما يلي
  .تتعلق مباشرة بعقد معين ال التيتكاليف التصميمات والمساعدات الفنية    -١
  .لإلنشاءاتالتكاليف اإلضافية    -٢
  فراد العاملين داخل المقاولة تكاليف المرتبات لأل   -٣

عقــود عامــة علــى عقــود محــددة، تتعلــق بنشــاط ال التــينــه عنــد توزيــع التكــاليف أويــرى الباحــث 
معـــدل توزيـــع مناســـب ومالئـــم، حتـــى يمكـــن تحديـــد النصـــيب  أســـاستحمـــل علـــى  أون تـــوزع فيجـــب أ

   . ةالعادل لكل عقد منها على حد

  التكاليف األخرى التي يمكن تحميلها على العميل طبقا لنصوص العقد ٣/١/٣
  :وهذه التكاليف تشمل ما يلى

  :تكاليف الخدمات اإلنتاجية مثل -أ

                                     

  .٢٨لعقود والمقاوالت، المرجع السابق، ص محمد سامى راضى، محاسبة تكاليف ا. د  )١(
  .٦٨مرجع سابق، ص  محمد محمود عبد ربه ،. هاشم أحمد عطية، د . د   )٢(
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 .تكاليف صيانة المعدات  *
 .األوناشتكاليف   *
 .تكاليف اإلضاءة والكهرباء  *

  .تكاليف الخدمات التسويقية -ب
  .تكاليف الخدمات اإلدارية والتمويلية -ج
  .تكاليف العمليات الرأسمالية   -د

التكـــاليف والتـــي يـــتم تحميلهـــا علـــى العميـــل طبقـــا  بنـــود خـــر مـــنآ اً بنـــدأن هنـــاك  ويـــرى الباحـــث
   .لنصوص العقد وهى تكاليف التأمين على العقد

  :أهم بنود تكاليف العقود والمعايير المحاسبية المرتبطة به ٣/٢
تناولـــت بعـــض معـــايير المحاســـبة المصـــرية بعـــض بنـــود التكـــاليف، ســـواء فـــي نشـــاط المقـــاوالت 

  )١(:ومن أهمها ما يلي -ت الصناعية والتجاريةمن المنشآغيرها  طويلة األجل، أوالوالعقود 
  :هالكات األصول الثابتةإ ٣/٢/١

حـد أهـم عناصـر التكـاليف أ -لثابتة الملموسة وغيـر الملموسـةلألصول ا – هالكاتااليمثل بند 
في نشاط شركات المقاوالت، نظرا لضخامة حجم اآلالت والمعدات وغيرها من األصـول الثابتـة التـي 

  .يحتاجها عقد المقاولة بصفة خاصة، أو شركة المقاوالت بصفة عامة
  :إهالك األصول الثابتة الملموسة -أ

والمعـدات المخصصـة للعقـد خــالل هـذا اإلهـالك قـد يكـون خاصــا بعقـد معـين مثـل إهــالك اآلالت    
وقـد يكـون  من تكلفة العقد، ويتم عمل حسـاب أربـاح وخسـائر للعقـد، اً فترة معينة، ويعتبر بالتالي جزء

، بـل يتعلـق بشـركة المقـاوالت ككـل مثـل إهـالك المبـاني اإلداريـة للشـركة، اً معينـ اً عقـد يخـص عاما ال
ـــالي تحمـــل مباشـــرة الوٕاهـــالك وســـائل النقـــل  ـــد معـــين، وبالت ـــاح إغيـــر المخصصـــة لعق ـــى حســـاب أرب ل
  .وخسائر شركة المقاوالت

  :الملموسة غير إهالك األصول الثابتة -ب
األصــول الثابتــة غيــر الملموســة غالبــا مــا يكــون عامــا ) قيمــة االضــمحالل(ن إهــالك أ يــرى الباحــث 

بعقــد محــدد كمــا هــو الحــال فــي إهــالك بــراءة  اً يخــص شــركة المقــاوالت ككــل، ونــادرا مــا يكــون مرتبطــ
   .اختراع مخصصة لنوع معين من العقود

                                     

مجلة البحوث التجارية ، دراسة تحليلية -فى قيمة األصول الثابتة االنخفاضدوافع القرار المحاسبي بشأن ، صفاء محمود السيد. د  )١(
  .٤٣، ص ٢٠٠٢ديسمبر  الثاني، العدد  الوادي، كلية التجارة بسوهاج، جامعة جنوب المعاصرة
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   :ن اإلهالك يتحكم في حسابه وقياسه ثالثة عوامل أساسية هيأ والمعروف محاسبيا
  تكلفة األصل الثابت   -
  طريقة اإلهالك   -
  .المتوقع لألصل، ومن ثم معدل اإلهالك اإلنتاجيالعمر    -

، ١٠ويــنظم هــذه العوامــل بالنســبة لألصــول الثابتــة الملموســة المعيــار المحاســبي المصــري رقــم 
األصـول ( ٢٣المعيـار المحاسـبي المصـري رقـم ) كالشـهرة(غيـر الملموسـة الوبالنسبة لألصول الثابتـة 

   .)غير الملموسةال
األصـول الثابتـة ( ١٠عوامل اإلهالك لألصـول الثابتـة الملموسـة فـي المعيـار المحاسـبي رقـم  -١

  :)واهالكاتها
  :القابلة لإلهالك ةالقيم -أ

أو أى قيمـة  الثابـت هـى تكلفـة األصـلمن المعيار القيمـة القابلـة لإلهـالك بأنهـا  ٦عرفت الفقرة 
أو القيمة المتبقية له فـي نهايـة عمـره أخرى بديلة للتكلفة فى القوائم المالية ناقصًا القيمة التخريدية له 

  .المقدراإلنتاجي 
مــن  ١٥التكلفــة وفقــا للفقــرة  أســاسلألصــل الثابــت عنــد االعتــراف بــه علــى  ويــتم القيــاس األولــى

تكلفـة أى بنـد مـن بنـود األصـول الثابتـة هـى سـعره نقـدًا فـى الـى ان  ٢٣المعيار، كمـا أشـارت الفقـرة  
عنـدما يؤجـل سـداد ثمـن األصـل الثابـت لفتـرة مـا فـإن تكلفـة هـذا األصـل تحــسب تاريخ االعتراف به و 
 باعتبــارهالمــدفوعات  وٕاجمــالي النقــديعلــى أن يعــالج الفــرق بــين الســعر  النقــدي ،علــى أســاس ســعره 

المسـموح  للمعالجـةتمويلية ويتم توزيعها على فترة االئتمان ما لم يتم رسملة هذه الفوائـد طبقـًا  تكاليف
  .الخاص بتكلفة االقتراض )١٤(المصري رقم  ةالواردة فى معيار المحاسببها و 

ة تختـار مـا لالحـق لألصـول الثابتـة، فـإن المنشـأالى انـه فـي القيـاس ا ٢٩كما أشارت الفقرة رقم 
  .إعادة التقييم بين أسلوب التكلفة أو

  : طرق حساب اإلهالك -ب
  )١(:اآلتي ر إلىمن المعيا ٦٢:٦٠أشارت الفقرات 

بـه المنشـأة مـن المنـافع مـن المتوقـع أن تسـتفيد األسـلوب الـذى  اإلهـالكب أن تعكس طريقـة يج   -
  .االقتصادية لألصل 

                                     

 .٩١، ص ٩، ٢٠٠٨المطابع األميرية، القاهرة، ،٢٩، الفقرة رقم ١٠وزارة االستثمار، المعيار المحاسبي المصري رقم   )١(
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علـى األقـل فـى نهايـة كـل المطبقـة علـى األصـول الثابتـة  اإلهـالكيجب إعادة النظر فـى طـرق    -
الحصـول علـى المنـافع االقتصـادية مـن  أسـلوبفـى  جـوهريوفى حالـة وجـود تغييـر سنة مالية، 

يتم المحاسبة عن هـذا التغييـر و  ،لتعكس هذا التغيير اإلهالك ةقيتلك األصول فيجب تغيير طر 
  .)٥(وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم " محاسبي كتغيير فى تقدير"

 مـدار لـىبطـرق منتظمـة ع اإلهـالكهناك طرق متعددة لإلهالك يمكن استخدامها لتحميل قيمة    -
وتشــمل هــذه الطــرق طريقــة القســط الثابــت ، طريقــة القســط  ،لألصــل  اإلنتــاجى المقــدرالعمــر 

وينــتج عــن اســتخدام طريقــة القســط الثابـــت تحميــل قيمــة  ،المتنــاقص وطريقــة مجمــوع الوحــدات 
وتؤدى طريقة . إذا لم يتغير لألصل اإلنتاجى المقدرخالل العمر المحاسبية ثابتة على الفترات 

 ،لألصــل  اإلنتــاجى المقــدرتحميــل مبــالغ متناقصــة علــى فتــرات العمــر  إلــىقســط المتنــاقص ال
تحميل قيم تعتمـد علـى االسـتخدام المتوقـع لألصـل أو علـى  إلىوتؤدى طريقة مجموع الوحدات 

علـى األسـلوب المتوقـع للحصـول علـى  اإلهـالكويعتمد اختيـار طريقـة  ،عدد الوحدات المنتجة 
يــتم تطبيقهــا بثبــات مــن فتــرة الــى أخــرى مــا لــم يكــن هنــاك لألصــل علــى أن  ةالمنــافع االقتصــادي

  )١(.تغيير متوقع فى أسلوب الحصول على المنافع االقتصادية من األصل

  :اإلهالك، ومعدالت لألصل اإلنتاجيالعمر  -ج
  )٢(:اآلتيلى إ ٥١:٥٠شارت الفقرات من أ

 ألى أصــل مــن األصــول الثابتــة بطريقــة منتظمــة علــى لإلهــالكيجــب أن تحمــل القيمــة القابلــة    -
  .لألصل الثابت  المقدر اإلنتاجيالعمر  مدار

الثابتـة  األصـوللكـل أصـل مـن المقدر والقيمة التخريدية  اإلنتاجييجب إعادة النظر فى العمر    -
تغييـــر للتوقعـــات عـــن وجـــود وفـــى حالـــة . علـــى األقـــل عنـــد نهايـــة كـــل ســـنة ماليـــة بصـــفة دوريـــة

طبقــــًا لمعيــــار المحاســــبة  المحاســــبيمعالجتهــــا كتغيــــر فــــى التقــــدير ديرات الســــابقة فيجــــب  التقــــ
  . الخاص بالسياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية واألخطاء) ٥(المصرى رقم 

الثابتـة، فإنهـا تقــوم  األصـولن شـركة المقـاوالت عنـد حسـابها الهالكــات أ يتضـح للباحــث ثـمومـن    
عنــدما تســمح القــوانين (عــادة التقيــيم القيمــة بعــد إ أو، لألصــلالتكلفــة التاريخيــة  أســاسبحســابها علــى 

 مأكانـت طريقـة القسـط الثابـت أء اصل الثابت سو المالئمة لأل اإلهالكنها تختار طريقة ، كما أ)بذلك

                                     

  .١٩، ص ٢٠٠٧، المكتبة العصرية، "التأصيل وٕاطار التطبيق - أسس المحاسبة "محمود السيد الناغى، .د  )١(
 .١٢٣، ص ٢٠٠٨المطابع األميرية، القاهرة، ، ٥١:٥٠، الفقرات ١٠وزارة االستثمار، المعيار المحاسبي المصري رقم   )٢(
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يقـة إهـالك أخـرى تـؤدى الـى التحميـل ى طر أ مأطريقـة مجمـوع الوحـدات،  مأطريقة القسط المتناقص 
نتـــاجى مثـــل طريقـــة ســـاعات التشـــغيل وطريقـــة إعـــادة التقـــدير ه اإلالمنـــتظم لتكلفـــة األصـــل علـــى عمـــر 

  ...الخ
، علـى الحكـم اإلهـالكاإلنتاجية لألصول تـتم بنـاء، ومـن ثـم معـدالت  أون األعمار الفنية كما أ   

  .راء الخبراء والفنيينمماثلة، وكذا آامل مع أصول ثابتة التع فيالشخصي وخبرة المنشأة 

 ٢٣غيــر الملموســة وفقــا للمعيــار المحاســبي المصــري رقــم الاألصــول الثابتــة  إهــالكعوامــل  -٢
  )غير الملموسةالاألصول (

 شـــركات المقـــاوالتفـــي  اً ملحوظـــ اً غيـــر الملموســـة اهتمامـــاللقـــي موضـــوع المحاســـبة عـــن األصـــول    
غيـر الملموسـة وفقـا لمـا ورد بأحكـام معيــار الالمصـرية اسـتهالك األصــول  ةوعالجـت معـايير المحاسـب
  )١(:، كاآلتي)٢٣(المحاسبة المصري رقم 

   :واالعتراف بها غير الملموسالالعادلة لألصل  القيمةقياس  -أ
غيـر الملموسـة بعـدم إمكانيـة اإلضـافة إليهـا  أو اسـتبدال أجـزاء التتميـز طبيعـة األصـول  ):٢٠(فقرة 

منهــا فــى كثيــر مــن الحــاالت وبالتــالى تكــون معظــم النفقــات الالحقــة يــتم إنفاقهــا للحفــاظ علــى المنــافع 
غيـــر الملمـــوس القـــائم، وال تتفـــق مـــع تعريـــف الاالقتصـــادية المســـتقبلية المتوقعـــة المتمثلـــة فـــى األصـــل 

باإلضــافة إلــى ذلــك فإنــه مــن . ومعــايير االعتــراف الــواردة فــى هــذا المعيــار غيــر الملمــوسالاألصــل 
الصعوبة ربط النفقات الالحقة بشكل مباشر مع أصل غير ملموس بعينه وليس بالنشاط ككل، لـذلك 

والنفقـــات .  غيـــر الملمـــوسالمـــن النـــادر االعتـــراف بالنفقـــات الالحقـــة ضـــمن القيمـــة الدفتريـــة لألصـــل 
غيـر الملمـوس الـذى تـم اقتنـاؤه أو التـى يـتم تكبـدها بعـد االعتـراف األولـى لألصـل الالحقة هـى تلـك ال

يـــتم االعتـــراف بالنفقـــات " ٦٣"غيـــر الملمـــوس الناشـــئ داخليـــًا ، وطبقـــًا للفقـــرة البعـــد اســـتكمال األصـــل 
ة المشـابه الداخلية على العالمـات التجاريـة واألسـماء التجاريـة وعنـاوين النشـر وقـوائم العمـالء والبنـود

كأربــاح أو خســائر عنــد تكبــدها وذلــك ) مــن الخــارج أو ناشــئة مــن الــداخل  ةســواء مقتنــا(فــى جوهرهــا 
  .ألنه ال يمكن التمييز بين هذه النفقات و النفقات الخاصة بتطوير النشاط ككل

                                     

 .١٤٨، ٢٠٠٨المطابع االميرية، القاهرة، ،  األصول  غير الملموسة ٢٣وزارة االستثمار، المعيار المحاسبي المصري رقم   )١(
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  :الملموس الغير االعتراف باألصل
  كما يلى) ٢٤، ٢٢، ٢١(فقرة 

 :غير الملموس إذااليعترف باألصل  -

ســــتقبلية يمكــــن أن تنســــب إلــــى مــــن المحتمــــل أن تتــــدفق إلــــى المنشــــأة منــــافع اقتصــــادية م كــــان  ) أ(
  .األصل  

  .كان من الممكن قياس تكلفة األصل بصورة موثوق بها) ب(
ــــك    - ــــافع االقتصــــادية المســــتقبلية مســــتخدمة فــــى ذل ــــدفق المن يجــــب أن تحــــدد المنشــــأة احتمــــال ت

تقـوم بـه إدارة المنشـأة للظـروف االقتصـادية التـى افتراضات منطقيـة معقولـة تمثـل أفضـل تقـدير 
  .سوف تسود خالل العمر اإلفتراضى لألصل

  .يقاس األصل غير الملموس مبدئيًا بالتكلفة     -

  الشهرة المتولدة داخليا
   .ال يعترف بالشهرة المتولدة داخليا ضمن األصول: )٤٨(فقرة    

   القياس بعد االعتراف
أو نمـوذج إعـادة التقيـيم الـوارد " ٧٤"تختار أى منشأة إما نموذج التكلفة الوارد فى الفقرة ، )٧٢(فقرة 

غيــر الملمــوس باســتخدام الكسياســة محاســبية لهــا وفــى حالــة المحاســبة عــن األصــل " ٧٥"فــى الفقــرة 
نموذج إعادة التقييم يتم المحاسبة عن األصول األخرى التى تدخل ضمن نفس الفئـة باسـتخدام نفـس 

  .النموذج ما لم يكن هناك سوق نشط لهذه األصول
غيـر الملموســة هـى مجموعـة مــن األصـول ذات طبيعـة متشــابهة الأى فئـة مــن األصـول ، )٧٣(فقـرة 

غيــر الواســتخدام مماثــل فــى عمليــات المنشــأة ويــتم إعــادة تقيــيم البنــود المتضــمنة ضــمن فئــة األصــول 
يم اإلنتقـائى لألصـول و إثبـات المبـالغ فـى القـوائم الملموسة فى نفـس الوقـت وذلـك لتجنـب إعـادة التقيـ

   .من التكاليف والقيم فى التواريخ المختلفة  المالية التى تمثل كالً 
  نموذج التكلفة

غير الملمـوس بالتكلفـة مخصـوما منهـا مجمـع البعد االعتراف المبدئي يتم إثبات األصل : )٧٤(فقرة 
  .االستهالك ومجمع خسائر اضمحالل القيمة

  نموذج إعادة التقييم
غيـــر الملمــوس بـــالمبلغ المعــاد تقييمـــه وهـــو البعـــد االعتــراف المبـــدئي يــتم إثبـــات األصــل : )٧٥(فقــرة

القيمة العادلة في تاريخ التقييم مخصوما منها أي مجمع اسـتهالك الحـق وأي خسـائر مجمعـة ناتجـة 
لقيمــة العادلـة بــالرجوع إلــى عـن اضــمحالل القيمـة ولغــرض إعــادة التقيـيم بموجــب هــذا المعيـار تحــدد ا
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ســوق نشــط ويــتم إعــادة التقيــيم بانتظــام بحيــث ال تختلــف القيمــة الدفتريــة لألصــل بشــكل جــوهري عــن 
  )١(.قيمته العادلة في تاريخ الميزانية

  :اإلهالكوفترة وطريقة  اإلنتاجيتحديد العمر  -ب
  :العمر اإلنتاجي

غير الملموس محددا أو غير محـدد، التحدد المنشأة ما إذا كان العمر اإلنتاجي لألصل : )٨٨( فقرة
األصـــل أو عـــدد وحداتـــه اإلنتاجيـــة أو الوحـــدات  افـــإذا كـــان محـــددا تحـــدد مـــدة العمـــر اإلنتـــاجي لهـــذ

المشــابهة وتعتبــر المنشــأة أن األصــل لــيس لــه عمــر إنتــاجي محــدد عنــدما ال يوجــد حــد منظــور للمــدة 
للمنشــأة وذلــك بنــاء علــى تحليــل ) إيــرادات( التــي يتوقــع فيهــا األصــل أن يحقــق تــدفقات نقديــة للــداخل 

  . لجميع العوامل ذات الصلة
  :الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة غيرالاألصول  -

يحمــــل المبلــــغ القابــــل  :كــــاآلتي) ٩٧(تحــــدد فتــــرة وطريقــــة االســــتهالك فــــي ضــــوء نــــص الفقــــرة 
غير الملمـوس بطريقـة منتظمـة علـى مـدار االسـتفادة المتوقعـة منـه وفقـا ألفضـل اللالستهالك لألصل 

لالســتخدام أي عنــدما يكــون فــي مكــان وحالــة تقــدير لــه ويبــدأ االســتهالك عنــدما يكــون األصــل متاحــا 
  .تسمح له بالتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة

أو أن يدخل ضـمن ( وتوقف االستهالك في تاريخ تبويب األصل كأصل محتفظ به بغرض البيع    
الخــاص باألصــول ) ٣٢(طبقــا لمعيــار المحاســبة المصــري رقــم ) مجموعــة محــتفظ بهــا بغــرض البيــع

غيــر المســتمرة أو تــاريخ عــدم االعتــراف بهــذا الداولــة المحــتفظ بهــا لغــرض البيــع والعمليــات غيــر المتال
األصل أيهما أقرب ويجب أن تعكـس طريقـة االسـتهالك المسـتخدمة الـنمط الـذي تسـتهلك بـه المنشـأة 
المنـــافع االقتصـــادية لألصـــل فـــإذا لـــم يمكـــن تحديـــد ذلـــك الـــنمط بصـــورة موثـــوق بهـــا، تســـتخدم طريقـــة 

  .الثابتالقسط 
علـــى شـــركة المقـــاوالت فـــى قيـــاس قيمـــة  هالـــذي يجـــب تطبيقـــ نمـــوذجالن أ الباحـــث ويـــرى، هـــذا
 ةغيـــر الملموســـالل و قيمـــة األصـــ تقـــاسلـــديها هـــو نمـــوذج التكلفـــة، حيـــث  ةغيـــر الملموســـالل و األصـــ

عـادة التقيـيم إمـا نمـوذج ، أبالتكلفة بعد خصم خسائر االضمحالل، وذلـك طبقـا لمبـدأ الحيطـة والحـذر
   ن القوانين المطبقة حاليا في البيئة المصرية ال تسمح بذلكفال يتم استخدامه، حيث إ

                                     

المطــابع األميريــة، القــاهرة، ، ٧٥:٧٢األصــول غيــر الملموســة، الفقــرات مــن  ٢٣وزارة االســتثمار، المعيــار المحاســبي المصــري رقــم   )١(
 .١٣٣، ص ٢٠٠٨
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  )الفوائد المدينة.(تكاليف االقتراض ٣/٢/٢
فـــى كثيـــر مـــن األحيـــان تلجـــأ شـــركات المقـــاوالت لتمويـــل جـــزء كبيـــر مـــن عملياتهـــا عـــن طريـــق     

قيمـة هـذه التعاقـدات رأس مـال  لضـخامة قيمـة تعاقـدات هـذه الشـركات حيـث تتخطـىًا االقتراض نظر
  )١(:كاآلتيضرورة التفرقة بين نوعين من القروض  يرى الباحث، وفى هذا الصدد الشركة

  :قروض مخصصة لعقد معين -أ
مـــن تكلفـــة العقـــد خـــالل الفتـــرات المختلفـــة لتنفيـــذه،  اً تعتبـــر جـــزء )الفوائـــد(وتكلفـــة هـــذه القـــروض 

  .وتحمل مباشرة إلى حساب أرباح وخسائر العقد
  :قروض غير مخصصة لعقد معين -ب

مـــن التكـــاليف والمصـــروفات العامـــة لشـــركة المقـــاوالت، ) الفوائـــد(وتعتبـــر تكلفـــة هـــذه القـــروض 
  .وتحمل مباشرة إلى حساب أرباح وخسائر الشركة

ا للمعيـــــار بقـــــط بتكـــــاليف االقتـــــراض أحكـــــام القيـــــاس واالعتـــــراف الباحـــــث تنـــــاوليســـــوف هـــــذا، و     
العقــود، وربــح شــركة  تكلفــة ثــر ذلــك علــى تحديــدأ، و )تكلفــة االقتــراض( ١٤مصــري رقــم المحاســبي ال
  .  المقاوالت

   :مشتمالت تكلفة االقتراض -
  )٢(:قد تشمل تكلفة االقتراض ما يلي) ٤(فقرة 

الفوائــد أو األعبــاء البنكيــة علــى كــل مــن حســابات الســحب علــى المكشــوف واالقتــراض القصــير   )أ (
  .والطويل األجل  

 .استهالك الخصم أو العالوة المتعلقة باالقتراض  )ب (

 .استهالك التكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة من أجل االقتراض  )ج (

ـــى  )د ( ـــة إل ـــة األجنبي ـــة التـــي تنشـــأ مـــن االقتـــراض بالعمل ـــك  فـــروق العمل ـــه تل ـــر في ـــذي تعتب المـــدى ال
  .الفروق تعديال لتكلفة الفوائد  

  :المعالجة القياسية -تكلفة االقتراضمعالجة  •
  :)و الشركة خالل الفترةأجارية تحمل على قائمة دخل العقد كتكلفة ( االعتراف

تثبـــت تكلفـــة االقتـــراض كمصـــروفات تحمـــل علـــى الفتـــرة التـــي تكبـــدت فيهـــا المنشـــأة هـــذه : )٦(فقـــرة 
  .التكلفة

                                     

، بدون " ٢٠٠٥لسنة  ٩١اآلثار الضريبية لمعايير المحاسبة المصرية فى ضوء أحكام القانون رقم " ،محمد عبد العزيز خليفه. د  )١(
  .٧٤، ص ٢٠٠٨القاهرة ، ناشر، 

  .١٢٦، ص ٢٠٠٨المطابع االميرية، القاهرة، ، تكلفة االقتراض ١٤وزارة االستثمار، المعيار المحاسبي المصري رقم   )٢(
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كمصــروفات تحمــل علــى الفتــرة  االقتــراضطبقــا للمعالجــة القياســية فإنــه يــتم اعتبــار تكلفــة : )٧(فقــرة 
   .التي تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة بغض النظر عن كيفية استخدام القروض

  :بديلة المسموح بهاالمعالجة ال -تكلفة االقتراضمعالجة  •
كمصروفات تحمل على الفترة التي تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفـة تثبت تكلفة االقتراض : )٩(فقرة 

  ).١٠(إال إذا تم رسملتها طبقا للفقرة 
يـــتم رســـملة تكلفـــة االقتـــراض المتعلقـــة مباشـــرة باقتنـــاء أو إنشـــاء أو إنتـــاج أصـــل مؤجـــل : )١٠( ةفقـــر 

  .وتحميلها كجزء من تكلفة هذا األصل
ســموح بهــا فإنــه يــتم إضــافة تكلفــة االقتــراض المتعلقــة مباشــرة طبقــًا للمعالجــة البديلــة الم، )١١(فقــرة 

ويتم رسملة تكلفة االقتراض هذه ضمن تكلفـة . باقتناء أو إنشاء وٕانتاج األصل إلى تكلفة هذا األصل
األصــل عنــدما يكــون متوقعــًا أن تتســبب فــى خلــق منــافع اقتصــادية مســتقبلية للمنشــأة و تكــون هنــاك 

وتعتبــر تكــاليف االقتــراض األخــرى مصــروفات . ل يمكــن االعتمــاد عليــهإمكانيــة لقيــاس التكلفــة بشــك
 .كبدت فيها المنشأة هذه التكلفةتحمل على الفترة التى ت

   )١(.كاآلتي مبلغ تكلفة االقتراض المؤهل للرسملة طبقا لهذا المعيار دويجب تحدي
األصـل المؤهـل لتحمـل تكلفـة  و إنشـاء أو إنتـاجأقتراض المتعلقة مباشرة باقتنـاء تكلفة اال: )١٢(فقرة 

فــإذا . االقتــراض هــى تكلفــة االقتــراض التــى  كــان يمكــن تجنبهــا إذا لــم يــتم اإلنفــاق علــى هــذا األصــل
قامـــت المنشـــأة بـــاقتراض أمـــوال خصيصـــًا بغـــرض الحصـــول علـــى أصـــل بعينـــه مؤهـــل لتحمـــل تكلفـــة 

 .ها بسهولةاالقتراض فإن تكلفة االقتراض المتعلقة مباشرة بهذا األصل يمكن تحديد

قد يصعب إيجاد عالقة مباشرة بين قرض معين و أصل مؤهـل لتحمـل تكلفـة االقتـراض  :)١٣(فقرة 
وتظهــر هــذه الصــعوبة علــى . كمــا قــد يصــعب أيضــًا تحديــد االقتــراض الــذى كــان مــن الممكــن تجنبــه

مركزيــًا و تظهــر الصــعوبة أيضــًا عنــدما  اً ســبيل المثــال عنــدما يكــون نشــاط التمويــل فــى المنشــأة منســق
تقـــوم مجموعـــة شـــركات باســـتخدام تشـــكيلة مـــن أدوات التمويـــل القتـــراض األمـــوال بمعـــدالت فائـــدة أو 

وتظهـر تعقيـدات . بأعباء متباينة ثـم إعـادة إقـراض تلـك األمـوال بشـروط مختلفـة لشـركات المجموعـة 
تبطــة بعمــالت أجنبيــة وذلــك عنــدما أخــرى مــن خــالل اســتخدام تســهيالت أو قــروض ممنوحــة أو مر 

تمارس المجموعة نشاطها فى ظل اقتصاد يعانى من التضخم الشديد، أو نتيجـة التذبـذب فـى أسـعار 
الصــرف األجنبــي و نتيجــة لــذلك فإنــه يصــعب تحديــد قيمــة تكلفــة االقتــراض المتعلقــة مباشــرة باقتنــاء 

 .األصل و بالتالي يصبح التقدير الحكمي أمرًا مطلوباً 

                                     

، الفقرات )االقتراضتكلفة (١٤صدار المعايير المحاسبية المصرية، المعيار رقم إ، ٢٠٠٦لعام  ٢٤٣ر االستثمار رقم قرار وزي   )١(
  .١٢٨، ص ٢٠٠٧المطابع األميرية، القاهرة، ، ١٥:١٢
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عنــدما يــتم اقتــراض األمــوال بغــرض اقتنــاء أصــل مؤهــل لتحمــل تكلفــة االقتــراض، فإنــه  :)١٤(ة فقــر 
يجـــب تحديـــد قيمـــة تكلفـــة االقتـــراض التـــي يـــتم رســـملتها علـــى هـــذا األصـــل والتـــى تتمثـــل فـــى تكلفـــة 
االقتراض الفعليـة التـى تتكبـدها المنشـاة خـالل الفتـرة بسـبب عمليـة االقتـراض مطروحـًا منهـا أى إيـراد 

  .حقق من االستثمار المؤقت لألموال المقترضةت
قــد ينــتج عــن ترتيبــات التمويــل التــى تتخــذها المنشــأة لتمويــل أحــد األصــول أن تحصــل  :)١٥(فقــرة 

المنشأة فعًال على القرض وتتكبد تكاليف اقتراض مقترنة بـه قبـل اسـتخدام بعـض أو كـل األمـوال فـى 
وفــى مثــل هــذه الظــروف يــتم عــادة اســتثمار . راضاإلنفــاق علــى األصــل المؤهــل لتحمــل تكلفــة االقتــ

وعنـــد تحديـــد قيمـــة تكلفـــة االقتـــراض التـــى يـــتم . األمـــوال مؤقتـــًا إلـــى حـــين إنفاقهـــا علـــى ذلـــك األصـــل
رسملتها خالل فترة ما فإنه يتم تخفيض تكلفة االقتراض التـى تـم تكبـدها بقيمـة أى إيـراد مكتسـب مـن 

   .استثمار األموال المقترضة 
شركات المقاوالت، سواء كانت خاصـة بعقـد  فين الفوائد المدينة للقروض أمن ذلك  حثيستنتج البا

عامة تعالج كتكاليف جارية تحمل على تكلفة الفترة المالية حتى ولو تعلقـت بإنشـاء وتكـوين  أممعين 
بعــض األصــول الرأســمالية، االســتثناء مــن ذلــك هــو رســملة هــذه الفوائــد ضــمن تكلفــة األصــل خــالل 
فترات اإلنشاء والتكوين، ثم تستهلك معه عند بدء استخدامه، وعندما يستخدم هذا األصل تعالج هـذه 

   .الفوائد خالل فترات االستخدام على أنها تكلفة جارية مرة أخرى

  :المخصصات فى شركة المقاوالت -٣/٢/٣
المخصصـــات  ( ٢٨طبقـــا للفقـــرة األولـــى مـــن البنـــد األول فـــى معيـــار المحاســـبة المصـــري رقـــم    -

  يطبــق هــذا المعيــار  بواســطة جميــع المنشــآتن أ، فإنــه يجــب )وااللتزامــات المحتملــة واألصــول
 فـــى المعالجـــة المحاســـبية للمخصصـــات و االلتزامـــات المحتملـــة واألصـــول المحتملـــة فيمـــا عـــدا

   ).بخسارة محمالً (البنود التي تنتج عن العقود تحت التنفيذ إال إذا كان العقد  
إذا كـــان لـــدى منشـــأة عقـــد محمـــل بخســـارة مـــن نفـــس المعيـــار الســـابق، فإنـــه  ٦٦وطبقـــا للفقـــرة    -

  .الحالي فى ظل ذلك العقد ويتم قياسه كمخصصفيعترف بااللتزام 
يجــب علــى ، فإنــه )اإلنشــاءاتعقــود ( ٨مــن المعيــار المحاســبي المصــري رقــم  ٤٤وطبقــا للفقــرة    -

وذلــــك طبقــــًا لمعيــــار المحاســــبة ) طارئــــة(المنشــــأة اإلفصــــاح عــــن أى ربــــح أو خســــارة عرضــــية 
وقــــد تنــــتج  ،المحتملــــةالخــــاص بالمخصصــــات و األصــــول و االلتزامــــات ) ٢٨(المصــــري رقــــم 

األربـــاح أو الخســـائر المحتملـــة عـــن بنـــود مثـــل تكلفـــة الضـــمان أو المطالبـــات أو الغرامـــات أو 
  .الخسائر الممكنة
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لــــى إباإلضــــافة  -بتكــــوين بعــــض المخصصــــات فــــإن شــــركة المقــــاوالت تتميــــز بنــــاء علــــى ذلــــك    
 -الـــخ...  صـــص الضـــرائبالمخصصـــات األخـــرى المعروفـــة مثـــل مخصـــص الـــديون المعدومـــة ومخ

    )١( :يلى ومنها ما
لمواجهة مـا قـد تتحملـه المنشـأة مـن وهو المخصص الذي يكون  :مخصص مطالبات تحت التنفيذ -

  .فترة المحاسبيةلل خالل فترات تنفيذ العقدأعباء 
لمواجهـة مـا قـد تتحملـه المنشـأة مـن أعبـاء وهو المخصـص الـذي يكـون  :مخصص أرباح محتجزة -

  .خالل الفترة المحاسبية ى خسائر محتملة أمواجهة عند 
لمواجهــة مــا قــد تتحملــه المنشــأة مــن أعبــاء عنــد وهــو المخصــص الــذي يكــون : مخصــص الضــمان -

خــالل  لــى العميــل إالتامــة المعتمــدة والمســلمة  للعقــودى خســائر محتملــة فــى فتــرة الضــمان أمواجهــة 
  . الفترة المحاسبية

  :تحديد إيرادات عقود المقاوالت ٣/٣
أثنـاء اإلنشـاء  اإلنشـائياإلقـرار بـإيراد العقـد ) IAS 11( ١١الـدولي رقـم  المحاسـبيأجاز المعيـار    

بطريقـة  – ١٩٩٣فـى صـورته المعدلـة فـى  -ويقـر المعيـار المـذكور "كتمال تنفيذ العقد، اوليس عند 
ة عقود اإلنشاء، وقبل عتبارها الطريقة الوحيدة المناسبة لمحاسباأو اإلنجاز ب لالكتمالالنسبة المئوية 
 لالكتمــالأقــرت معــايير المحاســبة الدوليــة كــال مــن طريقــة النســبة المئويــة  IAS 11تعــديل المعيــار 

ــديلتين مقبــولتين لمحاســبة األنشــطة اإلنشــائية  وطريقــة العقــد المكتمــل اإلنجــاز بإعتبارهمــا طــريقتين ب
  )٢(".طويلة المدىال

، فإنــه يــتم قيــاس )عقــود المقــاوالت( ١١فــي معيــار المحاســبة الــدولي رقــم  ١٢وطبقــا للفقــرة رقــم 
  : إيرادات العقود كما يلي

، )و القابـل لالسـتالمأ( ساس القيمة العادلة للمقابل الـذي تـم اسـتالمهأيتم قياس إيراد العقد على 
األحــداث  نــاتج مجموعــة مــن علــىمــد التــي تعت يــراد العقــد بعوامــل عــدم التأكــدإوتتــأثر عمليــة قيــاس 

تكشـــفت بعـــض  فـــبعض التقـــديرات غالبـــا مـــا تتغيـــر كلمـــا حـــدثت بعـــض األحـــداث وكلمـــا، المســـتقبلية
  .)٣(فترة إلى أخرى يراد العقد يمكن أن يزيد أو ينقص منإل عدم التأكد وعلى ذلك فان مقدار معوا

                                     

  .١٦٨، ص ٢٠٠٨المطابع االميرية، القاهرة، ، ٢٨وزارة االستثمار، المعيار المحاسبي المصري رقم   )١(
  . ٣٨٧ -  ٣٨٥، ص ص مرجع سبق ذكره، الجزء الرابع، "موسوعة معايير المحاسبة"طارق عبد العال حماد، . د  ) ٢(
فى شركات المقاوالت، رسالة  ١١مد سعيد العفيفى، ايجابيات ومعوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم احمد عبد الفتاح مح  )٣(

  .٨٢، ص  ٢٠٠٧عة اإلسالمية، غزة، فلسطين، ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجام
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بـــين طـــرق المحاســـبة عـــن اإليـــرادات فـــي شـــركات  اختيارهـــاكمـــا يـــرى الـــبعض أن اإلدارة فـــي 
وأســـاس  Cash Basisهمـــا األســـاس النقـــدي  :فإنهـــا تختـــار بـــين أساســـين، اإلنشـــاءات والمقـــاوالت

ن األخيــر يمكــن تقســيمه إلــى ثــالث طــرق يمكــن لــإلدارة أن حيــث إ، Accrual Basis االســتحقاق
  :)١(تختار فيما بينها وهي

  Completed Contract Method    طريقة العقود التامة  -
  Percentage Of Completion Method  طريقة نسبة اإلتمام  -
  Strict Accrual Basis  طريقة األساس الدقيق لالستحقاق  -

إال أن معظــــم الكتابــــات األكاديميــــة والتوصــــيات العلميــــة المتعلقــــة بالقيــــاس المحاســــبي للربحيــــة 
حصـــر طـــرق القيـــاس فـــي ت والمقـــاوالت اتفقـــت علـــى وتحديـــد نتـــائج األعمـــال فـــي شـــركات اإلنشـــاءا

  :طريقتين هما
  .طريقة العقود التامة •
 . طريقة نسبة اإلتمام •

وأســاس االســتحقاق للمحاســبة علــى ربحيــة شــركات ، ويعــرض الباحــث بإيجــاز لألســاس النقــدي 
كثـر الطـرق باعتبارهما أ، وطريقة نسبة اإلتمام، من التفصيل لطريقة العقود التامة يءالمقاوالت، وبش

   :قبوًال من الناحيتين األكاديمية والمهنية في هذا الشأن كما يلى

  طريقة األساس النقدي ٣/٣/١
فــإن نتيجــة أعمــال المنشــأة لفتــرة محاســبية مــا يــتم ، طبقــًا لألســاس النقــدي للمحاســبة علــى الربحيــة   

) المــدفوعات(النقديــة  والمصــروفات) المقبوضــات(تحديــدها علــى أســاس الفــرق بــين اإليــرادات النقديــة 
  .التي حدثت خالل الفترة

ويـــرى الـــبعض أن ميـــزة األســـاس النقـــدي أنـــه يتســـم بالبســـاطة، وفـــي حالـــة قبولـــه مـــن مصـــلحة 
وكمــا هــو ، فــإن ضــرائب الــداخل يــتم دفعهــا عــن إيــرادات قــد تحققــت وتــم تحصــيلها فعــال، الضــرائب

  .)٢(األساس النقديمتوقع في شركات اإلنشاءات والمقاوالت الصغيرة التي تطبق 
  األساس النقدي طريقة عيوب

  )٣(:باإليراد فيما يلي لالعترافوتتمثل العيوب األساسية لألساس النقدي 
ومــن ثــم فــإن الميزانيــة العموميــة ال ، أنــه ال يوضــح اإليــرادات والمصــروفات المقدمــة والمســتحقة) ١(

  .تعكس أصول المنشأة والتزاماتها بصورة دقيقة  
                                     

  .٤٧، ص ١٩٩٣شباب الجامعة، اإلسكندرية،  محمد الفيومى محمد، أصول محاسبة التكاليف، مؤسسة. د   )١(
 .٥٦، ص ٢٠٠٥لدار الجامعية، اإلسكندرية، محمود عبد الرحمن السعيد، محاسبة تكاليف األوامر اإلنتاجية، مكتبة ا. د  )٢(
رسالة السيد محمود محمد عبد اهللا صقر، مشكالت المحاسبة عن ضريبة المبيعات فى قطاع المقاوالت ومقترحات عالجها،     )٣(

  .٧١، ص ٢٠٠٦ة التجارة، جامعة عين شمس ، ماجستير، كلي
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 ٤٢

ـــة لنشـــاط ) ٢( إن نتـــائج األعمـــال للمنشـــأة التـــي تطبـــق األســـاس النقـــدي قـــد ال تمثـــل النتـــائج الحقيقي
ومـــن ثـــم فـــإن نتيجـــة ، المنشـــأة حيـــث ال يـــتم عمـــل مقابلـــة ســـليمة بـــين اإليـــرادات والمصـــروفات  
  .األداءأساسًا سليمًا للمقارنة وتقويم  اعتبارهااألعمال ال يمكن   

النقــدي قــد ال تكــون مالئمــة ألغــراض الضــمان وطلــب  لألســاسالميزانيــة العموميــة المعــدة طبقــًا ) ٣(
  . واالئتمانالقروض   

والــــذي يطبــــق األســــاس النقــــدي قــــد ال يتســــنى لــــه ، رأس المــــال العامــــل المحــــدود اإن المقــــاول ذ) ٤(
جــد نفســه محققــا حيــث قــد ي، إعــداد بيانــات ســليمة للمقبوضــات والمــدفوعات ألغــراض الضــريبة  
ومــن ثــم ، وأرقــام منخفضــة للــدخل فــي ســنة أخــرى، ألرقــام عاليــة مــن صــافي الــدخل فــي ســنة مــا  
فـــــي   ومعدالت منخفضة من الضريبة ، خضوعه لمعدالت عالية من الضرائب في السنة األولى  

  .السنة األخرى
ليات في نشـاط طبيعة العمأن األساس النقدي ال يتفق مع  الباحث يرىوبناء على ما سبق فإن 

اإلنشـــاءات والمقـــاوالت، ألن هـــذا النشـــاط يتطلـــب اســـتثمارات ضـــخمة ونفقـــات كبيـــرة فـــي بدايـــة تنفيـــذ 
 إيـــراداتيمكـــن اعتبارهـــا  التامـــة ال لألعمـــالكمـــا أن الـــدفعات المســـتحقة علـــى العميـــل ، المشـــروعات
يهــا تحصــيل هــذه ألنــه  يمكــن تحصــيلها فــى فتــرة ماليــة تاليــة عــن الفتــرة المســتحقة ف، تخــص الفتــرة

  .الدفعات

  طرق أساس االستحقاق  ٣/٣/٢
ن اإليرادات واألرباح يتم تسجيلها عندما تكتسـب، ع طرق االستحقاق فيما بينها على أتتفق جمي

  . ويتم تسجيل المصروفات عندما تستحق بغض النظر عن واقعة التحصيل أو السداد النقدي
علــى ربحيــة شــركات اإلنشــاءات والمقــاوالت إلــى ويــتم تقســيم طــرق أســاس االســتحقاق للمحاســبة 

  :)١(ثالث طرق وهي
  .طريقة األساس الدقيق لالستحقاق •
 .طريقة العقود التامة •

  .طريقة نسبة اإلتمام •
  .طريقة األساس الدقيق لالستحقاق  ٣/٣/٢/١

فــإن كــل فتــرة محاســبية تتمتــع بمــا يخصــها مــن إيــرادات متمثلــة ، طبقــًا لألســاس الــدقيق لالســتحقاق   
وتتحمل بما يخصها مـن تكـاليف ومصـروفات تـم إنفاقهـا فـي ، في قيمة األعمال المعتمدة من العميل

لتي ومن ثم فإن تكاليف العقد ا، هذه األعمال اعتمادسبيل الحصول على تلك اإليرادات حتى تاريخ 

                                     

لطف حمود احمد بركات، استخدام األساليب اإلحصائية فى تقدير التكاليف وتسعير العطاءات فى مجال مقاوالت اإلنشاء مع   )١(
  .١١٩، ص ١٩٩٤معة اإلسكندرية، ة، جادراسة إمكانية التطبيق فى الجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجار 
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 ٤٣

ــــك التــــاريخ يجــــب  ــــة، اســــتبعادهاتحــــدث بعــــد ذل ــــتم معالجتهــــا علــــى أنهــــا تكــــاليف مؤجل أو ، حيــــث ي
  . مصروفات مدفوعة مقدما

  مزايا طريقة األساس الدقيق لإلستحقاق
بعكـس طريقـة نسـبة اإلتمـام وطريقـة  -يرى البعض أن الميزة لطريقة األساس الدقيق لالستحقاق

األجـل علـى حـد  ةطويلـالقصيرة األجل والعقـود الأنها تصلح للتطبيق لكل من العقود  –العقود التامة 
  .سواء

ونظــرًا الن طريقــة األســاس الــدقيق لالســتحقاق تعتــرف بــاإليرادات والمصــروفات الخاصــة بكــل 
 –فإنهــا تحقــق مقابلــة أفضــل ، وبغــض النظــر عــن واقعــة التحصــيل أو الســداد النقــدي، فتــرة محاســبية

كمــا تعكــس نتــائج األعمــال العمليــات الفعليــة ، بــين اإليــرادات والمصــروفات –مــن األســاس النقــدي 
  .)١(والجارية لكل فترة محاسبية

أن طريقــــة األســــاس الــــدقيق لالســــتحقاق تهــــتم بالمعالجــــات المحاســــبية للمصــــروفات  ويــــرى الباحــــث
 كــأداةالي ســوف تصــبح أكثــر فائــدة وبالتــالي فــإن قائمــة المركــز المــ، واإليــرادات المقدمــة والمســتحقة
  .للتحليل وتقويم األداء للشركة

  عيوب األساس الدقيق لالستحقاق
ــــى نتــــائج أعمــــال شــــركة أمــــن  هــــم عيــــوب طريقــــة األســــاس الــــدقيق لالســــتحقاق للمحاســــبة عل

  )٢(:اإلنشاءات والمقاوالت تتمثل في
ومـن ثـم فـإن ذلـك ، غيـر معتمـدةو في هذه الطريقة فإن تكاليف العقـود يـتم تقسـيمها إلـى معتمـدة  •

  .يجعل حسابات المقاول ومجموعته الدفترية أكثر تعقيداً   
إجمالي اإليرادات التي يعكسها تطبيق طريقة األسـاس الـدقيق لالسـتحقاق قـد ال تتفـق تمامـًا مـع  •

ـــــة نســـــبة إتمـــــام العقـــــود   ـــــًا لطريق ـــــرادات المحســـــوبة طبق ـــــك لعـــــدة أســـــباب منهـــــا ، اإلي ويرجـــــع ذل
 .ووجود مخزون في موقع العمل، لمقدمةالمدفوعات ا  

من قيمة األعمـال المعتمـدة كضـمان يـتم تضـمينها  Retained Percentageالنسبة المحتجزة  •
علـى الـرغم مـن أن النسـبة المحتجـزة ال يـتم تحصـيلها ، في األربـاح الخاصـة باألعمـال المعتمـدة  
 .رة الضمانفت وانتهاء، حتى يتم إتمام العقد بالكامل وقبوله من العميل  

ال تســـمح طريقـــة األســـاس الـــدقيق لالســـتحقاق إال بقـــدر قليـــل مـــن المرونـــة فـــي المحاســـبة علـــى  •
 .الضرائب  

                                     

 .٧٩يف األوامر اإلنتاجية، مرجع سابق، ص محمود عبد الرحمن السعيد، محاسبة تكال. د  )١(
فى شركات المقاوالت، مرجع  ١١حمد عبد الفتاح محمد سعيد العفيفى، ايجابيات ومعوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم أ  )٢(

  .٨٩سابق، ص 
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 ٤٤

بـــاإليرادات  االعتـــرافوهنـــاك اعتبـــارات أخـــرى يجـــب أخـــذها فـــي الحســـبان عنـــد تحديـــد توقيـــت 
بـاإليراد، فإنـه يـتم  االعتـرافواسـتثناء مـن مبـدأ ، طويلة األجـلالالخاصة بعقود اإلنشاءات والمقاوالت 

بــاإليرادات الخاصــة باألعمــال تحــت التشــغيل والتــي وصــلت إلــى مســتوى إتمــام مقبــول مــن  االعتــراف
  )١(.العميل لتلك األعمال بمثابة تأكيد لالعتراف بهذه اإليرادات اعتمادحيث يعد ، العميل

  :طريقة العقود التامة ٣/٣/٢/٢
بـــاإليراد، ومـــن ثـــم األربـــاح، إال بالنســـبة للعقـــود  االعتـــرافطبقـــًا لطريقـــة العقـــود التامـــة ال يـــتم 

أما بالنسبة للعقود تحت التشغيل والتي لم تصل إلى مسـتوى ، المنتهية أو التي أوشكت على االنتهاء
  .اإلتمام الكامل فال تحسب عنها أي أرباح

/ حـــ"ى وفيمـا يخـتص بتكـاليف العقــود تحـت التشـغيل فإنــه يـتم تجميعهـا فـي حســاب مسـتقل يسـم
وكــذلك فــإن الفــواتير الصــادرة عــن العقــد كتســديدات تجمــع فــي حســاب مســتقل " عقــود تحــت التشــغيل

بـــأي تكـــاليف أو إيـــرادات عـــن  االعتـــرافومـــن ثـــم ال يـــتم " يســـمىً حــــ فـــواتير العقـــود تحـــت التشـــغيل
  .)٢(غير المنفذة خالل فترات تنفيذ العقدالاألعمال 

والمقـاوالت قـد يكـون  حاسبة على ربحية شركات اإلنشاءاتوعند تطبيق طريقة العقود التامة للم
ن يــتم توزيــع التكــاليف العامــة واإلداريــة علــى العقــود المختلفــة بــدال مــن تحميلهــا علــى مــن المناســب أ

لـو تـم معالجتهــا قائمـة الـدخل ألن ذلـك قـد ينــتج عنـه مقابلـة أفضـل بـين اإليــرادات والمصـروفات ممـا 
ى سنة مـن السـنوات التـي ال يـتم فيهـا إتمـام وتسـليم العقـود، خل في أدورية فى قائمة الد كمصروفات

  )٣(:وهذا لن يؤثر كثيرا على نتائج األعمال في الحاالت اآلتية
ـــد مـــن المشـــروعات  )أ ( ـــى الســـنوات ، إذا كانـــت المنشـــأة فـــي حوزتهـــا العدي ـــة عل وأنهـــا موزعـــة بعدال

  .المختلفة  
 .إذا كانت المصروفات اإلدارية صغيرة القيمة  )ب (

 .كان هناك عدد ضئيل من المشروعات تحت التنفيذ إذا  )ج (

أن طريقـــة العقـــود التامـــة ال تعتـــرف بـــأي أربـــاح عـــن العقـــود أو  الباحـــث يـــرىن وعلـــى ذلـــك فـــإ
الحيطـــة "إال أن مقتضـــيات  ،األعمـــال التـــي لـــم تصـــل إلـــى مســـتوى اإلتمـــام الكامـــل كمـــا ســـبق الـــذكر

فيـــذ العقـــود عنـــد أي مرحلـــة مـــن مراحـــل بالمنشـــآت أن تعتـــرف بالخســـائر المتوقعـــة عـــن تن" والحـــذر
  .وذلك فيما يختص بكل عقد على حدة، اإلنجاز

                                     

ثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لعقود المقاوالت على نتائج اعمال شركات المقاوالت بفلسطين، رسالة دكتوراه أحسنى عابدين،   )١(
  .١٠٤، ص ٢٠٠٦ة، جامعة النيلين، السودان، غير منشور 

 .٧٨حمد محمود عبد ربه ، مرجع سابق ، ص م. هاشم أحمد عطية ، د . د  )٢(
والت ومقترحات عالجها، مرجع سابق، صقر، مشكالت المحاسبة عن ضريبة المبيعات فى قطاع المقاالسيد محمود محمد عبد اهللا     )٣(

  .١١٢ص 
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يــتم تحديــده بغــض النظــر  حتيــاطاالفــإن ذلــك ، للخســائر المحتملــة االحتيــاطوفــي حالــة ضــرورة 
  )١(:عن

  .ما إذا كان قد بدأ التنفيذ الفعلي للعقد أم ال  )أ (
 .مستوى اإلنجاز الخاص بالعقد   )ب (

ع الحصــول عليهــا مــن عقــود أخــرى غيــر متعلقــة بالعقــد الــذي نحــن بصــدد كميــة األربــاح المتوقــ   )ج (
 .لخسائره االحتياط  

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي حالــة وجــود عالقــة تــرابط قويــة بــين بعــض العقــود المربحــة والعقــود 
فـإن مجموعـة ، أجـزاء لعقـد أو مركـز ربحيـة واحـد اعتبارهـاوبالدرجة التي يمكن معهـا ، غير المربحةال

وبشـــرط أن ، العقـــود تعامـــل كمجموعـــة واحـــدة عنـــد  تحديـــد مـــدى ضـــرورة الـــتحفظ للخســـائر المحتملـــة
  .طبق عليها شروط الضم والتجميعنت

وعنــدما يكــون حجــم العقــد كبيــرًا وبالدرجــة التــي يمكــن معهــا التوقــع بــأن يمــتص جــزءا كبيــرا مــن 
  :.لى ذلك ما يلياألموال ويترتب ع

أن المنشــأة التــي تعــاني مــن خســائر قليلــة فــي بعــض الســنوات وتحقــق أرباحــًا كبيــرة فــي ســنوات   ) أ(
وربمـا تواجـه بتكلفـة ، قد يكون من الصعب عليها التحكم فـي أسـعار أسـهمها فـي السـوق، أخرى

  .عالية لرأس المال عن المنشآت التي تظهر أرباحًا غير متقلبة من سنة ألخرى
يترتب علـى ذلـك أن يضـار حملـة األسـهم الـذين يـودون الـتخلص مـن األسـهم التـي فـي حـوزتهم   )ب(

كمـا ، ذلـك معنـاه وجـود معلومـات غيـر مالئمـة ألن، في تاريخ سابق لتاريخ إتمام وتسليم العقود
أن قائمة الدخل السنوي طبقا لطريقة العقود التامة تكـون قليلـة المعنـى مـن وجهـة النظـر الماليـة 

  . داريةواإل

   طريقة نسبة اإلتمام ٣/٣/٢/٣
كمـا فـي حالـة العقـود التامـة  –إن تأجيل االعتراف باإليرادات والتكاليف حتى نهاية إتمـام العقـد 

خــالل الفتــرات المحاســبية ) اإليــرادات(واإلنجــازات ) التكــاليف(لــى ســوء تقــدير للمجهــودات يــؤدي إ –
بــــاإليرادات  االعتــــراففإنــــه يــــتم  –عــــن القاعــــدة العامــــة لتحقــــق اإليــــراد بــــالبيع  واســــتثناء، المختلفــــة

وذلـــك فيمـــا يخـــتص بـــالعقود تحـــت التنفيـــذ والتـــي وصـــلت إلـــى ، والمصـــروفات وكـــذلك األربـــاح دوريـــاً 
حيث تعد شهادة ، وذلك على حسب نسبة اإلتمام التي وصلت إليها، مستوى إتمام مقبول من العميل

  .ند مادي على قبول العميل لذلك المستوى من إتمام األعمالالمهندس بمثابة س

                                     

حمد بركات، استخدام األساليب اإلحصائية فى تقدير التكاليف وتسعير العطاءات فى مجال مقاوالت اإلنشاء مع لطف حمود أ  )١(
  .٩٥بق، ص فى الجمهورية اليمنية، مرجع سادراسة إمكانية التطبيق 
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وممــا يــدعم مــن موقــف طريقــة نســبة اإلتمــام للمحاســبة علــى ربحيــة عقــود اإلنشــاءات والمقــاوالت    
كمـا أن شـروط التعاقـد بـين المقـاول ، طويلة األجل أن القيمة التعاقدية لألعمال تكون محـددة مقـدماً ال

فالعميــل لــه حــق ملكيــة قــانوني علــى األعمــال التــي ينفــذها ، ن الطــرفينوالعميــل تعــد ملزمــة لكــل مــ
كما له الحق فـي مطالبـة المقـاول بمسـتويات إنجـازه محـددة فـي تـواريخ محـددة طبقـًا ، المقاول لحسابه
كما أن للمقاول حق طلب دفعات تحت الحساب عن األعمال المنفـذة والمعتمـدة مـن ، لشروط التعاقد

نشاط المنشأة الخاص بالعقد هو عملية بيـع مسـتمرة  اعتبارومن ثم يمكن ، اإلنشاءالعميل أثناء فترة 
Continuous Sale لألعمال تحت التنفيذ.  

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي نهايــة الفتــرة المحاســبية يمكــن أن نميــز بــين ثــالث نوعيــات مختلفــة مــن 
  )١(:وذلك على حسب درجة اإلتمام التي وصلت إليها، العقود

  .عقود تامة الصنع) أ( 
  .عقود غير تامة معتمدة من مهندس العميل) ب(
  .عقود غير تامة وغير معتمدة من مهندس العميل) ج(

حيـث تكـون ، ال تمثل مشكلة فـي قيـاس ربحيتهـا) العقود التامة ( إن النوعية األولى من العقود 
ومـن ، ف الفعليـة يمكـن حصـرها بدقـةوالتكـالي، لى صورتها النهائية المتفـق عليهـاالمقاولة قد وصلت إ

  .ثم يمكن تحديد وقياس ربحية تلك العقود
عقــود غيــر تامــة وغيــر معتمــدة مــن مهنــدس العميــل، والتــي لــم ) ج(أمــا فيمــا يخــتص بالنوعيــة 

والتــي لــم يصــدر ، يصــل مســتوى إنجــاز األعمــال فيهــا إلــى مســتوى فنــي وهندســي مقبــول مــن العميــل
، فإنهــا تفتقــر إلــى الســند المــادي والموضــوعي بقبــول هــذه األعمــالومــن ثــم ، عنهــا شــهادة المهنــدس

  "إنتاج تحت التشغيل"وتكون بمثابة ، وعلى ذلك ال تحتسب أية أرباح على هذه العقود
، )النوعيــة ب(أمــا األعمــال تحــت التنفيــذ والتــي وصــلت إلــى مســتوى إنجــاز مقبــول مــن العميــل 

 –مــن ثــم األربــاح  –االعتــراف بــاإليرادات والتكــاليف  والتــي تــم اعتمادهــا بشــهادة المهنــدس فإنــه يــتم
حيـــث تعتبـــر تلـــك األعمـــال نهائيـــة بالنســـبة لمســـتواها الفنـــي والهندســـي وٕان كانـــت فـــي "الخاصـــة بهـــا 

  )٢( "مجملها تعتبر تحت التشغيل بالنسبة للعملية ككل ذات المستوى الفني والهندسي المتكامل
أن طريقة نسب اإلتمـام هـي الطريقـة التـي تلقـى قبـوال عامـا علـى المسـتويين االكـاديمى  ويرى الباحث

والمهنــي، حيــث طبقــا لهــذه الطريقــة يمكــن حســاب أربــاح العقــود التــي مازالــت تحــت التنفيــذ، كمــا أنهــا 
  . تقوم بتقدير التكاليف الكلية للمشروع بصورة صحيحة

                                     

  .٤٢، ص ٢٠٠٧لدار الجامعية، اإلسكندرية، ثناء القباني، المحاسبة عن تكاليف العقود طويلة األجل، مكتبة ا. د   )١(
  .٦٨المرجع السابق، ص  ثناء القباني، المحاسبة عن تكاليف العقود طويلة األجل،. د  )٢(
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  المبحث الثالث
  عايير المحاسبية قياس نسبة اإلتمام طبقا للم

  واآلراء المحاسبية األخرى
  :مقدمة
يــتم تطبيــق طريقــة نســبة اإلنفــاق فــي حالــة تــوافر نســبة مئويــة لكــل عقــد مطلــوب إنجــازه، أو فــي   

حالة المعرفة الدقيقة للتكاليف التقديرية، أو فـي حالـة الثقـة مـن تحقـق المنـافع االقتصـادية مـن العقـد، 
  :إلتمام للمعايير المحاسبية المختلفة كما يليوسيقوم الباحث بالتصرف لنسبة ا

  :عقود اإلنشاء) ١١(قياس نسبة اإلتمام طبقا لمعيار المحاسبة الدولى رقم -١
 الكــل عقــد كمــ) التامــة(مــن المعيــار، فإنــه يمكــن قيــاس األعمــال المنفــذة  ٣٠وطبقــا للفقــرة رقــم 

  :يلي
ويجـــب علـــى المنشـــأة أن تســـتخدم . يمكـــن قيـــاس مرحلـــة التقـــدم فـــي تنفيـــذ العقـــد بطـــرق متعـــددة

  :ومن بين تلك الطرق. الطريقة التي تقيس بموضوعية األعمال المنفذة حسب طبيعة كل عقد
إلــى مجمـــوع التكــاليف المقـــدرة ه خـــينســبة التكـــاليف الفعليــة المتعلقـــة باألعمــال المنفـــذة حتــى تار   .أ 

  .للعقد  
  .معاينة وتقدير األعمال التي تم تنفيذها  .ب 
  .نجازها من العقدإنسبة األعمال المادية التي تم   .ج 

ـــدفعات المقدمـــة ال تعكـــس عـــادة حجـــم  ـــدفعات المســـتلمة مـــن العميـــل وال ويجـــب مالحظـــة أن ال
  )١(.األعمال المنفذة

  :عقود اإلنشاء) ٨(قياس نسبة اإلتمام طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم  -٢
اإلنشــاءات علــى أنــه يــتم تحديــد نســبة إتمــام الخــاص بعقــود ) ٨(نص المعيــار المحاســبي رقــم يــ
طرق مختلفة وعلى المنشأة أن تستخدم الطريقة التي يمكن أن تقيس كميـة مـا تـم إنجـازه  بثالث العقد

   :وهذه الطرق هى ،بدرجة موثوق بهاو من العمل 
 المقـدرةنسبة التكلفة المنفقة علـى العمـل المنجـز حتـى تاريخـه إلـى إجمـالي التكـاليف طريقة   -أ

  :للعقد كله
ويــتم تحديــد نســبة اإلتمــام وفقــًا لهــذا األســلوب عــن طريــق تحديــد نســبة التكــاليف المنفقــة علــى 

 .إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد كله القوائم المالية،العمل المنجز حتى تاريخ إعداد 
                                     

، مرجع فى شركات المقاوالت ١١بيق معيار المحاسبة الدولي رقم حمد عبد الفتاح محمد سعيد العفيفى، ايجابيات ومعوقات تطأ  )١(
  .١٢٧سابق، ص 
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  التكلفة الفعلية لألعمال المنفذة حتى نهاية الفترة   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة اإلتمام 
  درة للعقد ككل إجمالي التكاليف المق                      

  

وتتحدد إيـرادات عقـد المقاولـة التـي تـدرج ضـمن قائمـة الـدخل وفقـًا لنسـبة اإلتمـام وذلـك بصـرف 
حيــث تعــالج تلــك المستخلصــات ، النظــر عمــا قــد تكــون الشــركة قــد أصــدرته مــن مستخلصــات فعليــة

  .باعتبارها إيرادات مستحقة للشركةباعتبارها مبالغ مستحقة على العمالء وليس 
تحديد إيراد عقـد المقاولـة الـذي يـدرج بقائمـة الـدخل الخاصـة بسـنة المحاسـبة بضـرب نسـبة  ويتم

  :اإلتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي

  سابقة الفترات الإيرادات  –) نسبة اإلتمام× قيمة عقد المقاولة = ( الحالية إيراد الفترة     
 الفعليـــة اإليـــراد الـــذي يـــتم مقابلتـــه بتكـــاليف الفتـــرة هـــو) إيـــراد الفتـــرة(ويكـــون نـــاتج هـــذه المعادلـــة 

وعليـه  ،الفتـرة وتكاليفهـا العقـد خـالل وهـي تعـادل الفـرق بـين إيـرادات مجمـل ربـح العقـد،للوصول إلـى 
وتعــد هــذه األربــاح وعــاء ضــريبة ، قائمــة الــدخليــتم الوصــول ألربــاح الفتــرة التــي يــتم ترحيلهــا لحســاب 

   )١(.تحقة عليهايتم حساب الضريبة المسالدخل و 

األسـلوب يسـتلزم تحديـد مسـتوى إتمـام تنفيـذ األعمـال فـي كـل فتـرة ن تطبيـق هـذا أ ويرى الباحث
كمـا ، محاسبية والتي بموجبها يتم تسـجيل اإليـرادات والمصـروفات واألربـاح المتعلقـة بعقـد اإلنشـاءات

أن يكــون لــدى المنشــأة نظــام فعــال للميزانيــات التقديريــة وٕاصــدار التقــارير بمــا و  البــد أنــه يــرى الباحــث
  . يمكنها من تحديد التكاليف المقدرة للعقد كله 

  :ما تم إنجازه فعًال من أعمال العقد  -ب
يتـــوافر لـــديها القـــدرة علـــى إعـــداد نظـــام فعـــال  الوتطبـــق هـــذه الطريقـــة فـــي حالـــة المنشـــآت التـــي 

ـــات التقدير  ـــدللميزاني ـــدير التكـــاليف الالزمـــة الســـتكمال العق ـــد أو تق ـــة يمكنهـــا مـــن تحدي ـــًا لهـــذا  ،ي وطبق
األسلوب يتم حصر مـا تـم إنجـازه مـن أعمـال عـن طريـق اإلدارة الفنيـة المختصـة وذلـك خـالل فتـرات 
دوريــة أثنــاء التنفيــذ وذلــك بهــدف حصــر مــا تــم إنجــازه مــن بنــود األعمــال فــي نهايــة الفتــرة المحاســبية 

المنفـــذة عـــن طريـــق  ويـــتم حصـــر األعمـــال، وفقـــًا لفئـــات األســـعار المتفـــق عليهـــا فـــي العقـــدوتســـعيرها 
  )٢(.مع مهندس المقاول) دس اإلستشارىالمهن(مهندس العميل 

                                     

 ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية، "لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وآثارها الضريبية  العمليالدليل " -طارق عبد العال حماد . د  )١(
٢٠٠٧.  

دراسـة  -للمحاسـبة الضـريبية فـى صـناعة الطباعـة ومقترحـات عالجهـا فـى مصـرالمشـكالت التطبيقيـة –صالح حسن علـى سـالمة . د  )٢(
  .٢٠٠٣كلية التجارة ، جامعة عين شمس، العدد األول –ميدانية
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ه علــى وذلــك نظــرًا العتمــاد، ويعــد هــذا األســلوب مــن أفضــل األســاليب فــي تحديــد نســبة اإلتمــام
بهــا كميــة األعمــال المنفــذة حتــى تــاريخ إعــداد محــدد ) شــهادة المهنــدس(شــهادات معتمــدة مــن العميــل 

مـــن خاللـــه يمكـــن  يـــاً وهـــو بـــذلك يعتبـــر دليـــل إثبـــات قو  –القـــوائم الماليـــة وقيمـــة تلـــك األعمـــال بدقـــة 
التـي تعكــس أداء الفتـرات المحاســبية التـي يـتم خاللهــا تنفيـذ العقــد ) األعمـال(الوصـول إلـى اإليــرادات 
   .بعكس األسلوب السابق

  : ة اإلتمام وفقًا لهذا األسلوب بالمعادلة التاليةويتم تحديد نسب

  )شهادات المهندس( قيمة المستخلصات المعتمدة حتى نهاية الفترة المحاسبية                
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =نسبة اإلتمام 

  إجمالي القيمة التعاقدية                                        
  

ويتم تحديد إيراد عقـد المقاولـة الـذي يـدرج بقائمـة الـدخل الخاصـة بسـنة المحاسـبة بضـرب نسـبة 
  )١(:اإلتمام في إجمالي قيمة عقد المقاولة كما يلي

  نسبة اإلتمام× مة عقد المقاولة قي= إيراد الفترة 

ويتحدد ربح المقاولـة فـي هـذه الطريقـة عـن طريـق الفـرق بـين قيمـة المستخلصـات المعتمـدة وبـين     
مـع مراعـاة أن األعمـال المنفـذة التـي صـدر ، التكاليف المتعلقـة باألعمـال الـواردة بهـذه المستخلصـات
تنفيذها يتعين إدراج تكاليفها وٕايراداتها ضمن  عنها مستخلصات معتمدة خالل السنة تعتبر أعماًال تم

وأن األعمــال الجــاري تنفيــذها ولــم ، قائمــة الــدخل بصــرف النظــر عــن نســبة المنفــذ مهمــا قلــت قيمتهــا
يصــدر عنهــا مستخلصــات أو شــهادات مــن مهنــدس العميــل تعتبــر أعمــاًال تحــت التنفيــذ مهمــا بلغــت 

  .أعمال تحت التنفيذ وتقوم بسعر التكلفة / نسبة المنفذ منها وتدرج في جانب األصول ضمن حـ
  :حصر األعمال المنفذةطريقة  -ج

قــد ال تــتمكن المنشــأة مــن تحديــد نســبة اإلتمــام وفقــًا ألســلوب نســبة التكلفــة التــي تــم إنفاقهــا علــى 
العمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف المقدرة للعقد كله نتيجة لعدم وجود نظام فعال لديها إلعـداد 

أو تحديــد تلــك النســبة وفقــًا ... يزانيــات التقديريــة يمكنهــا مــن تقــدير التكــاليف الالزمــة إلتمــام العقــد الم
ألسلوب ما تم إنجـازه فعـًال مـن أعمـال نتيجـة لعـدم اعتمـاد األعمـال المنجـزة مـن العميـل خـالل الفتـرة 

مثـل فـي قيـاس األعمـال وفـى نفـس الوقـت هنـاك التـزام علـى المنشـأة يت، التي تعد عنها القـوائم الماليـة
لقيـاس نسـبة  اً ثالثـ اً لذلك أوجد المعيار أسلوب، المنجزة خالل الفترة المالية بغرض تحديد نتيجة النشاط

                                                                                                           

  
  .٤٧٥، مرجع سابق، ص "لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وآثارها الضريبية  العمليالدليل " -طارق عبد العال حماد . د  )١(
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اإلتمــام يمكــن للجهــة أن تتبعــه لتحديــد إيــراد المقاولــة الــذي يــدرج بــالقوائم الماليــة فــي نهايــة كــل فتــرة 
  )١().حصر األعمال المنفذة(محاسبية وهو أسلوب 

وطبقــًا لهــذا األســلوب تقــوم شــركات المقــاوالت بحصــر األعمــال المنفــذة علــى الطبيعــة عــن طريــق    
اإلدارات الفنية المتخصصة لديها وتقييمها طبقًا لفئات األسعار المتفق عليهـا مـع العميـل وٕادراج تلـك 

ل بعكـس األعمال كإيرادات ضـمن قائمـة الـدخل مـع مراعـاة أن هـذه األعمـال غيـر معتمـدة مـن العميـ
بمســتخلص (وهــو مــا يســمى فــي مجــال المقــاوالت ) مــا تــم إنجــازه فعــًال مــن أعمــال(األســلوب الســابق 

  )٢().أعمال داخلي غير معتمد من العميل

  :قياس نسبة اإلتمام طبقا لآلراء المحاسبية األخرى - ٣
يكــون  طويلــة األجــل يقتضــى أنالإن تطبيــق طريقــة نســبة اإلتمــام للمحاســبة علــى ربحيــة العقــود 

  .هناك مقياس أو معيار سليم لقياس مقدار التقدم نحو إتمام تنفيذ العقد خالل فترة معينة
عــن لجنــة معــايير المحاســبة ) Discussion paper(ولقــد ورد فــى بحــث مطــروح للمناقشــة 

  )٣(:في فقرتها الرابعة، أن نسبة اإلتمام يمكن حسابها على أساس ٤٥برقم  ٢٠٠٢الدولية عام 
ــــة / وهــــي تســــاوى نســــبة التكــــاليف الفعليــــة لألعمــــال المعتمــــدة: كــــاليفنســــبة الت  ) أ( التكــــاليف الكلي

والتكـــاليف الكليـــة التقديريـــة هـــي التكـــاليف الفعليـــة للعمـــل المنجـــز مضـــافًا إليهـــا التكـــاليف ، التقديريـــة
  .الالزمة إلتمام العقد

 .أي مقياس آخر مناسب لقياس درجة التقدم تجاه إتمام العقد  ) ب(

األبحاث المحاسبية طبيعة ذلك المقيـاس المناسـب أو المالمـح الرئيسـة لـه، وفـي  ولم تحدد نشرة
إال أنــه بصــفة عامــة ، الواقــع العملــي نجــد أن هنــاك عــدة طــرق لقيــاس درجــة التقــدم نحــو إنجــاز العقــد

   )٤(:يمكن تقسيمها إلى مجموعتين

                                     

(1  )  Barrie, Donald S., and Boyd C. Paulson, Professional Construction Management, May, June, 
(1998), (pp, 36-40). 

  .عمال شركات المقاوالت بفلسطين، مرجع سابقأولية لعقود المقاوالت على نتائج ثر تطبيق المعايير المحاسبية الدأحسنى عابدين،   )٢(
(3) Discussion paper International Accounting Standards Committee, February 2002. 

دور المراجع الخارجي في زيادة فعالية اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية المنشورة في البيئة " ، حسني عبد الجليل صبحي  )٤(
العدد ، جامعة حلوان، ة األعمالكلية التجارة و ادار ، المجلة العلمية للبحوث و الدراسات التجارية، "دراسة تحليلية  -المصرية

  .٦٩، ص ٢٠٠٢، األول 
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  Inputs      مقاييس تعتمد على المدخالت  •
 Outputs      مقاييس تعتمد على المخرجات •

   المدخالت سقياس نسبة اإلتمام اعتمادا على مقايي -
  مقاييس المدخالت •

   :.ومن أبرز المقاييس التي تعتمد على المدخالت
  .عدد ساعات العمل -
   .طريقة الربح الصفري -
  عدد ساعات العمل-١

ــًا لهــذه الطريقــة تســتخدم نســبة ســاعات العمــل المســتنفذة فــي األعمــال المعتمــدة إلــى عــدد  وطبق
   :ساعات العمل اإلجمالية الالزمة إلتمام العقد مقياسًا لدرجة التقدم نحو إنجاز العقد كما يلى

  
عدد ساعات العمل اإلجمالي الالزمة إلتمام العقد               

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =نسبة اإلتمام 
 عدد ساعات العمل المستنفذة لألعمال المعتمدة               

  

أمـــا مقـــام النســـبة ، أن بســـط النســـبة يمكـــن تحديـــده علـــى وجـــه الدقـــة –ألول وهلـــة  –وقـــد يبـــدو 
ومـــن ثـــم فـــإن مقـــام النســـبة يتســـم بعـــدم ، فتكتنفـــه مشـــكلة تقـــدير عـــدد الســـاعات الالزمـــة إلتمـــام العقـــد

علـى الـرغم مـن أن الجـزء األخيـر قـد ، التجانس ألنه يتألف من جـزئين أحـدهما فعلـي واآلخـر تقـديري
  )١(.عيةيرتكز على أسس فنية وموضو 

، ةن مشكلة عدم التجانس تمتد لتشمل الساعات الفعلية لألعمال المعتمـدبل إ، ليس هذا فحسب
يحتــاج األمــر فــي نظــام العقــود والمقــاوالت إلــى عمالــة علــى كافــة المســتويات "حيــث يــرى الــبعض أنــه 

نظـام  اخـتالفهـذا إلـى جانـب ، "المختلفة من درجات المهارة بالنسبة لكل مرحلة من مراحل التشـغيل
  :الدفع حيث

بالنســـبة للعمـــال المـــؤقتين حيـــث يـــتم ) غالبـــًا فـــي نهايـــة كـــل أســـبوع(يطبـــق نظـــام الـــدفع الـــدوري   ) أ(
  .جر يومي في أغلب األحيانالمناولة والحفر وبأ بهم ألمور االستعانة

                                     

(1)  Rezende, Marcelo, Essays on Industrial Organization and Economics of Information, A 
Dissertation, The faculty of the Division of the social sciences in candidacy, the university of 
Chicago, 2006.  
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 ٥٢

وائط ٕاقامـة الحـو يطبق نظـام الـدفع علـى أسـاس اإلنتـاج بالنسـبة لـبعض العمليـات مثـل الخرسـانة   )ب(
  .والبياض وغير ذلك حيث ال يصلح نظام الدفع على أساس الزمن في مثل تلك العمليات

يطبـــق نظـــام الـــدفع علـــى أســـاس المقاولـــة وذلـــك لفئـــات تقـــوم بـــبعض التركيبـــات مثـــل األدوات   ) ج(
إلـى غيـر ذلـك مـن تلـك ... أعمـال المحـارة، أعمـال النجـارة، أعمال الكهربـاء، الصحية والسباكة

   .الفرعية داخل العملية األساسيةالعمليات 

  :طريقة الربح الصفري -٢
إذا لــم يــتمكن المقــاول مــن تقيــيم النتــائج النهائيــة للعقــد بصــورة معقولــة وبشــرط عــدم توقعــه لحــدوث 

وفـي هـذه الطريقـة ، فإن المقاول يمكنه أن يطبق نسـبة اإلتمـام بطريقـة تقـدير الـربح الصـفري، خسائر
اح عــن ويــتم التقريــر عــن األربــ، بــاإليرادات والتكــاليف أثنــاء التنفيــذ كمــا تحــدث فعــالً  االعتــرافيــتم 

ـــذ ـــرادات حيـــث إ، األعمـــال تحـــت التنفي ـــادة قيمـــة اإلي ـــل فـــي هـــذه الطريقـــة زي قيمـــة األعمـــال (نهـــا تمث
الخاصــة باألعمــال المعتمــدة والغيــر (عــن كافــة التكــاليف الخاصــة باألعمــال تحــت التنفيــذ ) المعتمــدة

أي أن هـــذه الطريقـــة تضـــع نصـــب أعينهـــا تغطيـــة كافـــة التكـــاليف المنفقـــة علـــى األعمـــال ، )تمـــدةمعال
  .تحت التنفيذ أوال قبل االعتراف بأي أرباح

 االقتصـاديةفـي الحـاالت التـي تكـون فيهـا الوحـدة  Zero Profitوتطبق طريقـة الـربح الصـفري 
وأيضـــًا فـــي ، روع فيهـــا ألول مـــرةليســـت لهـــا خبـــرة معينـــة وخاصـــة فـــي الـــدول التـــي تقـــوم بإنشـــاء مشـــ

بالمخـــاطر االقتصـــادية مثـــل عـــدم معرفـــة مســـتوى األجـــور  اً الحـــاالت التـــي يكـــون العمـــل فيهـــا محفوفـــ
ومعرفـــة أســـعار المـــواد الخـــام فـــي الدولـــة التـــي سينشـــأ فيهـــا المشـــروع وبالتـــالي ال يكـــون لـــدى الوحـــدة 

  )١(.المقدرة على تحديد مجموع التكاليف
  :المخرجات ساعتمادا على مقاييقياس نسبة اإلتمام 

  مقاييس المخرجات •
وتعتمد مقاييس المخرجـات بصـفة أساسـية علـى عنصـر المخرجـات كمقيـاس لدرجـة التقـدم نحـو 

  )٢(:ومن أكثر مقاييس المخرجات شيوعا، إنجاز العقد
  .نسبة قيمة األعمال المعتمدة إلى القيمة التعاقدية اإلجمالية -
   .طريقة تسعير الوحدة  -

                                     

(1) David, C . Rode, Paul S. Fisch beak, and Stever Dean,   " Residual Risk and The Valuation of 
Leases under  Uncertainty and Limited Information " Journal of  Structured and Project Finance 7, 
No 4, 2002. 

  .٤٨٤، مرجع سابق، ص "معايير المحاسبة المصرية وآثارها الضريبية لتطبيق  العمليالدليل " -طارق عبد العال حماد . د  )٢(
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  .نسبة قيمة األعمال المعتمدة إلى القيمة التعاقدية اإلجمالية -١
ويــتم حســاب مســتوى إنجــاز العمليــات ونســبة إتمــام العقــود علــى أســاس قيمــة األعمــال المعتمــدة 

منســـوبة إلـــى قيمـــة ، مـــن العميـــل والتـــي صـــدر بشـــأنها المســـتخلص أو مـــا يســـمى بشـــهادة المهنـــدس
  )١(:التعاقدية اإلجمالية للعقد كما يلى

  مجموع قيم شهادات المهندس                 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =نسبة اإلتمام 

  القيمة التعاقدية اإلجمالية للعقد                 

ــرى الباحــث نجــازه فعــال مــن أعمــال العقــد والموجــودة يقــة تتشــابه مــع طريقــة مــا تــم إأن هــذه الطر  وي
  .  ءاتعقود اإلنشا) ٨(بالمعيار المحاسبي المصري رقم 

 .طريقة تسعير الوحدة  -٢

قـد يلجـأ المقـاول السـتخدام طريقـة ، في بعض المقاوالت التي يتسم فيها المخرج النهائي بالتجـانس   
ومن األمثلة على ذلك المنشآت ، تسعير الوحدة كأساس لحساب مستوى اإلنجاز أو نسبة إتمام العقد

قـد تتسـم  –المتـر المربـع أو الكيلـو متـر المربـع  –حيـث أن وحـدة المنـتج ، صـف الطـرقر التـي تقـوم ب
   :ومن ثم فإن نسبة إتمام العقد يمكن حسابها كاآلتي، بالتجانس التام

  عدد الكيلو مترات المنفذة والمعتمدة                 
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =نسبة اإلتمام  

  عدد الكيلو مترات اإلجمالية للعقد                  

قـــد يقودنــا مقيــاس المخرجـــات ) متجانســةالفــى الحـــاالت الغيــر (ويبــدو أنــه فــي بعـــض األحيــان 
حيــث تكــون وحـــدة ، متمــثًال فــي طريقــة تســعير الوحــدة إلــى نتــائج مضـــللة عنــد تحديــد نســبة اإلتمــام
فعلـى سـبيل ، العقـد القياس غير مالئمة للتعبير عن الزمن والجهـد المبـذول والتكـاليف الالزمـة إلنهـاء

ســتخدام عــدد الطوابــق التــي تــم تشــييدها لمبنــى معــين أساســًا لتحديــد نســبة اإلتمــام فــإن لمثــال لــو تــم اا
حيث تفوق تكلفة الطابق األول لعقار مكون من أربعة طوابق الربـع مـن ، ذلك المقياس يكون مضلالً 
تكـاليف دك نظـرًا ألن تكـاليف الطـابق األول تتضـمن تكـاليف جـس التربـة و ، تكلفة تشييد ذلك المبنـى

  )٢(.إلى غير ذلك من التكاليف.... تكاليف األساسات واألعمدة الخرسانية، التربة

                                     

(1)  Ajax, Madeleine & Liljeheden, Andreas "Accounting Changes in a Developing Country– A 
discussion about the appropriate level of disclosure of accounting information for small and 
medium sized companies in Bolivia", 2005. www.handels.gu.se/epc/archive/00004019/ 

طويلة األجل بين قانون الضرائب على الدخل ومعايير المحاسبة المصرية، رسالة المشاكل القياس لألصول ، منى عبد الحكيم رجب  )٢(
  .٩٢، ص ٢٠١٠ية التجارة، جامعة عين شمس، ماجستير غير منشورة، كل
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وتـوخي ، الدقـة فـي االختيـار بـين المقـاييس السـابقة إتبـاعنه البـد مـن أ الباحث يرىن إومن ثم ف
ب واختيــار المقيــاس المناســ، الحــذر فــي اختيــار الطريقــة التــي يــتم علــى أساســها حســاب نســبة اإلتمــام

   .الذي يتالءم مع طبيعة وخصائص العقد
  

  :تجميع وفصل عقود اإلنشاءات -٦
فــي شــركات اإلنشــاءات والمقــاوالت يعتبــر العقــد مــن ناحيــة المحاســبية مركــزًا لتجميــع عناصــر 

حيـث يـتم النظـر إلـى كـل عقـد علـى أنـه ، ومنه يمكن تحديد صـافي الـربح للعقـد، التكاليف واإليرادات
  .مستقل Profit Centerيمثل مركز ربحية 

فإن مركز الربحيـة قـد يضـم أكثـر مـن عقـد كمـا أن ، أنه في ظل ظروف معينة وشروط محددةو 
فإنــه يــتم  ٨العقــد الواحــد قــد يقســم إلــى أكثــر مــن عقــد فرعــي، وطبقــا لمعيــار المحاســبة المصــري رقــم 

  :)١(تجميع وفصل عقود اإلنشاءات كما يلي
األصـول فإنـه يجـب معاملـة إنشـاء كـل أصـل علـى أنـه عقـد عندما يتعلق العقد بإنشاء عدد من  - ١

 :مستقل عندما

  .يكون هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على حدة  )أ (
  يكون قد تم االتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأنه كان من حق كل طرف من ) ب(أو   
بكل      طالمرتبأن يقبل أو يرفض هذا الجزء من العقد ) العميل والمقاول(أطراف التعاقد    

 .أصل على حدة

 .يكون من الممكن تحديد تكلفة وٕايراد كل أصل على حدة) ج(أو   

مع عـدد مـن العمـالء علـى أنهـا  ميجب أن تعامل مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أ - ٢
  :عقد واحد عندما

 .يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنها وحدة واحدة  )أ (

  .طة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح اجمالىتكون العقود مرتب) ب(أو 
  أو فى ترتيب زمني مستمر ) على التوازي(يتم تنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت )  ج(أو 

 .الواحد تلو األخر  

ـــًا لرغبـــة العميـــل، أو قـــد يـــتم تعـــديل العقـــد األصـــلي   - قـــد يســـمح العقـــد بإنشـــاء أصـــل إضـــافي طبق
  :إنشاء أصل إضافي، ويجب معاملة إنشاء األصل اإلضافي كعقد مستقل عندما ليتضمن
يختلف األصل جوهريًا فى التصميم أو التقنية أو الوظائف عـن األصـل أو األصـول التـى   )أ (

 .ها بموجب العقد األصليؤ إنشاتم 

   .صلييتم التفاوض بشأن سعر األصل الجديد بدون األخذ فى االعتبار أسعار العقد األ) ب(أو  
  

                                     

، ٢٠٠٨لمطابع األميرية، ، قرار وزير االستثمار، ا)٧الفقرة (عقود اإلنشاءات  ٨رقم  ةير المحاسبة المصرية،  معيار المحاسبيمعا   )١(
  .٩٥ص 
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  المبحث الرابع
  :واإلفصاح فى شركات المقاوالت األعمالتحديد نتائج 

  :مقدمة
تعتبر نتائج األعمال لشركات المقاوالت هي األساس فـي تحديـد ربـح أو خسـارة الشـركة، والـذي   

يحدد أداء الشركة ومستقبلها سواء لألطـراف الداخليـة أو األطـراف الخارجيـة للشـركة، وبالتـالي سـوف 
الباحــث فــي هــذا المبحــث بدراســة نتــائج أعمــال شــركة المقــاوالت مــن ربــح أو خســارة واإلفصــاح يقــوم 

  :عنه كما يلي

  تحديد أرباح أو خسائر العقود -١
  :د تثار ثالث مشاكل أو قضايا هيعند تحديد أرباح أو خسائر العقو 

 . مدى جواز احتساب أرباح العقد خالل فترات تنفيذه   -أ
 . من تكلفة أو مصروفات العقد اً الخسائر المحتملة للعقد أثناء فترات تنفيذه جزءمدى اعتبار  -ب
مــدى الحاجــة إلــى توزيــع وتخصــيص التكــاليف والمصــروفات اإلداريــة والعموميــة العامــة لشــركة    -ج

 . اً محدد اً وهي التي ال تخص عقد –العقود  علىالمقاوالت 

  : ل النقاط التاليةويتناول الباحث هذه القضايا بالتحليل من خال

 . مدى جواز احتساب أرباح العقد خالل فترات تنفيذه -أ
 رغيـالالعقـود (أنه فيما يختص بالمحاسبة على ربحية العقود خالل فتـرات التنفيـذ ، وجدير بالذكر    
يـرى الكثيـر مـن الكتـاب أنـه يجـب أال تحتسـب أربـاح إال علـى ، باستخدام طريقة نسبة اإلتمـام) التامة

بشـرط أن يكـون الجـزء المعتمـد يمثـل نسـبة  –طبقا لشهادة المهندس  –األعمال المعتمدة من العميل 
تـي يمكـن عنـدها تـام بيـنهم علـى تلـك النسـبة ال اتفـاقإال أنه ال يوجد ثمـة ، جوهرية من حجم المقاولة

  )١(.احتساب األرباح على األعمال تحت التنفيذ والمعتمدة من العميل
إليهـا  نحيـث يحتكمـو ، بريق خـاص لـدى كثيـر مـن الكتـاب والمفكـرين% ٥٠وقديما كان للنسبة 

% ٥٠بمعنى أنه ال يجوز حساب أرباح عن األعمال تحت التنفيذ مالم تمثـل ، الخالف احتدمإذا ما 
إال أن الـبعض وهـم األكثـر تحفظـا يـرى أنـه يجـب أال يقـل الجـزء ، قيمة المقاولـة ككـلعلى األقل من 

  .التام المعتمد عن ثلثي حجم المقاولة أو األعمال المطلوب تنفيذها
                                     

ة، سـكندري، اإل"المحاسبة المالية القياس والتقييم واإلفصاح المحاسبي وفقا لمعـايير المحاسـبة الدوليـة والمصـرية " أحمد محمد نور، . د  )١(
  .٤٢، ص ٢٠٠٠الدار الجامعية، 
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 ٥٦

عــن األعمــال المعتمــدة  اً وحــديثا فــإن اإلدارة ســعيًا وراء تعظــيم منفعتهــا الذاتيــة قــد تحتســب أرباحــ
فنجــد أن الـبعض يجيـز أن تحتسـب األربـاح عـن نسـبة إتمــام ، مهمـا كانـت ضـآلة ذلـك الجـزء المعتمـد

أربـاح عنـد مسـتوى  احتسـاببل واألكثر من ذلك نجد أن بعض الكتاب يرى أنه من الممكـن ، %٣٥
  )١(.بالنسبة للعقود الطويلة والمتوسطة األجل% ٢٠إتمام 

المشـرع المصـري يتـدخل ويحسـم األمـر فيمـا يتعلـق بشـركات المقـاوالت التـي ولعل هذا ما جعل 
الخاص بـاقتراح تصـوير الحسـابات  ١٩٦٥لسنة  ٩٣٢فقد جاء بالقرار الوزاري رقم "تعمل في مصر 

  ".فال تحسب عنها أرباح % ٥٠الختامية لقطاع التشييد بأن العقود التي لم يصل بعد إتمامها إلى 
لـــق باألربـــاح التـــي تخـــص العـــام والتـــي يجـــب ترحيلهـــا إلـــى حســـاب أربـــاح وثمـــة نقطـــة هامـــة تتع

  : حيث نجد أن أمام اإلدارة أكثر من اختيار كما يلى، وخسائر العام
ترحيـل كافـة األربـاح التـي تـم حسـابها طبقـًا لطريقـة نسـبة اإلتمـام إلـى حسـاب األربـاح والخســائر    -١

  )٢(.على أساس أنها تخص العام
ل هذه األرباح إلى حساب األرباح والخسائر ولكـن يخصـم مخصـص لمواجهـة مـا عدم ترحيل ك   -٢

. الـخ... وعدم تـوافر مـواد خـام معينـة –رتفاع األسعار اقد تتحمله المنشأة من نفقات زائدة مثل 
والثلـث اآلخـر ، األربـاح فقـط اثلثـ) الميزانيـة العموميـة(لذلك يرحل إلى حساب األرباح والخسائر 

  .حتياطي الطوارئ أو احتياطي األعمال التامة المعتمدةا/ يرحل إلى حـ

   :.وعلى ذلك فأن ما يرحل إلى حساب األرباح والخسائر الخاص بالعام يمكن حسابه كاآلتي

  المبالغ المحصلة           ٢                                                 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ×  ــ ــــــــــ ×) تكلفة األعمال المعتمدة -قيمة شهادة المهندس(

  القيمة المعتمدة          ٣                    
  

، فإنـه لـم يحـدد نسـبة إتمـام محـددة )التعقـود المقـاو ( ٨وطبقا للمعيـار المحاسـبي المصـري رقـم 
وجــــب المعيــــار اإلفصــــاح عــــن أ العقــــد، حتــــى يــــتم االعتــــراف بأرباحــــه، ولكــــنليهــــا يجــــب أن يصــــل إ

  )٣(:اآلتي

  .الطرق المستخدمة في تحديد مستوى اإلتمام للعقود تحت التنفيذيجب اإلفصاح عن : ٣٨فقرة 
                                     

فوقية محمود محمد أبو النور، أثر خصائص الوحدة االقتصادية علي مستوي اإلفصاح االختياري عن المعلومات المالية وغير    )١(
  .٣٦، ص ٢٠١٠ة التجارة، جامعة عين شمس، المالية بالتقارير السنوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلي

عشر   الحاديالمؤتمر الضريبي  ٢٠٠٦ الضريبيالمؤتمر  -بين أحكام التشريع والتطبيق ٩١بحث قالسعيد محمد عبد العزيز، .د  )٢(
رة ، المشكالت ومعوقات التطبيق ومقترحات الحلول ، دار الدفاع الجوى، القاھ ٢٠٠٥لسنة  ٩١ المصريبعنوان  النظام الضريبي 

  .٧٦، ص ٢٠٠٦يونيه  ٢٢- ١٩المدة من 
  .٩٣، ص ٢٠٠٨المطابع األميرية، القاهرة، عقود المقاوالت،  ٨وزارة االستثمار، المعيار المحاسبي المصري رقم   )٣(
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 ٥٧

  :يجب على المنشأة اإلفصاح عما يلي فيما يتعلق بالعقود تحت التنفيذ فى تاريخ الميزانية: ٣٩فقرة 
  .حتى تاريخه) ناقصًا الخسائر المحققة( ةإجمالي التكاليف المنفقة واألرباح المحقق) أ(
  .إجمالي الدفعات المقدمة المحصلة) ب(
  .قيمة المبالغ المحتجزة طرف العمالء) ج(

لعقــد خــالل فتــرات تنفيــذه ا أربــاحلــم يتطلــب حجــز جــزء مــن  ٨رقــم  المحاســبين المعيــار كمــا أ
السـابق  األخـرىتحت التنفيذ، مثلما رأت وأشارت بعض اآلراء المحاسبية  لألعمالطوارْى  كاحتياطي
  .عرضها

   .من تكلفة أو مصروفات العقد اً مدى اعتبار الخسائر المحتملة للعقد أثناء فترات تنفيذه جزء -ب
عنـــدما تشـــير الظـــروف إلـــى احتمـــال أو إمكانيـــة حـــدوث خســـائر مســـتقبلية للعقـــد بســـبب الزيـــادة    

توقـع فـي إيراداتـه، فـإن قواعـد المحاسـبة المتعـارف عليهـا تقتضـى مال الـنقص وأالمتوقعة في تكاليفه، 
مـن خــالل  االعتـراف بهـذه الخسـائر إلثباتهـا ضــمن مصـروفات العقـد تطبيقـا لسياســة الحيطـة والحـذر

   .كوين المخصص الكافي لذلكت
  )١(:يلي إلى ما ٣٤فقرة ) اإلنشاءاتعقود (  ١١المعيار الدولي رقم وفى هذا الصدد أشار 

عــن خســـارة محتملــة، يجـــب  هيراداتـــتكــاليف العقــد وإ  إلجمـــاليما تكشــف التقـــديرات الحاليــة دعنــ
عــن نســبة العمــل تكــوين مخصــص للخســائر الكليــة المحتملــة مــن العقــد، وذلــك بغــض النظــر  ئــذعند

ويجب تكوين هذا المخصص حتى لو تجاوزت قيمة الخسارة الطارئة قيمة التكلفـة التاريخيـة . المنجز
   .للعقد
  ة، فإنـه يـتم إثبـات الخسـائر المتوقعـ)اإلنشـاءاتعقـود ( ٨المحاسبي المصـري رقـم  ما المعيارأ
  )٢(:كما يلي ةالمقاول لعقد
أن تزيــــد اجمــــالى التكلفــــة المتوقعــــة للعقــــد عــــن إجمــــالي عنــــدما يكــــون هنــــاك احتمــــال  :٣٥فقــــرة * 

 .اإليرادات المتوقعة منه يجب إثبات الخسارة المتوقعة كمصروف فوراً 

                                     

 .، لجنة معايير المحاسبة الدولية٣٤، فقرة )IAS11(عقود االنشاءت  ١١رقم  الدوليمعيار المحاسبة   )١(
،  ص ٢٠٠٨ ، وزارة االستثمار، المطابع األميرية، القاھرة،٢٠٠٦لسنة  ٢٠٦معايير المحاسبة المصرية الصادرة بالقرار رقم    )٢(
٣.  
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 ٥٨

   :ويتم تحديد قيمة هذه الخسائر بغض النظر عن :٣٦فقرة * 
  .ما إذا كانت األعمال قد بدأت فى تنفيذ العقد أم ال  -أ
  .عقددرجة اإلتمام التي بلغها تنفيذ ال -ب
  .قيمة األرباح المتوقع تحقيقها من عقود أخرى لم تعالج كعقد إنشاءات واحد  -ج

ـــك ـــرى  فـــي ضـــوء ذل ـــاوالت  لباحـــثاي ـــيأن شـــركات المق ـــار المحاســـبي  الت ـــزم بتطبيـــق المعي تلت
، يجـب عليهـا االعتـراف بالخسـائر المحتملـة للعقـد مباشـرة ضــمن )عقـود المقـاوالت( ٨المصـري رقـم  

 إنجـازهمصـروفات  أودخل العقـد كجـزء مـن تكـاليف  أوتحمل بقائمة عمليات  التيمصروفات العقد، 
حتــى ولــو كانــت هنـــاك  -ولــيس تكــوين مخصــص بهــذه الخســائر المحتملــة كمــا بالمعيــار الــدولي –

   .الجاري تنفيذها األخرىمتوقعة من العقود  أرباح
والعموميـة العامـة لشـركة مدى الحاجة إلى توزيع وتخصيص التكاليف والمصروفات اإلداريـة  -ج

 . وهي التي ال تخص عقد محدد –العقود  علىالمقاوالت 
جــل تحديــد أربــاح أو خســائر العقــد فــإن األمــر يتطلــب تحديــد تكلفتــه بدقــة، وفــي هــذا الصــدد أمــن    

توجد عناصـر تكـاليف مباشـرة وخاصـة بالعقـد، ومـن ثـم ال تثيـر أيـة مشـكلة، وهنـاك عناصـر تكـاليف 
عـدل أسـس أصها على العقـود بيتطلب األمر توزيع وتخصي –خاصة بالعمليات  إنتاجيةغير مباشرة 

  . التوزيع
 اً داريـــة وعموميـــة عامـــة لشـــركة المقـــاوالت والتـــي ال تخـــص عقـــدإاك عناصـــر تكـــاليف وذلـــك هنـــ

لـــــخ، إ........ امـــــة، والـــــديون المعدومـــــة الع واإلهالكـــــاتمثـــــل مصـــــاريف المركـــــز الـــــرئيس،  اً معينـــــ
  )١(:رأيانوبخصوص توزيع وتخصيص هذه العناصر على العقود يوجد 

  :عدم توزيعها على العقود: األول
يؤيد أصحاب هذا الرأي عدم توزيع وتخصيص التكاليف والمصروفات اإلدارية والعمومية علـى 

اعتمــادًا علــى  العقــود، وبالتــالي تحمــل مباشــرة ألعبــاء عامــة علــى قائمــة دخــل شــركة المقــاوالت وذلــك
  :األسباب التالية

ـــًا مـــا يكـــون ضـــئيالً  - ١ ـــة بالتكـــاليف  حجـــم هـــذه التكـــاليف والمصـــروفات غالب لمباشـــرة انســـبيًا مقارن
 . والخاصة بالعقود، وبالتالي فال تؤثر جوهريًا في دقة تحديد تكلفة العقد  

   . التوزيعجراء عملية إ توفير الوقت والجهد المبذول في تحديد أسس التوزيع المناسبة، و  - ٢
  . تباع هذا الرأي في الواقع والممارسة العملية بشركات المقاوالتإنه غالبًا ما يتم أ ويرى الباحث

  
                                     

مع  اإلنشاءفى تقدير التكاليف وتسعير العطاءات فى مجال مقاوالت  اإلحصائية األساليبلطف حمود احمد بركات، استخدام   )١(
  .٨٦مرجع سابق، ص  التطبيق فى الجمهورية اليمنية، إمكانيةدراسة 
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 ٥٩

  :توزيعها على العقود: الثاني
 اً غيـر المباشـرة أو العامـة التـي ال تخـص عقـداليؤيد أصحاب الرأي توزيع جميع أعباء التكاليف 

 اً على العقود بما في ذلك المصروفات اإلدارية والعمومية، واعتبـار نصـيب كـل عقـد منهـا جـزء اً معين
  . من تكلفة العقد، وبالتالي يحمل نصيب كل عقد منها في قائمة دخل العقد

والســبب فــي ذلــك هــو التحديــد الــدقيق والعــادل لتكلفــة العقــد، ومــن ثــم أرباحــه أو خســائره ورغــم 
ن هنــاك بعــض عناصــر المصــروفات العامــة وخاصــة المصــروفات والخســائر وجاهــة هــذا الــرأي إال أ

غيــر العاديــة ربمــا يتعــذر إيجــاد أســاس مناســب لتوزيعهــا وتخصيصــها علــى العقــود، لــذلك فــإن هــذا ال
  . الرأي ليس له صدى واسع في الواقع والممارسة العملية بشركات المقاوالت

  :قائمة دخل العقدإعداد   -د
والتـي تخـص الفتـرة الماليـة، فإنـه يـتم المقابلـة بـين هـذه  هالدقيق إليرادات العقد وتكاليفبعد التحديد    

اإليــرادات والتكــاليف مــن أجــل تحديــد ربــح العقــد أو خســائره التــي تخــص الفتــرة والتــي ترحــل بعــد ذلــك 
   -:ينإلى قائمة الدخل العامة لشركة المقاوالت وتتم المقابلة بين إيرادات وتكاليف العقد بأسلوب

  :في حساب العقد ذاته: األول
ففـــي المرحلـــة األولـــى مـــن حســـاب العقـــد تتحـــدد تكلفـــة األعمـــال التامـــة المعتمـــدة، وفـــي المرحلـــة 
الثانيــة يمكــن اعتبارهــا، العقــد بمثابــة حســاب نتيجــة، حيــث يظهــر فــي جانبــه المــدين تكلفــة األعمــال 

يـراد هـذه األعمـال التامـة المعتمـدة، والفـرق يمثـل إقابلها فـي جانبـه الـدائن قيمـة أو التامة المعتمدة، وي
ــام مــن العقــد  والــذي يرحــل كلــه أو بعضــه إلــى قائمــة الــدخل العامــة لشــركة ربــح أو خســارة الجــزء الت

   .المقاوالت
  :ةفي حساب أو قائمة مستقل :الثاني

تح حيــث يعتبــر حســاب العقــد بمثابــة حســاب تشــغيل يحــدد تكلفــة األعمــال التامــة المعتمــدة ثــم يفــ
حساب آخر مستقل يمكن أن يطلق عليه حساب األعمال المعتمدة للعقـد أو حسـاب متـاجرة العقـد أو 

مــن العقــد  إنجــازه، ويــتم المقابلــة بــين تكلفــة مــا يــتم )قائمــة دخــل العقــد(حســاب أربــاح وخســائر العقــد 
التنفيذ وٕاذا مـا تـم خالل الفترة وٕايراداته خالل تلك الفترة، وذلك في نهاية كل فترة محاسبية من فترات 

  . هذا الرأي في الواقع العملي إتباع
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  )١(.قائمة دخل العقد إلعداد النموذج التالي يقترح الباحثو  -
  كلى يجزئ بيــــان

     إيراد العقد       
     تكاليف العقد المباشرة) -(

     مجمل ربح العقد(=) 
     )بيع مواد ومخلفات(إيرادات أخرى من العقد(+) 

     مصاريف عمومية وٕادارية خاصة بالعقد )-(
      صافى ربح العقد قبل خصم فوائد تمويل خاصة بالعقد والخسائر المحتملة(=) 

     فوائد تمويل خاصة بالعقد) -(
     خسائر محملة على العقد) -(

      )يرحل إلى قائمة دخل الشركة(العقد)خسائر(صافى أرباح(=) 

  :إعداد قائمة دخل الشركة -٢
قائمــة الــدخل هــو  إعــداد مــن والهــدف تقــوم شــركة المقــاوالت بإعــداد قائمــة الــدخل الخاصــة بهــا،    

ـــىالوصـــول  عمليـــات التســـجيل والترحيـــل  خســـارة الشـــركة بعـــد االنتهـــاء مـــن كافـــة أوصـــافى ربـــح  إل
  .لشركة المقاوالتالدفاتر المحاسبية  في واإلقفال

                                     

  .الباحثمن إعداد   )١(
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  )١(:تىوتكون قائمة الدخل في شركة المقاوالت كاآل
  ىكل  يجزئ ـانبيـ

     د  و إيراد العق     
     )المباشرة(تكاليف العقود) -(

     مجمل ربح العقود(=) 
     )بيع مواد ومخلفات(إيرادات أخرى من العقود(+) 

     مصاريف عمومية وٕادارية خاصة بالعقود) -(
      الخاصة بالعقود تمويل والخسائر المحتملةالصافى ربح العقود قبل خصم فوائد(=) 

     فوائد تمويل خاصة بالعقود) -(
     خسائر محتملة للعقود) -(

     العقود)خسائر(صافى أرباح (=) 
 إيرادات أخرى(+) 

  إيرادات استثمارات -
  أرباح رأسمالية -
  فوائد دائنة -
  خدمات مباعة -
 مخصصات انتفى الغرض منها -

    

 مصروفات وخسائر أخرى) -(
  إداريةمصروفات  -
  ديون معدومة -
  فوائد مدينة -
  )خسائر رأسمالية(خسائر غير عادية  -
  مخصصات أخرى بخالف اإلهالك -
 أعباء وخسائر متنوعة -

    

     لشركة المقاوالتالمحاسبية)الخسارة(صافى الربح (=) 
شـــركة المقـــاوالت، تقـــوم بمزاولـــة  فيهـــا أنقائمـــة الـــدخل الســـابقة التـــي اقترحهـــا الباحـــث يفتـــرض 

  .نجاز عقود المقاوالت للغيروإ 
وفــى الواقــع العملــي قــد تقــوم شــركة المقــاوالت بأنشــطة اســتثمار عقــاري، مــن خــالل تنفيــذ بعــض    

وبيعهــا لحســابها، وفــى هــذه الحالــة يمكــن أن تظهــر قائمــة الــدخل التــي تضــم ) كالشــقق( اإلنشــاءات
  :)٢(االستثمارية كما يوضح الشكل التالي اإلنشاءاتدات وتكاليف بيع إيرادات وتكاليف العقود، وٕايرا

  
                                     

  .من إعداد الباحث ) ١(
  .٢٠١٠شركة المقاولون العرب ، اإلدارة المالية، القاهرة، ل قائمة الدخل مأخوذ من شكل شكلال هذا   )٢(
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رقم جزئي كلى
 ةرصيد السن  دليل  البيـــــان اإليضاح

  السابقة
     صافى مبيعات إنتاج تام      
     خدمات مباعة(+)       
     يخصم منها      
      تكلفة إنتاج أو شراء الوحدات المباعة      
     تكاليف تسويقية      
     تكلفة إيرادات النشاط      
     مجمل الربح(=)      
     هيضاف إلي      
     إيرادات االستثمار المالية      
إيرادات وأرباح أخرى •      

 مخصصات انتفى الغرض منها •
 إيرادات وأرباح متنوعة •

    

     يخصم منه      
     المصروفات اإلدارية      
مصروفات إدارية •      

 أعباء وخسائر •
 مخصصات بخالف اإلهالك •
 ديون معدومة •
 أعباء وخسائر متنوعة •

    

صافى أرباح النشاط قبل خصم مصروفات التمويـل (=)      
 والفوائد الدائنة

    

     يخصم منه      
     مصروفات تمويلية      
     فوائد دائنة      
     رباح النشاطأصافى(=)      
     )يخصم منه/ (يضاف إليه      
     فروق العملة)خسائر(أرباح      
      سنوات سابقة)مصروفات(إيرادات      
     رأسمالية)خسائر(أرباح      
     غير عادية)خسائر(إيرادات      
     صافى الربح قبل الضرائب(=)      
     ضرائب مؤجلة      
      الفائض بعد الضرائب المؤجلة(=)      
     ضرائب الدخل)-(      
     صافى الربح بعد ضرائب الدخل      
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  اإلفصاح المحاسبي عن العقود  -٣
  : يقصد باإلفصاح المحاسبي أن

تفصـــح القـــوائم الماليـــة الختاميـــة عـــن السياســـات والمعلومـــات المحاســـبية بصـــورة كاملـــة وشـــاملة "    
وواضحة باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة لهذه القوائم، وذلك بهدف تمكين األطراف المتعاملة مـع 

  .)١("هذه القوائم من اتخاذ القرارات
ي يتمثــل فــي إفصــاح كــاٍف وٕافصــاح عــادل ويمكــن تبويــب اإلفصــاح المحاســبي إلــى تبويــب كمــ    

وٕافصاح كامـل، كمـا يمكـن تبويـب اإلفصـاح المحاسـبي الـى  تبويـب نـوعي يتمثـل فـي إفصـاح وقـائي 
  .)٢(.وٕافصاح تثقيفي أو إعالمي
         Protective Disclosure        ويعرف اإلفصاح الوقائي

دف إلــى حمايــة المجتمــع المــالي بأنــه جعــل التقــارير الماليــة غيــر مضــللة ألصــحاب الشــأن، ويهــ
والمستثمر كمالك بصفة خاصـة، باعتبـاره ذا قـدرات محـدودة علـى اسـتخدام المعلومـات ، بصفة عامة

المالية، أى أن اإلفصاح الوقائي هذا يجعل المعلومـات الـواردة بـالقوائم الماليـة علـى درجـة عاليـة مـن 
  . الموضوعية حتى ال يساء استخدامها

   Informative Disclosureتثقيفي أو اإلعالمياإلفصاح ال ويعرف
مـــة كأحـــد الخصـــائص ءبأنـــه اإلفصـــاح اإلعالمـــي الـــذي يهـــدف إلـــى التأكيـــد علـــى عنصـــر المال

  .األساسية للمعلومات المحاسبية
  .)٣(:ويتبلور هذا اإلفصاح اإلعالمي في

  . اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بأثر تغيرات األسعار •
  .المتعلقة بإعداد تقارير مرحليةاإلفصاح عن المعلومات  •
 .اإلفصاح عن التنبؤات المالية •
 . اإلفصاح عن مكونات األصول الثابتة و عناصر المخزون •

وبصـــفة عامــــة كــــل مــــا هـــو  مــــن شــــأنه أن يقلــــل مـــن اللجــــوء إلــــى المصــــادر الداخليــــة واإلدارة      
ي قــد تــؤدي إلــى تحقيــق غيــر الرســمية و التــالللحصــول علــى معلومــات إضــافية بــالطرق الرســمية أو 

مكاســـب لـــبعض الفئـــات علـــى حســـاب الـــبعض اآلخر،وبهـــذا اتســـع نطـــاق اإلفصـــاح ليشـــتمل علـــى 
  .معلومات  تحتاج إلى دراية وخبرة أكثر عند استخدامها

                                     

بـدون ، إلعداد وعرض القوائم المالية الختامية ذات االسـتخدام العـام -المعايير المحاسبية فى ضوء نظرية المحاسبة يحيى محمد أبو طالب، . د  )١(
  .٦٢-٦٠، ص ٢٠٠١ناشر، 

: ص ص ١٩٩٠، الكويـت، ذات السالسل  للطباعة و النشر والتوزيع، الطبعة األولى، نظرية المحاسبة، عباس مهدي الشيرازي. د  )٢(
٣٣١-٣٢٤ .  

-١٠٩ص  ،٢٠٠١، القـاهرة،بـدون ناشـر ،دراسـة متقدمـة -اإلفصاح المحاسبي و سـوق األوراق الماليـة،د شريف محمد البارودي   ) ٣(
١١٠                          .  
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ى شـــركة شـــأنها شـــأن أ -بهـــا شـــركة المقـــاوالت التـــى تلتـــزم اإلفصـــاحاتلـــى هـــذا، وباإلضـــافة إ
، والمعـــايير المحاســـبية )عـــرض القـــوائم الماليـــة( ١وفقـــا للمعيـــار المحاســـبي المصـــري رقـــم  -أخـــرى

مطلــوب ) اإلنشــاءاتعقــود ( ٨األخــرى، فــإن شــركة المقــاوالت وفقــا للمعيــار المحاســبي المصــري رقــم 
ـــالي فـــإن أفصـــاحات تتناســـب مـــع طبيعـــة العقـــود المنهـــا إ ات فصـــاحهـــم اإلتـــى تقـــوم بإنجازهـــا، وبالت

  :تكون كما يلى -والواردة فى ذلك المعيار -المرتبطة بالعقود
  )١(:اآلتيعلى أنه يجب على المنشأة اإلفصاح عن ) ٨(نص المعيار المحاسبي 

  .قيمة إيرادات العقود التى تم إدراجها كإيرادات عن الفترة) أ(
  .ادات الفترةالطرق المستخدمة فى تحديد إيرادات العقود التى تم إدراجها ضمن إير ) ب(
  .الطرق المستخدمة فى تحديد مستوى اإلتمام للعقود تحت التنفيذ) ج(

  :كما يجب على المنشأة اإلفصاح عما يلي فيما يتعلق بالعقود تحت التنفيذ فى تاريخ الميزانية
  .حتى تاريخه) ناقصًا الخسائر المحققة( ةإجمالى التكاليف المنفقة واألرباح المحقق) أ(
  .الدفعات المقدمة المحصلةإجمالى ) ب(
  .قيمة المبالغ المحتجزة طرف العمالء) ج(

المبــالغ المحتجــزة طــرف العمــالء هــي المبــالغ التــى تحجــز مــن المستخلصــات الدوريــة إلــى حــين 
، والمستخلصـات التنفيذ أو إلى حـين إصـالح العيـوبالتأكد من سالمة تنفيذ الشروط الواردة فى عقد 

لوبــة عمــا تــم مــن أعمــال ســواء دفعهــا العميــل أو لــم يــدفعها بعــد، والــدفعات الدوريــة هــى المبــالغ المط
  . وذلك قبل تنفيذ األعمال المتعلقة بها لالمقدمة هى الدفعات المحصلة بمعرفة المقاو 
  :يجب على المنشأة أن تعرض ما يلي 

  .المبالغ المستحقة على العمالء عن أعمال العقد كأصل ضمن األصول إجمالي) أ(
  .المبالغ المستحقة للعمالء عن أعمال العقد كالتزام ضمن االلتزامات جماليإ) ب(

التكــاليف التــى تــم  العمــالء عــن أعمــال العقــد فــى صــافى المبــالغ المســتحقة مــن إجمــاليتتمثــل 
إنفاقهـــــا مضـــــافًا إليهـــــا األربـــــاح المحققـــــة ، ومخصـــــومًا منهـــــا مجمـــــوع الخســـــائر المحققـــــة وٕاجمـــــالي 

ك لكافــة العقــود تحــت التنفيــذ والتــى تكــون فيهــا التكــاليف المنفقــة مضــافًا المستخلصــات الصــادرة وذلــ
  .تزيد عن قيمة المستخلصات) ناقصًا الخسائر المحققة(إليها الربح المحقق 

  :المبالغ المستحقة للعمالء عن أعمال العقد فى صافى إجماليتمثل ي

                                     

، المطابع األميرية، القاهرة،  )عقود اإلنشاء( ٨، المعيار المحاسبي المصري رقم  ٢٠٠٦ لعام ٢٤٣قرار وزير االستثمار رقم   )١(
٢٠٠٨.  
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  .، ومخصومًا منهاالتكاليف التى تم إنفاقها مضافًا إليها األرباح المحققة  ) أ(
المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيـذ والتـي  وٕاجماليمجموع الخسائر المحققة   )ب(

ناقصــا (تزيــد فيهــا المستخلصــات الصــادرة عــن التكــاليف المنفقــة مضــافا إليهــا األربــاح المحقــة 
  ) .الخسائر المحققة

وذلـــك طبقـــًا لمعيـــار ) طارئـــة( يجـــب علـــى المنشـــأة اإلفصـــاح عـــن أى ربـــح أو خســـارة عرضـــية
وقــد تنــتج . الخــاص بالمخصصــات و األصــول و االلتزامــات المحتملــة) ٢٨(المحاســبة المصــري رقــم 

األربــاح أو الخســائر المحتملــة عــن بنــود مثــل تكلفــة الضــمان أو المطالبــات أو الغرامــات أو الخســائر 
  .الممكنة

ا المعيـار المحاسـبي ، والتـي تطلبهـاإلنشـاءعـن عقـود  اإلفصـاحهذا، ومـن تحليـل الباحـث لبنـود 
  : ، يالحظ اآلتي٨المصري رقم 

بـــه، ويجــــوز لشــــركة  االلتــــزامأن بنـــود اإلفصــــاح الــــواردة بالمعيـــار تمثــــل الحــــد األدنـــى الواجــــب  - ١
عــــن أي بنــــود أخــــرى مرتبطــــة بــــالعقود، تــــرى أنهــــا ذات فائــــدة  االختيــــاريالمقــــاوالت اإلفصــــاح   
 . لمستخدمي القوائم المالية  

أن المعيــــار أوضــــح كيفيــــة قيــــاس قيمــــة بعــــض البنــــود الواجــــب اإلفصــــاح عنهــــا مثــــل المبــــالغ  - ٢
 . لخإ.... الغ المستحقة للعمالء المستحقة على العمالء، والمب  

فــي صــلب القــوائم الماليــة  –بهــا  االلتــزامأهــم بنــود اإلفصــاح التــي يجــب علــى شــركة المقــاوالت  - ٣
 :تشمل ،أو مرفقاتها  

 . إيرادات العقود التي تخص الفترة وطرق تحديدها  -أ 

 . الطريقة المتبعة في تحديد نسبة أو مستوى اإلتمام   -ب 

مضــــافًا إليهــــا األربــــاح المحققــــة، أو مخصــــومًا منهــــا الخســــائر  المنفقــــةإجمــــالي التكــــاليف   -ج 
 ).ميكأي بشكل ترا(التنفيذ في تاريخه  المحققة للعقود تحت

، والمبــالغ المحتجــزة طــرف العمــالء )كــالتزام مؤقــت(لعمــالء الــدفعات المحصــلة مقــدمًا مــن ا  - د 
 ).كأصل مؤقت(

 ).التزام(، والمبالغ المستحقة للعمالء )كأصل(المبالغ المستحقة على العمالء   -ه 

  ).العرضية(األرباح أو الخسائر الطارئة   -و 
ات المعاملــة الضــريبية لتكــاليف وٕايــراد وتحليــل بدراســة تــاليوســوف يقــوم الباحــث فــي الفصــل ال

  .٢٠٠٥لعام  ٩١عقود المقاوالت وفقا لقانون الضرائب على الدخل رقم 
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  المبحث الخامس

  حالة عملية

قياس مدى تطابق األسس والقواعد المحاسبية إلعداد القوائم المالية في شركات 
همة مصرية عن الفترة المالية من شركة مسا) س(المقاوالت مع الواقع العملي لشركة 

 .، وتقرير الفحص المحدود عليها٢٠١١مارس  ٣١حتى  ٢٠١١ول يناير أ
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  :)١(الحسابات، والقوائم المالية للشركة اتضح للباحث ما يليمن خالل اإلطالع على تقرير مراقب 
أن الشركة تلتزم بتطبيق معايير المحاسبة المصرية فـي إعـداد القـوائم الماليـة مـن خـالل إطـالع   -أ 

الباحث على تقرير مراقب الحسابات المرفق بالميزانية، والذي لم يشمل أي تحفظ نتيجـة عـدم تطبيـق 
لتالي فهذا يؤكد للباحث أن الشركة ملتزمة عنـد إعـدادها للقـوائم الماليـة بتطبيـق معايير المحاسبة، وبا
  .المعايير المحاسبية

أوضــحت اإليضــاحات المتممــة بــالقوائم الماليــة التــزام الشــركة فــي جميــع عناصــر القــوائم الماليــة   -ب
الشــركة مــن عــام  بتطبيــق المعــايير المحاســبية والثبــات فــي تطبيــق السياســات المحاســبية التــي تتبعهــا

  .آلخر
أن الشــركة تتبــع فــي تحديــد إيــراد المقــاوالت مــا يــنص عليــه معيــار  ٣/١٥أوضــح اإليضــاح رقــم   -ج 

، حيــث تــتم تحديــد االعتــراف بــاإليرادات الخاصــة بعقــود )عقــود المقــاوالت( ٨المحاســبة المصــري رقــم 
كــاليف الفعليـــة حتــى تـــاريخ المقــاوالت طبقــًا لطريقـــة نســبة اإلتمــام والتـــي تحــدد علــى أســـاس نســبة الت

ـــتم  ـــة ي ـــد المقاول ـــائج عق ـــدير نت ـــة تق ـــة عـــدم إمكاني ـــدرة، وفـــي حال ـــى إجمـــالي التكـــاليف المق ـــة إل الميزاني
  .االعتراف باإليراد في حدود ما تم إنفاقه من تكاليف على العقد ويكون من المتوقع استردادها

يــة عــن العقــود طويلــة األجــل التــي يؤكــد مــا ســبق للباحــث أن هنــاك إفصــاح كــافي بــالقوائم المال  -د 
تقـــوم الشـــركة بتنفيـــذها وورد هـــذا اإلفصـــاح فـــي قائمـــة الـــدخل بالنســـبة لإليـــرادات والتكـــاليف الخاصـــة 
بعقــود المقــاوالت، كمــا ورد باإليضــاحات المكملــة والمتممــة للقــوائم الماليــة وكــذلك فــي الميزانيــة ضــمن 

والمــدينون واألرصــدة المدينــة األخــرى، حيــث أدرج  بنــود الــدائنون واألرصــدة الدائنــة األخــرى والعمــالء
ضمن الدائنون واألرصـدة الدائنـة األخـرى المسـتحقة للعمـالء نتيجـة االعتـراف بـاإليرادات طبقـًا لنسـبة 
اإلتمام، وضمن األرصدة المدينة األخرى المستحقة عن العمـالء نتيجـة تحديـد اإليـرادات طبقـًا لنسـبة 

  .إتمام اإليضاح
ح للباحــث أن الشــركة قــد أفصــحت عــن إيراداتهــا وتكاليفهــا ومــا يســتحق عــن وممــا ســبق يتضــ  

العمالء عن العقود طويلة األجل وذلك وفقـًا لإلفصـاح الـذي نـص عليـه المعيـار المحاسـبي المصـري 
  ).عقود المقاوالت( ٨رقم 

  

                                     

 .الدراسةبمالحق  ٣١/١٢/٢٠١١حتى  ١/١/٢٠١١ميزانية شركة أوراسكوم لإلنشاءات عن الفترة ربع السنوية من )  ١(
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  خالصة الفصل األول
قام الباحث باسـتعراض عقـود المقـاوالت وطبيعـة وخصـائص نشـاط المقـاوالت حيـث تـم  تعريـف 

عقد تـم إبرامـه خصيصـًا بأنه ) عقود المقاوالت( ٨عقد اإلنشاء طبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم 
أو مجموعــة مــن ) كــوبري أو مبنــى أو ســد أو خــط أنابيــب أو طريــق أو ســفينة أو نفــق(إلنشــاء أصــل 

أو تعتمـــد علـــى بعضـــها الـــبعض مـــن ناحيـــة التصـــميم أو التقنيـــة أو  بعضـــهابتـــرتبط  التـــيل األصـــو 
عقود إنشاء محطات تكرير البترول أو إنشـاء وحـدات (الوظائف أو الغرض أو االستخدام النهائي لها

  :، كما استعرض الباحث مجموعة من خصائص نشاط المقاوالت مثل")المصانع واألجهزة المعقدة
 ات تنفيذ العقوداختالف فتر  •
 ضخامة وحدة التكلفة •
 االعتماد على أسلوب التقدير •
 مقاولي الباطن  إلىإسناد بعض األعمال  •

 ٨كمــا قــام الباحــث بتحديــد أهــم أنــواع عقــود المقــاوالت طبقــا للمعيــار المحاســبي المصــري رقــم 
  :وهى كما يلي) عقود اإلنشاءات(
 عقد محدد السعر  •
 عقد بالتكلفة زائد نسبة  •
 :لم يتناولها المعيار مثل اً باإلضافة إلى هذه العقود فإن هناك عقود -

 عقد القيمة المستهدفة  •
 العقود ذات السقف السعري  •
 عقود قوائم الكميات  •
  العقود التي تحدد بناء على األساس الزمني أو المواد المستخدمة    •

ار المحاسـبي المصـري رقـم وقام الباحث بدراسة شروط تحقق إيراد العقد ومصروفاته وفقـا للمعيـ
  : اووجد الباحث أن هناك شرطين لتحقق إيرادات العقد ومصروفاته هم) اإلنشاءاتعقود ( ٨
  .هابقد اإلنشاء  قد تم بطريقة موثوق يكون تقدير الناتج النهائي لع أنحالة  في   -
موثــوق يكــون مــن غيــر الممكــن تقــدير النــاتج النهــائي مــن عقــد اإلنشــاءات بدرجــة  أنحالــة  فــي   -

  . هاب
وقـــام الباحـــث باســـتعراض المعالجـــة المحاســـبية لتكـــاليف وٕايـــرادات عقـــود المقـــاوالت، حيـــث  تـــم 

  :نجاز عقود المقاوالت إلى ما يليإف التي تتحملها المنشأة في سبيل تقسيم التكالي
 .نيمع بعقد ةمباشر  متعلقة فيتكال -أ
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 .عامه العقود بنشاط متعلقة فيتكال- ب
  .لنصوص العقد طبقا ليللعم لهايتحم مكني أخرى فيتكال- ج

وأســــاس  Cash Basisاألســــاس النقــــدي ويــــتم تحديــــد إيــــرادات العقــــود طبقــــا ألساســــين همــــا 
ن األخيــر يمكــن تقســيمه إلــى ثــالث طــرق يمكــن لــإلدارة أن حيــث إ، Accrual Basisاالســتحقاق 

  :تختار فيما بينها وهي
  Completed Contract Method    طريقة العقود التامة) ١(
  Percentage Of Completion Method  طريقة نسبة اإلتمام) ٢(
  Strict Accrual Basis  األساس الدقيق لالستحقاق) ٣(

بحيــــة إال أن معظــــم الكتابــــات األكاديميــــة والتوصــــيات العلميــــة المتعلقــــة بالقيــــاس المحاســــبي للر 
وتحديـــد نتـــائج األعمـــال فـــي شـــركات اإلنشـــاءات والمقـــاوالت اتفقـــت علـــى حصـــر طـــرق القيـــاس فـــي 

  :. طريقتين هما
  .طريقة العقود التامة )١(
 طريقة نسبة اإلتمام  )٢(

  :التامة المعتمدة إلى قسمين هما األعمالحيث قام الباحث بتقسيم 
  تكاليف حدثت قبل قبول العقد والتنفيذ الفعلي -
 األعمال اعتمادتكاليف حدثت بعد قبول العقد وحتى  -

عــدة طــرق لقيــاس درجــة ن هنــاك أقيــاس نســبة اإلتمــام، ووجــد الباحــث وقــام الباحــث بــالتعرض ل
  :إال أنه بصفة عامة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، التقدم نحو إنجاز العقد

        .مقاييس تعتمد على المدخالت ) ١(
  .المخرجاتمقاييس تعتمد على ) ٢(

عقــــود  وٕايــــراداتموقــــف معــــايير المحاســــبة مــــن قيــــاس تكــــاليف  باســــتعراضكمــــا قــــام الباحــــث 
، و موقـف معيـار المحاسـبة  IAS 11المقـاوالت، حيـث قـام بدراسـة موقـف معيـار المحاسـبة الـدولي

 المحاســبيطبقــا للمعيــار  اإلنشــاءات، مــع التعــرض لعمليــة تجميــع وفصــل عقــود )٨(رقــم  المصــري
  ).عقود المقاوالت( ٨قم ر  المصري

تحديــد ، وذلــك مــن حيــث شــركات المقــاوالت فــي أربــاح وخســائر العقــودكمــا قــام الباحــث بدراســة 
، وأهدافـه،  وأهميتـه، اإلفصـاحمن حيث تعريف  اإلفصاح عن العقود ذلككو  أرباح أو خسائر العقود

مــن عمليــة ) عقــود المقــاوالت( ٨رقــم  المصــري المحاســبيموقــف المعيــار  وأخيــرا، وأنواعــهوتبويباتــه، 
  .شركات المقاوالت في اإلفصاح
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  مقدمة 
مصــر،  فـيقطــاع التشـييد  فـي كبيـراأثــرت تـأثيرا  التـيمجموعـه مــن األحـداث  ٢٠٠٨شـهد عـام 

مــواد البنــاء تجــاوز كــل التوقعــات وأصــيب  أســعارارتفاعــا رهيبــا فــى  ٢٠٠٨فقــد شــهدت بــدايات عــام 
شــــديد مــــن جــــراء ذلــــك وتعرضــــت المشــــروعات للتعثــــر أو التوقــــف وواجــــه  بارتبــــاكســــوق المقــــاوالت 

ــ ةالمقــاولون خســائر فادحــ  يتوقــف للســيولة الماليــة وقبــل الخــروج مــن هــذه األزمــة ظهــر فــى ال اً ونزيف
  )١(.آثارها لدول العالم بأسره امتدت والتياألفق بوادر األزمة العالمية 

قطــاع المقــاوالت مــن القطاعــات التــى تســاهم بنصــيب وافــر فــى حصــيلة الضــريبة،  ألن ونظــراً 
مــن خــالل المســاهمة فــى  االجتماعيــةباإلضــافة إلــى األهميــة الكبــرى لهــذا القطــاع ســواء مــن الناحيــة 

حيـث يقـوم  االقتصـاديةهائال من العمالة أو مـن الناحيـة ًا حيث يستوعب عددمعالجة مشكلة البطالة 
 الســكنية وســلع إنتاجيــة مثــل المصــانع ومقــار أو تآالمنشــمثــل  اســتهالكيةهــذا القطــاع بإنتــاج ســلع 
  .إدارية ومنشاتمواقع العمل من مكاتب 

لهـذه الخدمـة ومقترحـات عالجهـا  الضـريبياألمر الذي يـدعو إلـى ضـرورة دراسـة تحديـد الوعـاء 
ألهميـة الـدور الـذى تلعبـه هـذه ًا الشـركات نظـر هتعـرض لهـا هـذتللمساهمة فى تخفيـف األعبـاء التـى 

  .القومي االقتصاد فيالشركات 

ت المقـاوالت آنـود اإليـرادات والمصـروفات فـي منشـن المعاملـة الضـريبية لبأويرى الباحـث هـذا، 
ت التجاريــة والصــناعية األخــرى، إال أن هنــاك بعــض آمــن المنشــ لــف فــي تفصــيلها عــن غيرهــاال تخت

المعـــامالت الضـــريبية التـــي اســـتحدثها المشـــرع الضـــريبي خصيصـــا لكـــي تتماشـــى مـــع نشـــاط عقـــود 
طويلة األجل على أساس تقـديري، الطويلة األجل، كما هو الحال في تحديد أرباح العقود الالمقاوالت 

   .وترحيل خسائر العقود إلى الخلف
  : التالية في هذا الفصل المباحثوفى ضوء ذلك يقترح الباحث تناول 

  في شركة المقاوالت المعاملة الضريبية لإليرادات: المبحث األول
  المعاملة الضريبية للتكاليف والمصروفات: المبحث الثاني
  .العالقة بين ربح الشركة الخاضع للضريبة و أرباح وخسائر العقود: المبحث الثالث
ومــدى تطابقــه مــع ) س(تقريــر الفحــص الضــريبي للحالــة العمليــة للشــركة  :المبحــث الرابــع

  .قواعد القانون الضريبي وٕاجراءات الفحص
                                     

، اجتماع الجمعية العمومية ٢٠٠٨التقرير السنوي لإلتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن نشاط وأعمال مجلس اإلدارة عن عام    )١(
  .٢٠٠٩يونيه  ٢٩بتاريخ 
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  المبحث األول
  في شركة المقاوالت المعاملة الضريبية لإليرادات

  :مقدمة
طويلــة األجــل فــى أن هــذه العقــود بطبيعتهــا ال يمكــن التعــود المعاملــة الضــريبية الخاصــة للعقــود 

ن الفتــــرة الماليــــة ســــواء مــــن الناحيــــة ي نهايــــة فتــــرة تنفيــــذ العقــــد، وحيــــث إال فــــإتحديــــد أرباحهــــا بدقــــة 
العمـل علـى تقسـيم فتـرة  يجـري، لذلك اً شهر  ١٢و متداخلة لمدة أ ةالمحاسبية أو الضريبية سنة ميالدي

  .تنفيذ العقد إلى فترات ضريبية
  :طويلة األجلالإيرادات العقود  - ١

محـددة القيمـة عـن الفتـرة الضـريبية باسـتخدام ال األجـلطويلـة الحدد المشـرع الضـريبي إيـرادات العقـود 
  :العالقة التالية

  نسبة اإلتمام X القيمة التعاقدية = إيراد الفترة 
قــد ) ٨(وقــد ســبق للباحــث اإلشــارة  فــي الفصــل األول إلــى أن المعيــار المحاســبي المصــري رقــم 

  :حدد ثالث طرق لتحديد نسبة اإلتمام هي 
 نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى إجمالي التكـاليف المقـدرة للعقـدطريقة    -أ

  .كله
  .العقدما تم إنجازه فعًال من أعمال طريقة  -ب
  .حصر األعمال المنفذةطريقة  -ج

مــن الالئحــة قــد أشــارت الــى ضــرورة اســتخدام الطريقــة   ٢٧مــن القــانون و  ٢١فــى حــين المــادة 
 ٢١، حيــث نصــت المــادة )التكلفــة المقــدرة إجمــاليلــى إالتكلفــة الفعليــة (نســبة اإلتمــام  األولــى لتحديــد

  :اآلتيالفقرة الثانية على 
تـم تنفيـذها حتـى  التـيالتكلفـة الفعليـة لألعمـال  يذه من كل عقد على أساستحدد نسبة ما تم تنف   -

  . التكاليف المقدرة للعقد إجمالي نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى
  :ىعلى كاالت األولىمن الالئحة الفقرة  ٢٧كما نصت المادة  -

الفعلية لألعمال المنفذة حتى نهايـة الفتـرة الضـريبية  يتم تحديد نسبة اإلنجاز على أساس التكلفة
المقــدرة للعقــد، علــى أن ُيراعــى إعــادة حســاب هــذه النســبة عنــد تغييــر  التكــاليف إجمــاليمنســوبة إلــى 

  .التكاليف هذه
وقــد تســتخدم بعــض الشــركات فــي الواقــع العملــي الطــرق األخــرى الــواردة فــي المعيــار المحاســبي 

، ومن ثم تنشأ مشكلة ضريبية من أجل تحديد اإليراد الخاضع للضـريبة )ماملتحديد نسبة اإلت( ٨رقم 
الــذي يخــص الفتــرة، حيــث يجــب تحويــل اإليــراد المحاســبي النــاتج بهــذه الطــرق إلــى اإليــراد الضــريبي 
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الذي تعتمده المصلحة باستخدام الطريقة األولـى والتـي نـص عليهـا القـانون والالئحـة، ومـا قـد يتطلبـه 
  .يالت على اإليرادات المحاسبية المسجلة في ملخص قائمة الدخل باإلقرار الضريبيمن إجراء تعد
حــال اخــتالف الطريقــة المحاســبية المســتخدمة  -كــاآلتي اإليــرادن تكــون معادلــة تحويــل أويمكــن 

  .تباعها ضريبيااالواجب  الطريقة نسبة اإلتمام عن تلك تحديد فى
ــراد الضــريبي ( ــراد المحاســبي = اإلي ــاإلي ــدخل  ةبقائم ــام المســتخدمة فــى  Xال ــوب نســبة اإلتم مقل

  ).نسبة اإلتمام المحددة بالطريقة األولى والتي تعتمد ضريبيا Xتحديده 
ــرى الباحــث و تخصــم ناتجــة عــن هــذا التحويــل بــأن تضــاف أن تعــالج الفــروق الأنــه يمكــن أ وي

بــــاإلقرار وٕاضــــافة اإليــــراد بــــاإلقرار الضــــريبي حســــب األحــــوال، أو يمكــــن خصــــم اإليــــراد المحاســــبي 
   .الضريبي الناتج باإلقرار

محـددة القيمـة يسـرى علـى الطويلـة األجـل الل علـى إيـرادات العقـود يـا قمـن أ يرى الباحـثكذلك 
  .التكاليف المقدرة للعقود عن الفترة الضريبية، ومن ثم عن األرباح المقدرة لها

بالتكلفـة زائـد نسـبة فلـم  األجلطويلة الللعقود  ما تحديد إيرادات العقود التى تخص الفترة الماليةأ
نــه يســرى فــى تحديــد أتنفيذيــة، ويســتنتج الباحــث مــن ذلــك يتطــرق إليهــا التشــريع الضــريبي والئحتــه ال

خــذ بهــا مــن الناحيــة ؤ القواعــد المحاســبية الــواردة فــى معــايير المحاســبة وي -وكــذا تكاليفهــا –إيراداتهــا 
ال تثيــر  -وتكاليفهــا –قصــيرة األجــل الن إيــرادات العقــود ألــى إ لضــريبية، كمــا تجــدر إشــارة الباحــثا

 –مشــكلة محاســبية وضــريبية ألنهــا تبــدأ وتنتهــي خــالل نفــس الفتــرة وبالتــالي يعتــرف بإيرادهــا الفعلــي 
والذي تحقق خالل الفترة فى قائمة الدخل، وهـو نفسـه الـذي يخضـع للضـريبة  –وكذا تكاليفها الفعلية 

  .مع إيرادات العقود األخرى
اإليرادات المحققة لشركة المقاوالت من العقود فـي اإلقـرار الضـريبي  إجماليويتم اإلفصاح عن 

  ).صافى إيرادات النشاط للشركة( ٧٠٢أمام بند 
 مـــن مرفقـــات ٨٠٣جـــدول رقـــم  العقـــود فـــي يـــراداتتفاصـــيل إ يـــتم اإلفصـــاح عـــنن كمـــا يجـــب أ

  :)١(اإلقرار الضريبي كما يلي
  القيمة بيان

    قصيرة األجل والمنفذة بالكامل خالل الفترة الضريبيةالإيرادات العقود 
    طويلة األجل المنتهية خالل الفترة الضريبيةالإيرادات العقود 
    )طبقا لنسبة اإلتمام(الفترةطويلة األجل تحت التنفيذ خاللالإيرادات العقود 

   اإلجمالي
                                     

تحليل اإليرادات  لشركة المقاوالت،  وزارة المالية ، مصلحة الضرائب، القاهرة،  ٨٠٣جدول رقم ، ٢٨نموذج اإلقرار الضريبي رقم   )١(
٢٠١٠.  
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   :اإليرادات األخرى -٢
أنـواع مـن اإليـرادات األخـرى ومعاملتهـا الضـريبية، والتـي تـؤثر  ثالثـةسوف يتناول الباحـث أهـم 

  :على أرباح شركة المقاوالت الخاضعة للضريبة وهى
  .األرباح الرأسمالية •
  .العموالت الدائنة •
 .المحصلةالديون المعدومة  •

   :ألرباح الرأسماليةا ٢/١
يمكن القول أنه ال خـالف فـي االتجاهـات المعاصـرة فـي المحاسـبة والتشـريع الضـريبي علـى أن 
األربــاح الرأســمالية المحققــة فعــًال تمثــل زيــادة فــي المقــدرة والقــوة االقتصــادية للممــول، وبالتــالي فإنهــا 

  .الدخل، وتخضع للضريبةتعتبر أحد عناصر صافي الدخل التي تدرج بقائمة 
ن هنـاك األخـرى فـي شـركات المقـاوالت، حيـث إالرأسمالية كأحد اإليـرادات  األرباحوتبدو أهمية 

 مـن اآلالت والمعـدات المسـتخدمة فـي النشـاط الخـاص بالمقـاوالت، وقيـام هـذه الشـركات اً ضخم اً عدد
  .كفاءةأخرى أكثر و بيعها للحصول على آالت ومعدات باستبدال هذه اآلالت والمعدات، أ

ويــؤثر فــي تحديــد األربــاح الرأســمالية الخاضــعة للضــريبة اإلهالكــات والتــي تختلــف ضــريبيا عــن 
نظيرتها المحاسبية، مما ينتج عنه اختالف مبالغ األرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، عن األربـاح 

  .محاسبياً  ةالرأسمالية المحدد
ى شــركة، ومنهــا شــركات المقــاوالت، والتــي ســيتناولها أومــن أهــم أشــكال األربــاح الرأســمالية فــي 

  )١(:الباحث ما يلى
  . األرباح الرأسمالية المحققة من بيع األصول الثابتة أو هالكها أو االستيالء عليها   -١
  . األرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقدير أو إعادة تقييم األصول  -٢

  :  كما يليمن التفصيل  يءبش الباحث هذه األشكالتناول يو 

  : األرباح الرأسمالية من بيع أو هالك أو االستيالء على األصول الثابتة -١
تحـــدد أربـــاح النشـــاط التجـــاري والصـــناعي علـــى " :مـــن القـــانون علـــى اآلتـــي) ١٧(تـــنص المـــادة 

أساس اإليـراد النـاتج مـن جميـع العمليـات التجاريـة والصـناعية بمـا فـي ذلـك األربـاح الناتجـة عـن بيـع 
ـــود  ـــاح " ٢٥"مـــن المـــادة ) ٤، ٢، ١(أصـــول المنشـــأة المنصـــوص عليهـــا فـــي البن مـــن القـــانون واألرب

صـل مـن أيجـة الهـالك أو االسـتيالء علـى أي نت المحققة من التعويضات التي يحصل عليهـا الممـول

                                     
، القاهرة،  دار النهضة العربية، "شرح معايير المحاسبة المصرية وانعكاساتها على الجانب الضريبي " ،على فتحي عبد الفتاح.د  )١(

  .٢٤٥، ص ٢٠٠٧



 ٢٠٠٥لعام  ٩١المقاوالت طبقا للقانون رقم المعاملة الضريبية لعقود ونشاط : الفصل الثاني

 ١٠٩

هذه األصول وكذلك أرباح التصفية التـي تحققـت خـالل الفتـرة الضـريبية وذلـك كلـه بعـد خصـم جميـع 
  )١(".التكاليف واجبة الخصم

إلـى  –ألغـراض تحديـد األربـاح الرأسـمالية  –في ضوء هذا النص يجب تقسـيم األصـول الثابتـة 
  : مجموعتين كاآلتي

األربـــاح الرأســـمالية الناتجـــة عـــن األصـــول الثابتـــة التـــي تســـتهلك بطريقـــة القســـط : وعـــة األولـــىالمجم
مثـل المبـاني والمنشـآت ): ٢(مـن المـادة ) ٤ ،٢ ،١(الثابت، أو التي ال تستهلك والمذكورة في البنود 

ءات واألصــــول المعنويــــة مثــــل الشــــهرة وبــــرا%) ٥تســــتهلك بمعــــدل (والتجهيــــزات والســــفن والطــــائرات 
والتــــي ال (، واألراضــــي واألعمــــال الفنيــــة واألثريــــة والمجــــوهرات )%١٠وتســــتهلك بمعــــدل (االختــــراع 
  ). تستهلك

ويحسب الربح الرأسـمالي الضـريبي لهـذه المجموعـة مـن األصـول الثابتـة بـالفرق بـين ثمـن بيعهـا 
   :كاآلتي أو مبلغ التعويض عنها، وبين صافي تكلفتها الدفترية الضريبية

  ) الضريبي حتى تاريخ البيع أو هالك أو االستيالء على األصل هإهالكمجمع  –تكلفة األصل (
مجمــع  –ة األصــل تكلفــ) (-(ثمــن البيــع أو التعــويض الفعلــي = (الــربح الرأســمالي الضــريبي  ∴
  . )هالكه الضريبيإ

ـــربح الرأســـمالي المحاســـبي بـــنفس الطريقـــة الســـابقة، مـــع  ويكـــون محاســـب الشـــركة قـــد حســـب ال
  . إلى قائمة الدخل هلمحاسبية وحملالمحاسبي بالمعدالت ا اإلهالكاستخدام مجمع 

  : كاآلتي  ، واإلفصاح عنهالربح الرأسمالي الضريبي من حيث تأثيره على اإلقرار مليعاو 
المحمـل  والـربح الرأسـمالي المحاسـبي) إذا كان هو األكبر(الرأسمالي الضريبي الفرق بين الربح   - أ

، ويــتم اإلفصــاح عــن ذلــك بــاإلقرار فــإن الفــرق يضــاف بــاإلقرار الضــريبيعلــى قائمــة الــدخل، 
الفـروق الضـريبية الناتجـة عـن بيـع أصـول يـتم إهالكهـا بطريقـة القسـط ) ٢٠٣( البند " الضريبي
  . "للشخص االعتباري الثابت

والـربح الرأسـمالي المحاسـبي المحمـل ) إذا كـان هـو األقـل(الفرق بين الربح الرأسـمالي الضـريبي   -ب
، ويـــتم اإلفصـــاح عـــن ذلـــك بـــاإلقرار فـــإن الفـــرق يخصـــم بـــاإلقرار الضـــريبيالـــى قائمـــة الـــدخل، 

الفـــروق الضـــريبية الناتجـــة عـــن بيـــع أصـــول يـــتم إهالكهـــا بطريقـــة ) ٣٠٣( بنـــد "  الضــريبي فـــي
  )٢(."للشخص االعتباري الثابتالقسط 

                                     
المطابع األميرية، القاهرة، ، وزارة المالية، الهيئة العامة لشئون ٢٥، ١٧، الفقرات ٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم   )١(

٢٤، ٢٠٠٨.  
  .٦٤، ص ٢٠١١ية التجارة، جامعة القاهرة، كامل السيد عشماوي، الفحص الضريبي، كل. د )٢(



 ٢٠٠٥لعام  ٩١المقاوالت طبقا للقانون رقم المعاملة الضريبية لعقود ونشاط : الفصل الثاني

 ١١٠

وبــالطبع إذا كانــت نتيجــة البيــع أو هــالك أو االســتيالء علــى هــذه األصــول هــى خســارة رأســمالية    
واجبـــة الخصـــم، وتقـــارن مـــع الـــربح أو الخســـارة الرأســـمالية الضـــريبية فإنهـــا تعتبـــر مـــن المصـــروفات 

  . إلقرار الضريبي المحاسبية والفروق تعالج بنفس الطريقة السابقة عند عرضها با
مـن ) ٣(األرباح الرأسمالية الناتجة عن األصول الثابتة األخرى والمذكورة في بند : المجموعة الثانية

الحاسبات اآللية وبرامجهـا، والمعـدات واآلالت، (مثل ): والتي تستهلك بأساس اإلهالك) (٢٥(المادة 
  ) . إلخ..  واألثاثوالسيارات 

أو   ال يحسب لهذه المجموعة من األصول الثابتة أرباح أو خسائر رأسمالية ضريبية صريحة  •
 . مباشرة 

وهـــذا يجعـــل (، نهـــا مـــن أســـاس اإلهـــالكولكـــن يكتفـــي بطـــرح ثمـــن البيـــع أو مبلـــغ التعـــويض ع •
بطريقــــة غيــــر مباشــــرة فــــي األجــــل الطويــــل ) أو تخصــــم(األربــــاح الرأســــمالية تخضــــع للضــــريبة   
عــن ف المبلــغ المســتبعد مــن أســاس اإلهــالك وهــو ثمــن البيــع أو مبلــغ التعــويض نظــرا الخــتال(  
 . )صافي القيمة الدفترية لألصل  

، و تأثيرهــا علــى  فــي ضــوء ذلــك فــإن المعالجــة الضــريبية لهــذه المجموعــة مــن األصــول الثابتــة
  :تكون كاآلتي اإلقرار الضريبي

وٕادراجهـا  )الخسـائر الرأسـمالية المحاسـبية( المحاسـبيةيقوم المحاسب بحساب األرباح الرأسـمالية   - أ
  .  ضمن اإليرادات والمصروفات بقائمة الدخل

يقوم معد اإلقرار الضـريبي بخصـم األربـاح الرأسـمالية المحاسـبية التـي أدرجهـا المحاسـب بقائمـة   -ب
بحســب  الــدخل، أو إضــافة الخســائر الرأســمالية المحاســبية التــي حملهــا المحاســب لقائمــة الــدخل

الخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول يتم حسـاب ( ٢٠٣في اإلقرار الضريبي بند  األحوال
األربـــاح ( ٣٠٣، وبنـــد )مـــن القـــانون ٢٦إهالكهـــا بطريقـــة أســـاس اإلهـــالك وفقـــا لحكـــم المـــادة 

الرأسمالية الناتجة عن بيع األصول التي يتم حساب إهالكها بطريقة أساس اإلهالك وفقـا لحكـم 
  .  )من القانون ٢٦مادة ال

حســاب أقســاط اإلهــالك الضــريبية يطــرح ويســتبعد مــن أســاس اإلهــالك ب قيــام معــد اإلقــرار عنــد   -ج
 )١(.لهذه المجموعة من األصول الثابتة ثمن البيع أو مبلغ التعويض

  . األرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقدير أو إعادة تقييم األصول-٢
ألنهـا ناتجـة (محققـة  اً أرباحـ للمنشأة القانونيعادة التقييم بسبب التغيير فى الشكل إرباح تعتبر أ

عــن تصــرف قــانوني يماثــل البيــع و ترتــب عليــه تصــفية شــكل قــانوني قــائم و إنشــاء أو إحــالل شــكل 
وبـــذلك تتفـــق المعالجـــة ) أو تخصـــم منهـــا(ومـــن ثـــم فإنهـــا تكـــون خاضـــعة للضـــريبة ). قـــانوني جديـــد

  .لمعالجة الضريبيةالمحاسبية مع ا
                                     

  .٦٦سابق، ص المرجع الكامل السيد عشماوي، الفحص الضريبي، . د   ) ١(
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التأجيــــل  –ولكــــن مــــن الناحيــــة الضــــريبية هنــــاك بعــــض الحــــاالت غيــــر الخاضــــعة أو المعفــــاة 
وبشـــــروط معينـــــة، وهـــــذه الحـــــاالت تختلـــــف المعالجـــــة الضـــــريبية فيهـــــا عـــــن المعالجـــــة  –الضـــــريبي 

  )١(:المحاسبية، وهذه الحاالت هي
 ) الشخص الطبيعي(المشروع الفردي : الحالة األولى -

 )٢(من القانوني على) ٢٠(المادة تنص 
ال تســري الضــريبة علــى األربــاح الناتجــة عــن إعــادة تقيــيم أصــول المنشــأة الفرديــة عنــد تقــديمها "

كحصة عينية نظيـر اإلسـهام فـي رأس مـال شـركة مسـاهمة، و ذلـك بشـرط أن تكـون األسـهم المقابلـة 
  ".اتللحصة العينية اسمية و أال يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنو 

  :إعادة التقييم من الضريبة في هذه الحالة هي) خسارة(أرباح " إعفاء"وشروط 
 .المنشأة المستفيدة باإلعفاء هي المشروع الفردي - ١
ـــدم  - ٢ ـــيم كحصـــة فـــي رأس مـــال شـــركة ) صـــافي أصـــول(أن تق المشـــروع الفـــردي بعـــد إعـــادة التقي

ـــدماج فـــي شـــركة مســـاهمة"مســـاهمة    ـــانوني هـــو االن ـــر الق ـــم "أي أن شـــكل التغيي ـــالي إذا ت ، وبالت
تخضــعفــإن األربــاح الناتجــة  ،إلــخ... التحــول إلــى شــركة أشــخاص أو شــركة توصــية باألســهم  
والخســـارة تخصـــم مـــن وعـــاء (خضـــع للضـــريبة الـــذي يتغيـــر الشـــكل القـــانوني للمشـــروع الفـــردي ل  
 ).الضريبة  

وبالتــالي إذا كانــت نقديــة (عينيــة ) لصــافي األصــول فــي الشــركة المســاهمة(أن الحصــة المقابلــة  - ٣
 ).فإن األرباح تخضع للضريبة  

أي باســم صــاحب المشــروع الفــردي، فــإذا (ســمية أ) المقابلــة للحصــة العينيــة(ألســهم أن تكــون ا - ٤
 ).كانت لحامله فإن األرباح تخضع للضريبة  

فـإذا تـم التصـرف فيهـا قبـل مضـي (سهم قبـل مضـي خمـس سـنوات أال يتم التصرف في هذه األ - ٥
 ).خمس سنوات من تاريخ التحول، فإن األرباح تخضع للضريبة  

ولــذلك يجــب تــوافر هــذه الشــروط مجتمعــة حتــى ال تخضــع أربــاح إعــادة التقيــيم فــي هــذه الحالــة 
  . للضريبة فإذا فقد منها شرط فإنها تخضع للضريبة

                                     

 .٦٩الفحص الضريبي، مرجع سابق، ص  كامل السيد عشماوي،. د   ) ١(

 .٢٠٠٨، وزارة المالية، الهيئة العامة لشئون اامطابع االميرية، القاهرة، ٢٠، المادة ٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم    ) ٢(
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  ):٥٣(مادة ) الشخص االعتباري(الشركات : الحالة الثانية -
  :أرباح إعادة التقييم معالجة

  )١(:من القانوني على) ٥٣(تنص المادة 
أكثــر ال يــدخل فــي حســاب األربــاح  فــي حالــة التغيــر فــي الشــكل القــانوني لشــخص اعتبــاري أو"

االلتزامـات األصـول و دة التقيـيم، بشـرط إثبـات الخسائر، األرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعاو 
ـــتم حســـاب  ـــك ألغـــراض حســـاب الضـــريبة، وأن ي ـــانوني وذل ـــر الشـــكل الق ـــة وقـــت تغيي بقيمتهـــا الدفتري
اإلهالك وترحيل المخصصات واالحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغييـر، ويعـد تغييـرا 

  :للشكل القانوني على األخص ما يأتي
 .اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر - ١
 .تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر - ٢
 .دخول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى - ٣
٪ أو أكثـر مـن األسـهم أو حقـوق التصـويت سـواء مـن حيـث العـدد ٥٠شراء أو االستحواذ علـى  - ٤

 .ستحوذةأو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو الم  
٪ أو أكثــر مــن أصــول و التزامــات شــركة مقيمــة مــن قبــل شــركة ٥٠شــراء أو االســتحواذ علــى  - ٥

 .مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة  
 .تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال - ٦

  )٢(:من الالئحة التنفيذية على اآلتي) ٦٩ -٦٤ -٦٣ -٦٢ -٦١(كما تنص المواد 
مــن ) ٥٣المــادة(ال يــدخل فــي تحديــد وعــاء الضــريبة، فــي تطبيــق حكــم : "مــن الالئحــة )٦١(مــادة  -

القـــانون األربـــاح و الخســـائر الرأســـمالية الناتجـــة عـــن إعـــادة التقيـــيم فـــي حالـــة تغييـــر الشـــكل القـــانوني 
  :للشخص االعتباري، وذلك بالشروط التالية

 .قت تغيير الشكل القانونيأن يتم إثبات األصول و االلتزامات بقيمتها الدفترية و  - ١
ــــا للقواعــــد  - ٢ ــــل المخصصــــات واالحتياطــــات وفق ــــى األصــــول وترحي ــــتم حســــاب اإلهــــالك عل أن ي

 ".المقررة على القيم الدفترية لألصول و االلتزامات قبل إجراء هذا التغيير  

                                     

 .٢٠٠٨، وزارة المالية، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة، ٥٣المادة ، ٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم    ) ١(

المطابع ، ٦٩، ٦٤، ٦٣، ٦١، المواد ٢٠٠٥لعام  ٩١وزارة المالية، الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على الدخل رقم    ) ٢(
 .٣٣، ص ٢٠٠٨األميرية، القاهرة، 
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مــن القــانون، علــى الشــخص االعتبــاري ) ٥٣(فــي تطبيــق حكــم المــادة : "مــن الالئحــة )٦٢(مــادة  -
) ٧٨(األصــول و االلتزامــات فــي الــدفاتر و الســجالت التــي يلتــزم بإمســاكها طبقــا لحكــم المــادة  إثبــات

  ".منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقا لهذه القيم
مـن القـانون تحفـظ ) ٥٣(ألغـراض حسـاب الضـريبة طبقـا لحكـم المـادة : "مـن الالئحـة )٦٣(مـادة  -

الشركة بالقوائم المالية و بكشـوف و سـجل يبـين فيـه القـيم الدفتريـة لألصـول و االلتزامـات قبـل تغييـر 
  .الشكل القانوني

ري و ويجــب متابعــة فــروق إعــادة التقيــيم الناتجــة عــن تغييــر الشــكل القــانوني للشــخص االعتبــا
  :تكون المعاملة الضريبية لها على النحو التالي

مـــن ) ٤(، )٢(، )١(فـــي حالـــة التصـــرف فـــي األصـــول الثابتـــة، المنصـــوص عليهـــا فـــي البنـــود  - ١
مــن القــانون، تخضــع األربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن التصــرف فــي هــذه األصــول ) ٢٥(المــادة   
القـــانوني للضـــريبة، و يـــتم حســـابها علـــى أســـاس الفـــرق بـــين القيمـــة الدفتريـــة قبـــل تغييـــر الشـــكل   
   .بين قيمة التصرف فيهاو   

مـــن القــانون يـــتم حســـاب ) ٢٥(مــن المـــادة ) ٣(بالنســبة لألصـــول المنصـــوص عليهــا فـــي البنـــد  - ٢
لهـا و فـي حالـة  اإلهالك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشـكل القـانوني  
 .من القانون) ٢٦(التصرف فيها يتم معالجتها وفقا ألحكام المادة   

ات قبـــل يـــيـــتم متابعـــة حركـــة االحتياطيـــات و المخصصـــات علـــى أســـاس أرصـــدة هـــذه االحتياط - ٣
تغييــر الشــكل القــانوني، و تخضــع الزيــادة التــي تطــرأ عليهــا ويكــون مصــدرها مــن فــروق إعــادة   
فيمـا عـدا الفـروق الناتجـة عـن إعـادة التقيـيم المنصـوص عليـه فـي البنـد التقييم للضريبة، و ذلك   
 ".من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة إضافتها لالحتياطيات) ٢(، )١(  

فـــي حالـــة إخـــالل الشـــركة بشـــرطها إثبـــات األصـــول وااللتزامـــات بالقيمـــة : "مـــن الالئحـــة ٦٤مـــادة  -
الدفتريــة وقــت تغييــر الشــكل القــانوني لألغــراض الضــريبية قبــل خصــم أي خســائر منهــا ودون إخــالل 

يعتمــد التغييــر فــي قــيم الجديــدة بعــد إعــادة التقيــيم و وفقــا لل االهالكــاتبحــق الشــركة فــي اعتمــاد نســب 
  ".لقانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاريالشكل ا

ال يعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص االعتبـاري أو التغييـرات فـي : "من الالئحة ٦٩مادة  -
  ".ملكية رأسمالية، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب االلتزامات الضريبية

عـن تغييـر الشـكل القـانوني للشـخص  بناء على هذه النصوص فـإن أربـاح إعـادة التقيـيم الناتجـة
، ال تخضـع للضـريبة، و إذا أدرجـت بقائمـة الـدخل فإنهـا تخصـم عنـد فـي الحـاالت السـابقة االعتباري

  .إعداد أو فحص اإلقرار الضريبي
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   :العموالت الدائنة ٢/٢
باإلضـافة إلـى نشـاطها األساسـي بأنشـطة  ى منشـأة أخـرىشركة المقاوالت شأنها شـأن أقد تقوم 

الت، أو و ريف وتســويق منتجــات الغيــر نظيــر عمــصــمثــل ت أخــرى، تحصــل منهــا علــى إيــرادات فرعيــة
لعمــوالت تخضــع للضــريبة وهــذه االوســاطة فــي إتمــام صــفقة بــين طــرفين نظيــر عمــوالت أو سمســرة، 

ركات المقـاوالت تقـوم بـدورها ، فعلى سبيل المثال فإن هناك الكثير من شو لم تحصلسواء حصلت أ
  . كوسيط عقارى نظير عموالت دائنة

ل، وتخضـــع للضـــريبة، ســـواء وتـــدرج كـــل العمـــوالت المســـتحقة بمـــا يخـــص العـــام فـــي قائمـــة الـــدخ   
باعتبارهـا  دون خصم اى مصروفات منها أو أي مبالغ تحت حساب الضـريبة حصلتلم  حصلت أو

  )١(.لشركة المقاوالت من ضمن إيرادات النشاط التجاري والصناعي
  : البند الرابع على اآلتي  ،من القانون) ١٩( نصت المادة  فى هذا،و 
تســري الضــريبة علــى أربــاح النشــاط التجــاري والصــناعي بمــا فيهــا األربــاح التــي تتحقــق نتيجــة "

العملية أو العمليات التي يقـوم بهـا السماسـرة أو الـوكالء بالعمولـة، وبصـفة عامـة كـل ربـح يحققـه أي 
مات شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات، أو أي نوع من السلع أو الخد

  " . أو القيم المنقولة
   :مراعاة االعتبارات التالية معد اإلقرارومن ثم يجب على 

التحقــــق مــــن أن إيــــرادات المنشــــأة تتضــــمن جميــــع العمــــوالت وأربــــاح الوســــاطة التــــي اســــتحقت   -أ 
خالل السنة أو السنوات محل الفحص، حتـى وٕان لـم يـتم تحصـيلها ، وذلـك بفحـص المسـتندات   
  . المتعلقة بها   

مـــن  اتحقـــق مـــن قيـــد كافـــة اإليـــرادات مـــن العمـــوالت وأعمـــال الوســـاطة الـــوارد عنهـــا إخطـــار الت  -ب 
 . المأموريات والجهات األخرى   

التحقـــق مـــن قيـــد العمولـــة أو السمســـرة بالكامـــل قبـــل خصـــم أي مبـــالغ منهـــا تكـــون الجهـــة دافعـــة   -ج 
 . العمولة أو السمسرة قد خصمتها أو استقطعتها تحت حساب الضريبة   

  .عقود االتفاق أو عقود السمسرة للتحقق من قيد العموالت المستحقة بالكامل فحص   - د 

  :  الديون المعدومة المحصلة  ٢/٣
لـى حجـم كبيـر مـن الـديون المعدومـة، والـذي يمكـن شركات المقاوالت بطبيعة نشاطها إ تتعرض

و في شركات المقـاوالت، أ تعتبر الديون المعدومة المحصلةأن يتم تحصيلها بعد ذلك من العمالء، و 

                                     

 .٤٨٩، مرجع سابق، ص الدليل العملى لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وآثارها الضريبية" -د طارق عبد العال حما. د ) ١(
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 لتبقائمـة الـدخل فـي الفتـرة التـي حصـ ن تـدرجويجب أ ، العرضية اإليراداتمن  غيرها من الشركات
لـديون ا لهذه الضريبية المعاملةيتطلب األمر الرجوع إلى  هالضريبية فإنالمعاملة فيها، أما من ناحية 

  )١(:كاالتى قبل إعادة تحصيلها، و عند إعدامها
فيجـب : كمصـروف ضـريبي خـالل هـذه الفتـرة اعتمـدت قـد كانت الديون المعدومة المحصلةإذا    -أ

  . إدراج هذه الديون المعدومة المحصلة كإيراد في قائمة الدخل، ومن ثم تخضع للضريبية
فيجـب  ،إذا لم تكن الديون المعدومة المحصلة قد اعتمدت كمصروف ضريبي خالل هذه الفتـرة  -ب

خاضعًا للضريبة، وٕاذا أدرجت في قائمـة الـدخل، فيجـب أن تخصـم بـاإلقرار  عدم اعتبارها إيراداً 
  . الضريبي 

                                     
بين دخل األشخاص الطبيعيين وأرباح  والصناعي التجاريالضريبة على إيرادات النشاط "محمود عبد القادر،   مصطفى. د  ) ١(

 .١٨٨، ص سابقمرجع  ،"مع التطبيق على معايير المحاسبة المصرية ٢٠٠٥لسنة  ٩١فى القانون  االعتباريةاألشخاص 
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  المبحث الثاني
 المعاملة الضريبية للتكاليف والمصروفات

  :مقدمة
 -اإليـراداتوكـذا  –ن التعديالت الضـريبية علـى عناصـر التكـاليف والمصـروفات أ يرى الباحث

واحــدة، ومــن منظــور شــركة المقــاوالت ككــل، ولــيس مــن منظــور رة مــكنتيجــة للمعاملــة الضــريبية تــتم 
  .العقود

المحاســبية  واإلهالكــات، ألــف ١٠٠المحاســبية بقائمــة دخــل العقــود  اإلهالكــاتفمــثال لــو كانــت 
 ألــف ١٥٠المحاســبية  اإلهالكــات هــذه جمــاليإن إ، فــألــف ٥٠العامــة بقائمــة دخــل شــركة المقــاوالت 

الضـريبية لشـركة المقـاوالت  اإلهالكـات، ثـم تحسـب الضـريبي لإلقـرارترد مرة واحـدة ) خاصة وعامة(
، الضــريبي اإلقــراردون التفرقــة بــين مــا يخــص العقــود ومــا يخــص الشــركة، وتخصــم مــرة واحــدة فــي 

تجــرى  التــيوبالمثـل الفوائــد المدينــة والتعويضــات والغرامـات وغيرهــا مــن بنــود التكـاليف والمصــروفات 
  .عليها تعديالت ضريبية

ــ ، وتفــرض ضــريبيلــى ربــح إ محاســبيلشــركة المقــاوالت مــن ربــح  النهــائيذلك يتحــول الــربح وب
ر فــي ربــح ، ينصــهمحاســبي أســاسحــدد علــى  والــذيالعقــد ) خســارة(ن ربــح أكمــا  –عليــه الضــريبة 

  .ضريبيلى ربح إالشركة ويتحول تلقائيا 
  :وسوف يتناول الباحث المعاملة الضريبية للبنود التالية

  .المستخدمة في العقودالمواد  -١
 .األجور والمرتبات -٢
 .ألصول الثابتةاإهالكات  -٣
  .تكاليف االقتراض -٤
 .الديون المعدومة -٥
 .المخصصات -٦
 .الجزاءات والغرامات والتعويضات المدفوعة -٧
  .غير مؤيدة بالمستنداتالالمصروفات  -٨

  المواد المستخدمة فى العقود ١
شـأنها  –فـي العقـود المختلفـة عـن الفتـرة الضـريبية فـي شـركة المقـاوالت وهى المـواد المسـتخدمة 

  ....سمنت والحديد والطوب الخمثل تكلفة الرمل والزلط واأل –ى شركة أخرى أشأن 
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بمـــا يخـــص الفتـــرة وتعتمـــد مصـــروفات المـــواد المســـتخدمة فـــي العقـــد ضـــريبيا ضـــمن التكـــاليف 
  .نها مؤيدة بالمستنداتأالضريبية، ويثبت 

إذا كانـت ممـا يتعـذر الحصـول  نهـاأفيـرى الباحـث  المواد التي ال توجد لها مستندات مؤيدة، أما
   .من المصروفات اإلدارية والعمومية األخرى% ٧على مستندات مؤيدة لها، فإنها تعتمد فى حدود 

  :األجور والمرتبات -٢
ضـريبيا طالمـا أنهـا وهى تعتبر من المصروفات التـي تعتمـد وتخصـم : أجور ومرتبات العاملين  -  أ

الفتـــرة الضـــريبية، وبالتـــالي فـــإن  ، وبمـــا يخـــص)مثـــل كشـــوف األجـــور(مؤيـــدة بالمســـتندات الصـــحيحة 
استحقاقات العاملين ممثلة في األجور النقديـة، والمزايـا العينيـة، وحصـة شـركة المقـاوالت فـي  جماليإ

  )١(. واجبة الخصمالالتأمينات االجتماعية تعتبر من المصروفات 
  مرتبات الشركاء والمديرين -ب
توزيــع واســتخدام للــربح، وهــى ال تعتبــر مــن المصــروفات، بــل هــي : مرتبــات الشــركاء المتضــامنين -

  .لى اإلقرار الضريبيل فى شركة المقاوالت،فإنها تضاف إذا حملت لقائمة الدخوبالتالي إ
التـى تخصـم وتعتمـد و المصـروفات ه المرتبات من التكاليف أوتعد هذ: مرتبات الشركاء الموصين -

ــادة  نهــا مؤيــدة بالمســتندات وغيــر مغــالى فيهــا، فــإذا زادت عــنضــريبيا، طالمــا أ حــد المثــل، فــإن الزي
  .قرارتضاف باإل

ذا إ :مرتبـــات رئـــيس وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة بشـــركة المقـــاوالت والتـــي تتخـــذ شـــكل شـــركة مســـاهمة -
واجبـــة الخصـــم، وٕاذا الا تعتمـــد ضـــمن المصـــروفات ، فإنهـــدارياإلنظيـــر العمـــل كانـــت هـــذه المرتبـــات 
، فإنهـا دارياإلمقابل العضوية لحضـور اجتماعـات، أى ليسـت نظيـر العمـل  كانت فى شكل مكافآت

لــــى اإلقــــرار ا حملــــت لقائمــــة الــــدخل فإنهــــا تضــــاف إذالواجبــــة الخصــــم، وإ ال تعــــد مــــن المصــــروفات 
  .الضريبي

  إهالكات األصول الثابتة -٣
ن المعالجة الضـريبية لإلهالكـات الـواردة فـى القـانون والالئحـة التنفيذيـة تسـرى علـى أ يرى الباحث   

و تلك التي تعتبر من المصروفات العامـة لشـركة أ، اً معين اً إهالكات األصول الثابتة التى تخص عقد
   :المقاوالت، وسوف يوضح الباحث تفاصيل هذه المعالجة على النحو التالى

                                     
بين دخل األشخاص الطبيعيين وأرباح  والصناعي التجاريالضريبة على إيرادات النشاط " محمود عبد القادر ،   مصطفى. د   -  ١

 .٢٠٨مرجع سابق، ص  ،"مع التطبيق على معايير المحاسبة المصرية  ٢٠٠٥لسنة  ٩١فى القانون  االعتباريةاألشخاص 
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  . ٢٠٠٥لعام  ٩١القانون رقم ألحكاممعالجة اإلهالك وفقا  -أ
واجبــــة الخصــــم ضــــمن العنــــد اعترافــــه بــــإهالك األصــــول الثابتــــة  ٢٠٠٥لســــنة  ٩١القــــانون رقــــم    

بتحديــد أســـس ضـــريبية لإلهالكــات يلتـــزم بهـــا الممـــول أخـــذ  قـــد المصــروفات وصـــوال للـــربح الضــريبي
   )١(.الضريبي اإلهالكتحديد  يف الشخصيومصلحة الضرائب، وال يسمح للتدخل 

، حيـــث وط نـــص عليهـــا صـــراحة بمـــواد القـــانونإهـــالك األصـــول وفقـــا لقواعـــد وأســـس وشـــر ويـــتم 
واجبــة الخصــم علــى األخــص مــا اليعــد مــن التكــاليف والمصــروفات "منــه علــى  )٢٣(المــادة  نصــت
 ".القانونمن هذا ) ٢٥(اإلهالكات ألصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة  )٢(:يأتي

  :منه على) ٢٥(وقد  نصت المادة 
  :يكون حساب اإلهالكات ألصول المنشأة على النحو اآلتي

مــن التكلفــة شــراء أو إنشــاء أو تطــوير أو تجديــد أو إعــادة بنــاء أي مــن المبــاني والمنشــآت % ٥  *
  .والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية

أو تحســـين أو تجديـــد أي مـــن األصـــول المعنويـــة التـــي يـــتم  مـــن تكلفـــة شـــراء أو تطـــوير% ١٠  *
 .شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية

يتم إهالك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس اإلهالك بالنسب المبينـة قـرين  
 :كل منها

مـــن أســـاس % ٥٠الحاســـبات اآلليـــة ونظـــم المعلومـــات والبـــرامج وأجهـــزة تخـــزين البيانـــات نســـبة  •
  .اإلهالك لكل سنة ضريبية  

 .من أساس اإلهالك لكل سنة ضريبية% ٢٥جميع أصول النشاط األخرى نسبة  •

لـــألرض واألعمـــال الفنيـــة واألثريـــة والمجـــوهرات واألصـــول األخـــرى للمنشـــأة  اً ال يحســـب إهالكـــ •
 . لقابلة بطبيعتها لالستهالكغير ا  

  :منه على) ٢٦(كما نصت المادة 
من هذا القـانون القيمـة الدفتريـة لألصـول ) ٢٥(يقصد بأساس اإلهالك في تطبيق أحكام المادة   

كما هي مدرجة في الميزانية االفتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا األساس بما يوازي تكلفة األصـول 
وير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خـالل الفتـرة الضـريبية، ويقـل المستخدمة تكلفة التط

                                     

مشاكل تحديد وعاء الضريبة العامة على المبيعات ومقترحات عالجها في ظل معايير ، أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد عبد الرحمن   -  ١
  .٨٩، مرجع سابق، ص المحاسبة

المطابع األميرية، ، وزارة المالية، الهيئة العامة لشئون ٢٧، ٢٥،٢٦، ٢٣، الفقرات ٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم    -  ٢
  .٣٤، ص ٢٠٠٨القاهرة، 
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األساس بما يوازي قيمة اإلهالك السنوي وقيمة بيع األصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعـويض 
  )١(.الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هالكها خالل الفترة الضريبية

الب، تضــاف قيمــة التصــرف فــي األصــل أو التعــويض عنــه إلــى فــإذا كــان أســاس اإلهــالك بالســ
األربـــاح التجاريـــة والصـــناعية للممـــول، أمـــا إذا لـــم يجـــاوز أســـاس اإلهـــالك عشـــرة آالف جنيـــة ، يعـــد 

  . أساس اإلهالك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم
  :منه علي) ٢٧(نصت المادة 

ة فــي االســتثمار فــي مجــال اإلنتــاج مــن تكلفــة اآلالت والمعــدات المســتخدم% ٣٠تخصــم نســبة   
  .مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم خاللها استخدام تلك األصول مسواء كانت جديدة أ

مـن هـذا القـانون عـن تلـك الفتـرة ) ٢٥(ويتم حساب أساس اإلهالك المنصوص عليه في المـادة 
رتين السـابقتين أن يكـون لـدي ويشترط لتطبيق أحكام الفقـ .المذكورة% ٣٠الزمنية بعد خصم نسبة الـ 

   .الممول دفاتر وحسابات منتظمة
  

  :٢٠٠٥لسنة  ٩١التنفيذية للقانون رقم  لالئحةمعالجة اإلهالك وفقا  -ب
  :على الالئحة من) ٣٤(حيث نصت المادة 

مـن القـانون ) ٢٦(و ) ٢٥(يراعي بالنسبة لنظام أساس اإلهالك المنصوص عليه في المـادتين   
  :ما يأتي

تحديــد القيمــة القابلــة لإلهــالك، علــى أســاس رصــيد كــل مجموعــة أصــول فــي أول الفتــرة مضــافا  •
إليــه مشــتريات األصــول وكافــة اإلضــافات خــالل العــام كتكلفــة نقــل األصــل وتركيبــه والعمــرات   
التي تؤدي إلى إطالـة العمـر اإلنتـاجي لألصـل مخصـوما منـه قيمـة التصـرفات فـي األصـول أو   
 )٢(.التعويضات  

  .ذا كان الرصيد الناتج وفقا للفقرة السابق سالبا يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاطإ •
إذا كــان الرصــيد عشــرة آالف جنيــه فأقــل يحمــل بالكامــل علــى قائمــة الــدخل ويعــد مــن التكــاليف  •

 .واجبة الخصم في ذات السنةال  
ـــى عشـــرة آالف جنيـــه يحســـب اإلهـــالك لكـــل مجموعـــ • ة وفقـــا للنســـب إذا كـــان الرصـــيد يزيـــد عل

مـــــن القـــــانون دون النظـــــر إلـــــى مـــــدة اســـــتخدام أصـــــول ) ٢٥(مـــــن المـــــادة ) ٣(الـــــواردة بالبنـــــد   
كأســــاس  ةالمجموعــــة، ويرحــــل الرصــــيد المتبقــــي أيــــا كانــــت قيمتــــه إلــــى الفتــــرة الضــــريبية التاليــــ  
  .لإلهالك  

                                     

  .٣٣، ص ٢٠٠٨المطابع األميرية، القاهرة، ، ٢٦، المادة ٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضريبة العامة على الدخل رقم    -  ١
المطابع األميرية، القاهرة، ، ٣٤، المادة ٢٠٠٥لعام  ٩١لمالية، الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على الدخل رقم وزارة ا   ) ٢(

  .٩٤، ص ٢٠٠٨
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 غراضأل  من القانون وذلك ) ٢٥(ال يجوز مخالفة نسب اإلهالك المنصوص عليها في المادة  •

 .حساب الضريبة 

ال تخضـــــع األصـــــول المهـــــداة التـــــي تـــــدرج قيمتهـــــا ضـــــمن االحتياطيـــــات للضـــــريبة، وال يســـــري  •
  .من القانون، بحسب األحوال) ٢٧(و ) ٢٦(و) ٢٥(بشأنها اإلهالك المقرر بالمواد   

 
  :منها علي) ٣٥(كما نصت المادة 

القــانون، يجــب اســتبعاد نســبة مــن ) ٢٧(ألغــراض حســاب الضــريبية، فــي تطبيــق حكــم المــادة   
ــ% ٣٠  ماآلالت والمعــدات المســتخدمة فــي مجــال اإلنتــاج الصــناعي ســواء كانــت جديــدة أ ةمــن تكلف

ة يــتم خاللهــا اســتخدام تلــك األصــول، ويــتم إدراج القيمــة الباقيــة يمســتعملة، وذلــك فــي أول فتــرة ضــريب
  )١(.من القانون) ٢٦(إلى أساس اإلهالك المنصوص عليه في المادة 

ــ الضــريبية  ةوفــى ضــوء نصــوص القــانون والالئحــة التنفيذيــة والتــى عرفهــا الباحــث فــإن المعامل
  : تكون كما يلي لإلهالكات

األصــول الثابتــة الملموســة، والتــي تســتهلك بطريقــة القســط الثابــت مثــل المبــاني، : المجموعــة األولــي
بطريقــة القســط الثابــت بنســبة والمنشــآت، والتجهيــزات، والســفن، والطــائرات، وتســتهلك هــذه األصــول 

مــن تكلفــة األصــل المتمثلــة فــي تكلفــة الشــراء، أو اإلنشــاء، أو التطــوير،أو التجديــد، أو % ٥ســنوية 
  ،....إعادة البناء، الخ

  مـدة االسـتخدام× معدل إهالكه الضـريبي%) ٥(× تكلفة األصل الثابت = اإلهالك الضريبي  ∴
  .السنوية           

األصــول الثابتــة المعنويــة، والتــي تســتهلك بطريقــة القســط الثابــت مثــل الشـــهرة،  :المجموعــة الثانيــة
والعالمــات التجاريــة، وحقــوق االختــراع، وهــذه األصــول تســتهلك بطريقــة القســط الثابــت بنســبة ســنوية 

من تكلفة األصل المتمثلة في تكلفة الشراء أو التطوير أو التحسين أو التجديـد لألصـول التـي % ١٠
  )بما فيها الشهرة المقتناة( أو تكلفة األصول التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة  يتم شراؤها

     مـدة االسـتخدام × معـدل إهالكـه الضـريبي %) ١٠(×  تكلفة األصل =اإلهالك الضريبي  ∴
  السنوية           

والتــي تســتهلك بطريقــة أســاس االســتهالك، حيــث تســتهلك هــذه األصــول بطريقــة : المجموعــة الثالثــة
 سـنويا مثـل% ٥٠ساس اإلهالك والتي تشبه إلى حد كبير طريقة القسط المتناقص، وبنسـبة إهـالك أ

تبــاع أســاس اإلهــالك وفقــا البــرامج، وأجهــزة تخــزين البيانــات بالحاســبات اآلليــة، ونظــم المعلومــات وا
، وال %٥٠ألحكام القانون، لتحديـد القيمـة القابلـة لإلهـالك وبطريقـة القسـط المتنـاقص وبنسـبة سـنوية 

                                     

  .٣٨، ص ٢٠٠٨المطابع األميرية، القاهرة، ، ٣٥، المادة ٢٠٠٥لعام  ٩١وزارة المالية، قانون الضريبة العامة على الدخل رقم  ) ١(
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و المســتبعدة لهــذه المجموعــة مــن األصــول أاء أو التصــرف فــي األصــول المضــافة ينظــر لتــاريخ الشــر 
اإلهـالك الضـريبي علـى مـدة سـنة خالل العام، وعـدم تنصـيب الفتـرة مـن السـنة الماليـة، ويـتم حسـاب 

  .كاملة
اآلالت والمعـــدات والتـــي تســـتهلك بأســـاس االســـتهالك، وتســـتهلك أصـــول هـــذه : المجموعـــة الرابعـــة

و التصــــرف فــــى ألــــى تــــاريخ الشــــراء إ، وال ينظــــر %٢٥المجموعــــة بطريقــــة أســــاس اإلهــــالك بنســــبة 
  .و المستبعدة خالل الفترة لهذه المجموعةأصول المضافة األ

و مســتعملة، ويــتم اســتخدامها خــالل أضــافى عنــد إضــافة آالت جديــدة إالك ســب لهــا إهــكمــا يح
  :وذلك بتوافر الشروط التالية% ٣٠الفترة بنسبة 

  .أن تكون هذه اآلالت والمعدات تستخدم في اإلنتاج -١
  .يتم خاللها استخدام تلك األصول فى أول فترة ضريبية% ٣٠أن تخصم نسبة  -٢
   .دفاتر وحسابات منتظمةأن يمسك الممول  -٣

، والتي تستهلك بطريقة أساس )بخالف ما سبق(أصول النشاط الثابتة األخرى : المجموعة الخامسة
ـــخإالســـيارات، األثـــاث، التركيبـــات، : اإلهـــالك مثـــل ، وتســـتهلك هـــذه المجموعـــة بطريقـــة أســـاس ....ل

األصــول المضــافة أو  تــاريخ الشــراء أو التصــرف فــي، وال ينظــر إلــى %٢٥اإلهــالك بنســبة ســنوية 
  .المستبعدة خالل الفترة لهذه المجموعة

راضــى، األعمــال الفنيــة واألثريــة، األ: ثابتــة ال يحســب لهــا إهــالك مثــلأصــول : المجموعــة السادســة
غيـــر القابلـــة بطبيعتهـــا لإلهـــالك، وكـــذلك األصـــول الثابتـــة الالمجـــوهرات، واألصـــول األخـــرى للمنشـــأة 

   .تي تدرج قيمتها ضمن االحتياطيات، والتي ال تخضع للضريبةالمهداة لشركة المقاوالت وال
إذن يمكــن للباحــث إيجــاز خطــوات قيــاس وتحديــد ومعاملــة اإلهــالك الضــريبي لألصــول الثابتــة،    

   :والتى تستهلك بطريقة أساس اإلهالك، في الخطوات التالية
ـــي ـــة لإلهـــالك : الخطـــوة األول ـــد القيمـــة القابل ـــالنموذج ، وت)أســـاس اإلهـــالك(تحدي حـــدد هـــذه القيمـــة ب

  :)١(التالي
    

                                     
، مؤتمر ٢٠٠٥لسنة  ٩١المصرية وقانون ضريبة الدخل  المحاسبةمحمد عباس بدوي، الفحص الضريبي في ضوء معايير .د  )١(

  ١٠، ورقة بحثية، ص ٢٠٠٧عين شمس كلية التجارة، مايو  ةضريبي، دار الضيافة جامع
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  بيان جنيه  جنية
 القيمة الدفترية الضريبية في أول الفترة  ××  
 يضاف إليه    
 تكلفة اإلضافات خالل الفترة  ××  
 يخصم منه    
  قيمة التصرفات في األصول الثابتة خالل الفترة  ××  
  هالك األصولقيمة التعويضات المحصلة خالل الفترة نتيجة فقد أو   ××  
 .قيمة اإلهالك المعجل في حال اآلالت والمعدات المضافة المستخدمة في اإلنتاج  ××  

××     
 أساس اإلهالك    ××

التعامل مع قيمة أساس اإلهالك، يتم التعامل مع أساس اإلهالك النـاتج مـن تطبيـق : الخطوة الثانية
  :التاليةالنموذج السابق على نحو ما هو موضح في الحاالت 

إذا كانت قيمة أساس اإلهالك سالبة، فإن هذه القيمـة تضـاف ألربـاح الفتـرة الضـريبية بـاإلقرار،    -١
وذلك علـى أسـاس أن ذلـك يعنـي وجـود أربـاح رأسـمالية، ويظهـر ذلـك فـى اإلقـرار الضـريبي بنـد 

  .)شركة المقاوالت(للشخص االعتباري ) ٢١١(
واجبــة الخصــم بالكامــل، ال، فإنهــا تعــد مــن التكــاليف هجنيــ ١٠٠٠٠كانــت القيمــة ال تتجــاوز إذا    -٢

  .وفي هذه الحالة تكون األصول قد أهلكت بالكامل ضريبيا
، فإنـه يـتم حسـاب اإلهــالك لكـل مجموعـة مـن األصــول هجنيــ ١٠٠٠٠ذا كانـت القيمـة تتجـاوز إ   -٣

اإلهـــــالك  بالنســــب المحــــددة لهـــــا دون النظــــر إلـــــى مــــدة االســـــتخدام، وذلــــك بالمعادلـــــة التاليــــة،
  .معدل إهالك األصل المحدد للمجموعة× أساس اإلهالك= المحسوب 

ــة التعامــل مــع قيمــة اإلهــالك المحســوب، يــتم التعامــل مــع قيمــة اإلهــالك النــاتج مــن : الخطــوة الثالث
  :تطبيق المعادلة السابقة على نحو ما هو موضح فيما يلي

  .واجبة الخصماليعد اإلهالك المحسوب من التكاليف  -
يرحـــل رصـــيد األصـــل بعـــد خصـــم قيمـــة اإلهـــالك للفتـــرة الضـــريبية التاليـــة بعـــد حســـاب أســـاس  -

 . اإلهالك لتلك الفترة، وذلك كرصيد للقيمة الدفترية الضريبية في المدة التالية  
  اإلفصاح في اإلقرار الضريبي عن اإلهالكات -ج

األصــول الثابتــة تتطلــب اإلفصــاح عنهــا فــي اإلقــرار  إلهالكــاتإن المعالجــة الضــريبية الســليمة      
  :الضريبي كما يلي

مضــافا إليهــا اإلهالكــات  بــالعقود جملــة اإلهالكــات المحاســبية الخاصــة: (اإلهالكــات المحاســبية -أ
  . ٢٠٢، وهى تضاف في اإلقرار الضريبي أمام بند رقم )المحاسبية العامة

، )اإلهالكـــات الضـــريبية العامـــة+ لضـــريبية للعقـــود جملـــة اإلهالكـــات ا: (اإلهالكـــات الضـــريبية -ب
  .٣٠٢وهى تخصم في اإلقرار الضريبي أمام بند رقم 
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 ٤١١يـــتم بيـــان وحســـاب إهالكـــات األصـــول الثابتـــة ألغـــراض الضـــريبة فـــي الجـــدول رقـــم كمـــا 
   .اإلقرار الضريبي  بمرفقات 

   :ليها ما يليأن المعالجة الضريبية السابقة لإلهالك سيترتب ع ، ويرى الباحثهذا
  .تعجيل االعتراف بإهالك األصول الثابتة ضريبيا •
قســـط معجـــل لمـــدة واحـــدة فـــي أول ســـنة % ٣٠ســـمح المشـــرع الضـــريبي بـــإهالك معجـــل بنســـبة  •

اســتخدام أو اقتنــاء لألصــل، وفقــط اآلالت والمعــدات المشــتراة أو المصــنعة داخليــا أي للمنشــآت   
ــــ   ــــة، وذلــــك للتشــــجيع والتحفي ز والتعجيــــل عنــــد االعتــــراف بــــإهالك األصــــول الصــــناعية والخدمي
المشـــــــتراة   الثابتة ضريبيا، ولكن الالئحة حددت أنه للمنشآت الصناعية فقط ولآلالت والمعدات   

الواردة بمعايير   جديدة أو مستعملة على السواء، وهو ما يتعارض مع المعالجة المحاسبية لإلهالك 
 .المحاسبة المصرية أو الدولية

 .بإمساك دفاتر إلهالك األصول الثابتة ضريبيا اً إضافي ئاً عبخلق القانون  •
واجبـــة الأن قـــوانين الضـــرائب الســـابقة تعتبـــر اإلهالكـــات التـــي تجريهـــا المنشـــآت مـــن التكـــاليف  •

الخصــــم وصــــوال إلــــى الــــربح الضــــريبي، وكانــــت مصــــلحة الضــــرائب تصــــدر تعليمــــات تنفيذيــــة   
ت هــذه النســب استرشــادية يجــوز الخــروج توضــح فيهــا نســب اإلهــالك لألصــول المختلفــة، وكانــ  
ال  ٢٠٠٥لســــنة  ٩١عنهــــا لمبــــررات تقبلهــــا اإلدارة الضــــريبية، أمــــا وفقــــا ألحكــــام القــــانون رقــــم   
  . مجال للقياس أو االجتهاد عند حساب اإلهالك كمصروفات واجبة الخصم  

منهـا، حيـث  ٣٥ نـه يمكـن توجيـه النقـد التـالى لالئحـة التنفيذيـة بالنسـبة للمـادةأ يرى الباحثكما 
إضــافة شــروط جديــدة أو تحديــد نطــاق  ٢٠٠٥لســنة  ٩١ه ال يجــوز لالئحــة التنفيذيــة للقــانون رقــم إنــ

منهـــا أن نســـبة الــــ ) ٣٥(تطبيـــق الـــنص، والتـــدخل فـــي فـــرض الضـــريبة، وذلـــك عنـــدما قـــررت بالمـــادة 
الصـناعي  اإلهالك المعجل قاصر على تكلفة اآلالت والمعدات المستخدمة في مجال اإلنتاج% ٣٠

مـن القـانون لـم يـرد بهـا هـذا التحديـد ) ٢٧(مستعملة، في حين أن المـادة  مكانت جديدة أأفقط، سواء 
مــن تكلفــة اآلالت والمعــدات المســتخدمة فــي % ٣٠علــى اإلنتــاج الصــناعي فقــط حيــث نصــت علــى 

" المصــري علــى أن  ١٩٧١مــن دســتور ) ١١٩(االســتثمار فــي مجــال اإلنتــاج ، حيــث تــنص المــادة 
هــا ال يكــون إال بقــانون، وال يعفــي أحــد مــن أدائهــا إال فــي ءالضــرائب العامــة وتعــديلها أو إلغاإنشــاء 

األحوال المبينة في القانون، وال يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضـرائب الرسـوم إال فـي حـدود 
القانون، وبالتالي فإن المسـتقر عليـه أن الضـريبة التـزام قـانوني، ووفقـا ألحكـام الدسـتور المصـري فـال 

إعفـاء منهـا إال بنـاء علـى نـص قـانوني، ألن قـوانين فـرض الضـرائب قـوانين  ضريبة بـدون تشـريع وال
 وأن الالئحــة التنفيذيــة ألي قــانونيجــب االلتــزام فيهــا بحرفيــة الــنص وال يجــوز التوســع فــي تفســيرها، 
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مهمتها وضع القواعد واللوائح والتفاصيل الشارحة والنماذج والشروط الالزمـة لتنفيـذ نصـوص القـانون 
   .كامه، وال يجوز لها إنشاء ضريبة أو إعفاء منهاوتطبيق أح

  )الفوائد المدينة(المعالجة الضريبية لتكلفة االقتراض  -٤
ن والئحتــه التنفيذيــة تســرى ن المعاملــة الضــريبية للفوائــد المدينــة الــواردة فــى القــانو أ يــرى الباحــث

كانت عن قروض عامة  أم، اً معين اً الفوائد المدينة، سواء كانت عن قروض تخص عقد جماليإعلى 
  :تخص شركة المقاوالت، ويوضح الباحث تفاصيل هذه المعاملة على النحو التالى

  ٢٠٠٥لعام  ٩١وفقا ألحكام القانون رقم  -أ
  )١(:يليعلى ما ) ٢٣(من المادة ) ١(نصت الفقرة 

  :واجبة الخصم على األخص، ما يأتياليعد من التكاليف والمصروفات     
غيـر العوائد القروض المستخدمة في النشاط أيـا كانـت قيمتهـا، وذلـك بعـد خصـم العوائـد الدائنـة  

   .الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانونا
  :علي ما يلى) ٥(والفقرة ) ٤(، الفقرة )٢٤(كما نصت المادة 

  :ال يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي
ـــى    - ـــد المســـدد عل ـــالعائ ـــدقـــروض فيمـــا يجـــاوز مثل ـــن ل البنـــك  ىي ســـعر االئتمـــان والخصـــم المعل

 .المركزي في بداية السنة الميالدية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية

عوائــد القــروض والــديون علــى اخــتالف أنواعهــا المدفوعــة ألشــخاص طبيعيــين غيــر خاضــعين    -
  .للضريبة أو معفيين منها

  :على) ٥٢(مادة ) ١(كما نصت الفقرة 
  :واجبة الخصم ما يأتيالال يعد من التكاليف 

القـانون  امن هـذ ٤٧المنصوص عليها في المادةالعوائد المدينة التي تدفعها األشخاص االعتبارية  -
على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثـال متوسـط حقـوق الملكيـة وفقـا 

وال يسـري هـذا الحكـم علـى البنـوك / طبقا لمعايير المحاسـبة المصـرية للقوائم المالية التي يتم إعدادها
   .التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير اطين وكذلك الشركات التي تباشر نشوشركات التأم

  :وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية -ب
   :حيث أفردت الالئحة ضمن أحكامها فيما يختص بفوائد القروض اآلتي   

  )١(:من الالئحة التنفيذية للقانون على) ٢٩(من المادة) ١(الفقرة نصت 
                                     

 .٢٠٠٨، المطابع األميرية، القاهرة، ٥٢ ٢٤ ،٢٣، المواد ٢٠٠٥لعام  ٩١وزارة المالية، قانون الضريبة العامة على الدخل رقم  -  ١
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مـن القـانون، كـل مـا يحصـل ) ٢٣(من المادة ) ١(يقصد بالعوائد الدائنة، في تطبيق حكم البند    
عليــه الممــول مــن مبــالغ مقابــل االســتثمار فــي القــروض والســلفيات والــديون أيــا كــان نوعهــا والســندات 

غيــــر الخاضــــعة للضــــريبة أو الع والتأمينــــات النقديــــة، وتخصــــم العوائــــد الدائنــــة ئــــوأذون الخزانــــة والودا
  .المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة في النشاط

  :من الالئحة على) ٣١(ونصت المادة 
) ٢٤(مــن المــادة ) ٤(يــتم احتســاب العائــد المســدد علــى القــروض، المنصــوص عليهــا فــي البنــد   

ينـاير أو أول  للـى أسـاس سـعر االئتمـان والخصـم المعلـن لـدي البنـك المركـزي فـي أو من القـانون، ع
  .في بداية السنة الميالدية مليوم ع

  :من الالئحة علي) ٣٢(كما تنص المادة 
من القانون ) ٢٤(من المادة ) ٥(ال تشمل عوائد القروض والديون، المنصوص عليها في البند   

   .تتاب عامعوائد السندات التي تطرح في اك
  :من الالئحة علي) ٥٨(ونصت المادة 

مـن القـانون، كـل مـا يتحملـه ) ٥٢(مـن المـادة ) ١(تشمل العوائد المدينة، في تطبيق حكـم البنـد 
ـــا كـــان نوعهـــا  ـــالغ مقابـــل مـــا يحصـــل عليـــه مـــن القـــروض والســـلفيات أي الشـــخص االعتبـــاري مـــن مب

صــورة مــن  يالبنــد، الســندات وأ احكــم هــذلقــروض والســلفيات فــي تطبيــق والســندات واألذون وتشــمل ا
  .صور التمويل بالدين من خالل أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير

ويقصد بحقوق الملكية في تطبيق حكم البند المشار إليه في الفقـرة السـابقة، رأس المـال المـدفوع   
يــتم ه رحلـة، علــى أنـكــل مـن االحتياطيـات واألربــاح المرحلـة ومخصـوما منــه الخسـائر الم يـهمضـافا إل

استبعاد فـروق إعـادة التقيـيم المرحلـة إلـى االحتياطيـات فـي حالـة عـدم خضـوعها للضـريبة وفـي حالـة 
وجــود خســائر مرحلــة فإنهــا تخصــم مــن األربــاح المرحلــة واالحتياطيــات فقــط، وتحســب النســبة علــى 

ســائر المرحلــة أســاس إجمــالي القــروض والســلفيات منســوبا إلــى بــاقي حقــوق الملكيــة بعــد خصــم الخ
  )٢(.وبحد أدني رأس المال المدفوع

  :من الالئحة على) ٥٩(و نصت المادة 
 ةمــن المــاد) ١(والبنــد  ٢٠٠٥لســنة  ٩١مــع مراعــاة أحكــام المــادتين الســابعة مــن القــانون رقــم   

   :وفقا للمعادلة اآلتيةمن القانون يحسب متوسط حقوق الملكية ) ٥٢(

                                                                                                           

المطابع األميرية، القاهرة، ، ٢٩، المادة ٢٠٠٥لعام  ٩١وزارة المالية، الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على الدخل رقم    -  ١
  .٣٥، ص ٢٠٠٨

المطابع ، ٥٩، ٥٨، ٣٢، ٣١، المواد ٢٠٠٥لعام  ٩١وزارة المالية، الالئحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على الدخل رقم    -  ٢
 .٣٧:٣٦، ص ٢٠٠٨األميرية، القاهرة، 
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  حقوق الملكية أخر السنة المالية+ المالية حقوق الملكية أول السنة        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

                                      ٢  
  

  :وفقا للمعادلة اآلتيةويحسب متوسط القروض والسلفيات، في تطبيق حكم المادة ذاتها، 

  خر المدةارصيد القروض والسلفيات + المدة  والسلفيات أولرصيد القروض         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

                                             ٢  
  

وذلـــك مـــع مراعـــاة اســـتبعاد القـــروض الحســـنة والقـــروض التـــي لهـــا عوائـــد غيـــر خاضـــعة للضـــريبة    
لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التي  طوالقروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد فق

حصل عليهـا الشـخص االعتبـاري عنـد مقارنـة نسـبة متوسـط القـروض والسـلفيات إلـى متوسـط حقـوق 
  .ملكية وفقا لحكم هذه المادةال
ن هناك عدة شروط يجب توافرها معًا فى عوائـد القـروض التـي تعتبـر مـن أيرى الباحث مما سبق  -

ـــــد القـــــروض شـــــام -و غيرهـــــاأســـــواء فـــــى شـــــركات المقـــــاوالت  -الخصـــــمواجبـــــة الالتكـــــاليف  لة عوائ
غيـر المخصصـة لعقـد معـين، وسـواء الو عوائد القروض العامة لشركة المقـاوالت أالمخصصة للعقد، 

تـم رسـملتها علـى األصـول خـالل فتـرات التكـوين واإلنشـاء، وفقـا للمعيـار  مكانت هذه العوائد جارية أأ
  :هي ، وهذه الشروط)تكلفة االقتراض( ١٤المحاسبي المصري رقم 

ـــم تســـتخدم القـــروض فـــي  -١ أن تكـــون العوائـــد عـــن قـــروض مســـتخدمة بالفعـــل فـــي النشـــاط، فـــإذا ل
  .واجبة الخصمالالنشاط فال تعتبر عوائدها من التكاليف   

أال تزيــد قيمــة العوائــد المســددة عــن ضــعف ســعر االئتمــان، والخصــم المعلــن مــن البنــك المركــزي  -٢
فـإذا زاد العائـد المسـدد عـن ذلـك فـال ) أول يـوم عمـل فـي بدايـة السـنة الميالديـة( في أول ينـاير   
  .جبة الخصمواالتعتبر الزيادة من التكاليف   

أن يخصـــم مـــن العوائـــد المدينـــة العوائـــد الدائنـــة التـــي تحصـــل عليهـــا المنشـــأة مـــن الغيـــر، ســـواء  -٣
 إذا تجــــاوزت العوائــــد المدينــــة مقــــدرمعفــــاة منهــــا قانونــــا، فــــ مخاضــــعة للضــــريبة أ كانــــت غيــــرأ  
وائـد المدينـة غيـر الخاضـعة للضـريبة أو المعافـاة منهـا قانونـا، فـإن الزيـادة فـي الع ةالعوائد الدائن  
  .واجبة الخصمالتعتبر من التكاليف   

ويقصــد بالعوائــد الدائنــة التــي تخصــم مــن العوائــد المدينــة للقــروض المســتخدمة فــي النشــاط، كــل 
مــا يحصــل عليــه الممــول مــن مبــالغ مقابــل االســتثمار فــي القــروض والســلفيات والــديون أيــا كــان   
عهـــا، والســـندات، وأذون الخزانـــة، والودائـــع والتأمينـــات النقديـــة، وذلـــك بشـــروط أن تكـــون تلـــك نو   
  .العوائد الدائنة غير خاضعة للضريبة أو معفاة منها  

أال تكـــون القـــروض والـــديون مدفوعـــة ألشـــخاص طبيعيـــين غيـــر خاضـــعين للضـــريبة أو معفيـــين  -٤
واجبـة الخصـم، فيمـا عـدا عوائـد السـندات التـي المنها، فإذا كانت كذلك فال تعتبر مـن التكـاليف   
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ــــو كانــــت مدفوعــــة التعتبــــر مــــن التكــــاليف  تطــــرح فــــي اكتتــــاب عــــام إذ   ــــة الخصــــم حتــــى ل واجب
  .ألشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها  

أال تزيــــد قيمــــة القــــروض والســــلفيات علــــى أربعــــة أمثــــال متوســــطة حقــــوق الملكيــــة، وفقــــا للقــــوائم  -٥
لية التي يـتم إعـدادها طبقـا لمعـايير المحاسـبة المصـرية، فـإذا زادت عـن ذلـك فـإن الزيـادة ال الما  
مـــن ) ٥٢(مـــن المـــادة ) ١(واجبـــة الخصـــم وذلـــك تطبيقـــا للبنـــد التعتبـــر عوائـــدها مـــن التكـــاليف   
 .)١(القانون  

  

  حساب القروض والسلفيات في أول وآخر المدة -٢
صـورة مـن صـور التمويـل  والسـلفيات والسـندات واألذون وأي يتضمن هذا البند جميع أنـواع القـروض

  .بالدين من خالل أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير
  :ويراعي استبعاد القروض التالية

  .القروض الحسنة، أي القروض التي تكون بال عوائد -
 .القروض التي لها عوائد غير خاضعة للضريبة -

 ).لحين انتهاء هذه الفترة( وائد القروض التي لها فترة سماح لسداد الع -

     حساب نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية -٣
من الالئحة التنفيذية للقانون عنـد إيجـاد العالقـة بـين القـروض والسـلفيات وحقـوق ) ٥٩(ذهبت المادة 

  :على النحو التاليالملكية بأخذ المتوسط الحسابي لكل منهما، وذلك 

  رصيد آخر المدة+ رصيد أول المدة          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= المتوسط الحسابي 

                  ٢  
  

  :على النحو التاليوعلى هذا األساس تحسب نسبة القروض والسلفيات إلى حقوق الملكية 

  متوسط القروض والسلفيات      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= النسبة 
  متوسط حقوق الملكية        

  
  
  
  
  

                                     

  .٣٣، ص ٢٠٠٨المطابع األميرية، القاهرة، ، ٢٦، المادة ٢٠٠٥لعام  ٩١وزارة المالية، قانون الضريبة العامة على الدخل رقم  -  ١
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  واجبة الخصمالحساب العوائد المدينة الواجب اعتبارها من التكاليف  -٤
إذا كانـت نسـبة متوســط القـروض والسـلفيات إلــى متوسـط حقــوق الملكيـة أقـل مــن النسـبة الــواردة 

، فــإن العوائــد المدينــة المدفوعــة )أمثــال ٤أمثــال أو  ٥أمثــال أو  ٦أمثــال أو  ٧ثــال أو أم ٨(بالقــانون 
  .وفقا لسنة المحاسبة -واجبة الخصمالبالكامل تعتبر من التكاليف 

أما إذا زادت نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية عن النسبة الواردة بالقانون 
   :م تحسب على النحو التاليواجبة الخصالفإن العوائد المدينة التي تعتبر من التكاليف 

  النسبة الواردة في القانون                                           
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ×     ـجمالي العوائد المدينة المدفوعةإ

  نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى حقوق الملكية                                     
  

  واجبة الخصم في حالة زيادة مثلى سعر االئتمانالحساب العوائد المدينة  -٥
الشـرط الخـاص بضـرورة عـدم زيـادة متوسـط حقـوق الملكيـة عـن عـدد معـين مـن وفي حالة ربط 

فـى  مع الشرط الخاص بضرورة عدم زيادة معدل العوائد عن مثلي معدل االئتمـان والخصـم، األمثال
  :)١(يلى  اكم حسبفإنها ت –خرى أى منشأة أشأنها شأن  –شركة المقاوالت 

المدفوعـــة   الفائدة = (وفي حدود مثلي معدل االئتمان والخصم . الفائدة المسموح بها كمصروف - ١
 ).الفعلي  معدل االقتراض / مثلي معدل االئتمان (× النسبية الفعلية / النسبة القانونية (× 
) = وتـــرد للوعـــاء(للزيـــادة عـــن مثلـــي معـــدل االئتمـــان والخصـــم  اً الفائـــدة التـــي ال تعتبـــر مصـــروف - ٢

معــدل  مـثال –معـدل الفائـدة الفعلـي (× ) ةالنسـبة الفعليـ/ النسـبة القانونيـة (× لفائـدة المدفوعـة ا(  
 ).معدل الفائدة الفعلي) / االئتمان  

) وتــرد للوعــاء(نتيجــة زيــادة النســبة الفعليــة عــن النســبة القانونيــة  اً الفائــدة التــي ال تعتبــر مصــروف - ٣
  ).النسبة الفعلية) / النسبة القانونية  –النسبة الفعلية (× الفائدة المدفوعة = (  

  اإلفصاح عن الفوائد المدينة باإلقرار الضريبي  -ج
ان يـــتم  -تلتـــزم شــركة المقـــاوالت بتقديمــه والتــي -قـــرارات للشــخص االعتبـــاريإ ٢٧ورد بــالنموذج    

  .باإلقرار)  ٢٠٩(اإلفصاح عن العوائد المدينة التي تضاف في اإلقرار الضريبي أمام بند 
، بمرفقــات اإلقــرار الضــريبي تفاصــيل حســاب الفوائــد المدينــة المعتــرف  ٤٠٥كمــا يوضــح جــدول رقــم 

   .وتحديد الجزء الذي يرد لوعاء الضريبة بها ضريبيا،
  

  :ويشير الباحث إلى وجود األثر الضريبي التالي 

                                     

 .٧٧شماوي، الفحص الضريبي، مرجع سابق، ص كامل السيد ع. د -  ١
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، نصـت علـى العوائـد المدينـة التـي  ٢٠٠٥لسنة  ٩١من القانون رقم ) ٥٢(مادة ) ١(أن الفقرة  •
والالئحـة ) أي المبـالغ المسـددة ( واجبـة الخصـم اليدفعها األشخاص االعتباريـة عنـد تحديـد التكـاليف 

مــن  )١(منهــا نصــت علــى أن تشــمل العوائــد المدينــة فــي تطبيــق حكــم البنــد ) ٥٨(التنفيذيــة بالمــادة 
مــن القــانون كــل مــا يتحملــه الشــخص االعتبــاري مــن مبــالغ مقابــل مــا يحصــل عليــه مــن ) ٥٢(المــادة 

ين جــدير بــالتطبيق يكــون االلتــزام ، وبالتــالي فــأي النصــ)لغ المســتحقةأي المبــا( القــروض والســلفيات 
  .بالنص القانوني بأنها عوائد القروض المدفوعة المسددة وليست المستحقة

  :معدومةالديون ال -٥
من أنهـا لـم تعـد قابلـة للتحصـيل بدرجـة  شركة المقاوالتالديون المعدومة هي الديون التي تحققت    

مغادرتـه الـبالد ، ومن العوامل التي تؤكـد ذلـك إفـالس المـدين فعـًال وٕاشـهاره اإلفـالس، %١٠٠مؤكدة 
مـن اإلفـالس أو وفـاة المـدين دون أن  وجود صـلح واٍقٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌◌ٍ . عدم وجود أموال لهمع 
  .الخ... ه تركَ  فيخل
، ومــن الناحيــة المحاســبية فعنــدما تتــوافر الشــروط المؤكــدة إلعــدام الــديون المســتحقة علــي العمــالء   

فـإن ، المعاملـة الضـريبية ولكـن مـن ناحيـة ،فإنها تعتبر مصروفًا ويحمل لقائمـة الـدخل فـي هـذه الفتـرة
يمكـن أن ، تجعـل مصـروفات الـديون المعدومـة المؤكـدة اً روطًا أكثر تشددع الضريبي وضع شو المشر 

  )١(. يؤجل خصمها إلي فترات ضريبية تالية
يسـمح بخصـم الـديون المعدومـة التـي قـام : "من القـانون علـي مـا يلـي) ٢٨(وفي هذا تنص المادة    

 مــدينأحــد المحاســبين المعتالممــول باســتبعادها مــن دفــاتر المنشــأة وحســاباتها إذا مــا تقــدم بتقريــر مــن 
  : والمراجعين يفيد توافر الشروط اآلتية نبجدول المحاسبي

 .المنشأة حسابات منتظمة ىلدأن يكون   - ١
 .أن يكون الدين مرتبطًا بنشاط المنشأة  - ٢
 .أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة  - ٣
 ١٨أن تكــون المنشــأة قــد اتخــذت إجــراءات جــادة الســتيفاء الــدين ولــم تــتمكن مــن تحصــيله بعــد   - ٤

  .شهرًا من تاريخ استحقاقه  

  :ويعتبر من اإلجراءات الجادة الستيفاء الدين ما يلي
 .الحصول علي أمر أداء في الحاالت التي يجوز فيها ذلك) أ(
  .ن بأداء قيمة الدينصدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدي) ب(
  .المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفالس المدين أو إبرامه صلحًا واقيًا من اإلفالس) ج(

                                     

 .٨٠شماوي، الفحص الضريبي، مرجع سابق، ص كامل السيد ع. د  -  ١
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ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فـي السـنة  جوٕاذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدرا
  ".التحصيل فيها تم التي

فـي ، يعـد مـن اإلجـراءات الجـادة السـتيفاء الـدين": من الالئحة علـي أنـه) ٣٦(كما تنص المادة 
إجـراء المـدين صـلحًا قضـائيًا واقيـًا مـن اإلفـالس ، من القانون) ٢٨(من المادة ) ٤(تطبيق حكم البند 

بنــاًء علــي طلــب المــدين لقاضــي التفليســة مــع جماعــة الــدائنين بشــرط موافقــة الــدائنين الحــائزين علــي 
 ١٧اقي من اإلفالس وفقـًا ألحكـام قـانون التجـارة الصـادر بالقـانون ويتم الصلح الو ، ثلثي قيمة الديون

  )١( ".١٩٩٩لسنة 
  :الضريبية يمكن تقسيم الديون المعدومة إلي نوعين هما المعاملة فمن ناحية ،علي ذلك وبناء   
  :ديون معدومة تتوافر فيها شروط الخصم كمصروف  -أ

  :وهذه الشروط هي
 .ودفاتر منتظمةأن تمسك المنشأة حسابات  - ١
 .أن تكون الديون المعدومة مرتبطة بنشاط المنشأة  - ٢
 .المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة جأن يكون قد سبق إدرا  - ٣
 .اتخاذ المنشأة إجراءات جادة الستيفاء الدين  - ٤
 ١٨أي أن يمـر  –شـهرًا مـن تـاريخ اسـتحقاق الـدين  ١٨بعد  –لم تتمكن المنشأة من تحصيله   - ٥

 .علي األقل من تاريخ استحقاق الدين شهراً   
أن تقـــدم المنشـــأة تقريـــرًا معتمـــدًا مـــن أحـــد المحاســـبين المقيـــدين بجـــدول المحاســـبين يفيـــد تـــوافر  - ٦

 الشروط السابقة  
  :كاآلتي) ٢٨(أخرى ضمنية يمكن استنتاجها من نص المادة  اً ان هناك شروط ويرى الباحث

 .الديون المعدومة في حسابات المدينين بالمنشأة أن يكون الممول قد قام باستبعاد وٕاقفال هذه •
عنــــد تحصـــيل هـــذه الـــديون المعدومــــة كلهـــا أو جـــزء منهـــا بــــإدراج  –مســـتقبًال  –قيـــام المنشـــأة  •

  .المحصل ضمن إيرادات المنشأة الخاضعة للضريبة في السنة التي تم فيها التحصيل  
  :ديون معدومة ال تتوافر فيها شروط الخصم كمصروف -ب

فإنهـــا ال تعتبـــر مـــن ، الشـــروط الســـابقة فـــي الـــديون المعدومـــة ال تتـــوافر بعـــض أو كـــل عنـــدما
  .واجبة الخصم وٕاذا حملت القائمة الدخل تضاف باإلقرار الضريبيالالمصروفات أو التكاليف 

  

                                     

  .٢٠٠٨، المطابع األميرية، القاهرة، ٣٦، ٢٨،المواد ٢٠٠٥لعام  ٩١وزارة المالية، قانون الضريبة العامة على الدخل رقم  -  ١
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  .قراراتإ) ٢٨(اإلفصاح في نموذج   -ج
اإلقـرار الضـريبي أمـام بنـد يتم اإلفصاح عن الديون المعدومة في ن أقرارات إ ٢٨ورد بالنموذج 

، بمرفقـــات ٤٠٦بـــاإلقرار، كمـــا يـــتم اإلفصـــاح عـــن تفاصـــيل الـــديون المعدومـــة بالجـــدول رقـــم ) ٢١٠(
   .وتحديد الجزء الذي يرد لوعاء الضريبة اإلقرار الضريبي

  :المخصصات -٦
مــــن المعــــروف محاســــبيًا أن المخصصــــات هــــي مبــــالغ تحجــــز أو تحمــــل علــــي إيــــرادات المنشــــأة    

وبالتــــالي ، وعلمواجهــــة خســــائر أو نقــــص مؤكــــد الحــــدوث أو محتمــــل الحــــدوث فــــي أصــــول المشــــر 
علــي اإليــرادات واألربــاح وتحســب بغــض النظــر عمــا إذا كانــت  اً تحميليــ ئــاً فالمخصصــات تعتبــر عب

  .وذلك عكس االحتياطيات، نتائج أعمال المنشأة ربحًا أو خسارة
وتوجـــد العديـــد مـــن المخصصـــات التـــي قـــد تكونهـــا شـــركة المقـــاوالت، مثـــل مخصـــص الـــديون 
المعدومة، ومخصص الضرائب، أضف الـى ذلـك بعـض المخصصـات التـي قـد يسـتلزم تكوينهـا وفقـا 

طويلــة األجــل، مثــل مخصــص األعمــال تحــت التنفيــذ، ومخصــص اللطبيعــة نشــاط عقــود المقــاوالت 
  . الضمان

واجــب الخصــم قــد اللضــريبية فيجــب أن يكــون المصــروف أو الخســارة أو العــبء أمــا مــن الناحيــة ا   
أو مكافـأة تـرك الخدمـة ، مثل إعدام الـدين فعـالً % (١٠٠حدث فعًال وأصبح محدد المبلغ بدرجة دقة 

  .لخإ...) ًا نهائيًا بدفع مبلغ معين والحكم في قضايا متنازع عليها حكم، استحقت أو دفعت فعالً 
ال يعـد مـن التكـاليف والمصـروفات : "من القانون علـي اآلتـي) ١(بند ) ٢٤(ادة الم تنصو ، هذا

  : واجبة الخصم ما يأتيال
   ٥٢، مادة ) ٢(فقرة 

  :يأتى واجبة الخصم ماالال يعد من التكاليف 
  تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختالف أنواعها، عدا ما يأتى التي المبالغ
لقواعـد إعـداد وتصـوير القـوائم  ابتكوينها وفقـ التي تلتزم البنوكمن مخصصات القروض % ٨٠

  .المركزي المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك
تكونهـــا  التـــيالمعاملـــة الضـــريبية لجميـــع المخصصـــات  أن فـــإن الباحـــث يـــرى فـــى ضـــوء ذلـــك،

بعــدم اعتبارهــا مــن المصــروفات، وال يســرى عليهــا  األساســيةشــركات المقــاوالت تســرى عليهــا القاعــدة 
   .البنوك وشركات التأمين فيمعاملة بعض المخصصات  فياالستثناء الوارد 

  : المعاملة الضريبية للمخصصات لشركات المقاوالت فيتبع الخطوات التالية ت وبالتالي
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 -نشــأة أخــرىى مشــأنها شــأن أ –فــي شــركة المقــاوالت  مبــالغ تكــوين وتغذيــة هــذه المخصصــات  -أ 
تضــاف بــاإلقرار  ،خــالل الفتــرةمثــل مخصــص ديــون معدومــة، مخصــص أعمــال غيــر منفــذة،   
  .الضريبي عن هذه الفترة  

المبــالغ  فــي شــركات المقــاوالت، وهــى المبــالغ المســتخدمة مــن هــذه المخصصــات خــالل الفتــرة   -ب 
 –أجلهــا المســتخدمة فعــًال مــن المخصصــات خــالل الفتــرة لمواجهــة األغــراض التــي كونــت مــن   
فإنهـــا تخصـــم بـــاإلقرار الضـــريبي فـــي تلـــك الفتـــرة  –وهـــو مقابلـــة المصـــروفات والخســـائر الفعليـــة   
ذلــــــك محاســــــبيًا بإقفــــــال ويــــــتم . (الشــــــروط الضــــــريبية لخصــــــمها طالمــــــا اســــــتوفت، الضــــــريبية  
 ).المصروف أو الخسارة الفعلية وتسويتها في حساب المخصصات  

فـــي شـــركات  ينتفـــي الغـــرض مـــن بعـــض المخصصـــاتعنـــدما : رد المخصصـــات خـــالل الفتـــرة  -ج 
وبالتــالي لــم يــتم اســتخدامها فــي الغــرض الــذي كونــت مــن أجلــه فإنهــا تــرد محاســبيًا ( المقــاوالت،  
نـه سـبق خضـوعها للضـريبة عنـد تكوينهـا أو إوحيـث ، )ائن كـإيراد بقائمـة الـدخلإلي الجانـب الـد  
وذلـــك ، الضـــريبية التـــي تـــم فيهـــا الـــردفإنهـــا تخصـــم فـــي اإلقـــرار الضـــريبي فـــي الفتـــرة ، تغـــذيتها  
 .منعًا لالزدواج الضريبي  

نه كان يمكن للمشرع الضريبي معاملة بعض المخصصات التـي تـرتبط بنشـاط أ رأى الباحثوفى    
نفــس المعاملــة الضــريبية للمخصصــات الفنيــة لشــركات  ذالعقــود مثــل مخصــص أعمــال تحــت التنفيــ
 .مصروفات بالكاملالتأمين، باعتماد هذه المخصصات ضمن ال

 . قراراتإ) ٢٨(اإلفصاح في نموذج   - د
  :يتم اإلفصاح عن المخصصات في اإلقرار الضريبي كما يلىنه أقرارات، إ ٢٨ورد بالنموذج 

تضـاف فـى (لى قائمة الـدخل أو الميزانيـة خـالل العـام اإلضافات على المخصصات والمحملة إ   -أ
  ).٢٠٧البند   
تخصــم فــي اإلقــرار (المســتخدم مــن المخصصــات خــالل العــام الــذي يتــوافر فيــه شــروط الخصــم  -ب

  ) .٣٠٦بند   
قــرارات إيضــاحات وجــداول تخــص حســاب المخصصــات المعتــرف بهــا إ ٢٨كمــا ورد بــالنموذج   - 

   .ضريبيا وتحديد الجزء الذي يرد لوعاء الضريبة
  :المدفوعة الجزاءات والغرامات والتعويضات -٧

منهـا التعهـد بـااللتزام  يتطلـب والـذيظـل نظـام العقـود،  فين شركات المقاوالت تتعامل نتيجة أل
غرامـــات و  جـــزاءات مـــن غيرهـــا مـــن الشـــركات لـــدفع عرضـــة أكثـــربالوفـــاء بمتطلبـــات محـــددة، فإنهـــا 

  .وتعويضات عند تنفيذ هذه المتطلبات
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ــــة الضــــريبية، تعامــــل و  ــــي تفــــرض المدفوعــــة  والغرامــــات والتعويضــــاتالجــــزاءات مــــن الناحي الت
علـــى مســـتوى شـــركة  أكانـــت مفروضـــة علـــى عقـــد معـــين، أمشـــركة المقـــاوالت ســـواء وتســـتحق علـــي 
) إهمـال وامـن تقصـير (كنتيجـة لمسـئوليته العقديـة   -ى منشأة أخـرىشأنها شأن أ –المقاوالت ككل 

طالمــا أنهــا تتعلــق  ،اإليــرادات ضــريبياً واجبــة الخصــم والتحميــل علــي المــن المصــروفات ، مــع الغيــر
بنشــاط المنشــأة وبــالطبع فــإن مبــالغ هــذه الجــزاءات والتعويضــات تقرهــا وتحــدد مبالغهــا العقــود المبرمــة 

ـــذلك تـــنص المـــادة "، )فـــي حـــاالت التراضـــي( ال يعـــد مـــن التكـــاليف والمصـــروفات ) ٩(بنـــد ) ٢٣(ول
  )١(:ا يأتيم، واجبة الخصم علي األخصال

  .الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية ):٩(بند 
واجبــة الخصــم مــا الال يعــد مــن التكــاليف والمصــروفات ) ٢بنــد(مــن القــانون ) ٢٤(كمــا تــنص المــادة 

  :يأتي
الممــول مــن غرامــات وعقوبــات ماليــة وتعويضــات بســبب ارتكابــه أو  ىمــا يقضــي بــه علــ ):٢(بنــد 

  ".عمديهأو جنحة  مسؤولية جنائية ارتكاب أحد تابعيه
  : تقسيم الجزاءات والتعويضات إلي نوعين للباحث يمكنفي ضوء ذلك 

  :التعويضات والغرامات نتيجة المسئولية العقدية والتى يسمح بخصمها ضمن المصروفات •
نتيجـة المنازعـة علـي صـفقة  اك المصروفات والتعويضات القضائية التي يحكم بهـومن أمثلة ذل
، المصروفات القضائية المرتبطـة بتتبـع الـديون علـي العمـالء الممـاطلين فـي السـداد، أو عملية معينة

أو التــي ، د المحــددة و والغرامــات التــي توقــع علــي المنشــأة نتيجــة إخاللهــا بتنفيــذ بنــود االتفــاق أو العقــ
أو عـــرض البضـــائع ، قـــع علـــي المنشـــأة بســـبب إشـــغاالت الطريـــق عنـــد تنفيـــذ عمليـــة مقاولـــة معينـــةتو 

تسبب فيها سـيارات الشـركة أو غرامـات عـدم تأو الغرامات عن اإلضرار التي ، بالتعدي علي الشوارع
ومكافحـة التلـوث ، استيفاء االشتراطات الصحية أو مخالفة إجراءات األمن المهنـي واألمـن الصـناعي

  :ويشترط لخصم هذا النوع من المصروفات ضرورة توافر الشروط التالية، البيئي
وبالتــــالي فــــإن الغرامــــات والتعويضــــات المتعلقــــة بالحصــــول علــــي األصــــول : إيراديــــةأن تكــــون   -أ 

 .تكلفة هذه األصول إلىالثابتة تضاف   
فات ومــــن ثــــم إذا كانــــت بســــبب التصــــر . أن تكــــون متعلقــــة بنشــــاط المنشــــأة الخاضــــع للضــــريبة  -ب 

 .أو بسبب نشاط غير خاضع للضريبة فال تخصم، الشخصية للممول أو العاملين لديه  
 .عمديهأال تكون مستحقة بسبب ارتكاب الممول أو أحد تابعيه جناية أو جنحة   -ج 
  .حتى إذا لم تكن قد دفعت بعد، قة فعًال خالل السنةأن تكون مستح  - د 

 
 

                                     

 .٨٦شماوي، الفحص الضريبي، مرجع سابق، ص كامل السيد ع.د  -  ١
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  :وتشملالتعويضات والغرامات التي ال يسمح بخصمها  •
هذه التعويضات والغرامـات  : تعويضات وغرامات تتعلق بمخالفات جنائية أولها صفة الشخصية   -أ

رتكـاب الممـول أو أحـد تابعيـه ألنهـا نتيجـة ال، ال تعتبر من المصروفات القابلـة للخصـم ضـريبياً 
المنشـأة أو تقع علـي الممـول شخصـيًا علـي الـرغم مـن ارتباطهـا بنشـاط ، ية أو جنحة عمديةجنا
  .حتى وٕان كانت من المصروفات أو الخسائر التي تحمل علي الدخل محاسبياً  –

وال تعتبـر مـن ، وقد تكون بسبب إحدى المخالفـات السـابقة، وهي عقوبة تبعية: عقوبة المصادرة   -ب
قبيــل التعويضــات ولكنهــا تأخــذ حكــم الغرامــات ذات الصــفة الشخصــية مثــل مصــادرة البضــائع 

  .خالفة التسعيرةواألموال عند م
الممول أو مستخدميه ألسباب غير متصـلة بمباشـرة  ىيضات والغرامات التي يحكم بها علالتعو    -ج

   .النشاط
  :اإلفصاح في اإلقرار الضريبي

معتمــــدة ضــــريبيا، والتــــي تتحملهــــا الشــــركة  وذلــــك اليــــتم ترحيــــل الغرامــــات والتعويضــــات الغيــــر 
  )١(.٢٠٨باإلضافة في اإلقرار الضريبي أمام بند 

  :المصروفات غير المؤيدة بالمستندات -٨
أو التســـويقي أو  )عمليـــات العقـــود( ســـواء فـــي النشـــاط اإلنتـــاجي، إن بعـــض بنـــود المصـــروفات  

ولكـن يوجـد ، قد يتعـذر الحصـول علـي مسـتندات خارجيـة تؤيـد هـذه المصـروفات التـي تنفـق، اإلداري
، مثــل مصــاريف االنتقــاالت الداخليــة، لهــا بــالطبع مســتندات داخليــة مؤيــدة لإلنفــاق والصــرف عليهــا

  .لخإ.... الدمغة واإلكراميات والبريد و 
واجبـة الخصــم الويشـترط فــي التكـاليف والمصــروفات "نون مـن القــا) ٢٢(وفـي هــذا تـنص المــادة   
  )٢( :ما يلي

 .أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة والزمة لمزاولة هذا النشاط - ١
وذلـــك فيمـــا عـــدا التكـــاليف والمصـــروفات التـــي لـــم يجـــر ، أن تكـــون حقيقيـــة ومؤيـــدة بالمســـتندات - ٢

 ".تها بمستنداتالعرف علي إثا  
روفات التـي لـم يجـر العـرف يقصـد بالتكـاليف والمصـ: "من الالئحة بأنـه) ٢٨(المادة كما تنص 

التكــــاليف ، مــــن القــــانون) ٢٢(مــــن المــــادة ) ٢(تهــــا بالمســــتندات فــــي تطبيــــق أحكــــام البنــــد ابعلــــي إث
                                     

 .٢٠٠٧،  وزارة المالية ، مصلحة الضرائب، القاهرة، ٢٠٨، بند ٢٨رقم نموذج اإلقرار الضريبي  -  ١

 .١٩، ص ٢٠٠٨ة، ، المطابع األميرية، القاهر ٢٢،المادة ٢٠٠٥لعام  ٩١وزارة المالية، قانون الضريبة العامة على الدخل رقم  -  ٢
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وتتـوافر بالنسـبة لهـا ، والمصروفات التـي يتعـذر فـي الغالـب نظـرًا لطبيعتهـا إثباتهـا بمسـتندات خارجيـة
  :ومنها، رف داخلية أو بيانات أسعارأذون ص

 .فات االنتقاالت الداخليةو مصر  - ١
 .مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعمالء المنشأة - ٢
 . فات النظافةو مصر  - ٣
 .الدمغات العادية والنقابية الالزمة لتسيير أعمال المنشأة - ٤
 .مصروفات الصيانة العادية - ٥
رية إذا كانــــت تســــتلزمها طبيعــــة المهنــــة أو الت اليوميــــة أو األســــبوعية أو الشــــهالجرائــــد والمجــــ - ٦

 .النشاط  
ويشــــترط أال تزيــــد المصــــروفات التــــي لــــم يجــــر العــــرف علــــي إثباتهــــا بمســــتندات بمــــا فــــي ذلــــك 

  ".فات العمومية واإلدارية المؤيدة بالمستنداتو من إجمالي المصر % ٧اإلكراميات علي 
والعموميـة بانهـا تلـك المصـروفات هذا، وقد عرفت تعليمات إعداد اإلقرار المصـروفات اإلداريـة 

  :مما يلى د استبعاد كلاإلدارية والعمومية الواردة بقائمة الدخل بع
  .هالكات األصول الثابتةإ -أ
  .المخصصات و االحتياطيات -ب
  .خسائر إعادة تقييم العمالت األجنبية -ج
  .خسائر بيع األوراق المالية-د
  .المتداولةخسائر ناتج تقييم االستثمارات -ه

ويعــد بنــد األجــور والمرتبــات الــوارد ضــمن المصــروفات العموميــة واإلداريــة مــن البنــود المؤيــدة 
  بالمستندات

أهميـة فـي شـركات المقـاوالت، حيـث  مؤيـدة بالمسـتندات لـهالن بند المصروفات الغيـر أ ويرى الباحث
  :اوالت مثلثباتها بمستندات في شركات المقعذر إن هناك بعض المصروفات التي يتإ
  .سمنت بواسطة محالت ال تقدم لهم فواتير بيع شراء الرمل والزلط والجبس واأل   -أ
  .مصاريف نقل المواد السابقة إلى موقع العمل بواسطة سيارات نقل خاصة بأفراد -ب
  . مصاريف الشيالة للمواد السابقة داخل موقع العمل بواسطة عمال اليومية  -ج

   .السابقة% ٧ن تعتمد ضريبيا فى حدود نسبة ال أيرى الباحث وهذه المصروفات 
  
  



 ٢٠٠٥لعام  ٩١المقاوالت طبقا للقانون رقم المعاملة الضريبية لعقود ونشاط : الفصل الثاني

 ١٣٦

  المبحث الثالث
  عقود اإلنشاء  ألرباح وخسائر المعاملة الضريبية

  ٢٠٠٥لعام  ٩١في القانون 
  :مقدمة
كيفيــة المعاملــة الضــريبية ألربــاح وخســائر عقــود اإلنشــاءات  ٢٠٠٥لســنة  ٩١حــدد القــانون رقــم   

يقوم الباحـث بدراسـة الخسـائر المحتملـة للعقـود طويلـة األجـل، والتسـوية في شركة المقاوالت، وسوف 
  :الخاصة ألرباح أو خسائر العقود طويلة األجل واإلفصاح عنها في اإلقرار الضريبي كما يلي

 )جل محددة القيمةطويلة األ(الخسائر المحتملة للعقود  -١
بــين محــددة القيمــة فــي تــاريخ معــين بــالفرق الجــل طويلــة األالتحســب الخســائر المحتملــة للعقــود 

 واإليــرادات – هزيــد مــن ايراداتــألتــي بــالطبع هــى وا –فــي ذلــك التــاريخ  هالتكــاليف التقديريــة للعقــد كلــ
  ).  القيمة التعاقدية(في ذلك التاريخ  هالتقديرية للعقد كل

ن المعالجة المحاسبية للخسائر المحتملة للعقـد فى الفصل األول، أأوضح الباحث وقد سبق أن 
قائمــة دخــل العقــد، وبالتــالي هــى إدراج هــذه الخســائر المتوقعــة عــن العقــد كلــه كمصــروف فــوري فــى 

  ).تانشاءعقود اإل( ٨لمعيار المحاسبة رقم  قائمة دخل الشركة، وفقا
حـة، ولكـن نمـاذج إعـداد و الالئأه الخسـائر لـم يتعـرض لهـا القـانون ولكن المعاملة الضريبية لهذ

  :ن هذه المعاملة الضريبية تكون كاالتىأت اإلقرار أوضح
  .نجاز فقطو اإلأتي تخص الفترة حسب نسبة اإلتمام اعتماد الخسائر المحتملة ال   -أ
يتم اإلفصاح عنها بـأن باقي الخسارة المحاسبية المحتملة، والتي حملت على قائمة دخل العقد،    -ب

  .في اإلقرار) ٢١٥(باإلقرار الضريبي بند  ترد وتضاف
، يــــتم عنــــد انتهــــاء تنفيــــذ العقــــد، فــــإن الخســــارة المحاســــبية المحتملــــة التــــي ســــبق ردهــــا بــــاإلقرار   -ج

   .في اإلقرار) ٣٠٨(تخصم باإلقرار الضريبي بند  اإلفصاح عنها بأن
جنيــه  ألــف ٢٠٠بلغــت  لتنفيــذه األولــىن الخســارة المحتملــة للعقــد فــى نهايــة الســنة فــإذا فــرض أ

ن حاســبية الــواردة بالمعيــار، وبفــرض أطبقــا للمعالجــة الم األولــىحملــت بالكامــل لقائمــة الــدخل للســنة 
  :، فإن ما يعتمد من هذه الخسارة ضريبيا يساوى%٤٠فى نهاية تلك السنة بلغت  اإلتمامنسبة 
٢٠٠ X ١٢٠يســاوى  األولــىللســنة  الضــريبي بــاإلقرارجنيــه، ومــا يــرد ويضــاف  ألــف ٨٠% = ٤٠ 
 العقــد يعــاد خصــم المبلــغ الســابق ردهفيهــا تنفيــذ  ينتهــيالتــى  األخيــرةوفــى نهايــة الســنة . جنيــه ألــف

  .  أخرىمرة  جنيه ألف ١٢٠وهو  لإلقرار
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  )جل محددة القيمةطويلة األ(رباح وخسائر العقد أمعاملة وتسوية  -٢
و خســـائر خـــالل أ أربـــاحمحـــددة القيمـــة، مـــن الو  األجـــلطويلـــة الالعقـــود  أعمـــالنظـــرا الن نتـــائج 

، وتخضـع هـذه تقـديري أسـاستحـدد علـى  تنفيـذهلالنتهـاء مـن  األخيرةسنوات تنفيذ العقد، وقبل السنة 
فــي كــل فتــرة مــن فتــرات التنفيــذ للضــريبة، ضــمن وعــاء ) و تخصــم الخســارة المقــدرةأ(المقــدرة  ربــاحاأل

  .الضريبة لشركة المقاوالت
و خسائره الفعلية عن أ أرباحهتتضح  – األخيرةفي السنة  –وعندما يتم االنتهاء من تنفيذ العقد 

مقدرة في السنوات ال خسائرهو أ أرباحه بالكامل، والتي غالبا ما تختلف عن مجموع صافى تنفيذهمدة 
المقـدرة ) الخسـائر( ربـاحاألتعـديل وتسـوية  األمـر، لـذلك يتطلـب تنفيـذهاالنتهاء من  ةالسابقة على سن

تسـوية  وبالتـاليالفعليـة، ) خسـائرهو أ(العقـد  أربـاححتى تتفق مـع  لتنفيذهللعقد خالل السنوات السابقة 
  .و الخسائر الفعليةأ رباحاألالضريبة وفقا لهذه 

حيـث يمكـن  .أعمالـهفيهـا تنفيـذ العقـد، ونتـائج  ينتهـيوتتم هذه التسوية في الفترة الضريبية التى 
  :و خسارة كمتمم من خالل العالقة التاليةأمن ربح  األخيرةهذه الفترة  أعمالنتائج  استنتاج

ربـاح مجمـوع صـافى األ –الفعليـة للعقـد كلـه ) خسـارة(صافى الـربح = الفترة النهائية ) خسارة(  )ربح(
   .)المقدرة للعقد في السنوات السابقة) خسارة(

شـركة المقـاوالت،  أربـاحربحا فعليـا فانـه يخضـع للضـريبة ضـمن  األخيرةجة الفترة يكانت نت فإذا
وال تحتـاج  –سـبق ان خضـعت للضـريبة  –فعلية  أرباحرباح المقدرة للسنوات السابقة الى وتتحول األ

  .و تعديل ألى تسوية إ
الفتــرة وبــاقى الخســارة  أربــاحنهــا تســوى مــع إخســارة فعليــة، ف األخيــرةمــا اذا كانــت نتيجــة الفتــرة أ
ربـــاح المقـــدرة للســـنوات الســـابقة وتســـترد وفـــى حـــدود صـــافى األ ،لـــى الخلـــف لكـــى تســـوى مـــعإترحـــل 

  .الضريبة عنها
 ٢٧وكذلك المادة رقم  ٢٠٠٥لعام  ٩١من قانون الضرائب رقم  ٢١نصت المادة رقم لذلك فقد 

طويلــة ال لعقــودا وخســائر أربــاحســوية وت مــن الالئحــة التنفيذيــة للقــانون ذاتــه علــى المعاملــة الضــريبية
  : كما يليمحددة القيمة الجل األ
  :)١( ٢٠٠٥لسنة  ٩١من قانون الضرائب رقم  ٢١المادة  -

يتحــدد صــافي الــربح الضــريبي للمنشــأة عــن جميــع مــا تــرتبط بــه مــن عقــود طويلــة األجــل علــى 
  . أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خالل الفترة الضريبية

                                     

  .٢١:،ص٢٠٠٨المطابع األميرية،القاهرة،  ، وزارة المالية،) ٢١(،المادة٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم    )١(
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نسبة ما تم تنفيـذ مـن كـل عقـد علـى أسـاس التكلفـة الفعليـة لألعمـال التـي تـم تنفيـذها فـي  وتحدد   -
  .نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة

 .ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له   - 
ســبة مــن الــربح المقــدر وفقــًا للفقــرة الســابقة ويحــدد الــربح المقــدر للعقــد خــالل كــل فتــرة ضــريبية بن   -

 .تعادل نسبة ما تم تنفيذه خالل الفترة الضريبية
وعلــى أن يــتم تســوية ربــح العقــد فــي نهايــة الفتــرة الضــريبة التــي انتهــي فيهــا تنفيــذه علــى أســاس     -

 .إيراداته الفعلية مخصومًا منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح
، تخصـم هـذه الخسـارة ةختتم حساب الفترة الضريبية التـي انتهـي خاللهـا تنفيـذ العقـد بخسـار افإذا 

من أربـاح الفتـرة أو الفتـرات الضـريبية السـابقة المحـدد تنفيـذ العقـد خاللهـا وبمـا ال يجـاوز أربـاح العقـد 
  . خالل تلك الفترة

ــادة منهــا، فــإذا  همــا ســددويــتم إعــادة حســاب الضــريبة علــى هــذا األســاس ويســترد الممــول  بالزي
لســابقة، يــتم توصــيل بــاقي تجــاوزت الخســارة الناشــئة عــن تنفيــذ العقــد الحــدود المشــار إليهــا فــي الفتــرة ا

  . من هذا القانون ٢٩لي السنوات التالية طبقًا ألحكام المادة إالخسائر 
   )١(من الالئحة التنفيذية ٢٧المادة  -

مــن القــانون علـــى جميــع مـــا تــرتبط بـــه ٢١يحــدد صــافي الـــربح الخاضــع للضـــريبة طبقــًا للمـــادة 
  :ة من عقود طويلة األجل وذلك وفقا للخطوات التاليةأالمنش

الضــريبية   يتم تحديد نسبة اإلنجاز على أساس التكلفة الفعلية لألعمال المنفذة حتى نهاية الفترة  - ١
الســــــنة عنــــــد تغييــــــر   إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد على أن يراعي إعادة حساب هذه  ةمنسوب

  .هذه التكاليف
الفــرق بــين قيمــة العقــد والتكــاليف المقــدرة  أســاسيــتم تحديــد إجمــالي األربــاح المقــدرة للعقــد علــى  - ٢

 .له على أن يراعي إعادة احتساب إجمالي األرباح المقدرة عند تغير قيمة العقد  
إجمـــالي األربـــاح المقـــدرة  أســـاستم تحديـــد الـــربح المقـــدر للعقـــد خـــالل كـــل فتـــرة ضـــريبية علـــى يـــ - ٣

 .١في نسبة اإلنجاز المحددة بالبند مضروبةللعقد بالكامل   
وفـــي نهايـــة العقـــد يـــتم تحديـــد صـــافي الـــربح أو الخســـارة الفعليـــة للعقـــد علـــى أســـاس التكـــاليف 

  .مطروحة منها اإليرادات الفعلية
حســـاب العقـــد فـــي الفتـــرة الضـــريبية التـــي انتهـــي خاللهـــا تنفيـــذ بخســـارة تخصـــم هـــذه  فـــإذا اختـــتم

أربـاح الفتـرة يخصـم رصـيد الخسـارة مـن الفتـرات الضـريبية  ا لـم تكـفالخسارة من أرباح الفتـرة أوًال فـإذ
                                     

، ص ٢٠٠٨المطابع األميرية،القاهرة،  ، وزارة المالية،)٢٧(،المادة٢٠٠٥لعام  ٩١دخل رقم الالئحة التنفيذية لقانون الضرائب على ال )١(
٢٣.  
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رات السابقة المحددة لتنفيذ العقد خاللها وبما ال يجاوز األرباح المقدرة والمصرح عنها خالل تلـك الفتـ
  . الضريبية السابقة ولكل عقد على حدة 

، ويسترد الممـول مـا سـبق أن سـدده بالزيـادة منهـا األساسوتتم إعادة حساب الضريبة على هذا 
فـــإذا تجـــاوزت الخســـارة الناشـــئة عـــن تنفيـــذ العقـــد األربـــاح المقـــدرة وخـــالل الفتـــرة أو الفتـــرات الضـــريبية 

خمـس سـنوات إعمـاًال لحكـم  أقصـىى السنوات التالية وبحد السابقة للعقد، يتم ترحيل باقي الخسارة إل
  . من القانون  ٢٩المادة 

  :تىلة الضريبية ألرباح وخسائر عقود المقاوالت كاألويمكن بطريقة أخرى عرض المعام
  أرباح عقود المقاوالت -أ

ــ مــن الالئحــة التنفيذيــة ٢٧مــن القــانون والمــادة  ٢١المــادة يتضــح مــن نــص  ن قــام الباحــث ياللت
قــد جاءتــا لتضــعا أســس تحديــد صــافى الــربح الضــريبي عــن بــالتعرض لهمــا فــي هــذا الفصــل، أنهمــا 

طويلة األجل سواء في نهايـة فتـرة العقـد أو خـالل كـل سـنة أو فتـرة ضـريبية مـن فتـرات تنفيـذ الالعقود 
ع مــا يقابلهــا مــن فقــرات ســنتناولها بالشــرح مــ ٦مــن القــانون فــي  ٢١هــذه العقــود ، وقــد جــاءت المــادة 

التــي بينــت المقصــود بــالعقود  ٢١مــن أحكــام الفقــرة األخيــرة مــن المــادة امــن الالئحــة بــدًء  ٢٧المــادة 
   :طويلة األجل كما يلى

  

مـن القـانون أسـاس تحديـد الـربح الضـريبي عـن كـل  ٢١توضح الفقرة األولى مـن المـادة : ١/  ٢١م 
  )١(٠نفيذه من كل عقدفترة ضريبية من هذه العقود، وهو نسبة ما تم ت

مـــن القـــانون كيفيـــة حســـاب هـــذه النســـبة وذلـــك  ٢١وأوضـــحت الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  :٢/  ٢١م 
بنسبة التكلفة الفعلية لألعمال المنفذة خـالل الفتـرة الضـريبية إلـى إجمـالى التكـاليف المقـدرة للعقـد وقـد 

نـد من الالئحة على مراعاة إعادة حساب هذه النسبة ع ٢٧من الفقرة األولى من المادة  ١نص البند 
  تغيير هذه التكاليف 

مــن القــانون أن الــربح المقــدر للعقــد يحســب بــالفرق بــين  ٢١بينــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة  :٣/  ٢١
مـــن  ٢٧مـــن الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة  ٢قيمتـــه وٕاجمـــالي التكـــاليف المقـــدرة لـــه ، كمـــا يقضـــى البنـــد 

   .غيير قيمة العقدالالئحة بمراعاة إعادة احتساب إجمالى األرباح المقدرة عند ت

مـن الفقـرة األولـى مـن المـادة  ٣من القانون والبنـد  ٢١أوضحت الفقرة الرابعة من المادة  :٤/  ٢١م 
من الالئحة كيفية حسـاب الـربح المقـدر خـالل كـل فتـرة ضـريبية حيـث قـررت أن يـتم ذلـك بنسـبة  ٢٧

  .انجازه خالل هذه الفترة من الربح المقدر وفقًا للفقرة الثالثة تعادل نسبة ما تم تنفيذه أو

                                     

  .٢٠٠٨ميرية، القاهرة، والئحتة التنفيذية، المطابع اال ٢٠٠٥لعام  ٩١وزارة المالية، قانون الضرائب على الدخل رقم  -  ١
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 ١٤٠

من الالئحـة بعـد  ٢٧من القانون والفقرة الثانية من المادة  ٢١بينت الفقرة الرابعة من المادة قد و 
ذلك أنه بعد حساب الربح المقدر للعقد خالل كل فترة ضريبية باألسـس السـابق إيضـاحها يـتم تسـوية 

تنفيــذ العقــد خاللهــا ، وذلــك علــى أســاس إيراداتــه ربــح العقــد فــى نهايــة الفتــرة الضــريبية  التــى انتهــى 
الفعلية مخصومًا منها التكاليف الفعلية بعد خصم ما سبق تقـديره مـن أربـاح خـالل الفتـرات الضـريبية 

   ).ىبشرط أن تكون هي األكبر (السابقة 
  خسائر عقود المقاوالت -ب
 ٢٧الثالثــة والرابعــة مــن المــادة  مــن القــانون والفقــرة ٢١بينــت الفقــرة الخامســة مــن المــادة  :٥/  ٢١م 

مــن الالئحــة كيفيــة معالجــة الخســارة التــي قــد تتحقــق فــي نهايــة فتــرة تنفيــذ العقــد ، وذلــك بخصــم هــذه 
الخسارة من أرباح الفترة أوال، ثم إذا لم تكف تخصم من األربـاح المقـدرة للعقـد خـالل الفتـرات السـابقة 

العقــد خــالل تلــك الفتــرات ، حيــث يــتم إعــادة حســاب وبمــا ال يجــاوز أربــاح ) ترحيــل الخســارة للخلــف(
   .الضريبة على هذا األساس واسترداد الممول لما يكون قد سدده من ضرائب بالزيادة 

مـن القـانون وكـذلك الفقـرة الثالثـة والرابعـة مـن المـادة  ٢١بينت الفقرة السادسة من المادة  :٦/  ٢١م 
طويلــة األجــل بعــد خصــم اللناتجــة عــن تنفيــذ العقــود مــن الالئحــة كيفيــة معالجــة بــاقي الخســائر ا ٢٧

إجمــالي خســارة العقــد مــن األربــاح المقــدرة خــالل فتــرات تنفيــذه حيــث قــررت أنــه يــتم ترحيــل بــاقى هــذه 
ــًا ألحكــام المــادة  مــن القــانون والتــي تقضــى بترحيــل الخســائر  ٢٩الخســائر إلــى الســنوات التاليــة طبق

  ) .ترحيل الخسارة لإلمام(حتى السنة الخامسة المحققة إلى أرباح السنوات التالية و 
 ٢٧مـن القـانون، والمـادة  ٢١أن المشـرع الضـريبي اسـتحدث فـى المـادة  يـرى الباحـث مما سبق

، )و غيرهـاأسـواء عقـود مقـاوالت (طويلـة األجـل المن الالئحة التنفيذية معاملة ضـريبية مميـزة للعقـود 
عمــا يتبــع فــى األنشــطة التجاريــة  -تتضــمن تحديــد ربــح العقــد والتعامــل مــع خســائره بصــورة مختلفــة

لـى عـدة إالعقـود، وامتـداد فتـرة تنفيـذها وبشـكل يتـواءم مـع طبيعـة هـذه  -والصناعية والخدميـة األخـرى
ـــ ى نهايـــة فتـــرة ال فـــإن تحديـــد نتـــائج أعمالهـــا الحقيقيـــة حيـــث ال يمكـــ -جـــلاأل ةفتـــرات ضـــريبية طويل

   .تنفيذها
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 ١٤١

  : وخالصة هذة المعاملة من وجهة نظر الباحث كاالتى
  :فى كل فترة ضريبية خالل فترات تنفيذه ) خسائر العقد(تحديد أرباح أو  -١

، )االنجـاز(نسـبة اإلتمـام  X) كلـه(جمالى الربح المقدر للعقد إ= خسارة العقد عن الفترة  ربح أو
جمــالى التكــاليف إ –جمــالى القيمــة التعاقديــة المقــدرة للعقــد إ= المقــدر للعقــد اجمــالى الــربح (ن حيــث أ

  ).المقدرة للعقد
  :تىكما تحسب نسبة اإلتمام كاأل 

  ).جمالى التكاليف المقدرة للعقد كلهإ/ فيذها حتى تاريخه عمال التي تم تنالتكلفة الفعلية لأل(
  :خالل فترات تنفيذهالعقد فى كل فترة ضريبية ) و خسارةأ(معاملة ربح  -٢

مــع بــاقي ) و يخصــمأ(يخضــع للضــريبة ) أو الخســارة(بية إن الــربح المقــدر فــي كــل فتــرة ضــري
  .أرباح العقود األخرى على مستوى المنشأة

   :فى السنة الضريبية التي ينتهي فيها تنفيذ العقد -٣
  :تىالعقد فعليا من خالل األ) أو خسائر(يتم تسوية أرباح 

  ).التكاليف الفعلية –اإليرادات الفعلية =(للعقد ) الكلية(تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية  -أ
المقــــدرة للســــنوات  األربــــاحإذا كانــــت النتيجــــة الفعليــــة صــــافى ربــــح يزيــــد عــــن مجمــــوع صــــافى  -ب

ربــاح الفعليــة ، والبــاقى هــو األربــاح المقــدرة للعقــد فــي الســنوات الســابقةالســابقة، يســتبعد منــه األ  
  :أو. للفترة األخيرة والتى تخضع للضريبة  

المقـــدرة فــى الســـنوات  األربــاحإذا كانــت النتيجــة الفعليـــة صــافى ربــح يقـــل عــن مجمـــوع صــافى  -ج 
  :تى، و يتم تسويتها كاألاألخيرةن الفرق يمثل خسارة الفترة السابقة فإ  
  ى خالل نفس الفترة الضريبية على تخصم هذه الخسارة الضريبية أوال من أرباح العقود األخر

  ).المقاصة مع أرباح العقود األخرى(مستوى المنشأة 
  باقي الخسارة ترحل إلى الخلف للخصم من أرباح العقد التـي تحققـت خـالل السـنوات السـابقة

المقصــــود بالترحيــــل للخلــــف اســــترداد المنشــــأة للضــــريبة الســــابق ( –وخضــــعت للضــــريبة  –
  ).سدادها على أرباح العقد التي خضعت للضريبة من السنوات السابقة

  ترحل إلى األمام للخصم من أرباح السنوات التالية) ن وجدتإ(باقي الخسارة.   

  :اإلفصاح في اإلقرار الضريبي عن أرباح وخسائر العقود -٣
وٕارباحــه المقــدرة وكــذلك الخســائر المحتملــة للعقــد والمحملــة  عــن تكــاليف العقــد وٕايراداتــه اإلفصــاحيــتم 

   .اإلقرار الضريبيمرفقات ب ٨٠١ال تخص الفترة الضريبية بالجدول رقم  والتيبقائمة الدخل، 
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 ١٤٢

الجــدول  فــيمــام لأل أوعــن معاملــة خســائر العقــود المنتهيــة بالترحيــل للخلــف كمــا يــتم اإلفصــاح 
   .الضريبي مرفقات اإلقرارب ٨٠٢رقم 

  :تىالباحث األ  ويالحظ
طويلــة األجــل علــى خــالف مــا ورد بمعيــار الأحكــام القــانون والالئحــة وســعت مــن مفهــوم العقــود   -أ 

  .)١(عقود اإلنشاء) ٨(المحاسبة المصري رقم   
أحكـــام القـــانون ســـمحت بترحيـــل خســـائر العقـــود للخلـــف ولألمـــام خروجـــا علـــى مبـــدأ اســـتقالل   -ب 

 .الضريبيةالسنوات   
األجــــل خــــالل الفتــــرات  يــــلطو اللــــم تــــراع هــــذه األحكــــام األثــــر التجميعــــي لمراحــــل تنفيــــذ العقــــد   -ج 

على االنتهاء مـن تنفيـذه، حيـث تعاملـت مـع كـل فتـرة ضـريبية علـى حـده عنـد  ةالضريبية السابق  
 .حساب نسبة اإلتمام، ومن ثم تقدير اإليرادات الخاصة بالفترة الضريبية  

الضــريبي لبنــود التكلفــة خــالل الفتــرات الضــريبية قبــل انتهــاء تنفيــذ العقــد عــدم جــدوى الفحــص   - د 
  .النعدام تأثيرها على تحديد الناتج النهائي لتنفيذ العقد  

  :إلى وجود مجموعة من اآلثار الضريبية تتمثل فيما يلىويشير الباحث  
محـددة القيمـة فتكـون الغيـر الطويلـة األجـل الد و القانون والالئحة لـم يحـددا معالجـة ضـريبية للعقـ  -أ 

   .عقود اإلنشاء) ٨(المعاملة وفقا ألحكام معيار المحاسبة المصري رقم   
الممــول يحتــاج إلــى إمســاك كشــوف وســجالت إحصــائية ضــريبية لمتابعــة التســويات الضــريبية   -ب 

   .اً إضافي اً دفتري ئاً با تتم خارج الدفاتر مما يمثل عبللعقود طويلة األجل، والتي غال  

   .خسائر العقود و رباحأو العالقة بين ربح الشركة الخاضع للضريبة  -٤
   :الضريبة وعاء فى الداخلة المقاوالتأرباح شركة  ٤/١

ومـن ضـمنها شـركة  -ى شـركة تجاريـة أو صـناعية علـى أن أربـاح أ مـن القـانون ١٧تنص المادة 
  )٢(:تشمل ما يلي -ى شركة أخرىأشأنها شأن  -المقاوالت 

 اسـتغالل عـن النـاتج اإليـراد أي والصـناعية، التجاريـة العمليـات جميـع مـن النـاتج اإليـراد - ١
 بإجمـالي يسـمى مـا وهـو اإليـراد بهـذا المتعلقـة التكـاليف منـه مخصوًما للمنشأة األصلي النشاط  
 أو   عرضية أو فرعية أخرى إيرادات ىأ عن الناتجة األرباح إليها مضاًفا ، االستغالل أرباح  
 .المنشأة بنشاط خاصة ثانوية

   .الرأسمالية األرباح أو المنشأة أصول بيع عن الناتجة األرباح - ٢

                                     

، مؤتمر ٢٠٠٥لسنة  ٩١محمد محمود النفراوي، الفحص الضريبي في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون ضريبة الدخل . أ )١(
  .١٠، ص ٢٠٠٧ضريبي كلية التجارة جامعة عين شمس، دار الضيافة، ديسمبر 

 .٨، ص ٢٠٠٨، وزارة المالية، المطابع األميرية،القاهرة، ) ١٧(،المادة٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم   )١(
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 ١٤٣

   .األصول من أصل أى على االستيالء أو الهالك بسبب التعويضات عن الناتجة األرباح - ٣
 البنود هذه جميع تشمل -ى شركة أخرىأشأنها شأن  -شركة المقاوالت  أرباح فإن ذلك وعلى

  . الضريبية الفترة خالل منها تحقق ما بحسب بعضها أو
  )١(:يلى ما على القانون من  ٢٢  المادة تنصكما 

 للضـريبة الخاضع  -ى شركة أخرىأشأنها شأن  –في شركة المقاوالت  األرباح صافى يتحدد
 بعـد الخاصـة بالشـركة، والناتجـة عـن إيـرادات العقـود الخاصـة بالشـركة الـربح أسـاس إجمـالي علـى
الخاصـة بـالعقود، والتكـاليف والمصـروفات العامـة للشـركة ككـل  المصـروفاتو  التكـاليف جميـع خصـم

 . للوصول إلى صافى اإليراد من هذه العقود

  خسائر شركات المقاوالت ٤/٢
 إجمالى أساس على يتحدد األرباح صافى أن -السابق ذكرها -من القانون ٢٢طبقا لنص المادة    

 وبينـت األربـاح هـذه لتحقيـق الالزمـة والمصـروفات التكاليف جميع خصم بعد إيضاحه السابق الربح
  :يلى كما وهى والمصروفات التكاليف هذه خصم شروط

ى شـركة أشـأنها شـأن  -عي لشـركة المقـاوالت الصـنا أو التجـاري بالنشـاط مرتبطـة تكـون أن - ١
  .النشاط هذا لمزاولة والزمة -أخرى  

 يجـر لـم التـى والمصـروفات التكـاليف عـدا فيمـا وذلـك بالمسـتندات، ومؤيـدة حقيقيـة تكـون أن - ٢
جمــالى المصــروفات العموميــة مــن إ% ٧، فتكــون فــى حــدود بمســتندات إثباتهــا علــى العــرف  
 ". واإلدارية لشركة المقاوالت  

) الخســـارة(وعنـــد حســـاب الخســـائر فـــى شـــركة المقـــاوالت، فإنـــه يـــتم المقارنـــة بـــين صـــافى الـــربح 
ن المصـروفات إحيـث (مـة للشـركة جمالى المصـروفات العاإمن قيمة العقود السابق حسابها،  الناتجة

ة فـى شـركة المقــاوالت ، وهـذه المصـروفات العامــ)الخاصـة بـالعقود قـد تــم تحميلهـا مسـبقا علــى العقـود
  :تىتتمثل فى األ

  .اإليجارات الخاصة بالمباني اإلدارية والمخازن الخاصة بالشركة ككل -١
  .مرتبات اإلدارة العامة للشركة، ومرتبات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة -٢
  .فات الضيافة واالنتقال للشركةو مصاريف الدعاية واإلعالن للشركة، ومصر  -٣
  :التالية االهالكاتمصاريف  -٤

 .إهالك المباني اإلدارية -
                                     

 .١٩، ص ٢٠٠٨، وزارة المالية، المطابع األميرية،القاهرة، ) ٢٢(،المادة٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم  -  ٢
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 .إهالك المخازن المملوكة للشركة -
 .د محددةاً هالك اآلالت والمعدات التي ال تخص عقو إ -

  .مصاريف استئجار المعدات للشركة -٥
ومعاملـــة الوعــاء الضـــريبي  وطبقــا للمعاملــة الضـــريبية لخســائر شـــركة المقــاوالت، فإنــه يـــتم تحديــد   

  :وفقا للخطوات التالية للشركة
تحديــد الوعــاء الضــريبي لشــركة المقــاوالت، والــذي يمثــل نتيجــة كــل عقــد مــن عقــود المقــاوالت،    -١

فيــذ بنســبة و العقــود تحــت التنأة األجــل والمنتهيــة خــالل الفتــرة، قصــير اللــة األجــل او طويالســواء 
هــو نــاتج المقاصــة بــين الــربح ) خســارة/ ربــح (جمــالى مــن تلــك العقــود تمــام محــددة، ويكــون اإلإ

ـــــود، مضـــــافا  ـــــرادات إليهـــــاوالخســـــارة لهـــــذه العق ـــــاوالت  األخـــــرىوالمصـــــروفات  اإلي لشـــــركة المق
  .والتعديالت الضريبية المختلفة والتي تمت عليها

 :ذا كانت نتيجة تحديد الوعاء الضريبي لشركة المقاوالتإ   -٢

  .يخضع للضريبة وتسدد عنه فإنه: اً ضريبي اً ربح -أ

مـام لمـدة خمـس سـنوات متتاليـة تطبيقـا لـنص المـادة فإن هذه الخسارة ترحل لأل :خسارة ضريبية -ب
ربــاح الفتــرة، أالعقــود التــى لــم تغــط بالمقاصــة مــع خســائر  بــاقين أمــع مالحظــة  –مــن القــانون  ٢٩

بة عنهـا، والبـاقى رباح المقـدرة فـي السـنوات السـابقة ويسـترد الممـول الضـرياألترحل للخلف في حدود 
  . مام لمدة خمس سنوات متتالية مع خسائر شركة المقاوالت ككلان وجد يرحل لأل
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  المبحث الرابع
ومدى تطابقه مع قواعد القانون ) س(تقرير الفحص للحالة العملية للشركة 

  الضريبي وٕاجراءات الفحص

اإلطالع على عينة من تقـارير الفحـص الضـريبي للشـركة اتضـح للباحـث أن التقريـر  من خالل
  :يركز على الجوانب اآلتية

  .مدى انتظام الدفاتر  -أ 
  .مدى توافر المستندات المؤيدة لعمليات الصرف  -ب
ــًا ألحكــمــدى التــزام   -ج  ام الشــركة بتطبيــق القواعــد القانونيــة لتحديــد أربــاح العقــود طويلــة األجــل وفق

  .من الالئحة التنفيذية ٢٧من القانون والمادة  ٢١المادة 
مــدى وفــاء الشــركة بالتزاماتهــا الضــريبية علــى مرتبــات العــاملين وضــريبة المبيعــات، وضــرائب   -د 

  .الدولة، والضرائب المخصومة من الغير تحت حساب الضريبة
لمعــد لــذلك ومــدى اســتيفاء المنشــأة مــدى التــزام المنشــأة بإعــداد اإلقــرار الضــريبي وفقــًا للنمــوذج ا  -هـ

  .بجوانب هذا اإلقرار
 مــدى معقوليــة أرقــام المقارنــة وعــدم وجــود اختالفــات جوهريــة بــين قــيم اإليــرادات والمصــروفات  -و 

  .للفترة الضريبية محل الفحص الضريبي والفترات السابقة
اإلشـارة إليهـا فـي تقـارير يركز الفاحص الضريبي على مدى قيام الشركة بمعالجة مشـاكل سـبق   -ز 

  .فحص سابقة
قيـــام الفـــاحص الضـــريبي بالمقارنـــة بـــين قـــيم متحصـــالته مـــن العقـــود طويلـــة األجـــل والضـــرائب   -ح 

  .المخصومة على الشركة من واقع بيانات إدارة النماذج
 مدى االختالف أو االتفاق بين قيم اإليرادات المفصح عنها بقائمة الـدخل وٕايـرادات الشـركة مـن  -ط 

المقاوالت وذلك من واقع قرارات ضريبة المبيعات أو التحري ألسباب االختالف، ومـا إذا كانـت 
أي إيـرادات (ترجع لتحقق إيـرادات خاضـعة لضـريبة المبيعـات مـن غيـر إيراداتهـا مـن المقـاوالت 

  ).غير خاضعة بعمليات المقاوالت

  :رأي الباحث
خــاص بمــدى تطبيــق الشــركة المعــايير  ممــا ســبق يتضــح أن الفحــص الضــريبي ال يوجــه اهتمــام  

المحاســبية وقــد يكتفــي فــي هــذه الجزئيــة بــاإلطالع علــى تقريــر مراقــب الحســابات عــن القــوائم الماليــة 
باعتبارها مسئولية يقع عليهـا أساسـًا علـى المراجـع الخـارجي المسـتقل، هـذا باإلضـافة إلـى أن اإلقـرار 

بتطبيــق الشــركة لمعــايير المحاســبة، عتبــر تأكيــد الضــريبي المعتمــد مــن المحاســب الخــارجي المســتقل ي
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وبالتــالي يكتفــي الفــاحص الضــريبي بــذلك إلــى حــد كبيــر لمعرفــة مــدى التــزام الشــركة بتطبيــق معــايير 
  .المحاسبة المصرية

أن ما تم تناوله بالدراسة موضوع البحث يتفق بالنتائج التي تم التوصل إليها من ويؤكد الباحث   
الماليــة لعينــة شــركة المقــاوالت وتقــارير الفحــص الضــريبية الخاصــة بالشــركة، اإلطــالع علــى القــوائم 

وبالتـالي فــإن الفــاحص الضــريبي غيــر ملتــزم طبقــًا ألحكــام القــانون بضــرورة أن يلتــزم الشــركة بتطبيــق 
المعايير المحاسبية، ولكن كل ما يستطيع أن يفعله فـي حالـة عـدم تطبيـق الشـركة لمعـايير المحاسـبة 

يقــوم بتعــديل أرباحهــا بمــا يتفــق مــع المعــايير المحاســبية والتشــريع الضــريبي دون التــزام  المصــرية أن
  .الشركة بتطبيق معايير المحاسبة المصرية

الباحث أن الفاحص الضريبي ليس لديه اهتمام خاص بمدى قيام المنشأة باإلفصـاح عـن ويرى   
مســألة إفصــاح محاســبي وليســت إفصــاح الضــريبة المؤجلــة بقوائمهــا الماليــة أو عــدم اإلفصــاح، فهــى 

ضريبي ولكن الفاحص الضريبي يهتم بتطبيق قواعـد التشـريع الضـريبي والـذي يترتـب عنهـا الضـريبة 
  .المؤجلة مثل التطبيق الخاصة بالمخصصات واإلهالكات
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  خالصة الفصل الثانى
  :أساسية هي مباحثأربعة تناول الباحث فى هذا الفصل 

  . في شركة المقاوالت لإليراداتالمعاملة الضريبية  - ١
  .المعاملة الضريبية للتكاليف والمصروفات -٢
  .٢٠٠٥لعام  ٩١عقود اإلنشاء في القانون  ألرباح وخسائر المعاملة الضريبية - ٣
  .المعاملة الضريبية ألرباح وخسائر شركة المقاوالت -٤

ـــث ـــى  حي ـــاول الباحـــث ف ـــرادات( ولاأل  المبحـــثتن ـــة الضـــريبية لإلي ـــواع مـــن أ) المعامل ربعـــة أن
  :وهياإليرادات الضريبية، والتي تؤثر على شركات المقاوالت 

  .األرباح الرأسمالية •
  الفوائد والعمالت الدائنة •
 .التعويضات والغرامات المحصلة •
 .الديون المعدومة المحصلة •

ثالثــة أنــواع )  عاملـة الضــريبية التكــاليف والمصـروفاتمال( الثــانى المبحــثوتنــاول الباحــث فــى 
  :هي من التكاليف التي تؤثر تأثيرا هاما على الوعاء الضريبي لشركات المقاوالت

 .تكاليف اإلهالك لألصول الثابتة -
  .تكاليف االقتراض -
 :شركات المقاوالت مثلوالتي تختص ب: المصروفات األخرى -

 المعالجة الضريبية لإلهالكات   -أ 
 لعوائد المدينةا  -ب 
 الديون المعدومة  -ج 
 المخصصات  -د 
 التبرعات  -ه 
 الجزاءات والغرامات والتعويضات  -و 
  غير المؤيدة بالمستنداتالالمصروفات   - ز 

أربــاح العقــود ) المعاملــة الضــريبية ألربــاح وخســائر العقــود( الثالــث المبحــثوتنــاول الباحــث فــى 
  .الئحة التنفيذيةلفى ا وأنون ء فى القاا، وما يخصها من مواد، سو طويلة األجلال
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ذا كـــان نشـــاط الشـــركة إء اللشـــركة، ســـو  مشـــاكل ترحيـــل خســـائر عقـــود اإلنشـــاءثـــم تنـــاول الباحـــث 
  .أو كان نشاط الشركة يتضمن عقدا واحدا  يتضمن أكثر من عقد،

ــاول الباحــث فــي  ــع المبحــثوتن ل المعاملــة الضــريبية ألربــاح وخســائر شــركة المقــاوالت ككــ الراب
  .مام، وكذلك كيفية اإلفصاح عنها في اإلقرار الضريبي للشركةللخلف ولأل وترحيل خسائر الشركة

ثــر االختالفــات فــى المعالجــات المحاســبية الباحــث فــي الفصــل الثالــث بدراســة أ وســوف يقــوم
 .والمعامالت الضريبية على قياس ضريبة الدخل فى شركات المقاوالت

   
 



 ة المؤجلة في نشاط المقاوالتالقياس واإلفصاح عن الضريب: الفصل الثالث

 ١٤٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

      

   



 ة المؤجلة في نشاط المقاوالتالقياس واإلفصاح عن الضريب: الفصل الثالث

 ١٥٠

  : مقدمة
ن الدخل الخاضع للضـريبة يتحـدد وفقـا لمعـايير المحاسـبة المتعـارف عليهـا، ولكـن من المفترض أ   

العديد من المعالجـات واألمـور، فـإن هـذا  فيبسبب اختالف التشريع الضريبى عن معايير المحاسبة 
المعاملـــة الضـــريبية لـــبعض البنـــود والعناصـــر المـــؤثرة فـــى تحديـــد الـــدخل  فـــيلـــى اختالفـــات يـــؤدى إ

  .، عن المعالجة المحاسبية لهاالخاضع للضريبة
( مـا يسـمى بالضـرائب المؤجلـة  -االختالفـات المؤقتـة – تلك االختالفـات بعض وسوف ينتج عن   

Deferred Tax  ( صها بين الفتـرات ضريبية مؤجلة يجب تخصي التزاماتمتمثلة إما فى أصول أو
فــى أى فتــرة بغــض  المحاســبيرتبــاط بــين مصــروف ضــريبة الــدخل وصــافى الــربح ابمــا يكفــل تحقيــق 

  .  الضريبيالنظر عن قيمة صافى الربح 
ي المعاملـة الضـريبية فـي شـركات المقـاوالت، كمـا تنـاول ناثـالباحـث فـي الفصـل ال تنـاولهذا، وقد    

ــــود المالمحاســــبية  ةلجــــفــــي الفصــــل األول المعا ــــرادات وتكــــاليف عق ــــإلي ــــة والتاق  المعالجــــة، وبمقارن
لـى اختالفـات دائمـة قياس مبالغ االختالفات وتصنيفها إيتم تحديد و الضريبية المحاسبية مع المعاملة 

فصـــاحات اإل، والضـــريبة المؤجلـــة، و )ف الضـــريبةمصـــرو (ومؤقتـــة، وتأثيراتهـــا علـــى ضـــريبة الـــدخل 
  . في القوائم المالية لشركة المقاوالتالمرتبطة بذلك 

  : التالية المباحثهذا الفصل  الباحث في لذلك يتناول
  .مفهوم ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة: المبحث األول

    والفروق الضريبية في شركات  تحديد وقياس الضريبة المؤجلة: المبحث الثاني
  ..المقاوالت      

  لشركات  االعتراف واإلفصاح عن الضريبة المؤجلة في القوائم المالية: المبحث الثالث
  .المقاوالت    

ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة في الحالة العملية بالتطبيق كيفية عرض : المبحث الرابع
  .)س(على الشركة 
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  المبحث األول
  مفهوم ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة

  :مقدمة
حيــــث  ٠منـــذ مطلـــع القـــرن العشـــرين انتقـــل أســـاس فــــرض الضـــريبة مـــن رأس المـــال إلـــى الـــدخل   

ويرجـع الســبب ، فـي الـدول المتقدمـة أصـبحت ضـرائب الـدخل تمثـل أهـم مصـادر اإليــرادات الضـريبية
فــي انتشــار الضــرائب علــى الــدخل إلــى االعتقــاد بــأن الــدخل يعتبــر أفضــل مقيــاس يمكــن بــه معرفــة 

  .مولالمقدرة المالية للم

  :مفهوم مصروف ضريبة الدخل -١
، علـى ان ضـرائب )ضـرائب الـدخل( ٢٤من المعيار المحاسبي المصري رقم ) ٢(تنص الفقرة    

  :الدخل تتضمن
كــل الضــرائب المحليــة واألجنبيــة التــي تفـــرض علــى الــربح الضــريبي، كمــا  تتضــمن ضـــرائب  

المنبــع التــى سـددتها الشــركات التابعــة أو  مـنالـدخل ضــرائب دخـل أخــرى مثــل الضـرائب المخصــومة 
  )١(.الشقيقة أو المشروعات المشتركة على توزيعاتها للمنشأة الخاضعة للضريبة ً 

على أن ضريبة الدخل تعد من المصـروفات  والمهني الفكريالمستويين   تجمع اآلراء علىكما 
معالجـة مصـروف ضـريبة الـدخل  ينبغـيالالزمة لمزاولة النشـاط مـن وجهـة النظـر المحاسـبية، ولـذلك 

  .على أنه مصروف فترى يجب تحميله إليرادات الفترة
والمحـــدد وفقـــا  –هـــل الـــدخل الـــذي تحســـب عليـــه الضـــريبة هـــو الـــدخل المحاســـبى  اآلنوالســـؤال    

  .؟م الدخل الضريبي المحدد وفقا للتشريع الضريبىأ -عايير المحاسبة المتعارف عليهالمبادئ وم
 خر، ما هى قيمة ضريبة الدخل والتي يجب تحميلها على إيرادات الفتـرة؟، وهـل يـتمأو بمعنى آ

تحســب علــى أســاس صــافى الــربح  والتــيواجبــة الســداد الة بقيمــة ضــريبة الــدخل تحميــل إيــرادات الفتــر 
  .؟ المحاسبيأم بقيمة ضريبة الدخل المحسوبة على أساس صافى الربح  الضريبي

أنـه يجـب تحميـل إيـرادات الفتـرة بالضـريبة : على هذا السؤال يوجد اتجاهان يرى أولهما ولإلجابة    
اآلخـــر أنـــه يجـــب تحميـــل  االتجـــاهيـــرى و ، الضـــريبيأســـاس الـــدخل واجبـــة الســـداد والمحســـوبة علـــى ال

ن لكل اتجـاه أسـانيده أورغم . المحاسبيإيرادات الفترة بالضريبة المحسوبة على أساس صافى الدخل 
مجلــــس معــــايير (تجمــــع عليــــه الهيئــــات العلميــــة  الــــذيهــــو االتجــــاه  الثــــانيومبرراتــــه إال أن االتجــــاه 

                                     
  .١٣٢، ص ٢٠٠٨المطابع األميرية، القاهرة، ، ٢ضرائب الدخل، فقرة  ٢٤وزارة االستثمار، معايير المحاسبة المصرية، معيار رقم     )١(
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 –)  APB( األمريكـــيمجلـــس مبـــادئ المحاســـبة الماليـــة  –)  FASB(  األمريكـــيالمحاســـبة الماليـــة 
 .)١() ) IASB( مجلس معايير المحاسبة الدولية 

تعتبـر األسـاس  والتـيبين المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عامـا،  اختالفاتولكن فى ظل وجود     
تعتبــر األســاس فــى  التــي ، وبــين القواعــد والقــوانين والمتطلبــات الضــريبيةالمحاســبيفــى قيــاس الــربح 

، الضــريبيو صــافى الــربح  المحاســبي؛ فغالبــاً  توجــد فــروق بــين صــافى الــربح الضــريبيقيــاس الــربح 
حيــث تنشــأ الفــروق الدائمــة نتيجــة مــا يتضــمنه  ،وقــد تكــون تلــك الفــروق  فروقــًا دائمــة أو فروقــًا مؤقتــة

مـــن إعفـــاءات واســـتقطاعات إضـــافية و تظـــل هـــذه الفـــروق مســـتمرة طالمـــا ظلـــت  الضـــريبيالتشـــريع 
 أتنشـ والتـيالتشريعات الضريبية مستمرة ، وهى بذلك ال تمثل مشكلة محاسبية ، أما الفـروق المؤقتـة 

  -وأسـباب أخـرى   –باإليرادات والمصروفات محاسبيًا عنه ضـريبيا  االعترافتوقيت  اختالفنتيجة 
بــين مصــروف ضــريبة الــدخل الــذى يحمــل إليــرادات الفتــرة وقيمــة  اخــتالفوجــود  ســوف ينــتج عنهــا

( ضــريبة الــدخل المســدد بالفعــل ، وســوف ينــتج عــن تلــك االختالفــات مــا يســمى بالضــرائب المؤجلــة 
Deferred Tax  ( صها بين الفتـرات ضريبية مؤجلة يجب تخصي التزاماتمتمثلة إما فى أصول أو
فــى أى فتــرة بغــض  المحاســبيين مصــروف ضــريبة الــدخل وصــافى الــربح رتبــاط بــابمــا يكفــل تحقيــق 

  .  الضريبيالنظر عن قيمة صافى الربح 
نــه بأ) مصــروف الضــريبيأو ال الضــريبيالــدخل ( ١٢الــدولى رقــم  المحاســبيكمــا يعــرف المعيــار    

الجاريـة هو المبلغ اإلجمالي المشمول في تحديد صافي الـربح أو الخسـارة للفتـرة بخصـوص الضـريبة 
   .والضريبة المؤجلة

وخالصــة األمــر أن مصــروف ضــريبة الــدخل يســاوى التــزام الضــريبة الجاريــة المحســوبة علــى الــدخل 
   .الضريبة المؤجلة)  -( +/الضريبى 

  :مفهوم الضريبة المؤجلة ومكوناتها - ٢
  :مفهوم الضريبة المؤجلة ٢/١

لبحــث فــى سياســات المحاســبة عــن الضــرائب ا بدايــة الماضــيشــهدت فتــرة الســتينات مــن القــرن 
المؤجلـة كأحـد مجـاالت المعرفــة المحاسـبية الضـريبية ذات التـأثير علــى األهـداف الوظيفيـة للمحاســبة 

وتهــدف المحاســبة عــن الضــرائب المؤجلــة إلــى تحقيــق المقابلــة ، المحاســبيبشــقيها القيــاس واإلفصــاح 
قبـــل الضـــريبة وقـــد تناولـــت الدراســـات  يالتشـــغيلالســـليمة بـــين مصـــروف ضـــريبة الـــدخل مـــع الـــربح 

   .المحاسبية هذه المشكلة تحت عنوان تخصيص ضريبة الدخل بين الفترات 

                                     
المجلــة المصــرية  ،"اثــر اســتخدام مســموحات اإلهــالك كحــافز ضــريبى علــى األهــداف الوظيفيــة للمحاســبة "  بــدوى، محمــد عبــاس .د    )١(

  .١١٢، ص ١٩٩٣، العدد الثالث ،المنصورة للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة
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العمليـة التـى : " عملية تخصـيص ضـريبة الـدخل بـين الفتـرات علـى أنهـا )١(وقد عرف البعض       
هــذه بموجبهــا يــتم تخصــيص مصــروف ضــريبة الــدخل بــين الفتــرات بغــض النظــر عــن توقيــت ســداد 

الضرائب وهدفها أن تعكس التبعات الضريبية لكل العمليـات االقتصـادية والتـي تـم االعتـراف بهـا فـى 
، وهــذه المقابلــة ينــتج عنهــا رصــيد مــدين أو دائــن للضــريبة المؤجلــة. "الفتــرة الحاليــة والفتــرات الســابقة

فيهــا االعتــراف حيــث يجــب تحميــل قائمــة الــدخل بمصــروف ضــريبة الــدخل فــى نفــس الفتــرة التــى يــتم 
بــاإليراد والمصــروف بغــض النظــر عــن توقيــت ســداد أو اســترداد تلــك الضــرائب، وذلــك طبقــاً  لمبــدأ 

  . )٢(محاسبي هام وهو مبدأ المقابلة
مــن ذلــك أن الضــريبة المؤجلــة والمحاســبة عنهــا هــى مشــكلة محاســبية وليســت  ويتضــح للباحــث

  . مشكلة ضريبية

يســـتخدم لمقابلـــة  محاســـبيمقيـــاس " :نهـــاأالمؤجلـــة علـــى بتعريـــف الضـــرائب  )٣(وقـــد قـــام الـــبعض
   ".التأثيرات الضريبية مع التأثيرات المحاسبية لمجموعة من العمليات

التـأثيرات الضـريبية المسـتقبلية لمجموعـة مـن العناصـر التـى : "علـى أنهـا )٤(بينما عرفهـا الـبعض
  ".تم االعتراف بها فى الميزانية العمومية

ذلــك الجــزء مــن ضــريبة الــدخل المســتحقة والمؤجــل ســدادها  )٥(أيضــا بأنهــاوكمــا عرفهــا الــبعض 
لفترات الحقة وكذا الجزء من الضريبة المسددة والمؤجل إستحقاقها لفترات الحقة ، ويطلق على ذلـك 
الجزء من الضريبة المؤجلة والمتمثل في الجزء من ضريبة الدخل المستحقة والمؤجـل سـدادها لفتـرات 

تـزام الضـريبي المؤجـل، أمـا ذلـك الجـزء مـن الضـريبة المؤجلـة والمتمثـل فـي الجـزء مـن الحقة لفـظ االل
ستحقاقها لفترات الحقة لفظ األصل الضـريبي المؤجـل، خل المسددة خالل الفترة والمؤجل اضريبة الد
نتيجــة وجــود اختالفــات مــا بــين الــدخل المحاســبي المحــدد بقائمــة الــدخل طبقــا لمتطلبــات  أوالتــى تنشــ

المحدد باإلقرار الضـريبي طبقـا ) الدخل الخاضع للضريبة(الضريبي  يير المحاسبية  وبين الخلالمعا
   .م ٢٠٠٥لسنه  ٩١لمتطلبات قانون الضرائب رقم 
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نتيجـــة الفـــروق المؤقتـــة بـــين الـــربح  تنشـــأ التـــيبأنهـــا هـــي الضـــريبة  )١(كمـــا يعرفهـــا الـــبعض
والتي تحدد مقدار المصـروف أو الـوفر النـاتج عـن الضـرائب علـى  المحاسبي والربح الضريبي،

  .الدخل عن الفترة المحاسبية وكيفية عرض ذلك المقدار في القوائم المالية
 مقدار األصول فييحدث خالل السنة  الذيأن الضريبة المؤجلة هى التغير  )٢(كما يرى البعض    

  . ى منشأةوااللتزامات الضريبية المؤجلة أل
  :هذا يتضح للباحث ما يلى من

يطلـق  والتـي، الضـريبيوالـدخل  المحاسـبين الضريبة المؤجلة تتعلـق باالختالفـات بـين الـدخل أ   -
  .عليها االختالفات المؤقتة

  .ن الضريبة المؤجلة تتعلق بالتأثيرات الضريبية المستقبلية، وليست الماضيةأ   -
  .مشكلة محاسبية، وليست مشكلة ضريبيةن الضريبة المؤجلة والمحاسبة عنها هى أ   -

  .الجزئية التالية مصادر وأسباب ومكونات الضريبة المؤجلة فيهذا، ويتناول الباحث 

  :االختالفات والفروق الضريبية ٢/٢
الــــربح  قيــــاسوالتــــى تعتبــــر األســــاس فــــى  المعــــايير المحاســــبية ختالفــــات بــــين انتيجــــة لوجــــود 

الـــربح  قيـــاسســـاس فـــى وبـــين القواعـــد والقـــوانين و المتطلبـــات الضـــريبية والتـــى تعتبـــر األ ،المحاســـبي
والــــربح الخاضــــع  ،المحاســــبيفســــوف تكــــون هنــــاك فــــروق بــــين صــــافى الــــربح  ،الخاضــــع للضــــريبة

  . دائمة أو مؤقتة اً فروقالتى قد تكون و ، للضريبة
  :)Permanent Differences(  الفروق الدائمة -١

عفــاءات واســتقطاعات إضــافية إمــن  الضــريبيتنشــأ الفــروق الدائمــة نتيجــة مــا يتضــمنه التشــريع   
 اســـتبعاد، كمـــا هـــو الحـــال عنـــدما يـــتم أو سياســـية اجتماعيـــةأو  اقتصـــاديةوتهـــدف إلـــى تحقيـــق أبعـــاد 

يـــرادات معينـــة مـــن الخضـــوع للضـــريبة أو عـــدم الســـماح بخصـــم أنـــواع معينـــة مـــن المصـــروفات أو إ
وهــذه النوعيــة مــن . مصــروفات تزيــد عــن المصــروفات الفعليــة التــى تحملتهــا المنشــأة  الســماح بخصــم

 يضـا الأوهـى بـذلك  ،الفروق تظل مستمرة مادامـت التشـريعات الضـريبية المرتبطـة بهـا مازالـت قائمـة
مؤجلـــة، والـــدليل علـــى ذلـــك تعريـــف  ائببـــأى ضـــر  االعتـــرافعنهـــا  جوال ينـــت ،تمثـــل مشـــكلة محاســـبية

                                     
(1)  Dotan, A. 2002. On the Value of Deferred Taxes. This Document Available on Line at: 
http://www.ssrn.com. 
(2)  Visanathan, Gnanakumar. (1998). "Deferred Tax Valuation Allowances and Earnings Management". 
Journal of Financial Statement Analysis. New York: Summer. Vol. 3 
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ـــدو المعيـــار  ـــدخل الخاضـــع " للفـــروق الدائمـــة علـــى أنهـــا) IAS,12(  )١٢(رقـــم  ليال ـــين ال الفـــروق ب
   .)١("عن الفترة والتى تنشأ فى الفترة الجارية وال تنعكس فى فترات تالية المحاسبيللضريبة والدخل 

خــــتالف المعالجــــة الفــــروق التــــى تنشــــأ نتيجــــة ا: "عــــرف آخــــرون  الفــــروق الدائمــــة علــــى أنهــــاو 
المعالجـــة الضـــريبية لـــبعض العناصـــر ومثـــل هـــذه الفـــروق تنشـــأ فـــى فتـــرة معينـــة وال المحاســـبية عـــن 

  .)٢("تنعكس فى المستقبل وبالتالى فالفروق الدائمة تظل دائمة
يضًا وفـى هـذا الصـدد فقـد فـرق الـبعض  بـين نـوعين للفـروق الدائمـة وهمـا ، الفـروق الضـريبية أ

ـــة، وهـــى تتمثـــل فـــى الفـــروق التـــى تنـــت ـــا الضـــريبية التـــى منحهـــا المشـــرع الدائمـــة الموجب ج عـــن المزاي
، والتـى تـؤدى إلـى خفـض الـربح الخاضـع للضـريبة عـن الـربح والمنشآتالضريبي المصري للشركات 

النـوع األخـر يتمثـل فـى  لكـنالمحاسبي قبل الضريبة، وهـى تمثـل حقوقـًا للشـركة قبـل الخزانـة العامـة، 
ــــرادات  الفــــروق الضــــريبية الدائمــــة الســــالبة وهــــى تتمثــــل فــــى ــــتج عــــن عناصــــر اإلي الفــــروق التــــي تن

جهــا أو تحميلهــا للــربح المحاســبي قبــل الضــريبة فــى حــين ال يســمح اوالمصــروفات والتــى يســمح بإدر 
  . )٣(ت والشركاتحقوقًا للخزانة العامة قبل المنشآالمشرع الضريبي المصري بذلك، وهى تمثل 

أن من سماتها أن تأثيرهـا يقتصـر فقـط علـى  البعضوعن خصائص الفروق الدائمة فقد أوضح 
بالتـالي ال يوجـد لهـذه الفـروق الفترة المالية التى تحـدث فيهـا وال يـنعكس علـى الفتـرات الماليـة التاليـة؛ 

ن تأثيرها ينصب بصـفة أساسـية علـى قائمـة باإلضافة لذلك فإ. ثار ضريبية مؤجلة فى المستقبلأى آ
لة محاسبية ألنه يمكـن ومية، وبالتالي فهذه الفروق ال تمثل أى مشكالدخل وال يمتد إلى الميزانية العم

مـع ضـرورة التأكيـد علـى أن مثـل هـذه الفـروق تـؤثر فـى تحديـد . ثارها فى سنة حـدوثهاالتخلص من آ
   .)٤(الذى تتحمله الشركة خالل الفترة المالية التى تنشأ فيها تلك الفروق الضريبيمقدار العبء 

بالوضـــع فـــى مصـــر فقـــد اتضـــح أن هنـــاك بعـــض العناصـــر التـــى وردت بقـــانون وفيمـــا يتعلـــق       
  )٥(:مايلى ومنها على سبيل المثال ،دائمة اً والئحته التنفيذية تمثل فروق ٢٠٠٥لسنة  ٩١الضرائب 

                                     

دراســة تحليليــة لمــدى التوافــق بــين أحكــام التشــريع الضــريبى المتعلقــة بالضــريبة علــى شــركات األمــوال " اســامة علــى عبــد الخــالق، . د  )١(
المــؤتمر الضــريبى الســابع، الجمعيــة المصــرية للماليــة العامــة والضــرائب، ". والمعــايير المحاســبية المتعلقــة بالمحاســبة عــن ضــرائب الــدخل

  .١٣٤، ص ٢٠٠٢
(2)  Jagwani, B. 2008. Accounting for Deferred Taxes (AS 22): Has The Dust Finally Settled in India? . 
This Document Available on Line at: http://www.ssrn.com. 

 .مرجع سابق اسامة على عبد الخالق،. د  )٣(
علـــى معيـــار  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١أثـــر المعالجـــة الضـــريبية إلهـــالك األصـــول الثابتـــة فـــى القـــانون  "محمـــد عبـــاس بـــدوى، . د  )٤(

الفحص الضريبي فى ضـوء " المؤتمر الضريبي الخامس عشر بعنوان ، "الخاص بضرائب الدخل  ٢٤المحاسبة المصرى رقم 
 .  ٢٠٠٧جامعة عين شمس،  –جارة كلية الت. ٢٠٠٥لسنة  ٩١معايير المحاسبة المصرية وقانون الضرائب على الدخل رقم 

، ص ٢٠٠٧اإلسـكندرية،  .الـدار الجامعيـة ، المحاسبة الضـريبية علـى دخـل األشـخاص الطبيعيـينالبـديوى ، منصور. د  )١(
٤٢٥ -٤٠٢. 
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بهـا لألغـراض الضـريبية  االعتـرافعناصر يـتم االعتـراف بهـا لألغـراض المحاسـبية ولكـن ال يـتم  -أ
  :مثل
  .الدخل التى تحملتها المنشأة على أرباحها الضريبة على    -
رتكـاب اأو  ارتكابـهما يقضـى بـه علـى الممـول مـن غرامـات وعقوبـات ماليـة وتعويضـات بسـبب    -

.                                                                         أحد تابعيه جناية أو جنحة عمديه
غيـــر خاضـــعين للضـــريبة أو معفيـــين الالـــديون المدفوعـــة ألشـــخاص طبيعيـــين عوائـــد القـــروض و    -

  .منها
  .ختالف أنواعها االحتياطيات على ا   -
  .غير خاضعة للضريبة أو المعفاة منهاالالعوائد الدائنة من السندات وشهادات االستثمار    -
  .الفائدة على رأس المال    -
  .للمنشأة فوائد القروض التى يمنحها المالك    -
  .مرتب صاحب المنشأة    -
بهـا لألغـراض المحاسـبية  االعتـرافبها لألغراض الضريبية ولكن ال يتم  االعترافعناصر يتم  -ب
  :مثل
  .حصة العاملين من أرباح شركات األموال التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون  -
تـم إلغــاء (التـى تــزاول نشـاطها فـى عقــار مملـوك لهــا  للمنشــآتأو إيجــار المثـل  اإليجاريـةالقيمـة    -

      ) .٢٠٠٥لسنة  ٩١هذا الخصم فى القانون 

  :)Temporary Differences( الفروق المؤقتة -٢
التـى تـم  االلتزامـاتتتمثل الفروق المؤقتة فى الفروق التى تنشأ بين القيمة الدفتريـة لألصـول أو   

وســـوف ينـــتج عـــن ذلـــك  االلتزامـــات،األصـــول أو تلـــك ل الضـــريبيســـاس واأل بهـــا محاســـبياً  االعتـــراف
والـــربح الخاضـــع للضـــريبة عنـــدما تنشـــأ هـــذه الفـــروق ولكـــن فـــى  المحاســـبيفيمـــا بـــين الـــربح  اخـــتالف

بأصـول  االعتـرافممـا يـؤدى إلـى ضـرورة  السنوات التالية تنعكس هذه الفـروق ويـتم تسـويتها تـدريجياً 
  . ضريبية مؤجلة التزاماتأو 

ــدولىوقــد    ومعيــار المحاســبة ، )١٢ (رقــم  تــم تعريــف الفــروق المؤقتــة وفقــا لمعيــار المحاســبة ال
فـــى الميزانيـــة  وااللتزامـــاتالفـــروق بـــين القيمـــة الدفتريـــة لألصـــول ": علـــى أنهـــا )٢٤(المصـــري رقـــم 

  ". االلتزاماتلهذه األصول و  الضريبيواألساس 
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ــــبعض ــــى أنهــــا )١(وعــــرف ال ــــة عل ــــروق المؤقت ــــروق ": الف ــــدخل الف ــــدخل الخاضــــع للضــــريبة وال ــــين ال ب
للفترة والتى تنشأ نتيجة أن الفترة التى يتم تضمين بعـض عناصـر اإليـرادات والمصـروفات  المحاسبي

وتنشـأ هـذه  المحاسـبيفى الدخل الخاضـع للضـريبة تختلـف عـن الفتـرة التـى يـتم تضـمينها فـى الـدخل 
غيـر  اً ، ويالحظ أن هـذا التعريـف يعتبـر تعريفـ"الفروق فى فترة ما ثم تنعكس فى فترة أو فترات تالية 

 ،)Timing Differences(         للفـــروق الوقتيـــة اً نمـــا يعتبـــر تعريفـــإ مناســـب للفـــروق المؤقتـــة و 
وقـــد ،  ضـــريبياً  هعنـــ بـــاإليرادات والمصـــروفات محاســـبياً  االعتـــرافتوقيـــت  اخـــتالفوالتـــى تنـــتج عـــن 

الصــادر عــن مجلــس مبــادئ المحاســبة الماليــة و  ،)١١( الــرأياســتخدم مصــطلح الفــروق الوقتيــة فــى 
  ). APB,11( ١٩٦٧األمريكى فى عام 

 وااللتزامـــاتبـــين القيمـــة الدفتريـــة لألصـــول  اخـــتالفورغـــم أن الفـــروق الوقتيـــة تـــؤدى إلـــى نشـــأة 
علـى سـبيل  ،االختالفـاتأخرى تؤدى إلى نشـأة مثـل هـذه  اً إال أن هناك أسباب، عنها ضريبياً  محاسبياً 

 وااللتزامــــاتبــــين الشــــركات والتــــى قــــد تــــؤدى إلــــى إعــــادة تقيــــيم األصــــول  االنــــدماجيــــات المثــــال عمل
، االلتزامـاتلألغراض المحاسبية فى الوقـت نفسـه ال يـتم تعـديل األسـاس الضـريبى لهـذه األصـول أو 

  . أعم وأشمل من الفروق الوقتية اً ولذلك يعتبر مفهوم الفروق المؤقتة مفهوم
أن من سماتها أن تأثيرهـا ال يقتصـر فقـط  )٢(فقد أوضح البعض وعن خصائص الفروق المؤقتة
اليـة التاليـة ممـا يـؤدى إلـى وجـود نمـا  يـنعكس علـى الفتـرات المإ على الفترة المالية التى تحـدث فيهـا و 

ن تأثيرهــا ال ينصــب فقــط علــى قائمــة الــدخل باإلضــافة لــذلك فــإ. ثــار ضــريبية مؤجلــة فــى المســتقبلآ
ا مـا يكـون قصـير ميزانية العمومية، ومن خصائص تلك الفـروق أيضـًا أن منهـوٕانما يمتد أيضا إلى ال
خــر مــن هــذه الفــروق ة مباشــرة لســنة حــدوثها، والــبعض اآلثــاره فــى الفتــرة التاليــاألجــل، أى تــنعكس آ

ثارهــا فـى أكثـر مــن فتـرة تاليـة للفتــرة التـى نشـأت فيهــا، مثـال ذلــك آيكـون طويـل األجــل حيـث تـنعكس 
    )٣(.ابتةإهالك األصول الث

 )٢٤(رقـــم  ومعيـــار المحاســـبة المصـــرى ،)١٢(رقـــم  وطبقـــا لكـــل مـــن معيـــار المحاســـبة الـــدولى
   :تنقسم الفروق المؤقتة إلى نوعين

  
  

                                     

المتعلقــة بالضــريبة علــى شــركات األمــوال  الضــريبيدراســة تحليليــة لمــدى التوافــق بــين أحكــام التشــريع " علــى عبــد الخــالق،  أســامة. د  )١(
 .٨٤، مرجع سابق، ص "والمعايير المحاسبية المتعلقة بالمحاسبة عن ضرائب الدخل

على معيار المحاسبة المصرى  ٢٠٠٥لسنة  ٩١أثر المعالجة الضريبية إلهالك األصول الثابتة فى القانون " محمد عباس بدوى، . د  )٢(
 .٥٦، مرجع سابق، ص "الخاص بضرائب الدخل  ٢٤رقم 

المحاســـبة عـــن ضـــرائب الـــدخل فـــى القـــوائم الماليـــة دراســـة تحليليـــة مقارنـــة بـــالتطبيق علـــى الشـــركات عبـــد العزيـــز الســـيد مصـــطفى، . د  )٣(
العــدد .  جامعــة القــاهرة. كليــة التجــارة .مجلــة المحاســبة واإلدارة والتــأمين ". المســاهمة العمانيــة الخاضــعة لضــريبة الــدخل علــى الشــركات 

  .٤٤، ص ١٩٩٧، ٥١
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   :)Taxable Temporary Difference( فروق مؤقتة خاضعة للضريبة -١

الفروق المؤقتة التى سـوف يترتـب عنهـا أربـاح خاضـعة للضـريبة فـى " :أنهاب هذه الفروقتعرف   
هـــذه  ؤدىوتـــ ."االلتـــزامالفتـــرات المســـتقبلية عنـــدما يـــتم اســـترداد أو تســـوية القيمـــة الدفتريـــة لألصـــل أو 

مــن  ١٧وقــد أوضــحت الفقــرة . ضــريبية مؤجلــة بالتزامــاتعتــراف اال إلــىالنوعيــة مــن الفــروق المؤقتــة 
أمثلــة للفــروق المؤقتــة الخاضــعة للضــريبة والتــى يترتــب عليهــا  )٢٤(رقــم  صــريالممعيــار المحاســبة 

  : ضريبية مؤجلة وهى بالتزامات االعتراف
قــد يختلــف عــن ) الخســارة الضــريبية ( أو الضــريبياإلهــالك المســتخدم فــى تحديــد صــافى الــربح    -أ

ج عن ذلـك هـو الفـرق ، ويكون الفرق المؤقت الناتالمحاسبياإلهالك المستخدم فى تحديد الربح 
لــه والــذى يتمثــل فــى تكلفتــه األصــلية مســتنزال  الضــريبيبــين القيمــة الدفتريــة لألصــل واألســاس 

 الضـريبيعنـد تحديـد الـربح  منها كل الخصومات المتعلقة باألصل والمسموح بخصـمها ضـريبياً 
 ضـريبي تـزامالللفترة الجارية والفتـرات السـابقة، وينشـأ فـرق مؤقـت خاضـع للضـريبة يترتـب عليـه 

  . معجال الضريبيمؤجل إذا كان اإلهالك 
ولكـن المحاسـبي، وتستهلك على مدار فترات مستقبلية لتحديـد الـربح يتم رسملتها تكلفة التطوير    -ب

مثـل هـذه التكلفـة يكـون أساسـها  ؛ألغراض الضرائب قد تخصم فى نفس الفتـرة التـى نشـأت فيهـا
ألنه قد تم خصمها من الربح الضريبى فى نفس فترة حدوثها ويترتب على ذلـك  صفراً  الضريبي

فــرق مؤقــت يتمثــل فــى الفــرق بــين القيمــة الدفتريــة لتكلفــة التطــوير وبــين أساســها الضــريبى الــذى 
  .فى هذه الحالة ايبلغ صفر 

رقـــم  المصـــري ةمعيـــار المحاســـبمـــن  )٢٣ : ١٨(فضـــال عـــن ذلـــك فقـــد أوضـــحت الفقـــرات مـــن 
 بالتزامــات االعتــرافمثلــة أخــرى تــؤدى إلــى نشــأة فــروق مؤقتــة خاضــعة للضــريبة ينــتج عنهــا أ )٢٤(

  . ضريبية مؤجلة
الفـروق  :أنه يمكـن تقسـيم الفـروق المؤقتـة الخاضـعة للضـريبة إلـى نـوعين وهمـا )١(البعض ويرى

ى يــــتم اإليــــرادات التــــ :فعلــــى ســــبيل المثــــال ،المرتبطــــة بــــاإليرادات والفــــروق المرتبطــــة بالمصــــروفات
 ساس النقـدىبها ضريبيا وفقا لأل االعترافيتم  ، ولكنساس االستحقاقوفقا أل بها محاسبياً  االعتراف

، وفيمــــا يتعلــــق فهــــى تــــؤدى إلــــى نشــــأة فــــروق مؤقتــــة خاضــــعة للضــــريبة فــــى الفتــــرات المســــتقبلية 
 بالمصـــروفات عنـــدما يـــنخفض مصـــروف اإلهـــالك لألغـــراض المحاســـبية عنـــه لألغـــراض الضـــريبية

   . تنشأ فروق مؤقتة خاضعة للضريبة يضاً أ

  

                                     
(1)  Martin, M. 2001. SFAS 109 Accounting for Income Taxes An Overview With Examples. The 
National Public Accountant; PP: 18-25. 
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  :)Deductible Temporary Difference(  فروق مؤقتة قابلة للخصم -٢
خاضــعة الربــاح تخفــيض فــى األالفــروق المؤقتــة التــى ســوف يترتــب عليهــا ": تعــرف علــى أنهــا  

. "االلتــزامللضــريبة فــى الفتــرات المســتقبلية عنــدما يــتم اســترداد أو تســوية القيمــة الدفتريــة لألصــل أو 
وقـد أوضـحت الفقـرة . مؤجـل ضـريبيبأصـل  االعتـرافسبب هذه النوعيـة مـن الفـروق المؤقتـة فـى توت
 هـا االعتـرافينـتج عنأمثلـة لفـروق مؤقتـة قابلـة للخصـم ) ٢٤(رقم  المصريمن معيار المحاسبة  ٢٦
  : أصول ضريبية مؤجلة وهىب
مــن العامــل  ةمقابــل الخدمــة المــؤدا المحاســبيتكلفــة مزايــا التقاعــد قــد تخصــم عنــد تحديــد الــربح    -أ

ـــربح  ـــد ال ـــد ســـداد المنشـــأة الشـــتراكات تمويـــل  ؛الضـــريبيولكنهـــا تخصـــم ألغـــراض تحدي إمـــا عن
ة مزايا التقاعد مباشرة للعامـل عـن إحالتـه للتقاعـد، وينشـأ أدوق التقاعد أو عندما تسدد المنشصن

الــذى عــادة مــا يكــون  الضــريبيو أساســه  لاللتــزامنتيجــة لــذلك فــرق مؤقــت بــين القيمــة الدفتريــة 
مؤجـــل ألن المنـــافع  ضـــريبي، ويترتـــب علـــى هـــذا الفـــرق المؤقـــت القابـــل للخصـــم أصـــل صـــفراً 

عنــد ســداد االشــتراكات  الضــريبيالــربح  االقتصــادية ســوف تتــدفق للمنشــأة فــى صــورة خصــم مــن
  . للصندوق أو قيمة مزايا التقاعد للعامل

المحـددة علـى أسـاس قيمهـا العادلـة  وااللتزامـاتيتم توزيع تكلفـة تجميـع األعمـال علـى األصـول    -ب
ســـتحواذ و ال يـــتم خصـــم التكلفـــة عنـــد اال بـــااللتزاموعنـــدما يعتـــرف . فـــى تـــاريخ تجميـــع األعمـــال

إال فى فترة الحقة، ينشـأ فـرق مؤقـت قابـل للخصـم يترتـب  الضريبيفى تحديد الربح المتعلقة به 
مؤجــل أيضــا عنــدما تكــون القيمــة العادلــة  ضــريبيكمــا ينشــأ أصــل . مؤجــل ضــريبيعليــه أصــل 

  .الضريبيألصل مستحوذ عليه أقل من  أساسه 
بعــض األصــول قــد تثبــت بالقيمــة العادلــة أو يعــاد تقييمهــا بــدون إجــراء تســوية مقابلــة لألغــراض    -ج

لألصــل يزيــد  الضــريبيالضــريبية ، وينشــأ عــن ذلــك فــرق مؤقــت قابــل للخصــم إذا كــان األســاس 
  . عن القيمة الدفترية

أبطـأ مـن اإلهـالك  الضـريبيمـن المعيـار نفسـه أنـه إذا كـان اإلهـالك  ١٧كذلك أوضحت الفقرة   
علـى سـبيل المثـال، إذا . مؤجـل ضـريبي، فينشأ فرق مؤقت قابل للخصم وينـتج عنـه أصـل المحاسبي

قســط ثابــت ســنويا لألغــراض المحاســبية فــى % ١٠المملوكــة للشــركة بمعــدل  المبــانيتــم إهــالك أحــد 
يـؤدى لوجـود ن ذلـك إسـنويا فـ% ٥لهـذا النـوع مـن األصـول حين أن معدل اإلهـالك المعتمـد ضـريبيا 

  . مؤجل ضريبيبأصل  االعتراففرق مؤقت قابل للخصم ينتج عنه 
، أحدهما يرتبط بـاإليرادات :ن الفروق المؤقتة القابلة للخصم يمكن تقسيمها إلى نوعينإف ،كذلك  
يعتبـــر مـــن وجهـــة النظـــر  ااإليـــراد المحصـــل مقـــدم :خـــر يـــرتبط بالمصـــروفات فعلـــى ســـبيل المثـــالواآل

، وفيمــا النقــديهــة نظــر الضــرائب إذا تــم تطبيــق األســاس جبينمــا يعتبــر إيــراد مــن و  التــزامالمحاســبية 
بهــا محاســبيا فــى ســنة البيــع  االعتــرافوالتــى يــتم ، الضــمان بالتزامــاتيتعلــق بالمصــروفات مــا يعــرف 
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بــه لألغــراض الضــريبية فــى ســنة الســداد، ففــى كلتــا الحــالتين يكــون هنــاك فــروق  االعتــرافيــتم  ولكــن
  .بأصول ضريبية مؤجلة االعترافللخصم تتطلب  مؤقتة قابلة

  :وااللتزامات الضريبية المؤجلة األصول(مكونات الضريبة المؤجلة  ٢/٣
الضـريبية  األصـولساسـين همـا، مكـونين أ أو، تنقسم الضـريبة المؤجلـة الـى نـوعين بصفة عامة

مــن التفصــيل  بشــيءالفقــرات التاليــة  فــيالمؤجلــة، وااللتزامــات الضــريبية المؤجلــة، ويتناولهمــا الباحــث 
   :كما يلى

  :  ) Deferred Tax Assets(  األصول الضريبية المؤجلة  -١
هنــاك العديــد مــن التعريفــات التــى تناولــت تعريــف األصــول الضــريبية المؤجلــة ومنهــا التعريــف   

فـى  األمريكـيالصادر عـن مجلـس معـايير المحاسـبة الماليـة ، و )١٠٩(قائمة المعايير رقم الذى ورد ب
مجموعــــة مــــن " )١(:أنهــــاباألصــــول الضــــريبية المؤجلــــة  تعرفــــ تــــىوال ،) FASB,109(١٩٩٢عــــام 

  :المنافع الضريبية المستقبلية والتى تنتج عن 
  .إمكانية ترحيل الخسارة الضريبية لفترات مستقبلية -أ 
 .إمكانية ترحيل الخصومات الضريبية لفترات مستقبلية -ب
  ."قابلة للخصم فى الفترات المستقبليةوجود فروق مؤقتة  -ج

 ١٩٧٩والصـــــادر فـــــى عـــــام ) ٥(، فقـــــرة )١٢( رقـــــم  فـــــى حـــــين أن معيـــــار المحاســـــبة الـــــدولى
)IAS,12  (رقـــم ومعيـــار المحاســـبة المصـــرى )عـــرف  ٢٠٠٦والصـــادر فـــى عـــام  )٥(، فقـــرة )٢٤

الفتـرات المسـتقبلية  قيمة الضرائب التى يستحق استردادها فـى" :األصول الضريبية المؤجلة على أنها
  :وذلك فى الحاالت التالية

  .وجود خسائر ضريبية يمكن ترحيلها إلى األمام   -أ
 .وجود خصومات ضريبية يمكن ترحيلها إلى األمام    - ب
   ".وجود فروق مؤقتة قابلة للخصم فى المستقبل -ج 

ـــى أنهـــا )٢(وعـــرف       ـــر عـــن : " األصـــول الضـــريبية المؤجلـــة عل ـــك األرصـــدة التـــى تقـــيس وتعب تل
   ". الضرائب التى تم سدادها بالفعل ولكن لم يتم االعتراف بها لألغراض المحاسبية

مــع تعريــف الضــريبية المؤجلــة، قــد ال تتفــق  باألصــولن هــذه التعريفــات إلــى أ اإلشــارةوتجــدر 
مـوارد ":  األصـول علـى أنهـا والتـى تعـرف الدوليـة والمصـريةاألصول الوارد ضمن معايير المحاسـبة 

                                     

، مرجـع " ٢٠٠٥لسنة  ٩١اآلثار الضريبية لمعايير المحاسبة المصرية فى ضوء أحكام القانون رقم "  ،محمد عبد العزيز خليفه. د  )١(
 .٤٩سابق، ص 

(2)  Poterba, J., N .Rao., and J. Seidman. 2009. Temporary Differences, Deferred Tax Positions, and 
Corporate Incentives. This Document Available on Line at: http://www.ssrn.com. 
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مسـتقبلية  اقتصاديةماضية ومن المتوقع أن تتدفق منها منافع  حداثألتسيطر عليها المنشأة كنتيجة 
اتجــة عــن أحــداث أو وطبقــا لهــذا التعريــف تعتبــر األصــول بمثابــة مــوارد خاصــة بالمنشــأة ن ."للمنشــأة

 اقتصـاديةأن يتولـد عنهـا منـافع  – اً ليس مؤكـد –عمليات تمت فى الفترة أو الفترات الماضية ويتوقع 
   .مستقبلية للمنشأة 
حقــوق مســتقبلية للمنشــأة ": تعريــف األصــول الضــريبية المؤجلــة علــى أنهــا نــه يمكــنوالخالصــة أ

نــافع ضــريبية مســتقبلية وذلــك فــى الحــاالت ناتجــة عــن أحــداث ماضــية ومــن المتوقــع أن ينــتج عنهــا م
  : التالية

 . لألماموجود خسائر ضريبية يمكن ترحيلها    -أ
 . لألماموجود خصومات ضريبية يمكن ترحيلها  -ب
   ".وجود فروق مؤقتة قابلة للخصم فى المستقبل   - ج

   : ) Deferred Tax Liabilities(  الضريبية المؤجلة االلتزامات -٢

همهــا أو ) DTL(الضــريبية المؤجلــة  االلتزامــاتالعديــد مــن التعريفــات التــى تناولــت مفهــوم  يوجــد  
 األمريكـــيعـــن مجلـــس معـــايير المحاســـبة الماليـــة  ةالصـــادر و  ،)١٠٩(قائمـــة رقـــم التعريـــف الـــوارد بال

)FASB (، ــ تــىوال أعبــاء ضــريبية مســتقبلية تنشــأ ": الضــريبية المؤجلــة علــى أنهــا االلتزامــات تعرف
  ". وجود فروق مؤقتة سوف تخضع للضريبة فى المستقبل نتيجة

رقــم  المصــريومعيــار المحاســبة  ،)١٢(رقــم  الــدوليباإلضــافة إلــى التعريــف الــوارد بالمعيــار        
 التـــيقيمــة ضـــرائب الـــدخل " :الضــريبية المؤجلـــة علـــى أنهـــا االلتزامـــاتعرفـــا  الـــذين )٥(، فقــرة )٢٤(

  " .  ية والمرتبطة بفروق ضريبية مؤقتةيستحق سدادها فى الفترات المستقبل
 االعتبــارالضــريبية المؤجلــة لــم يأخــذا فــى  لاللتزامــاتويتضــح بــذلك أن كــال التعــريفين الســابقين   

 االلتزامــاتســداد مثــل هــذه  عــدمالضــريبية المؤجلــة حيــث مــن الممكــن  لاللتزامــات االحتماليــةالطبيعــة 
فــى المســتقبل وذلــك إذا كانــت ناتجــة عــن فــروق مؤقتــة متكــررة ومتزايــدة فــى الفتــرات المســتقبلية ممــا 

   .الضريبية المؤجلة فى الفترات التالية االلتزاماتيؤدى إلى تزايد قيمة 
أعبـــاء ضــــريبية " )١(:الضـــريبية المؤجلــــة علـــى أنهــــا االلتزامــــاتتعريـــف  يمكــــن إنـــه والخالصـــة،  

الفروق المؤقتة والتى سوف تخضع للضـريبة  انعكاسقع أن يتم سدادها فى فترات مستقبلية من المتو 
   " .فى الفترات المستقبلية

  

                                     

المشــكالت التطبيقيــة للمحاســبة الضــريبية فــى صــناعة الطباعــة ومقترحــات عالجهــا فــى  –الح حســن علــى ســالمة صــ. د  ) ١(
 .٢٠٠٦كلية التجارة ، جامعة عين شمس، العدد األول – دراسة ميدانية -مصر
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  :مداخل المحاسبة عن الضريبة المؤجلة -٣
القـــوائم  فـــيعنهـــا  واإلفصـــاحثباتهـــا بالـــدفاتر، راف بالضـــريبة المؤجلـــة، وقياســـها وإ جـــل االعتـــمـــن أ   

  )١(:للتعامل مع ذلك همان المالية، فإنه يوجد مدخال
  :التقليديالمدخل  ٣/١

الضــريبة  وبالتــاليالضــريبية للفــروق المؤقتــة،  باآلثــارووفقــا لهــذا المــدخل يــتم تجاهــل االعتــراف 
الــربح الخاضــع للضــريبة خــالل الفتــرة  أســاسويــتم حســاب مصــروف ضــريبة الــدخل علــى  .المؤجلــة

  .الضريبيالتشريع  حكامألالمالية وفقا 
تعلقــة بالمحاســبة ميتعــارض مــع كافــة المعــايير المحاســبية ال ألنــهن هــذا المــدخل منتقــد وال شــك أ

 األحـــداثن يعكـــس مصـــروف ضـــريبة الـــدخل كافـــة تتطلـــب ضـــرورة أ والتـــيعـــن ضـــرائب الـــدخل، 
القــوائم الماليــة،  فــيتــم االعتــراف بهــا  التــيوالمصــروفات  اإليــراداتنتجــت عنهــا  التــياالقتصــادية، 

  . الحسبان عند قياس الربح الخاضع للضريبة فيخذ أم لم تؤ  أخذتوسواء 

  :المداخل المعاصرة  ٣/٢
الضــريبية للفــروق  اآلثــارخل، يــتم المحاســبة عــن مصــروف ضــريبة الــدخل بأخــذ ووفقــا لهــذا المــد   

  :،وتشمل المداخل المعاصرة ما يلىالحسبان في -ومن ثم الضريبة المؤجلة –المؤقتة 

  ):Income Statement Approach( الدخلمدخل قائمة  ٣/٢/١
بإمكانيـة اسـتخدام  ١٢رقم  الدولي المحاسبيويتبع هذا المدخل طريقة التأجيل، وقد سمح المعيار    

تظهـر خـالل  التـيالضـريبية الناتجـة عـن الفـروق المؤقتـة  باآلثـارهذه الطريقـة، مـن خـالل االعتـراف 
 اآلثـــارمـــا منعكســـة خـــالل تلـــك الســـنة، أ أوالســـنة الجاريـــة فقـــط، ســـواء كانـــت هـــذه الفـــروق ناشـــئة 

  .ها مستقبال، فيؤجل االعتراف بها لحين ظهورهاة عن الفروق المؤقتة المتوقع نشوؤ الضريبية الناتج
 فـي، المحاسـبيصـافى الـربح  أسـاسووفقا لهذه الطريقة يتم حساب مصروف ضريبة الدخل على    

، والفرق بين مصـروف الضريبيصافى الربح  أساسحين تحسب الضريبة الجارية واجبة الدفع على 
ــتم تســويتها  أوشــكل ضــريبة مؤجلــة مدينــة  فــي إمــاضــريبة الــدخل والضــريبة الجاريــة يعامــل  دائنــة ي

  . عندما تنعكس الفروق المؤقتة

                                     

متــولي، أثــر اخــتالف المعالجــة المحاســبية للضــرائب المؤجلــة علــى منفعــة وقابليــة القــوائم الماليــة  لمحمــود موســى عبــد العــا ) ١(
  .٤١، ص ٢٠١١التجارة، جامعة اإلسكندرية، للمقارنة ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 
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ـــة اإليـــرادات بو    ـــدأ مقابل المصـــروفات، حيـــث يتطلـــب هـــذا المـــدخل يعتمـــد هـــذا المـــدخل علـــى مب
ضرورة تخصيص الضريبة المؤجلة على مصروف ضريبة الدخل فى الفترات التى يـتم فيهـا اسـترداد 
أو سـداد تلــك الضــرائب المؤجلــة، وذلــك بهــدف تحقيـق المقابلــة الســليمة بــين اإليــرادات والمصــروفات، 

ى يكــون رصــيده دائنــًا فــى حالــة وجــود وتــتم هــذه المعالجــة باســتخدام حســاب الضــريبة المؤجلــة، والــذ
فروق مؤقتة خاضعة للضريبة؛ بينما يكـون رصـيد نفـس الحسـاب مـدينًا فـى حالـة وجـود فـروق مؤقتـة 

وهــذا الحســاب يعتبــر . قابلــة للخصــم أو وجــود خســائر أو خصــومات ضــريبية يمكــن ترحيلهــا لألمــام
فتـرات، لـذلك يطلـق علـى طريقـة اإلفصـاح حسابًا معلقًا يستخدم كأداة لنقـل التـأثيرات الضـريبية بـين ال

 Deferred(لمــدخل قائمــة الــدخل بطريقــة االئتمــان المؤجــل                           تنتمــي التــي
Credit Method.()١(   

ن طريقــة إدم حــدوث تغيــرات فــى ســعر الضــريبة فــويالحــظ علــى هــذه الطريقــة أنــه فــى حالــة عــ  
االئتمــــان المؤجــــل تتشــــابه فــــى جوهرهــــا مــــع مــــدخل الميزانيــــة العموميــــة باســــتثناء اخــــتالف الترميــــز 
والتصنيف فى الميزانية العمومية، حيث تعد الضـريبة المؤجلـة وفقـا لمـدخل الميزانيـة بمثابـة أصـل أو 

دخل تعتبـر الضـريبة وفقـا لمـدخل قائمـة الـ ولكـنيتم اإلفصـاح عنـه فـى مـتن الميزانيـة العموميـة  التزام
المؤجلة حسابا معلقـا قـد يكـون رصـيده دائنـًا أو مـدينًا وأيضـا يظهـر فـى الميزانيـة العموميـة أو ضـمن 

  )٢(.المالحظات الهامشية بالميزانية العمومية
 األمريكــــيالصــــادر عــــن مجلــــس مبــــادئ المحاســــبة ) ١١(وأخــــذ بهــــذا المــــدخل فــــى الــــرأى رقــــم 

)APB( وغيرهــا مــن المعــايير األخــرى لعــدد مــن الــدول، وذلــك فــى بــدايات المحاســبة عــن الضــرائب ،
حيـث . المؤجلة، ولكن بمرور الوقت تحولت هـذه اإلصـدارات إلـى اسـتخدام مـدخل الميزانيـة العموميـة

أن مـــدخل الميزانيـــة العموميـــة يعتمـــد علـــى التعامـــل مـــع الفـــروق المؤقتـــة والتـــى تـــرتبط بصـــفة  أتضـــح
ة بعناصــر الميزانيــة العموميــة، فــى حــين أن اسـتخدام مــدخل قائمــة الــدخل يعتمــد علــى التعامــل أساسـي

توقيــت االعتــراف بــاإليرادات والمصــروفات  بــاختالفمــع الفــروق الوقتيــة، وهــى تــرتبط بصــفة أساســية 
ن ن هـذا المـدخل يـرتبط بعناصـر قائمـة الـدخل، وبـذلك يتضـح لنـا أإضريبيًا، وبالتالى فـ همحاسبيًا عن
ن قائمة الدخل تعتبر منتجًا فرعيـًا لعناصـر قائمـة إية العمومية مدخل أعم وأشمل حيث مدخل الميزان

  (٣).الميزانية العمومية
                                     

على معيار المحاسبة المصرى  ٢٠٠٥لسنة  ٩١أثر المعالجة الضريبية إلهالك األصول الثابتة فى القانون " محمد عباس بدوى، . د  )١(
الفحـص الضـريبى فـى ضـوء معـايير المحاسـبة المصـرية " المؤتمر الضـريبى الخـامس عشـر بعنـوان ، "الخاص بضرائب الـدخل  ٢٤رقم 

  .٦٣، ص ٢٠٠٧جامعة عين شمس،  –كلية التجارة . ٢٠٠٥لسنة  ٩١وقانون الضرائب على الدخل رقم 
علـــى معيـــار  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١أثـــر المعالجـــة الضـــريبية إلهـــالك األصـــول الثابتـــة فـــى القـــانون " محمـــد عبـــاس بـــدوى، . د  )٢(

  .٦٩، المرجع السابق، ص "ص بضرائب الدخل الخا ٢٤المحاسبة المصرى رقم 
(3)  Wong, N. 2006. Accounting for Deferred Taxes Under NZ IAS 12, Op. Cit, 
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تتبـع مـدخل قائمـة الـدخل فـي حسـاب الضـريبة المؤجلـة، كثر شركات المقاوالت أن أويرى الباحث    
وصـدور المعيـار المصـري رقـم ) ١٢(رقـم بالرغم من صدور التعديالت األخيرة على المعيـار الـدولي 

ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى ســهولة تطبيــق . والــذي يتطلــب اتبــاع مــدخل قائمــة المركــز المــالي) ٢٤(
ن تطبيــق مــدخل قائمــة الــدخل أمــدخل قائمــة المركــز المــالي، كمــا  مــدخل قائمــة الــدخل عــن تطبيــق

   .على بنود دون بنود أخرى هقغير كامل للضريبة المؤجلة، نظًرا لتطبياليؤدي إلى التطبيق 
  : كاآلتيالضريبة المؤجلة ومصروف الضريبة  إثباتويتم 

  :ضريبية مؤجلة أصولحالة  في -
  من مذكورين  

  مصروف ضريبة الدخل/ حـ 
  الضريبة المؤجلة / حـ 

  الضريبة الجارية/ الى حـ                  
  :حالة التزامات ضريبية مؤجلة في -
  مصروف ضريبة الدخل/من حـ  

  الى مذكورين               
  الضريبة المؤجلة/ حـ               
  الضريبة الجارية/ حـ               

  ) :Balance Sheet Approach( مدخل الميزانية العمومية ٣/٢/٢
  )١(: ن للمحاسبة عن الضريبة المؤجلة هماين معاصرتيويتبع هذا المدخل طريقت

 :االلتزام/  األصلطريقة  -أ
باسـتخدام هـذه الطريقـة، وهـى تعتـرف  -وكـذلك المعيـار المصـري –المعـدل  الـدوليسمح المعيـار    

 أوانعكســت خاللهــا،  أونشــأت خــالل الســنة الجاريــة  التــيباآلثــار الضــريبية بكافــة الفــروق المؤقتــة 
 إجمـالييـتم حسـاب  ال ةلهـذه الطريقـها مستقبال ويمكن تقدير قيمتها بشكل سليم، ووفقـا ؤ المتوقع نشو 

طريقة التأجيل، ولكن يحسب من خـالل عنصـرين أساسـين  فيمصروف ضريبة الدخل مباشرة، كما 
صـــافى الـــربح  ةال يســـاوى بصـــفة عامـــ اإلجمـــاليالضـــريبة الجاريـــة، الضـــريبة المؤجلـــة، وهـــذا : همـــا

ة الضــريبة المؤجلــة عبــارة يمــقن عــدل الضــريبة الجاريــة، ويرجــع ذلــك إلــى أم فــيالمحاســبي مضــروبا 

                                     

متــولي، أثــر اخــتالف المعالجــة المحاســبية للضــرائب المؤجلــة علــى منفعــة وقابليــة القــوائم الماليــة للمقارنــة ،  لمحمــود موســى عبــد العــا   )١(
  .٨٨جع سابق، ص مر 
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االلتزامــات الضــريبية المؤجلــة للســنة الجاريــة، وهــذا التغيــر قــد  أوحســابات األصــول  فــيعــن التغيــر 
  .الجاريمعدل الضريبة  فييتجاوز مقدار صافى الفروق المؤقتة خالل السنة الجارية مضروبا 

عـــن فـــروق ضـــريبية كانـــت ناتجـــة أيفتـــرض هـــذا المـــدخل أن مضـــمون الضـــريبة المؤجلـــة ســـواء   
كانـت ناتجــة عـن فــروق قابلـة للخصـم أو إمكانيــة ترحيـل الخســائر و الخصـومات الضــريبية  ممؤقتـة أ

   .الوارد باإلصدارات المحاسبية وااللتزاماتلألمام يتمشى مع تعريف األصول 
كانـت أرصـدة مدينـة أويرى مؤيدو هذا المدخل أنه يجب اإلفصاح عن الضـرائب المؤجلـة سـواء 

. ضــريبية مؤجلــة التزامــاتئنـة ضــمن عناصــر وبنــود الميزانيــة العموميــة تحـت مســمى أصــول أو دا مأ
ن إاألصـول فـى الميزانيـة العموميـة؛ فـمؤجـل ضـمن عناصـر  ضـريبيففى حالة اإلفصاح عـن أصـل 

أن تحقــق المنشــأة منــافع ضــريبية مســتقبلية متمثلــة فــى إمكانيــة تخفــيض  احتمــالذلــك يعنــى أن هنــاك 
الربح الخاضع للضريبة فى الفترات المستقبلية مما يؤدى إلى تخفيض مقدار الضريبة واجبة السـداد، 

ن هـذا يعنـى أن المنشـأة علـى اسـتعداد للتضـحية إمؤجـل؛ فـ ضريبي التزامأما فى حالة اإلفصاح عن 
ــادة الــربح الخاضــع للضــريبة فــى الفتــرات المســتقبلية م اقتصــاديةبمنــافع  ســتقبلية بســبب احتمــاالت زي

  )١(.واجبة السدادالومن ثم زيادة مقدار الضريبة 

/ ويتفــق جــوهر مــدخل الميزانيــة العموميــة لإلفصــاح عــن الضــريبة المؤجلــة مــع طريقــة األصــل
ن قيمـة مصـروف ضـريبة إالـة فـضرائب المؤجلة؛ ففـى هـذه الحااللتزام المستخدم من قبل فى قياس ال

الــدخل المحملــة للحســابات الختاميــة تكــون منتجــًا فرعيــًا لعناصــر الميزانيــة العموميــة، و يــتم تحديــدها 
ــــة  ــــة التالي ــــًا للمعادل ــــة الســــداد الالضــــريبة (وفق ــــى أرصــــدة الضــــرائب  -) +/االســــترداد(واجب ــــر ف التغي

الـذى تعـده  الضـريبي اإلقـرارو االسترداد يتم تحديـدها مـن واقـع أواجبة السداد ال،  والضريبة )المؤجلة
التغيــر فــى أرصــدة الضــرائب المؤجلــة يــتم تحديــده بــالرجوع إلــى عناصــر قائمــة المركــز  لكــنالشــركة، 
  )٢(.المالى

ومعيـــار المحاســـبة ) ١٢(وأخـــذ بهـــذا المـــدخل مـــن قبـــل كـــل مـــن معيـــار المحاســـبة الـــدولى رقـــم 
الصــادرة عــن مجلــس معــايير المحاســبة األمريكــى ) ١٠٩(لمعــايير رقــم وقائمــة ا) ٢٤(المصــرى رقــم 

)FASB .( لــزم الشــركات أن تفصــح عــن نــوع آخــر مــن الحســابات بخــالف أولكــن المعيــار األخيــر

                                     

شرقاوى عبد الظاهر شرقاوى، اثر معايير المحاسبة المصرية على الضرائب المؤجلة واالفصاح عنها فى القوائم الماليـة فـى  )١(
، ص ٢٠٠٩المالية والمصـرفية، القـاهرة،ظل معايير المحاسبة المصرية، رسالة ماجستير غير منشورة، االكاديمية العربية للعلوم 

٤٥.  
مرجـع سـابق، ص  ،"الدليل العملـى لتطبيـق معـايير المحاسـبة المصـرية وآثارهـا الضـريبية " -طارق عبد العال حمـاد . د )٢(

٤٩٣. 
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 ،ص تقيـيم األصـول الضـريبية المؤجلـةال وهو حساب مخصـأالضريبية المؤجلة  وااللتزاماتاألصول 
وبذلك يتضـح لنـا أن مـدخل الميزانيـة العموميـة لإلفصـاح عـن الضـرائب المؤجلـة يتطلـب بحـد أقصـى 

األصــول : أنــواع مــن الحســابات والتــى مــن الممكــن أن تظهــر فــى مــتن الميزانيــة العموميــة وهــى ةثالثــ
     )١(.الضريبية المؤجلة ومخصص تقييم األصول الضريبية المؤجلة وااللتزاماتالضريبية المؤجلة 

لتزامـــات الضـــريبية خـــر لالالضـــريبية المؤجلـــة، وحســـاب آ لألصـــولويـــتم فـــتح حســـاب مســـتقل 
ن يفـتح حسـاب لتزامـات الضـريبية المؤجلـة يمكـن أواال األصـولحالة تعدد بنـود  فينه المؤجلة، كما أ

  .مستقل لكل بند على حدة
   :الضريبة المؤجلة كما يلى إثباتوفى ضوء ذلك، يتم 
  من مذكورين

  مصروف ضريبة الدخل/ حـ 
  ضريبية مؤجلة أصول/ حـ 

  لى مذكورينإ                
  التزامات ضريبية مؤجلة / حـ               
  الضريبة الجارية/ حـ               

  :طريقة القيمة خالصة الضريبة -ب
ووفقــا لهــذه الطريقــة، يكــون مصــروف ضــريبة الــدخل الواجــب تحميلــه علــى قائمــة الــدخل مســاويا    

طريقـــة المـــدخل  هفهـــى مـــن ناحيـــة تشـــب وبالتـــاليلقيمـــة ضـــريبة الـــدخل واجبـــة الســـداد خـــالل الســـنة، 
 الضــريبيوالــربح  المحاســبيالضــريبية للفــروق المؤقتــة بــين الــربح  باآلثــار، حيــث ال تعتــرف التقليــدي

 لألصـولالضـريبية كتعـديالت بـالقيم الدفتريـة  باآلثـارتعترف  أخرى ناحيةولكنها من . شكل منفصلب
  .المصروفات المتعلقة بها أو ولإليراداتااللتزامات،  أو
تعتمــــد  التـــيالمحاســـبية لكثــــرة العمليـــات الحســـابية  لألغـــراضوهـــذه الطريقـــة غيـــر مقبولــــة حاليـــا    

  )٢(.عليها

                                     

(1)  Leahey, A. 2001. A Worksheet for Accounting for Deferred Taxes. Journal of 
Accountancy; PP: 87-90. 

المحاســـبة عـــن ضـــرائب الـــدخل، كليـــة  ١٢عم، المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم نعم، تـــامر ســـعيد عبـــد المـــند ســـعيد عبـــد المـــ )١(
   .٣٣، ص ٢٠٠٥التجارة، جامعة عين شمس، 
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  المبحث الثاني
  وقياس الضريبة المؤجلة تحديد

  :مقدمة
  :ؤجلة من خالل عنصرين أساسيين همايتم تحديد وقياس مبالغ وقيم الضريبة الم

  .تحديد وقياس مبالغ الفروق الضريبية المؤقتة   -
  .الفترة الضريبية فيسعر الضريبة السائد  أومعدل    -

يتعلـق بدرجـة شـمولية  والـذيالضريبية المؤجلة،  لآلثار الضريبيذلك التخصيص  فيكما يؤثر 
التركيــز علــى بعــض العناصــر  أويــتم المحاســبة عنهــا خــالل الفتــرة،  التــيعناصــر الضــريبة المؤجلــة 

  .الجوهرية فقط
  :لذلك، يتناول الباحث موضوع تحديد وقياس الضريبة المؤجلة من خالل تناول النقاط التالية

  تحديد وقياس الفروق الضريبية المؤقتة -١
وقيـاس مبـالغ الفـروق الضـريبية المؤقتـة، وتحديـدها مـن خـالل مـدخل الميزانيـة وطريقـة  يمكن حسـاب

  .واإليرادمن خالل مدخل الدخل  وطريقة المصروف  أو، الضريبياألساس 
، الـــدوليالمعيـــار  فـــي تباعهـــاإتـــم  التـــي الضـــريبي األســـاسوســـوف يركـــز الباحـــث علـــى طريقـــة 

القيمــة المتعلقــة بــأي أصــل أو "باألســاس الضــريبي  يقصــد .المصــري المحاســبيالمعيــار  فــيوكــذلك 
ومن المفترض أن يكون لكـل أصـل أو التـزام أسـاس ضـريبي متعلـق بـه،  ".التزام لألغراض الضريبية

  .حتى لو كان هذا األساس يساوي صفًرا
ويمكن تحديد األساس الضريبي بإعداد قائمة مركز مالي ضـريبية مقابلـة لقائمـة المركـز المـالي 

  .م إعدادها لألغراض المحاسبيةالتي ت
وتتضمن قائمة المركـز المـالي الضـريبية األسـس الضـريبية لجميـع األصـول وااللتزامـات التـي 

ومــع ذلــك توجــد بعــض البنــود التــي ال يــتم . تــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة المركــز المــالي المحاســبية
ة، ومــع ذلــك يكــون لهــا أســاس االعتــراف بهــا كأصــول أو التزامــات بقائمــة المركــز المــالي المحاســبي

ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يصــعب تحديــد األســاس الضــريبي لــبعض األصــول أو االلتزامــات  .ضــريبي
  .المعترف بها في قائمة المركز المالي المحاسبية

   :وسوف يتناول الباحث كيفية تحديد األساس الضريبي لألصول وااللتزامات على النحو التالي
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  :الضريبي لألصولتحديد األساس  -أ
األسـاس الضـريبي لألصـل هـو فـإن ) ضـريبة الـدخل( ٢٤طبقا للمعيار المحاسبى المصرى رقم 

القيمــــة التــــي ســــوف يــــتم خصــــمها لألغــــراض الضــــريبية فــــي المســــتقبل مقابــــل المنــــافع االقتصــــادية 
ا كانـت ويعنـي ذلـك أنـه إذ. الخاضعة للضريبة التي تحدث عنـد اسـترداد القيمـة الدفتريـة لهـذا األصـل

هــذه المزايــا االقتصــادية غيــر خاضــعة للضــريبة، فــإن األســاس الضــريبي لهــذا األصــل يكــون مســاوًيا 
  .)١(لقيمته الدفترية

  )٢(: وفي حالة عدم وضوح األساس الضريبي يمكن تحديده على النحو التالي
  القيمة بيـــــان

 القيمة الدفترية لألصل 
  الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل) -(

  في المستقبلالمبالغ واجبة الخصم (+) 

××  
)××(  

××  
  ×× األساس الضريبي لألصل 

  

الضـريبي  األسـاسومن اجل تحديد وحساب وقيـاس قيمـة الفـروق الضـريبية لألصـول، يـتم مقارنـة    
لــى أصــول ضــريبية لــى فــروق تــؤدى إإالمحاســبي، وتصــنف الفــروق المحســوبة  لألصــل مــع أساســه

  :كاآلتيلى التزامات ضريبية مؤجلة وذلك إمؤجلة، وفروق تؤدى 
  )الضريبي لألصل األساس –المحاسبي لألصل  األساس= الفروق الضريبية لألصل (
نهـا تـؤدى ض الضـريبية الناتجـة تصـنف بأفإذا كان نـاتج هـذه المعادلـة موجبـا، فـإن مبـالغ القـرو    -

  .لى التزامات ضريبية مؤجلةإ
نهــا تــؤدى الضــريبية الناتجــة تصــنف بأ ســالبا، فــإن مبــالغ القــروضالمعادلــة وٕاذا كــان نــاتج هــذه    -

  .صول ضريبية مؤجلةألى إ
  :الضريبي لاللتزامات ساألسا تحديد -ب

يتمثل األساس الضريبي لاللتزام في قيمته الدفترية مخصوًما منها أي مبالغ تتعلق بهـذا االلتـزام 
ســوف تخصــم لألغــراض الضــريبية فــي الفتــرات المســتقبلية، وبالنســبة لإليــراد المحصــل مقــدًما يكــون 

خاضـًعا  أساسه الضريبي عبارة عن قيمته الدفترية مخصوًما منها أي مبلغ مـن هـذا اإليـراد لـن يكـون

                                     

   .٣. ضرائب الدخل، ص) ٢٤(من المعيار المحاسبي المصري رقم ) ٧(الفقرة رقم   )١(
ئم المالية للمقارنة ، مرجع لى منفعة وقابلية القوامتولي، أثر اختالف المعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة ع لمحمود موسى عبد العا )٢(

  .٥٣سابق، ص 



 ة المؤجلة في نشاط المقاوالتالقياس واإلفصاح عن الضريب: الفصل الثالث

 ١٦٩

  )١(.للضريبة مستقبالً 
   :وفي حالة عدم وضوح األساس الضريبي يمكن تحديده على النحو التالي

  القيمة بيـــــان
 اللتزامالقيمة الدفترية ل 
  الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل) +(
  في المستقبل واجبة الخصمالالمبالغ ) -(

××  
××  

)××(  
  ×× اللتزاماألساس الضريبي ل 

  

 األســـاسجـــل تحديـــد وحســـاب وقيـــاس قيمـــة الفـــروق الضـــريبية لاللتزامـــات، يـــتم مقارنـــة ومـــن أ
أصــول  لــىلمحاســبي، وتصــنف الفــروق المحســوبة إلــى فــروق تــؤدى إا الضــريبي لاللتــزام مــع أساســه

  :كاآلتيلى التزامات ضريبية مؤجلة وذلك ضريبية مؤجلة، وفروق تؤدى إ
  )الضريبى لاللتزام األساس – المحاسبي لاللتزام األساس= الفروق الضريبية لاللتزام (
إلـى نها تـؤدى الضريبية الناتجة تصنف بأ الفروقفإذا كان ناتج هذه المعادلة موجبا، فإن مبالغ    -

  .صول ضريبية مؤجلةأ
لـى إنهـا تـؤدى الضريبية الناتجـة تصـنف بأ المعادلة سالبا، فإن مبالغ الفروق وٕاذا كان ناتج هذه   -

  .ضريبية مؤجلةالتزامات 
وبصفة عامة يمكـن تحديـد وحسـاب قـيم الفـروق المؤقتـة، ومـا يترتـب عليهـا مـن ضـرائب مؤجلـة 

  :)٢(كما هو موضح في الجدول التالي
  لتـزما لــأص بيـان

رـالقيمــــــة الدفتريــــــة أكبــــــ-أ
  .الضريبي األساسمن 

فـــرق مؤقـــت خاضـــع للضـــريبة
ينشـــــــأ عنــــــــه التـــــــزام ضــــــــريبي 

 مؤجل

للخصــــم ينشــــأ عنــــه فــــرق مؤقــــت قابــــل 
  .أصل ضريبي مؤجل

ـــــ-ب ـــــة أق لـالقيمـــــة الدفتري
 .الضريبي األساسمن 

مؤقت قابل للخصم ينشأفرق
 .عنه أصل ضريبي مؤجل

فــرق مؤقــت خاضــع للضــريبة ينشــأ عنــه 
  .التزام ضريبي مؤجل

                                     

المــؤتمر الضــريبي  ٢٠٠٦المــؤتمر الضــريبى  -بــين أحكــام التشــريع والتطبيــق ٩١بحــث قالســعيد محمــد عبــد العزيــز، .د )١(
المشـــكالت ومعوقــات التطبيــق ومقترحــات الحلـــول ، دار  ٢٠٠٥لســنة  ٩١ المصــريعشــر  بعنــوان  النظـــام الضــريبي  الحــادي

  .٢٨، ص ٢٠٠٦يونيه  ٢٢- ١٩هرة، المدة من الدفاع الجوى، القا
   .١٨.، صمرجع سبق ذكره". الضريبة المؤجلة -دراسات متقدمة في المحاسبة الضريبية . "سعيد عبد المنعم محمد  )٢(
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الضـريبى لألصـول وااللتزامـات، فإنـه تجـدر اإلشـارة  األسـاسوبعد عرض الباحث لكيفية تحديـد 
اخـــتالف األســـاس الضـــريبي بـــاختالف قـــرار الشـــركة عنـــد اســـترداد األصـــول أو تســـوية إلـــى إمكانيـــة 
يختلــف األســاس الضــريبي لألصــول أو االلتزامــات بــاختالف أســلوب الشــركة  حيــث قــد ،االلتزامــات

فقـد تـرى الشـركة اسـترداد . التي تتبعه السترداد أو تسوية القيمة الدفترية لهـذه األصـول أو االلتزامـات
  .)١(القيمة الدفترية لألصل من خالل االستخدام أو البيع أو االستخدام ثم البيع الالحق لألصل

   :الشركة في استرداد القيمة الدفترية من خالل فإذا رغبت
يجـــب أن يراعـــي عنـــد قيـــاس األصـــل أو االلتـــزام  –إذا تـــم تطبيقـــه  – مفـــإن تـــأثير التضـــخ البيـــع،* 

غيــر قابلــة لإلهــالك، فــإن المعيــار يفتــرض أنهــا تســترد الالضــريبي المؤجــل، كمــا فــي حالــة األصــول 
  . دائًما من خالل البيع

حالــة األصــول القابلــة لإلهــالك حيــث يمكــن االســترداد مــن خــالل االســتخدام  ، كمــا فــياالســترداد* 
الـــذي ســـوف يـــنعكس فـــي قيمـــة األصـــل الخاضـــعة لإلهـــالك، أمـــا إذا تـــم االســـترداد مـــن خـــالل البيـــع 

 .فسوف ينعكس ذلك في القيمة المتبقية من األصل

قـد  -نـه علـى أ ٢٤رقـم  المصـري المحاسـبيمـن المعيـار  ٦٠الفقـرة  شارتوفى هذا الصدد، فقد أ   
تتغير القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات الضـريبية المؤجلـة علـى الـرغم مـن عـدم حـدوث تغييـر فـى  

  )٢(:مقدار الفروق المؤقتة المتعلقة بها،و يمكن أن يحدث هذا على سبيل المثال من
  .ر الضرائب أو قوانين الضرائباالتغير فى أسع)  أ( 
لقيمــــة األصــــل الضــــريبى  ةإمكانيــــة اســــتيعاب األربــــاح الضــــريبية المســــتقبليإعــــادة تقيــــيم مــــدى ) ب(

  .المؤجل  
   .التغير فى األسلوب المتوقع السترداد قيمة األصل) ج(

  )معامل قياس الضريبة المؤجلة( معدل الضريبة الواجب االستخدام -٢
الســـابقة بالقيمـــة  الضـــريبية الجاريـــة للفتـــرة الجاريـــة والفتـــرات) األصـــول(تقـــاس قـــيم االلتزامـــات 

وقــــوانين (اإلدارة الضــــريبية، باســــتخدام معــــدالت الضــــرائب ) اســــتردادها مــــن(المتوقــــع ســــدادها إلــــى 
الضـريبية المؤجلـة علـى  تبينمـا يـتم قيـاس األصـول وااللتزامـا .السارية في تاريخ الميزانيـة) الضرائب

   :النحو التالي
  .معدل الضريبة× القابلة للخصم الفروق المؤقتة = األصول الضريبية المؤجلة 

                                     

(1)  Elmar Venter. (2006). "Deferred Tax 14.5% or 29%? " Accountancy, Sep. p.5-10. 
  .٢٠٠٦، المطابع االميرية، القاهرة، ٦٠، فقرة )ضرائب الدخل( ٢٤وزارة االستثمار، معايير المحاسبة المصرية، معيار رقم  ) ٢(
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  .معدل الضريبة× الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة = االلتزامات الضريبية المؤجلة 
حـــول معـــدل الضـــريبة الواجـــب اســـتخدامه لحســـاب األصـــول  ويثـــار فـــي هـــذه الحالـــة تســـاؤل

ن اسـتخدامها الضريبية المؤجلة، حيث توجد ثالثـة أنـواع مـن معـدالت الضـريبة التـي يمكـ توااللتزاما
  :)١(في قياس الضريبة المؤجلة وهي

 معدل الضريبة الجاري:  
وفًقا لهذا المعدل يتم قياس الضريبة المؤجلة باستخدام معدل الضريبة الساري عند نشأة الفروق 
المؤقتة وليس عند انعكاسـها، وفـي حالـة تغيـر معـدل الضـريبة أو فـرض ضـريبة جديـدة ال يـتم إجـراء 

  .أرصدة الضريبة المؤجلة الظاهرة في قائمة المركز الماليأي تسويات على 
وفي هذه الحالة، يقتصر االعتراف بالضرائب المؤجلة على الفـروق المؤقتـة التـي تظهـر خـالل الفتـرة 
الجاريــــة، ويؤجــــل االعتــــراف بــــالفروق المؤقتــــة المتوقــــع نشــــأتها لحــــين ظهورهــــا، لــــذلك يتحــــدد معــــدل 

  .لفروق المؤقتة وتاريخ ظهورهاالضريبة المستخدم في ضوء نوع ا
 معدل الضريبة الجاري مع التسويات:  

ــا لهــذا المعــدل يــتم قيــاس الضــريبة المؤجلــة باســتخدام معــدل الضــريبة   ةعنــد نشــأ الســاريوفًق
ــا  الفــروق المؤقتــة مــع تعــديل قــيم أرصــدة الضــرائب المؤجلــة الظــاهرة فــي قائمــة المركــز المــالي وفًق

  .ن خالل إجراء التسويات الالزمة لذلكللتغير في معدالت الضريبة م
 معدل الضريبة المتوقع:  

ــا لهــذا المعــدل يــتم قيــاس الضــريبة المؤجلــة باســتخدام معــدل الضــريبة المتوقــع ســريانه عنــد  وفًق
  .انعكاس الفروق المؤقتة وليس عند نشأتها

الضــــريبية المؤجلــــة  تيـــتم قيــــاس األصــــول وااللتزامـــا ن أ ىعلــــ ٤٧الفقــــرة  فـــييـــنص المعيــــار 
باستخدام أسعار الضرائب المتوقع أن تكون مطبقة فى الفترة التى يتحقـق خاللهـا الـوفر الضـريبى أو 

التــى صــدرت حتــى ) وقــوانين الضــرائب(تســدد خاللهــا الضــرائب بالزيــادة استرشــادًا بأســعار الضــرائب 
  .تاريخ إعداد الميزانية أو فى سبيلها ألن تصدر

يتم عـادة قيـاس األصـول وااللتزامـات الضـريبية الجاريـة والمؤجلـة نه على أ ٤٨كما تنص الفقرة 
  )٢(.التى تم إصدارها فعالً ) وقوانين الضرائب(باستخدام أسعار الضرائب 

                                     

: القـاهرة. "والئحتـه التنفيذيـة ٢٠٠٥لسـنة  ٩١الضـريبة علـى الـدخل فـي ضـوء أحكـام القـانون رقـم "أسامة على عبد الخـالق،   )١(
   .٢٤٢ص . ٢٠٠٨بدون ناشر، 

ـــم   )٢( ـــار رق المطـــابع األميريـــة، ، ٤٨، ٤٧، فقـــرات )ضـــرائب الـــدخل( ٢٤وزارة االســـتثمار، معـــايير المحاســـبة المصـــرية، معي
  .١٧٧، ص ٢٠٠٦القاهرة، 
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اسـتخدام   -ومنهـا شـركة المقـاوالت  –نـه مـن المفضـل للشـركات أ ضـوء ذلـك يـرى الباحـث في
  :لآلتيالضريبية المؤجلة نظرا  تمعدل الضريبة الساري لحساب األصول وااللتزاما

  .تسهيل العمليات الحسابية   -
  صعوبة تحديد معدالت الضرائب المتوقعة،     -

  ) .المذكورة أعاله( ٤٨وذلك استرشادا بما أجازته الفقرة رقم 

  التخصيص الضريبى لبنود الضريبة المؤجلة -٣
عتبــارات قيــاس الضــرائب المؤجلــة بضــرورة تحديــد قيمــة كــل مــن الفــروق المؤقتــة، وكــذا اتتــأثر      

. غيـــر مســـتخدمة والتـــى يمكـــن ترحيلهـــا إلـــى األمـــامالتحديـــد قيمـــة الخســـائر و الخصـــومات الضـــريبية 
باإلضافة إلى ضرورة تحديد معامل القياس المناسب؛ ويقصد به معدل الضريبة المستخدم فى قياس 

ويتضــح مــن اســتقراء الدراســات الســابقة أن تحديــد قيمــة الخســائر و الخصــومات . جلــةالضــريبة المؤ 
الضــريبية التــى يمكــن ترحيلهــا لألمــام ال يمثــل مشــكلة محاســبية ، بينمــا التعامــل مــع الفــروق المؤقتــة 

فــى نشــأة الضــرائب المؤجلــة يمثــل مشــكلة مــن حيــث تحديــد مــا الفــروق  األساســيوالتــى تمثــل الســبب 
وفــى هــذا الصــدد أوضــحت الدراســات واإلصــدارات المحاســبية أنــه . بهــا  االعتــرافى يــتم المؤقتــة التــ

 يوجــد أحــد مــدخلين يمكــن اســتخدام أى منهمــا لتحديــد قيمــة الفــروق المؤقتــة التــى يــتم االعتــراف بهــا
  )١(:وهما وقياسها،

  .الشامل  الضريبيمفهوم التخصيص  •
  .  الجزئي الضريبيمفهوم التخصيص  •

األسـلوب المسـتخدم فـى توزيـع عـبء الضـريبة بـين  الضريبيحيث يقصد بمفهوم التخصيص        
الفتــرات المختلفــة، والــذى فــى ضــوئه تتحــدد قيمــة الفــروق المؤقتــة، وبالتبعيــة تتحــدد قيمــة الضــرائب 

ن أسـلوب التخصـيص يكـون لـه تـأثير مباشـر فـى تحديـد قيمـة الضـرائب المؤجلـة إف وبالتاليالمؤجلة، 
وسـوف يتنـاول الباحـث كـال األسـلوبين علـى النحـو . قيمة مصروف الضـريبة المحمـل لقائمـة الـدخلو 

  )٢(:التالى

                                     

ئم الماليــة للمقارنــة ، متــولي، أثــر اخــتالف المعالجــة المحاســبية للضــرائب المؤجلــة علــى منفعــة وقابليــة القــوا لمحمــود موســى عبــد العــا  )١(
  .٩٢مرجع سابق، ص 

ــوفرات الضــريبية لألصــول الرأســمالية ، عبــدالخالق علــى أســامة  )٢( ــى الشــركات  –القيــاس واإلفصــاح المحاســبي لل ــة عل دراســة تطبيقي
  .٥٢، ص ٢٠٠١جامعة عين شمس،  –رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التجارة  المساهمة الصناعية،
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  ) :Comprehensive Allocation( مفهوم التخصيص الشامل -أ
وفقًا لهذا المفهـوم تـتم المحاسـبة عـن التـأثيرات الضـريبية سـواء الحاليـة أو المؤجلـة ، وذلـك لكـل   

وطبقــــا لهــــذا المفهــــوم وفيمــــا يتعلــــق بالضــــرائب المؤجلــــة فيــــتم . العمليــــات التــــى تحــــدث خــــالل الفتــــرة
لفتــرة ا نالنظــر عــبكافــة الفــروق المؤقتــة ومــن ثــم بالضــريبة المؤجلــة المرتبطــة بهــا، بغــض  االعتــراف

بهـا عنـد نشـأة الفـروق  االعتراف ينبغيالتى يتم فيها سداد الضريبة أو استردادها، فالضريبة المؤجلة 
المؤقتــة حتــى إذا تــم التأكــد بدرجــة عاليــة أن هــذه الفــروق ســوف تتكــرر فــى الفتــرات التاليــة، رغــم أن 

  . للضريبة اً نهائيال  يسبب تأجيالً  المحاسبيوصافى الربح  الضريبيتكرار الفروق بين صافى الربح 
 لالنعكـاسويسـتند هـذا المـدخل بصـورة أساسـية لفـرض عـام وهـو قابليـة كـل الفـروق المؤقتـة          

: أوضـــح عـــدم صـــحة هـــذا الفـــرض ، فعلـــى ســـبيل المثـــال  العملـــيورغـــم أن التطبيـــق . فـــى المســـتقبل
وال معجالً  تعتبر فروقـًا مسـتمرة  الضريبيالفروق الضريبية المؤقتة والتى تنشأ عندما يكون اإلهالك 

فــى الفتــرات المســتقبلية فــى حالــة قيــام الشــركة بــإجراء توســعات رأســمالية أو عمليــات إحــالل  ستــنعك
مؤقتـــة متكـــررة،  اً ن مثـــل هـــذه الفـــروق أصـــبحت فروقـــإلثابتـــة بصـــورة مســـتمرة، وبالتـــالى فـــألصـــولها ا

فـى قيمـة صــافى  انخفـاض وبالتـاليمؤجلـة، الضـريبية ال لاللتزامـاتوتتسـبب فـى نشـأة أرصـدة متزايـدة 
الملكيـة وعائـد األسـهم ممـا لـه قيم األرباح المحجوزة وحقـوق  انخفاضالربح مما يؤدى بالضرورة إلى 

للتـــدفقات  المحاســـبيثـــار ســـلبية علـــى بورصـــة األوراق الماليـــة فضـــًال عـــن عـــدم صـــحة القيـــاس آمـــن 
  )١(.النقدية المستقبلية

  ) :Partial Allocation(  مفهوم التخصيص الجزئى -ب
المحاســــبة عــــن التــــأثيرات الضــــريبية ســــواء الحاليــــة أو : "يقصــــد بمفهــــوم التخصــــيص الجزئــــى  

وطبقًا لهذا المفهـوم وفيمـا يتعلـق بالضـريبة . المؤجلة، وذلك لبعض العمليات التى تحدث خالل الفترة
روق مؤقتـة متكـررة، وذلـك ألن بهـذه الضـرائب إذا كانـت بسـبب فـ االعتـرافالمؤجلة ال يعتبـر مناسـبًا 

 بـــاالعتراف، ومـــن ثـــم يقضـــى هـــذا المفهـــوم نهـــائيال  ضـــريبيمثـــل هـــذه الفـــروق تـــؤدى إلـــى تأجيـــل 
غيــر متكــررة التــى تســبب ضــريبة مؤجلــة يتوقــع بدرجــة معقولــة أن يــتم ســدادها أو البــالفروق المؤقتــة 

ســنوات، أمــا الفــروق المؤقتــة المتكــررة فــال  ٥إلــى  ٣اســتردادها خــالل فتــرة قصــيرة نســبيًا تقــدر مــن 
يترتب عنها ضريبة مؤجلة، ألن قيمة مصروف ضريبة الدخل الذى يـتم التقريـر عنـه محاسـبيًا تكـون 

ن الفـروق المؤقتـة المتكـررة يـتم إالسـداد عـن نفـس الفتـرة ، ومـن ثـم فـواجبـة اللضـريبة هى نفس قيمـة ا

                                     

دراســة تطبيقيــة علــى الشــركات  –القيــاس واإلفصــاح المحاســبي للــوفرات الضــريبية لألصــول الرأســمالية ، عبــدا لخــالق علــى أســامة  )١(
 .٦٧المرجع السابق، ص  المساهمة الصناعية،
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ــتم إجــراء تخصــيص ضــريبى  معاملتهــا معاملــة الفــروق الدائمــة؛ حيــث ال تــنعكس فــى المســتقبل وال ي
  )١(.لها

؛ رغــم أنــه يقــدم معلومــات أكثــر مالءمــة الجزئــي الضــريبيأن مفهــوم التخصــيص  الباحــث رىويــ     
للمنشــأة، إال أنــه يفتقــر بصــورة أساســية للموضــوعية ، حيــث يتطلــب  المــاليتعبيــرًاً عــن المركــز  وأكثــر

الفــــروق  النعكــــاسلتحديــــد الفتــــرة الالزمــــة  موضــــوعيهــــذا المفهــــوم ضــــرورة تــــوافر مقيــــاس  اســــتخدام
وتصـرفات المنشـأة فـى الفتـرات المسـتقبلية  اتجاهاتويتوقف ذلك على توقعات اإلدارة بشأن . المؤقتة
     .  
ويعتبر مفهـوم التخصـيص الشـامل هـو المفهـوم الـذى يتمشـى مـع المبـادئ المحاسـبية المتعـارف   

عليهــا، ألن جــوهره يــدور حــول أســاس االســتحقاق الــذى يعتبــر مــن أهــم األســس التــى يرتكــز عليهــا 
مـــــــع سياســـــــة الحيطـــــــة والحـــــــذر                ، فضـــــــًال عـــــــن توافقـــــــهالمحاســـــــبينمـــــــوذج قيـــــــاس صـــــــافى الـــــــربح 

         األمريكـــي، لـــذلك فقـــد أخـــذ بـــه مـــن قبـــل كـــل مـــن مجلـــس المبـــادئ المحاســـبية )٢٠٠٢عبـــدالخالق، (
 )APB  ( فــــى الــــرأى رقــــم)(   األمريكــــي، ومجلــــس معــــايير المحاســــبة الماليــــة )١١FASB  ( فــــى

، ومـؤخرًا تحولـت )١٢(رقـم  الـدوليل معيار المحاسبة ، كما أخذ به من قب)١٠٩(و ) ٩٦(القائمتين 
  . ٢٠٠٠فى عام ) ١٩(المعيار رقم  يضًا المملكة المتحدة إلى استخدام هذا المدخل بصدورأ

  :تحديد وقياس الفروق الضريبية فى شركات المقاوالت -٤
  :الفروق الضريبية الدائمة ٤/١

التشــريع  فــيمهــا كمــا ورد أهمى منشــأة ومنهــا شــركة المقــاوالت، ومــن أ فــيهــذه الفــروق توجــد 
  : ما يلى المصري الضريبي

  :خاضعة للضريبة عناصر غير -أ
التــي ال تؤخــذ فــي االعتبــار عنــد قيــاس الــدخل الضــريبي،  اإليــراداتوتتمثــل هــذه العناصــر فــي 

وعلى سـبيل المثـال مـا تـنص عليـه المـادة . عند قياس الدخل المحاسبي اإليراداتولكنها تدرج ضمن 
  )٢(:٢٠٠٥لسنة  ٩١من التشريع الضريبي المصري من القانون ) ٥٠(

                                     

الضريبي ،التاسـع  المؤتمر بمعايير المحاسبة عند إجراء المحاسبة الضريبية للشركات والمنشآت، االلتزاممدى حمدى محمد هيبه ،  )١(
  .٤٥، ص  ٢٠٠٧سبتمبر  ١٥- ١٢دار الدفاع الجوى، القاهرة ، المدة من

المطـــابع األميريـــة، ، وزارة الماليـــة، الهيئـــة العامـــة لشـــئون ٥٠، المـــادة ٢٠٠٥لعـــام  ٩١قـــانون الضـــرائب علـــى الـــدخل رقـــم ) ١(
  .٤١، ص ٢٠٠٨القاهرة، 
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وتوزيعــات صــناديق االســتثمار المنشــأة وفقــا لقــانون ســوق رأس المــال الصــادر  أربــاح) ٧(بنــد  •
، وعائــــد الســــندات المقيــــدة فــــي الجــــداول الرســــمية ببورصــــة  ١٩٩٢لســــنة ) ٩٥(بالقــــانون رقــــم   
 . المالية  األوراق  

نــــاتج التعامــــل الــــذي تحصــــل عليــــه أشــــخاص اعتباريــــة مقيمــــة عــــن اســــتثماراتها فــــي ) ٨(بنــــد  •
عــن   المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة  األوراقالمالية المقيدة في سوق  األوراق  

 . هذا التعامل او ترحيلها لسنوات تالية
وهـــو العوائـــد التـــي تحصـــل عليهـــا األشـــخاص االعتباريـــة عـــن ) ٥٠(مـــن نفـــس المـــادة ) ٩(بنـــد  •

فيها   و اإليرادات الناجمة عن التعامل أتي يصدرها البنك المركزي المصري المالية ال األوراق  
 . من هذا القانون) ٥٦(وذلك استثناء من حكم المادة 

ـــد  • ـــاح والحصـــص التـــي تحصـــل عليهـــا ) ٥٠(مـــن نفـــس المـــادة ) ١٠(بن وهـــو التوزيعـــات واألرب
  .أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى  

   .)ضريبية دائمة سالبة اً وتعتبر هذه الفروق فروق(
  :عناصر غير واجبة الخصم -ب

عنــــد قيــــاس الــــدخل المحاســــبي ، وال يســــمح  اإليــــراداتها مــــن موهــــذه العناصــــر يســــمح بخصــــ
مـن القـانون ) ٥٢(وعلى سبيل المثال ما تنص عليـه المـادة . بخصمها طبقا للتشريع الضريبي للدولة

  )١(: ٢٠٠٥لسنة  ٩١
) ٤٧(االعتباريـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة  األشـخاصالعوائـد المدينـة التـي تـدفعها ) ١(بند  •

 أمثـــال أربعـــةمـــن هـــذا القـــانون علـــى القـــروض والســـلفيات التـــي حصـــلت عليهـــا فيمـــا يزيـــد علـــى   
طبقـا لمعـايير المحاسـبة المصـرية،  إعـدادهامتوسط حقوق الملكيـة وفقـا للقـوائم الماليـة التـي يـتم   
وال يســـري هـــذا الحكـــم علـــى البنـــوك وشـــركات التـــأمين، وكـــذلك الشـــركات التـــي تباشـــر التمويـــل   
 . ر بتحديدها قرار من الوزيرالتي يصد  

 )٢(: من هذا القانون، وهي ٢٤المنصوص عليها في المادة  األخرىالتكاليف ) ٦(بند  •
 .أنواعها االحتياطيات على اختالف •
ارتكــــــــــاب   ارتكابه أو  ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب •

 . أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية
 .المستحقة طبقا لهذا القانون على الدخلالضريبة  •

                                     

 .٢٠٠٨، وزارة المالية، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة، ٥٢، المادة ٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم  )٢(

  .٢٠٠٨المطابع األميرية، القاهرة،  ، وزارة المالية، الهيئة العامة لشئون٢٤، المادة ٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم   )٣(
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االئتمـــان والخصـــم المعلـــن لـــدى البنـــك  لعائـــد المســـدد علـــى قـــروض فيمـــا يجـــاوز مثلـــى ســـعر  •
 .فيها الفترة الضريبية تنتهيالمركزي فى بداية السنة الميالدية التى   

ــديون علــى اخــتالف أنواعهــا المدفوعــة • ألشــخاص طبيعيــين غيــر خاضــعين  عوائــد القــروض وال
 .للضريبة أو معفيين منها  

تخصم الضريبة األجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن ) ٥٤(وكذلك ما تنص عليه المادة 
أرباحهــا المحققــة فــي الخــارج مــن الضــريبة المســتحقة عليهــا وفقــا ألحكــام هــذا القــانون وبشــرط تقــديم 

 .المستندات المؤيدة لها
من وعاء الضريبة في مصـر عـن ذات الفتـرة الضـريبية وال تخصم الخسائر المحققة في الخارج 

 .أو أي فترة تالية
واجبــة الســداد فــي مصــر والتــي الوال يجــوز أن يتجــاوز الخصــم المــذكور بــالفقرة األولــى الضــريبة 
  .كان يمكن أن تستحق عن األرباح المحققة من أعمال في الخارج

  )١(:من بنود وهي ٢٠٠٥لسنة  ٩١من القانون ) ٢٣(وكذلك ما تنص عليه المادة 
أرباحهــــا لحســــاب الصــــناديق  المبــــالغ التــــى تســــتقطعها المنشــــآت ســــنويا مــــن أموالهــــا أو )٥(بنــــد  -

منشــأة طبقــا ألحكــام قــانون صــناديق  الخاصــة للتــوفير أو االدخــار أو المعــاش أو غيرهــا ســواء أكانــت
أنظمــــة التــــأمين  بشــــأن ١٩٨٠لســــنة  64 ، أم القــــانون رقــــم١٩٧٥لســــنة  ٥٤التــــأمين الخاصــــة رقــــم 

لنظــام لــه الئحــة أو شــروط خاصــة وذلــك بمــا ال  الخــاص البديلــة، أم كانــت منشــأة طبقــا االجتمــاعي
بهــا بشــرط أن يكــون للنظــام الــذى تــرتبط بتنفيــذه  مــن مجمــوع مرتبــات وأجــور العــاملين %٢٠يجــاوز 

النظـام يقابـل فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقـا لهـذا  المنشآت الئحة أو شروط خاصة منصوص
المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصـلة أو مسـتقلة عـن أمـوال المنشـأة  مكافأة نهاية الخدمة أو

  . لحسابه الخاص ومستثمرة
علـى مبلـغ أو إيـراد،  أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول )٦(بند  -

  .يه فى السنةجن ٣٠٠٠وذلك بحيث ال تجاوز قيمة األقساط 
األهليــة المصــرية المشــهرة طبقــا  التبرعــات واإلعانــات المدفوعــة للجمعيــات والمؤسســات )٨(بنــد  -

ومؤسســات  الحكــوميوالمستشــفيات الخاضــعة لإلشــراف  ألحكــام القــوانين المنظمــة لهــا، ولــدور العلــم
  .للممول الصافي السنويمن الربح  %١٠يجاوز  المصرية، وذلك بما ال العلميالبحث 

 ٩١مـن الالئحــة التنفيذيــة لقـانون الضــريبة علــى الـدخل الصــادر بقــانون رقــم  )٢٨(وكــذلك المــادة  -
بمسـتندات فـي تطبيـق  إثباتهـاويقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على  ٢٠٠٥لسنة 

                                     
  ٢٠٠٨، وزارة المالية، الهيئة العامة لشئون اامطابع االميرية، القاهرة، ٢٣، المادة ٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم   )١(
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نظـرا  –الغالـب مـن القـانون؛ التكـاليف والمصـروفات التـي يتعـذر فـي  ٢٢من المادة ) ٢(البند  أحكام
بيانـــــات  أوصـــــرف داخليـــــة  أذونلهـــــا  بمســـــتندات خارجيـــــة ، وتتـــــوافر بالنســـــبة إثباتهـــــا –لطبيعتهـــــا 

 )١(.سعارأ
ويشــــترط أال تزيــــد المصــــروفات التــــي لــــم يجــــر العــــرف علــــي إثباتهــــا بمســــتندات بمــــا فــــي ذلــــك 

   .تمومية واإلدارية المؤيدة بمستندامن إجمالي المصروفات الع% ٧علي  اإلكراميات
  ) وتعتبر هذه الفروق فروق ضريبية دائمة موجبة(

  :شركات المقاوالت فيالفروق الضريبية المؤقتة والضريبة المؤجلة  ٤/٢
، وفروقـا األخـرىوتشمل هذه الفـروق فروقـا ضـريبية تتشـابه فيهـا شـركة المقـاوالت مـع الشـركات 

   :شركات المقاوالت فيضريبية يتميز بها نشاط العقود 
  :مثل األخرىتتشابه فيها شركات المقاوالت مع الشركات  التيالفروق الضريبية المؤقتة  -أ
  :لإلهالكالثابتة القابلة  باألصولالفروق الضريبية المؤقتة المرتبطة  -١

مؤقتــــة المرتبطــــة باألصــــول الثابتــــة القابلــــة لفــــي وجــــود الفــــروق الضــــريبية ا األساســــين الســــبب إ   
لألصــل الثابــت خــالل الفتــرات  الضــريبيعــن اإلهــالك  المحاســبيلإلهــالك، هــو اخــتالف اإلهــالك 

  .األصلالزمنية المختلفة من عمر 
وفقا لطرق اإلهـالك  – األولكما سبق اإليضاح في الفصل  -المحاسبيحيث يحسب اإلهالك 
باالسـتعانة  ةتقـدرها المنشـأ التـيالمالئمـة  اإلهالكر األصول ومعدالت المتعارف عليها، ووفقا ألعما

ـــين ـــالخبراء والفني ـــا للطـــرق والمعـــدالت  الضـــريبي اإلهـــالكمـــا أ. ب ـــيفيحســـب وفق حـــددها التشـــريع  الت
محاسـبيا، ويـؤدى هـذا االخـتالف الـى فـروق ضـريبية مؤقتـة  تباعهاإتختلف عما يتم  والتي، الضريبي

الســنوات  فــي الضــريبي اإلهــالكلــى التزامــات ضــريبية مؤجلــة بســبب زيــادة تــؤدى إ أنهــاتصــنف علــى 
  )٢(.المحاسبي إهالكه، عن األصلمن عمر  األولى

 لألصــل الضــريبي األســاس، فــإن المحاســبي اإلهــالكعــن  الضــريبي اإلهــالكوبســبب اخــتالف 
  ). قيمته الدفترية( المحاسبي هأساسالثابت سوف يختلف بالتبعية عن 

ويتحـــدد األســـاس الضـــريبي لألصـــول الثابتـــة القابلـــة لإلهـــالك مـــن خـــالل القيمـــة الدفتريـــة  هـــذا،
لألغراض الضريبية والتي تحسب عن طريـق الفـرق بـين تكلفـة األصـل و مجمـع اإلهـالك الضـريبي، 

  .، والئحته التنفيذية٢٠٠٥لسنة ) ٩١(والمحسوب وفقا للقواعد الواردة له في القانون رقم 
علــى أن ) ٢٤(مــن المعيــار المحاســبي المصــري رقــم ) ١٧(ك، نصــت الفقــرة رقــم وبنــاًء علــى ذلــ

                                     
  .١٢، ص ٢٠٠٨، المطابع االميرية، القاهرة، ٢٨، مادة ٢٠٠٥لعام  ٩١الالئحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم  )١(
  .٢٦، مرجع سابق، ص "المشكالت المحاسبية المعاصرة:"عوض اهللا ميخائيل عوض اهللا ،وآخرون.د )٢(
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قـد يختلـف عـن اإلهـالك ) الخسـارة الضـريبية(اإلهالك المسـتخدم فـي تحديـد صـافي الـربح الضـريبي "
المستخدم في تحديـد صـافي الـربح المحاسـبي، ويكـون الفـرق المؤقـت النـاتج عـن ذلـك هـو الفـرق بـين 

ل واألســاس الضــريبي لــه والــذي يتمثــل فــي تكلفتــه األصــلية مســتبعًدا منهــا كــل القيمــة الدفتريــة لألصــ
الخصومات المتعلقة باألصل والمسـموح بخصـمها ضـريبًيا عنـد تحديـد الـربح الضـريبي للفتـرة الجاريـة 

  ".والفترات السابقة
نـه نظـًرا ألن التشـريع الضـريبي المصـري يقضـي باتبـاع أسـاليب وفى هذا الصـدد يـرى الـبعض أ

تكفــل تحفيــز الممــولين علــى تجديــد وٕاحــالل تلــك األصــول بمــا يكفــل  )١(هــالك األصــول الرأســماليةإل
هـــذا مـــن حيـــث  تحقيـــق كفاءتهـــا االقتصـــادية، فـــإن قيـــاس صـــافي الـــدخل الضـــريبي ينبغـــي أن يحقـــق

  .واجبة الخصم بغرض إعداد اإلقرار الضريبيالاعتبار إهالك تلك األصول من التكاليف 
هــدف المحاســبة عــن اإلهــالك بغــرض إعــداد القــوائم الماليــة مــن حيــث  ناألمــر عــويختلــف هــذا 

  .)٢(اعتبار أقساط اإلهالك بمثابة تكاليف مستنفدة يتم مقابلتها باإليرادات التي ساهمت في تحقيقها

  :، ومخصص الديون المشكوك فيهاالفروق الضريبية المؤقتة الناتجة عن العمالء -٢
ة التــــي تقضــــى بتكــــوين يفــــي وجــــود هــــذه الفــــروق هــــو المعاملــــة المحاســــب األساســــين الســــبب إ   

، واعتبــار )مخصــص الــديون المشــكوك فيهــا، أو مخصــص الــديون المعدومــة(المخصصــات الكافيــة 
هذه المخصصات من التكاليف التي تحمل على قائمة الدخل، واختالف هـذه المعاملـة عـن المعاملـة 

ومنهـا مخصـص ( والتـي تقضـى بعـدم اعتبـار المخصصـات  الضريبية للمخصصات الواردة بالقـانون
مــن المصــروفات واجبــة الخصــم ضــريبيا عنــد ) ةالــديون المشــكوك فيــه، ومخصــص الــديون المعدومــ

  .تكوينها، ولكن يتم اعتبارها واجبة الخصم عند استخدامها

                                     

   .٢٥٨ -٢٤٠. ص. بدون ناشر: القاهرة". الضريبيةدراسات في المحاسبة ). "٢٠٠٨. (خرونحسن محمد كمال؛ وآ  )١(
علــى معيــار  ٢٠٠٥لســنة  ٩١أثــر المعالجــة الضــريبية إلهــالك األصــول الثابتــة فــي القــانون ). " ٢٠٠٧. (محمــد عبــاس بــدوى  )٢(

 المؤتمر الضـريبي السـنوي الخـامس عشـر، كليـة التجـارة جامعـة عـين" الخاص بضرائب الدخل ) ٢٤(المحاسبة المصري رقم 
، دار ٢٠٠٥لسـنة  ٩١، بعنوان الفحص الضريبي في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضرائب على الدخل رقـم شمس

   .١٦. ص. ديسمبر ١٦-١٥الضيافة 
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ت أو قــد يــالزم الشــك أو عــدم اليقــين اآلثــار التــي تترتــب علــى بعــض المعــامالخــر، آأو بمعنــى 
األحــداث، ممــا يســتلزم مراعــاة سياســة الحيطــة والحــذر عنــد إعــداد القــوائم الماليــة، األمــر الــذي تطلــب 

  .قيام المنشأة بتكوين مخصصات لمواجهة حالة عدم التأكد أو عدم اليقين التي تالزم بعض البنود
 ٢٠٠٥لســنة  )٩١(مـن القــانون رقــم ) ٢٤(والمالحـظ أن التشــريع الضــريبي المصـري فــي المــادة رقــم 

واجبــة الخصــم االحتياطيــات اليعــد مــن التكــاليف والمصــروفات  ال"علــى أنــه ) ١(يــنص فــي البنــد رقــم 
  ".والمخصصات على اختالف أنواعها

عاملـــة مخصـــص وتصـــنف الفـــروق الضـــريبية المؤقتـــة الناتجـــة عـــن المـــدينين بســـبب اخـــتالف م
  .صول ضريبية مؤجلةالديون المشكوك فيها إلى أ

 المحاســـبي األســـاسوعنـــد تحديـــد الفـــروق الضـــريبية المؤقتـــة والمرتبطـــة بالمـــدينين بـــالفرق بـــين 
 أوللعمـــالء  الضـــريبي األســـاسللمـــدينين، فإنـــه يجـــب علـــى محاســـب الشـــركة عنـــد تحديـــد  والضـــريبي

  )١(:المدينين، فإنه يجب التفرقة بين الحالتين التاليتين
  :للديون المشكوك في تحصيلهاحالة عدم قيام المنشأة بتكوين مخصص  •

في هذه الحالـة، يكـون األسـاس الضـريبي للعمـالء والمـدينين يسـاوي القيمـة الدفتريـة التـي تظهـر 
فــي قائمــة المركــز المــالي، حيــث ال يوجــد دخــل خاضــع للضــريبة فــي المســتقبل، ألن إيــراد المبيعــات 

بل لعـدم وجـود مخصـص للـديون يساوي مبلغ العمـالء، كمـا ال توجـد مبـالغ واجبـة الخصـم فـي المسـتق
وطالمــا أن القيمــة الدفتريــة لهــذا األصــل تســاوي األســاس الضــريبي لــه، فــال . المشــكوك فــي تحصــيلها

  .توجد فروق ضريبية مؤقتة في هذه الحالة
  :حالة قيام المنشأة بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها •

بالمخصصات التـي  –اجبة الخصم و الضمن التكاليف  –ال يعترف التشريع الضريبي المصري 
تكونها المنشأة ويطالب بردها إلى الوعاء الضريبي من خالل إضافتها إلى صـافي الـربح المحاسـبي، 
األمــر الــذي يجعــل األســاس الضــريبي للعمــالء والمــدينين فــي هــذه الحالــة أكبــر مــن قيمتــه الدفتريــة، 

األســــاس  لكــــنمنهــــا المخصــــص،  حيــــث إن القيمــــة الدفتريــــة لهــــذا األصــــل تســــاوي قيمتــــه مخصــــوًما
  .الضريبي له يساوي قيمة األصل دون خصم المخصص

ونظــًرا ألن القيمــة الدفتريــة للعمــالء تقــل عــن األســاس الضــريبي لــه، فســوف تنشــأ فــروق مؤقتــة 
  .قابلة للخصم يترتب عليها أصل ضريبي مؤجل

                                     
 عن الضريبة المؤجلـة فـى القـوائم الماليـة فـى ضـوء معـايير المحاسـبة المحاسبيالقياس واإلفصاح  محمد عبد العزيز محمد خليفة، . د  )١(

  .٢٧، ص ٢٠١٠عة الدول الغربية، القاهرة، ، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامالمصرية
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الضـريبية، وعند استخدام المخصص في الغرض الذي خصص من أجله وتوافرت فيه الشـروط 
يتم خصمه من صـافي الـربح المحاسـبي فـي سـنة االسـتخدام، أمـا فـي حالـة اسـتخدام المخصـص فـي 
ـــم رد  ـــوافرت الشـــروط الضـــريبية للعـــبء أو المصـــروف أو ت ـــه وت غيـــر الغـــرض المخصـــص مـــن أجل
المخصــص إلــى اإليــرادات النتفــاء الغــرض منــه، يــتم خصــم هــذا المبلــغ مــن صــافي الــربح المحاســبي 

ى صـــافي الـــربح الضـــريبي، وفـــي هـــذه الحالـــة يـــتم إلغـــاء أو تخفـــيض األصـــل الضـــريبي للوصـــول إلـــ
  ). انعكاس الفروق الضريبية يأ( .)١(المؤجل

  الفروق الضريبية المؤقتة الناتجة عن المخصصات المكونة لمواجهة االلتزامات المحتملة -٣
مثل مخصـص  -حد بنود االلتزاماتنة لمواجهة االلتزامات المحتملة أتعتبر المخصصات المكو 

عمـال تحـت التنفيـذ، ومخصـص ومخصص ضرائب متنـازع عليهـا، مخصـص أالمطالبات القضائية، 
المتعلــــق  الضــــريبيحكــــام التشــــريع يطبــــق عليهــــا نفــــس أ وبالتــــالي -اوالتشــــركة المقــــ فــــيالضــــمان 

  .بالمخصصات
مثلمــــا ســــبق  – األصــــول فــــينهــــا تعــــالج نفــــس معالجــــة المخصصــــات المرتبطــــة بــــالنقص أى أ

وتؤدى الفروق الضريبية المؤقتة الناتجة عن اختالف . مخصص الديون المشكوك فيها في اإليضاح
  .صول ضريبية مؤجلةوالضريبية لهذه المخصصات إلى أ المعاملة المحاسبية

كوينهـــا مســـاويا للصـــفر، نظـــرا لعـــدم تســـنة  فـــيلهـــذه المخصصـــات  الضـــريبي األســـاسويكـــون 
بالكامــل يمثــل  المحاســبيساســها فــإن أ وبالتــاليواجبــة الخصــم ضــريبيا، الات اعتبارهــا مــن المصــروف
  .فروقا ضريبية مؤجلة

  : المحصلة مقدما والمصروفات المستحقة اإليراداتالفروق الضريبية الناتجة عن  -٤
 -ومنهـــا شـــركات المقـــاوالت -التجاريـــة و الصـــناعية المنشـــآتن مـــن المتعـــارف عليـــه محاســـبيا أ   

الفتــرة الماليــة،  تخــص التــيمعاملــة اإليــرادات والمصــروفات  فــياالســتحقاق المحاســبي  أســاستطبــق 
 أوظهور عناصر المستحقات والمقدمات ضمن أرصدة األصـول  األساسهذا  تباعولذلك ينتج عن إ

، فقــد تتبــع بعــض التشــريعات األمــرمــا مــن ناحيــة المعاملــة الضــريبية فيختلــف االلتزامــات بالميزانيــة، أ
 أســـاسقـــد يتبـــع  اآلخـــرمختلفـــة بـــذلك مـــع المعاملـــة المحاســـبية، والـــبعض  النقـــدي األســـاسالضـــريبية 

  .االستحقاق متفقا بذلك مع المعاملة المحاسبية

                                     

" حساب الضريبة المؤجلة في ضوء معـايير المحاسـبة المصـرية والتشـريع الضـريبي المصـري). "٢٠٠٨. (طارق عبد العال حماد  )١(
، بعنـوان االتجاهـات الحديثـة فـي الفكـر المحاسـبي عـين شـمس المؤتمر العلمي لقسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعـة

  .٦. ص. مايو ٤-٢في ضوء مشكالت التطبيق، دار الضيافة، 
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 فـيخـذ ذلـك المقـدم، أ اإليراد أوللمصروف المستحق  الضريبي األساسعند تحديد  ينبغيلذلك 
  )١(:يتالحسبان كاآل

  :تحديد األساس الضريبي للمصروفات المستحقة ٤/١
  :يجب فى هذه الحالة التفرقة بين حالتين

إذا كـــان هـــذا المصـــروف يعتـــرف بـــه ضـــريبًيا علـــى األســـاس النقـــدي، كمـــا فـــي حالـــة التأمينـــات  •
االجتماعيــة، ففــي هــذه الحالــة فــإن األســاس الضــريبي يســاوي صــفًرا، نظــًرا ألن القيمــة الدفتريــة   
عنــــدما يــــتم دفــــع قيمــــة التأمينــــات (ســــوف يخصــــم منهــــا المبــــالغ واجبــــة الخصــــم فــــي المســــتقبل   
األمــر الــذي يترتــب علــي زيــادة القيمــة الدفتريــة عــن األســاس الضــريبي، فينشــأ أصــل ) مســتقبالً   
  .ضريبي مؤجل  

كمــا فــي حالــة اإليجــار  –إذا كــان هــذا المصــروف يعتــرف بــه ضــريبًيا علــى أســاس االســتحقاق  •
ففــــي هــــذه الحالــــة تكــــون القيمــــة الدفتريــــة لاللتــــزام تســــاوي األســــاس الضــــريبي، األمــــر الــــذي  –  
  .يترتب عليه عدم وجود فروق مؤقتة  

  :تحديد األساس الضريبي لإليراد المحصل مقدًما ٤/٢
يتحدد األساس الضريبي لإليراد المحصل مقدًما على أساس القيمة الدفتريـة مخصـوًما منهـا أي مبلـغ 

  :لذلك يجب التفرقة بين حالتين. اإليراد ال يخضع للضريبة في الفترات المقبلة من هذا
إذا نـــص قـــانون الضـــرائب علـــى إخضـــاع اإليـــراد علـــى أســـاس االســـتحقاق، أي ســـوف يخضـــع  •

للضــريبة فــي فتــرة أو فتــرات ماليــة تاليــة، كمــا هــو الحــال فــي المنشــآت التــي يتحقــق فيهــا اإليــراد   
نتــاج ولــيس التحصــيل، لــذلك إذا تــم تحصــيل المبلــغ مقــدًما ال يخضــع طبًقــا ألســاس البيــع أو اإل  
الضـــريبي   األمر الذي يترتب عليه جعل القيمة الدفترية لهذا االلتزام تساوي األساس . للضريبة  

  .له، وبالتالي ال توجد فروق ضريبية مؤقتة
يــراد إذا نــص قــانون الضــرائب علــى إخضــاع اإليــراد علــى أســاس نقــدي، أي ســوف يخضــع اإل •

ففــــي هــــذه الحالــــة فــــإن األســــاس الضــــريبي لهــــذا اإليــــراد يســــاوي . للضــــريبة فــــي ســــنة تحصــــيله  
الصـــفر، ونظـــًرا ألن القيمـــة الدفتريـــة لهـــذا اإليـــراد ســـوف يخصـــم منهـــا المبلـــغ الـــذي ال يخضـــع   
وحيـــث إن هـــذا اإليـــراد خضـــع للضـــريبة فـــي ســـنة تحصـــيله فلـــن (للضـــريبة فـــي الفتـــرات المقبلـــة   
 ).ة في المستقبليخضع للضريب  

                                     

عن الضريبة المؤجلـة فـى القـوائم الماليـة فـى ضـوء معـايير المحاسـبة  المحاسبيالقياس واإلفصاح  محمد عبد العزيز محمد خليفة، . د  )١(
  .٣٩، ص مرجع سابق ،المصرية
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وفي هذه الحالة توجد فـروق ضـريبية مؤقتـة قابلـة للخصـم تسـاوي القيمـة الدفتريـة، يترتـب عليهـا 
  .أصل ضريبي مؤجل

، والمـادة ٢٠٠٥لعـام  ٩١للضـرائب علـى الـدخل رقـم  المصريمن القانون  ١٧ووفقا لنص المادة    
اتفـاق  فـإن الباحـث يسـتنتج، الضـريبي العملـيالتطبيـق  فـيمن الالئحة التنفيذية، وما هو سـائد  ٧٠

 أســــاسالمعاملــــة الضــــريبية لعناصــــر المقــــدمات والمســــتحقات، مــــع المعاملــــة المحاســــبية لهــــا بإتبــــاع 
لــى ، ويــؤدى ذلــك إالمحاســبي األســاسلهــا يتســاوى مــع  الضــريبي األســاساالســتحقاق، ومــن ثــم فــإن 

  .فروق ضريبية مؤقتة تساوى صفرا

  : )Loss Carry Forward( ترحيل الخسائر لألمام -٥
للممـول بخصـم الخسـائر الضـريبية  الضـريبييقصد بعملية الترحيل لألمام أن يسـمح التشـريع        
ـــي الفتـــرات  فـــييتوقـــع أن تحققـــه المنشـــأة  الـــذي الضـــريبيالفتـــرة الحاليـــة مـــن الـــربح  فـــيتحققـــت  الت

وقــد يكــون الترحيــل لألمــام غيــر مقيــد بفتــرة زمنيــة معينــة ؛ حيــث يســمح للمنشــأة خصــم . المســتقبلية
عدد مـن الفتـرات المسـتقبلية ، أو يكـون مقيـداً  بفتـرة زمنيـة معينـة ال يجـوز  أي فيالخسارة الضريبية 

علـى  المنشـآتجع بعدها ترحيل ما تبقى من خسائر، ويعتبر األسلوب األخير هو األفضـل حيـث يشـ
  )١(.بميزة الترحيل لألمام االستفادةيتم  لكيأسرع وقت ممكن  في ضريبيضرورة تحقيق ربح 

ترحيـــل الخســـائر  بإمكانيـــة أيضـــا المصـــري الضـــريبيســـمح التشـــريع وفيمـــا يتعلـــق بالوضـــع فقـــد   
مـن القـانون  ٢٩الضريبية لألمام وذلك بغض النظر عن طبيعة نشـاط المنشـأة ، حيـث تـنص المـادة 

  )٢(:اآلتيعلى  ٢٠٠٥لسنة  ٩١
ذا إتخصـم مـن أربـاح السـنة التاليـة، فـ ن هـذه الخسـارةإختم حساب إحدى السنوات بخسـارة فـ إذا"     

تبقــى بعــد ذلــك جــزء مــن الخســارة نقــل إلــى الســنوات التاليــة حتــى الســنة الخامســة، وال يجــوز بعــد ذلــك 
  "من الخسارة إلى حساب أى سنة أخرى شيءنقل 

ة فــى أفع ضــريبية متوقــع أن تحققهــا المنشــويعتبــر ترحيــل الخســائر الضــريبية لألمــام بمثابــة منــا
حيـث ينـتج عـن عمليـة الترحيـل  ،مؤجـل ضـريبيصـل بأ االعتـرافممـا يـؤدى إلـى ضـرورة  ؛المستقبل
.  -بحـد أقصـى خمـس سـنوات  –تخفـيض الـربح الخاضـع للضـريبة فـى السـنوات المسـتقبلية  احتمال

ــاً  ن وجــود خســائر ضــريبية مرحلــة يمثــل دلــيالً إفــى الوقــت نفســه فــ فــى  الضــريبيعلــى أن الــربح  قوي

                                     

عنهــا فــى القــوائم الماليــة فــى ظــل  واإلفصــاحثــر معــايير المحاســبة المصــرية علــى الضــرائب المؤجلــة أشــرقاوى عبــد الظــاهر شــرقاوى،   )١(
  .٩٣مرجع سابق، ص  معايير المحاسبة المصرية،

  ٢٠٠٨االميرية، القاهرة، ، وزارة المالية، الهيئة العامة لشئون اامطابع ٢٩، المادة ٢٠٠٥لعام  ٩١قانون الضرائب على الدخل رقم   )٢(
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تبر بمثابة مؤشر الحتمـاالت تحقيـق مزيـد مـن وأن مثل هذه الخسائر يع، المستقبل قد ال يكون متاحاً 
   .الخسائر فى المستقبل

 بـــاالعتراففيمـــا يتعلـــق  اخـــتالف ينـــتجونتيجـــة لعـــدم التأكـــد بشـــأن تحقيـــق األربـــاح المســـتقبلية   
الـذى يأخـذ بـه كـل  الـرأيفهنـاك . المؤجل والـذى ينـتج عـن عمليـة الترحيـل لألمـام  الضريبيباألصل 

والذى يـرى أنـه يجـب  ؛)٢٤( رقم المصريومعيار المحاسبة  ،)١٢(رقم  الدوليمن معيار المحاسبة 
تــوافره فــى  محــتمالً  الضــريبيعتـراف باألصــول الضــريبية المؤجلــة إلــى الحــد الــذى يكـون فيــه الــربح اال

ســتفادة مــن تلــك األصــول الضــريبية المؤجلــة، كــذلك يتطلــب هــذا الــرأى مــن المســتقبل بحيــث يمكــن اال
وذلـك فـى تـاريخ إعـداد الميزانيـة  ،غيـر معتـرف بـهالة المؤجلـة ياألصـول الضـريبإعادة تقيـيم  المنشآت
فـــى  ضـــريبيبأصـــول ضـــريبية مؤجلـــة إذا كـــان مـــن المحتمـــل تـــوافر ربـــح  االعتـــرافويـــتم  ،العموميـــة

  )١(.معترف بها من قبلال غيرستفادة من تلك األصول الضريبية المؤجلة المستقبل يسمح باال
عــــــن مجلــــــس معــــــايير المحاســــــبة  ةالصــــــادر  )١٠٩(قائمــــــة رقــــــم ورد بال الــــــذي خــــــراآل والــــــرأي
 يــــرى ضــــرورة تكــــوين مخصــــص لتقيــــيم األصــــول الضــــريبية المؤجلــــة والــــذي، )FASB(األمريكــــي

)Valuation Allowance for Deferred Tax Assets(، لحسـاب  مقـابالً  اً وهـو يعتبـر حسـاب
ـــة وجـــود احتمـــاالت أن جـــزء ـــه فـــى حال ـــتم تكوين ـــة وي ـــك األصـــول  اً األصـــول الضـــريبية المؤجل مـــن تل

وقـد أوضـحا أن هنـاك مجموعـة مـن العوامـل .الضريبية المؤجلة ال يمكـن االسـتفادة منـه فـى المسـتقبل
  )٢(:تقدير قيمة هذا المخصص وهى فىتؤثر 

دت قيمة األصول الضريبية المؤجلة المعترف بهـا حيث كلما زا :قيمة األصول الضريبية المؤجلة -
 .كلما زادت قيمة مخصص تقييم األصول الضريبية المؤجلة

حيـث التوقـع بـأن الشـركة  :التوقعات بشأن األرباح المستقبلية وخاصـة الـربح الخاضـع للضـريبة -
، مســـتقبلية يعنـــى أن الشـــركة ســـوف تســـتفيد مـــن األصـــول الضـــريبية المؤجلـــة اً ســـوف تحقـــق أرباحـــ

  .تنخفض قيمة مخصص تقييم األصول الضريبية المؤجلة وبالتالي
ن إعـن عمليـة ترحيـل الخسـارة لألمـام فـذا كانـت ناتجـة إف :سبب نشأة األصول الضريبية المؤجلة -

مـــن  الخســـائر فـــى المســـتقبل  دمزيـــ الســـتمرار احتمـــاالتقيمـــة المخصـــص ســـتكون كبيـــرة ألن هنـــاك 
   .لن تستطيع الشركة االستفادة من األصول الضريبية المؤجلة وبالتالي

انـــه يجـــب التفرقـــة  بـــين حـــالتين عنـــد التعامـــل مـــع  الباحـــث يـــرىوبنـــاء علـــى هـــذا الجـــدل، فـــإن 
                                     

(1)  Amir, E.,and T. Sougiannis. 1999. Analysts Interpretation and Investors Valuation of Tax Carry 
forwards. Contemporary Accounting Research, Vol.16.  No. 1. PP: 1- 33. 

(2  )   Miller, S. and, J. Skinner. 1998. Determinants of the Valuation Allowance for Deferred Tax Assets 
Under SFAS No. 109. The Accounting Review; vol. 73. No, 2. PP: 213- 233. 
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  :وهما لألمامالخسائر المرحلة 
، طالمـا أن هنـاك ةيالضـريبالضـريبية المؤجلـة الناتجـة عـن ترحيـل الخسـائر  باألصولاالعتراف    -أ

  .المرحلة الضريبيةمستقبلية كافية الستيعاب الخسائر  اً أرباحن الشركة سوف تحقق توقعات بأ
ـــل الخســـائر  باألصـــولاالعتـــراف    -ب ـــة الناتجـــة عـــن ترحي ، مـــع تكـــوين الضـــريبيةالضـــريبية المؤجل

 أربــاحلــى عــدم تحقــق تشــير إذا كانــت التوقعــات الضــريبية المؤجلــة، إ األصــولم يمخصــص لتقيــ
  .الفترات المستقبلية فياستمرار الخسائر  أوكافية، 

عنــدما يســمح ضــريبيًا ) ..... ٢٧(، فقــرة  ٢٤رقــم  المصــري المحاســبيهــذا، وقــد نــص المعيــار    
تـرات المسـتقبلية، فـإن المنـافع بخصم الفروق المؤقتة القابلة للخصم فى تحديد الربح الضـريبى فـى الف

االقتصـــادية المتمثلـــة فـــى التخفيضـــات فـــى الضـــرائب المســـددة  تتـــدفق إلـــى المنشـــأة بشـــرط أن تكـــون 
هنــاك أربــاح ضــريبية تكفــى لمقابلــة تلــك الخصــومات، ولــذلك ال يجــوز للمنشــأة أن تعتــرف باألصــول 

ح الضــريبية ســوف تكــون كافيــة الضــريبية المؤجلــة إال عنــدما يكــون هنــاك احتمــال مــرجح بــأن األربــا
  . لمقابلة الفروق المؤقتة القابلة للخصم

الحـق علـى الخسـائر الضـريبية المرحلـة و  يترتـبنـه على أ) ٣٤(الفقرة رقم  فيكما نص المعيار 
مؤجـل يـتم االعتـراف بـه إلـى المـدى الـذى  ضـريبيغير المستخدم نشـأة أصـل الفى الخصم الضريبى 

فــى المســتقبل يكــون كافيــًا لمقابلــة تلــك الخســائر المرحلــة  ضــريبييكــون فيــه مــن المــرجح تحقــق ربــح 
  )١(.غير المستخدمالوالحق فى الخصم الضريبى 

ـــواردة  ـــرتين الســـابقتين  فـــيوفـــى ضـــوء هـــذه النصـــوص ال وكـــذلك النصـــوص  –) ٣٤، ٢٧(الفق
شــركات وعقــود المقــاوالت، يعتــرف  فــي لألمــامفــإن ترحيــل الخســائر  -٣٦، ٣٥ الفقــرات فــيالــواردة 

مـــن الحـــالتين   األولـــىالحالـــة  –حالـــة واحـــدة فقـــط  فـــيباألصـــول الضـــريبية المؤجلـــة الناتجـــة عنـــه 
الضريبية المستقبلية سوف تكون كافية  األرباحن أوهى حالة وجود احتمال قوى ومرجح ب -السابقتين

  .لمقابلة الفروق المؤقتة القابلة للخصم

                                     
ـــم   )١( ـــة، القـــاهرة، ٣٤، ٢٧، الفقـــرات )ضـــرائب الـــدخل( ٢٤وزارة االســـتثمار، معـــايير المحاســـبة المصـــرية، معيـــار رق ، المطـــابع االميري

٢٠٠٨.  
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ســوف  والتــيالخســارة الضــريبية  جمــاليإللخســارة الضــريبية هــو  الضــريبي األســاسن أ ويــرى الباحــث
الخسـارة الضـريبية  جمـاليفـإن إ وبالتـاليلهـا يكـون صـفرا،  المحاسـبي األسـاسن ، وأاألمام إلىترحل 

المرحلة لألمام تشبه الفروق المؤقتة، وينتج عنها أصول ضريبية مؤجلـة، ويـتم انعكاسـها فـى الفتـرات 
كــل فتــرة  فــييمكــن ترحيلهــا وتغطيتهــا  التــيوبمبلــغ الخســارة  -خمــس ســنوات أقصــىبحــد  –المقبلــة 

  . ضريبية تالية

ن االسـتثمار فـى عـالناتجة  اإلرباح أو اإليراداتالفروق الضريبية المؤقتة الناتجة عن   -٦
  :أخرىشركات 

إذا أظهــرت قائمــة المركــز المــالي قيمــة توزيعــات مســتحقة لشــركة المقــاوالت مــن شــركات أخــرى 
تابعة أو شقيقة، فـإن األسـاس الضـريبي لهـذه التوزيعـات سـوف يسـاوي القيمـة الدفتريـة نظـًرا ألن هـذه 

التابعــة أو الشــقيقة، لــذلك ال توجــد مبــالغ خاضــعة  التوزيعــات ســبق خضــوعها للضــريبة لــدى الشــركة
  .مبالغ واجبة الخصم في المستقبل دللضريبة في المستقبل وال توج

ونظًرا ألن القيمة الدفترية للتوزيعات تساوي األساس الضـريبي لهـا، فـال توجـد فـروق مؤقتـة، وبالتـالي 
  )١(.ال توجد ضريبة مؤجلة

 التزامــات ظــاهرة أو أصــوالً ال تمثــل  التــيالفــروق الضــريبية المؤقتــة المرتبطــة بالمبــالغ    -٧
  :الماليبقائمة المركز 

قد يسمح التشريع الضـريبي بخصـم مبـالغ أو إخضـاعها للضـريبة، وال يوجـد لهـا أصـل أو التـزام 
ير، حيـــث يـــتم هـــذه الحالـــة تكـــاليف البحـــوث والتطـــو  أمثلـــةفـــي قائمـــة المركـــز المـــالي للشـــركة، ومـــن 
بهــذا ) ٢٣(، ويأخــذ المعيــار المحاســبي المصــري رقــم إنفاقهــااالعتــراف بهــا محاســبًيا كمصــروف فــور 

الرأي على أساس أن من طبيعة أنشطة البحـوث والتطـوير أنـه يصـعب الحصـول علـى قناعـة بوجـود 
يســــمح بخصــــمها لألغــــراض  لكــــن، )٢(عائــــد اقتصــــادي مســــتقبلي نتيجــــة مصــــروفات بحــــوث معينــــة

  ).سنوات ٥ -٣أو قد يتم استنفادها على فترة من (الضريبية في فترة الحقة عند االنتهاء منها 
وفي هذه الحالة فإن األساس الضريبي يجب أن يعكس مقدار الخصـم الـذي يمكـن المطالبـة بـه 

هـذا المبلـغ الـذي تسـمح ونظًرا لعدم وجود أصـل معتـرف بـه فـي قائمـة المركـز المـالي، فـإن . مستقبالً 
فــي المســتقبل ســوف تنشــأ عنــه فــروق مؤقتــة قابلــة للخصــم يترتــب عليهــا  هاإلدارة الضــريبية بخصــم

                                     
  .مرجع سابق  ،"لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وآثارها الضريبية  العمليالدليل " -طارق عبد العال حماد . د  )١(
ص . ناشـربـدون : القـاهرة. "الجـزء الثالـث –شرح معايير المحاسبة المصـرية "). ٢٠٠٥. (طارق عبد العال؛ محمد عبد العزيـز  )٢(

٢٨٢.   
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  .أصل ضريبي مؤجل
ضـــرائب ( ٢٤رقـــم  ريصـــالم المحاســـبيمـــن المعيـــار ) ٩(وفـــى هـــذا الصـــدد فقـــد نصـــت الفقـــرة 

  )١(:اآلتيعلى ) الدخل
لكــن ال يـتم االعتــراف بهــا كأصـول والتزامــات بالميزانيــة، علــى  ضــريبيبعـض البنــود لهــا أسـاس 

عــن الفتــرة  المحاســبيتكــاليف البحــث يــتم االعتــراف بهــا كمصــروف عنــد تحديــد الــربح : ســبيل المثــال
الضريبي إال فى فترة الحقـة، ) الخسارة(التى حملت عليها ولكن ال يسمح بخصمها عند تحديد الربح 

لضـــريبى لتكـــاليف البحـــث طبقـــًا للقيمـــة التـــى ستســـمح اإلدارة الضـــريبية  ويعتبـــر الفـــرق بـــين األســـاس ا
بخصــمها فــى فتــرات مســتقبلية ، وبــين قيمتهــا الدفتريــة البالغــة صــفرًا فرقــًا مؤقتــًا يترتــب عليــه أصــل 

  . ضريبي مؤجل 

  .تتميز بها عقود المقاوالت التيالفروق الضريبية المؤقتة  -ب
  .العقود إيراداتتبطة بتحديد الفروق الضريبية المؤقتة المر  -١

العقــــود الخاضــــعة  إيــــراداتن ألــــى إ – والثــــاني األولالفصــــل  فــــي –شــــار الباحــــث ن أســــبق وأ
مــا التكلفــة التقديريــة للعقــد، أ/ ليــة المحــددة بقســمة التكلفــة الفع اإلتمــامباســتخدام نســبة  دللضــريبة تتحــد

الشـركة فإنهـا تتحـدد باسـتخدام  أوقائمـة دخـل العقـد  فـيتـدرج  والتـيالعقود المحـددة محاسـبيا  إيرادات
 ٨رقـم  المصـري المحاسـبيالمعيـار  فـيى طريقـة مـن الطـرق الـثالث الـواردة المحددة بـأ اإلتمامنسبة 

  .هابلى نتائج موثوق ، طالما أنها تؤدى إ)اإلنشاءاتعقود (
العقـود محاسـبيا عـن  إيـرادات وبالتـالي، اإلتمـامتحديد نسـبة  فيلذلك قد تختلف الطريقة المتبعة 

فــروق ضــريبية مؤجلــة  إلــىالعقــود  إيــرادات فــيتباعهــا ضــريبيا، ويــؤدى هــذا االخــتالف تلــك الواجــب إ
 إيـراداتن التزامـات ضـريبية مؤجلـة، فـإذا فرضـنا أ مأصـول ضـريبية مؤجلـة، ألى إل و كانت تؤ أء اسو 

عقد المقاوالت قد حـددت بالطريقـة الثانيـة،  أوالعقد المحاسبية والمدرجة بقائمة دخل شركة المقاوالت 
  . التواليوخالل فترات تنفيذ العقد بالمبالغ السنوية على 

، كانت األولىبالطريقة  اً المعتمدة ضريبي اإليراداتلى وعند تحويلها إ. مليون ٢مليون،  ٤مليون،  ٤
  .مليون ١.٦مليون،  ٤.٢مليون،  ٤.٢ التواليالمبالغ السنوية على 

                                     
  .٢٠٠٨، المطابع االميرية، القاهرة، ٩، الفقرة رقم )ضرائب الدخل( ٢٤وزارة االستثمار، معايير المحاسبة المصرية، معيار رقم  )١(
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  : الستنتاج الفروق الضريبية عند نشأتها وانعكاسها كما بالجدول التالى األرقامقابلة بين هذه وبالم
  االجمالى السنة الثالثة السنة الثانية األولىالسنة بيان

قائمــــةفــــيالــــواردالمحاســــبي اإليــــراد
  ١٠  ٢  ٤  ٤ )بالمليون(الدخل 
  ١٠  ١.٦  ٤.٢ ٤.٢ المعتمد الضريبي اإليراد

  صفر  ٠.٤  )٠.٢( )٠.٢( الضريبيةالفروق 
وهــى ) ٠.٤(والثانيــة بمبلــغ  األولــىيتضــح مــن هــذا الجــدول نشــأة فــروق ضــريبية ســالبة بالســنة 

  . السنة الثالثة بنفس المبلغ فيمؤجل، يتم انعكاسه  ضريبيصل لى أإتؤدى 

  )محددة القيمة األجلطويلة (الفروق الضريبية الناتجة عن الخسائر المحتملة للعقود  -٢
ن المعالجــة المحاســبية  للخســائر لــى أإ – والثــاني األولالفصــل  فــي –شــار الباحــث أن ســبق وأ

تـم فيهـا توقـع حـدوث هـذه الخسـارة كمصـروف  التـيالمحتملة للعقد بالكامل تحمل على الفتـرة الماليـة 
رقــم  المحاســبييــار المع فــيوذلــك كمــا ورد  –قائمــة دخــل الشــركة  فــي وبالتــالي –بقائمــة دخــل العقــد 

)٨.(  
مـــا المعاملـــة الضـــريبية فتقضـــى بتحميـــل الفتـــرة بمـــا يخصـــها فقـــط مـــن هـــذه الخســـائر المحتملـــة أ

يضــاف  وبالتــالي، ضــريبييعتمــد كمصــروف  الخســارة ال وبــاقيهــذه الفتــرة،  فــي اإلتمــامحســب نســبة 
مـن  األخيـرةلـى السـنة ه الخسـارة واالعتـراف بهـا كمصـروف إيؤجل خصـم بـاقى هـذ وبالتالي. باإلقرار

  .باإلقرار متنفيذ العقد حيث تخص
  . صول ضريبية مؤجلةلى أإل و تؤ  أولى فروق ضريبية مؤقتة ينتج عنها حيث يؤدى ذلك إ

، وتكلفتــه المقــدرة همليــون جنيــ ١٠٠التعاقديــة  قيمتــهمحــدد القيمــة  األجــلطويــل  اً ن عقــدفــرض أ فــإذا
لـــى إ أدتحـــدثت تغيـــرات  األولـــىمـــع نهايـــة الســـنة ســـنوات، و  ٣مليـــون جنيـــة ويســـتغرق تنفيـــذه  ٩٠

التعاقديـــة، وبلغـــت التكلفـــة  ةمليـــون، ولـــم تتغيـــر القيمـــ ٢٠زيـــادة التكلفـــة المقـــدرة للعقـــد بمبلـــغ  ضـــرورة
  .همليون جني ٤٤ األولىالفعلية حتى نهاية السنة 

ن مليـون جنيـة، كمـا أ ١٠=  ١٠٠ – ١١٠= فى ضوء ذلـك فـان الخسـارة المحتملـة للعقـد كلـه 
  %.٤٠=  ١١٠/  ٤٤تكون  األولىفى نهاية السنة  اإلتمامنسبة 

 ١٠مليـون، يعتمـد منهـا ضـريبيا  ١٠=  األولـىوتكون الخسارة المحتملة المحملـة لقائمـة دخـل السـنة 
x التــيتلــك الســنة، وفــى الســنة الثالثــة  إقــرارمليــون جنيــة فــى  ٦مليــون جنيــة، ويضــاف  ٤% = ٤٠ 

  .باإلقرار همليون جني ٦لغ انتهى فيها التنفيذ يخصم مب
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  :التاليصول ضريبية مؤجلة يوضحها الجدول لى فروق ضريبية وأالمعاملة إ هذه وتؤدى

  بيان
خسارة

محتملة 
 محاسبية

خسارة محتملة 
  معترف بها ضريبيا

الفروق الضريبية 
  المؤقتة

مؤجلة  ضريبية أصول
 ضريبيوانعكاساتها بسعر 

٢٠%  
  ١.٢  ٦ ٤ ١٠ األولىالسنة 

  -  - - -  السنة الثانية
  )١.٢(  )٦( ٦ -  السنة الثالثة
  -  - ١٠ ١٠  اإلجمالي

  

  ).االسترداد الضريبى(الفروق الضريبية الناتجة عن ترحيل خسائر العقود للخلف  -٣
فيهــا تنفيــذه، ترحيلهــا الــى  ينتهــي التــيالســنة  فــيأجــازت المعاملــة الضــريبية لخســارة العقــد النهائيــة    

  .واسترداد الضريبة عنها – الثانيالفصل  فيكما سبق اإليضاح بالتفصيل  –الخلف 
  :ناوينشأ عن ذلك مشكلت

  :ضريبية مؤجلة صوالً مدى اعتبار هذه الفروق تمثل أ: األولى
صــوال ضــريبية إلــى أن هــذه الفــروق ال تمثــل أ ٢٤رقــم  المصــري المحاســبيشــار المعيــار أفقــد 

  .صول ضريبية جاريةسوف يتم استردادها بمثابة أ التي، ولكن تعتبر قيمتها ةمؤجل
  )١(: اآلتيعلى ) ١٤،١٣،١٢(ولقد نصت الفقرات 

الضــرائب الجاريــة للفتــرة الجاريــة والفتــرات الســابقة والتــى لــم يــتم ســدادها بعــد يجــب أن : ١٢فقــرة  -
ة والفتـرات السـابقة يعترف بها كالتزام، أما إذا كانت الضرائب التى تم سدادها بالفعل فى الفترة الجاري

  .تزيد عن القيمة المستحقة عن هذه الفترات ، فيجب أن يتم االعتراف بالزيادة المسددة  كأصل
ــرة  - الميــزة المتعلقــة بالخســارة الضــريبية التــى يمكــن الرجــوع بهــا للخلــف الســترداد ضــرائب : ١٣فق

  .جارية عن فترة أو فترات سابقة يجب االعتراف بها كأصل
عندما تستخدم الخسارة الضريبية فى استرداد الضريبة الجارية لفترة سابقة فـإن اعتـراف : ١٤فقرة  -

المنشـأة بميــزة االسـترداد كأصــل فـى الفتــرة التـى حــدثت فيهـا الخســارة يعتمـد علــى أنـه مــن المــرجح أن 
   .هذه الميزة ستحقق وأنه يمكن قياسها بصورة يعتمد عليها

                                     
 المطـابع االميريـة، القـاهرة،، ١٤، ١٣، ١٢، الفقـرات )ضـرائب الـدخل( ٢٤وزارة االستثمار، معـايير المحاسـبة المصـرية، معيـار رقـم   )١(

  .١٧٨، ص ٢٠٠٨
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  :تصاعديةالضريبة  أسعاركانت  إذا كيفية االسترداد الضريبى: الثانية
ويمكـــن حـــل هـــذه المشـــكلة باســـتخدام نفـــس الســـعر الســـابق خضـــوعها بـــه، حيـــث يـــتم االســـترداد 

ضــريبة، فــاذا كــان عــادة حســاب الالخســائر المرحلــة للخلــف مــن خــالل إ الضــريبى للضــريبة عــن هــذه
ــ ســعر الضــريبة نســبياً  حيــث الســعر  –ومنهــا شــركة المقــاوالت  –كمــا هــو الحــال فــى الشــركات  اً ثابت

  %.٢٠مبلغ الخسارة المرحلة للخلف فى = ، فان مبلغ االسترداد الضريبى %٢٠نسبى ثابت 
ومنهــا  –، كمــا هــو الحــال فــى المشــروعات الفرديــة يًا تصــاعدياً ذا كــان ســعر الضــريبة نســبإمــا أ

ذا لـم تكـف يسـتكمل بسـعر إفـ علـى شـريحة،يكـون بسـعر أ الضـريبيإن االسـترداد فـ – الفرديالمقاول 
  .الشريحة السابقة لها وهكذا

 ١٥بمبلــغ  حقــق ربحــاً  تنفيــذه حــد العقــود فــى العــام الســابق لالنتهــاء مــنن أنفتــرض أ ولإليضــاح
لـف جنيـه، وفـى العـام الـذى انتهـى أ ٥٠يـًا نهائ ياً ضـريب اً لف جنيه، كما حققت منشـأة المقـاوالت ربحـأ

  .لف جنيهأ ١٢لخلف مبلغ ق خسارة رحل منها لفيه العقد حق
  :كاآلتيعادة حساب الضريبة واالسترداد الضريبى فى ضوء ذلك يتم إ

  :المنشأة تتخذ شكل شركة مقاوالت -
  ٢.٤%= ٢٠ xلف أ ١٢= االسترداد الضريبى 

  :المنشأة تتخذ شكل مقاول فردى -
  :حساب الضريبة عن الربح المحقق فى العام السابق كما يلى -أ

  ٢% = ١٠ x األولىلف أ ٢٠
  ٣% = ١٥ xلف الثانية أ ٢٠
     ٢=  %٢٠ xالزيادة  ١٠
  ٧= الضريبة المستحقة والمسددة  إجماليذا إ

  :حساب الضريبة نتيجة ترحيل الخسارة للخلف للفترة السابقة إعادة -ب
ن ، فـإ٥٠بلـغ ممن ربح الشركة الضريبى للعام السابق وال) ١٢(للخلف  ةبخصم الخسارة المرحل

عــادة ألــف جنيــة، ويــتم إ ٣٨ذلــك العــام هــو ن يخضــع للضــريبة فــى كــان يجــب أ الــذيربــح الشــركة 
  :كاآلتيحساب الضريبة عليه 

  ٢% = ١٠ x األولىلف أ ٢٠ -
     ٢.٧% = ١٥ xالزيادة  ١٨ -

  ٤.٧= الضريبة المعاد حسابه  جماليإ  ∴
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  ٢.٣=  ٤.٧ -٧ مبلغ الضريبة واجب االسترداد -ج
و تخفـــيض فـــى التـــزام الضـــريبة الجاريـــة فـــى العـــام أ جـــارٍ  ضـــريبيصـــل المبلـــغ كأويعامـــل هـــذا 

  .الحالي
ن يـــتم االســـترداد الضـــريبى باســـتخدام طريقـــة التنســـيب، وذلـــك بضـــرب الضـــريبة كـــذلك يمكـــن أ

هــــو الــــربح الضــــريبى لتلــــك الفتــــرة  هالمســـتحقة فــــى معامــــل بســــطه الخســــارة المرحلــــة للخلــــف، ومقامــــ
عــادة حســاب الضــريبة ولــم يــنص علــى اســتخدام المشــرع علــى اســتخدام طريقــة إقــد نــص الضــريبية، و 

  . طريقة التنسيب

  .لألمامالفروق الضريبية الناتجة عن ترحيل باقى خسائر العقود  -٤
ســوف تنــدمج مــع خســائر شــركة المقــاوالت ككــل  لألمــامبــالطبع، فــإن بــاقى خســائر العقــود المرحلــة 

وقد سبق الحديث عن معالجـة الفـروق الضـريبية الناتجـة عـن  –ا خذ نفس حكمهأ، وتلألماموالمرحلة 
  . الجزء السابق فيبالتفصيل  لألمامترحيل الخسائر 
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  المبحث الثالث
   فيعن الضريبة المؤجلة  واإلفصاحاالعتراف 

  لشركات المقاوالت القوائم المالية
  :مقدمة

فـــإن  وبالتـــاليوضـــح الباحـــث وجـــود عـــدة مـــداخل للمحاســـبة عـــن الضـــريبة المؤجلـــة، ســـبق أن أ
. المؤجلـة المحاسـبة والقيـاس للضـريبة فـيعنها سوف يتـأثر بالمـدخل المسـتخدم  واإلفصاحاالعتراف 
االلتــزام، فــإن مــا /  األصــلقــد رجحــا اســتخدام طريقــة  المصــريوالمعيــار  الــدولين المعيــار وحيــث أ
والشـركات،  المنشـآتالتاليـة، يفتـرض اسـتخدام  األجـزاء فـيمناقشة هذا الموضـوع  فيالباحث  هيتناول

  . لهذه الطريقة العمليالواقع  فيومنها شركة المقاوالت، 

  القوائم المالية فياالعتراف بالضريبة المؤجلة  -١
ومنهـا شـركة المقـاوالت  –ى شـركة مـن الشـركات أ فـيعندما يتم المحاسبة عن الضريبة المؤجلة،   
 مأكانـت قائمـة الـدخل أثارهـا بـالقوائم الماليـة، سـواء مور المهمة هو كيفية التعامل مع آفإنه من األ –

  .الماليقائمة المركز 
الفقـرات  فـيعمليـة االعتـراف بالضـريبة المؤجلـة  ٢٤رقـم  المصـري المحاسبيولقد نظم المعيار 

  )١(:يليهذه الفقرات كما  أهم ، ويخص الباحث بالذكر) ٦٨حتى  ٥٧(من 
تتم المحاسبة عن اآلثـار المتعلقـة بالضـريبة الجاريـة والمؤجلـة للعمليـة أو الحـدث بـنفس : ٥٧فقرة  -

إلــى " ٥٨"راجــع الفقــرات مــن . (تــتم بهــا المحاســبة عــن تلــك العمليــة أو ذلــك الحــدث  التــيالطريقــة 
  .تتناول هذا المبدأ التي" ) ب٦٨"

يعترف بالضريبة الجارية و بالضريبة المؤجلة كإيراد أو كمصروف و تدرج فى ربـح أو : ٥٨فقرة  -
  :تنشأ فيها الضريبة من التيخسارة الفترة ، فيما عدا الحاالت 

ضـــمن حقـــوق الملكيـــة   -فـــى نفـــس الفتـــرة أو فـــى فتـــرة مختلفـــة  -عمليـــة أو حـــدث يعتـــرف بـــه   ) أ(
  ").٦٥"إلى " ٦١"راجع الفقرات من (مباشرة 

  ").٦٨إلى " ٦٦"راجع الفقرات من (تجميع األعمال )  ب(أو  
تنشـأ معظـم االلتزامـات واألصـول الضـريبية المؤجلـة عنـدما يـدرج اإليـراد أو المصـروف : ٥٩فقرة  -

فــى ) الخســارة الضـريبية(يـدخل فـى حســاب الـربح الضـريبى  الوقـت الــذيفـى  المحاســبيضـمن الـربح 
                                     

ـــار رقـــم    )١( ـــدخل( ٢٤وزارة االســـتثمار، معـــايير المحاســـبة المصـــرية، معي  ، المطـــابع االميريـــة، القـــاهرة،٦٨: ٥٧، الفقـــرات )ضـــرائب ال
  .١٨١، ص ٢٠٠٨
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مــن أمثلــة ذلــك مــا . يعتــرف بالضــريبة المؤجلــة فــى قائمــة الــدخلفــى مثــل هــذه الحــاالت . فتــرة مختلفــة
  :يلى 

طبقـًا  زمنـيعلى أساس استحقاق  المحاسبييتم إدراج التوزيعات من االستثمارات  ضمن الربح   ) أ(
) الخسـارة الضـريبية ( بينمـا قـد تـدرج فـى الـربح الضـريبى ) ١١(رقم  المصريلمعيار المحاسبة 

  .على أساس مختلف 
يجـرى ، و ) ٢٣(رقـم  المصـريار المحاسـبة م رسملة تكلفة األصول غيـر الملموسـة طبقـًا لمعيـتت  )ب(

  .استهالكها تحميًال على قائمة الدخل فى حين قد تخصم لألغراض الضريبية عند إنفاقها 
قـد تتغيـر القيمـة الدفتريـة لألصـول وااللتزامـات الضـريبية المؤجلـة علـى الـرغم مـن عـدم : ٦٠فقـرة  -

   :يير فى  مقدار الفروق المؤقتة المتعلقة بها،و يمكن أن يحدث هذا على سبيل المثال منحدوث تغ
  .ر الضرائب أو قوانين الضرائباالتغير فى أسع)  أ(
لقيمــــة األصــــل الضــــريبى  ةإعــــادة تقيــــيم مــــدى إمكانيــــة اســــتيعاب األربــــاح الضــــريبية المســــتقبلي  )ب(

  .المؤجل
  .السترداد قيمة األصلالتغير فى األسلوب المتوقع ) ج(

ويعترف بالضريبة المؤجلة فى قائمة الدخل ما لم تكن مرتبطة ببنـود سـبق تحميلهـا أو إضـافتها    
  ").٦٣"راجع الفقرة . (إلى حقوق الملكية

تحمــل الضــرائب الجاريــة والضــرائب المؤجلــة أو تضــاف مباشــرة إلــى حقــوق الملكيــة إذا : ٦١فقــرة  -
علـى حقـوق الملكيـة  -فـى نفـس الفتـرة أو فـى فتـرة مختلفـة   -حملـت  كانت تتعلـق ببنـود أضـيفت أو

  .مباشرة
تتطلب معايير المحاسبة المصرية أو تسمح لبنود محددة بأن تضاف أو تحمـل مباشـرة : ٦٢ فقرة -

  :ومن  أمثلة هذه البنود ما يلى. على حقوق الملكية
راجــع معيــار المحاســبة (عــن إعــادة تقييمهــا التغيــر فــى القيمــة الدفتريــة  لألصــول الثابتــة الناشــئة )  أ(

  )) .١٠(رقم  المصري  
)  ضـــمن حقـــوق الملكيـــة( لالحتياطيـــات و األربـــاح المرحلـــة  االفتتـــاحيالتســـويات فـــى الرصـــيد ) ب(

راجــع (الناتجــة عــن تغييــر فــى السياســات المحاســبية المطبقــة بــأثر رجعــى أو تصــويب األخطــاء   
  )).٥(رقم  المصريمعيار المحاسـبة   

معيـــــــــــــــار   راجع (بالخارج ) الفروع(فروق تقييم العملة الناشئة من ترجمة القوائم المالية للعمليات ) ج(
  )) .١٣(رقم  المصريالمحاسبة 

راجــع (القــيم الناشــئة مــن االعتــراف األولــى بشــق حقــوق الملكيــة إلحــدى األدوات الماليــة المركبــة ) د(
  ").٢٣"فقرة   
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  :نان التاليتاالمالحظت بصفة عامة يتضح للباحثومن هذا  
  .و مصروف بقائمة دخل الفترةأ كإيرادن يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة القاعدة العامة أ -أ
ضـــمن حقـــوق ) باإلضـــافة أوبالخصـــم (بعـــض الحـــاالت يـــتم االعتـــراف بالضـــريبة المؤجلـــة  فـــي -ب

  :الملكية مباشرة ومنها الحاالت التالية
  .على حقوق الملكية مباشرة أضيفت أوذا كانت الضريبة المؤجلة تتعلق ببنود حملت حالة إ   -
تضاف بنود محددة مباشرة علـى حقـوق الملكيـة مثـل  أوبأن تحمل  محاسبيحالة تطلب معيار    -

 ١٠رقـــم  المصـــري المحاســـبيالثابتـــة وفقـــا للمعيـــار  األصـــولم يتقيـــ إعـــادةالفـــروق الناتجـــة عـــن 
  ).هالكاتهاالثابتة وإ  األصول(

  :القوائم المالية فيقواعد عرض الضريبة المؤجلة   -٢
نــد عــرض علــى نقطتــين هــامتين إ) ضــرائب الــدخل( ٢٤رقــم  المصــري المحاســبيشــار المعيــار أ

وهمــا -لمقــاوالت ومنهــا شــركة ا -وااللتزامــات الضــريبية المؤجلــة بــالقوائم الماليــة للشــركات  األصــول
  :كاآلتيالضريبة، ويتناولها الباحث المقاصة، وعبء 

مكانيـــة مـــن المعيـــار فقـــد أجـــاز المعيـــار لشـــركة المقـــاوالت إ ٧٥و  ٧٤للفقـــرات طبقـــا : المقاصـــة -١
المؤجــل عنــد تــوافر شــروط معينــة،  يالضــريبى المؤجــل وااللتــزام الضــريب األصــلالمقاصــة بــين  إجــراء
لــى جــداول تفصــيلية إالمقاصــة لتحاشــى الحاجــة  إجــراء إمكانيــةجــاز المعيــار لشــركة المقــاوالت أكمــا 

  .تعكس كل فرق مؤقت
ـــى  ٧٤فقـــد نصـــت الفقـــرة  ـــين  األصـــل الضـــريبى المؤجـــل : اآلتـــيعل تجـــرى المنشـــأة مقاصـــة ب

  :الضريبى المؤجل فقط ، إذا  موااللتزا
  .لمقاصة األصل الضريبى المتداول مع االلتزام الضريبى المتداول قانونيكان للمنشأة حق )  أ(
الضـــريبية المؤجلـــة المتصـــلة بضـــرائب الـــدخل  تكانـــت األصـــول الضـــريبية المؤجلـــة وااللتزامـــا) ب(و

  :المفروضة بواسطة نفس اإلدارة الضريبية على  
  .نفس المنشأة الخاضعة للضريبة   -
تنــوى تســوية االلتزامــات واألصــول الضــريبية الجاريــة علــى  والتــيالوحــدات الضــريبية المختلفــة    -أو

أو لتحصـيل األصـول وتسـوية االلتزامـات فـى وقـت واحـد فـى كـل فتـرة مسـتقبلية  افيالصـأساس 
  .لكل القيم الهامة لاللتزامات واألصول الضريبية المؤجلة المتوقع سدادها أو استردادها

لتحاشى الحاجة إلى جدولـة تفصـيلية لتوقيـت عكـس كـل فـرق : اآلتيعلى  ٧٥فقد نصت الفقرة 
) أى عندما يصبح الفرق مسموحًا بخصمه من الربح الضريبى أو يجب إضافته لهذا الـربح(مؤقت،  

يتطلــب هــذا المعيــار مــن المنشــأة  أن تقــوم بــإجراء مقاصــة بــين األصــل الضــريبى المؤجــل وااللتــزام 
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ل و االلتــزام الضــريبى المؤجــل خاضــعًا بــنفس المنشــأة الضــريبى المؤجــل طالمــا كــان كــل مــن األصــ
تجــاه نفــس المصــلحة الضــريبية، وأنــه يحــق للمنشــأة مــن حيــث المبــدأ إجــراء المقاصــة بــين  األصــول 

  )١(.وااللتزامات الضريبية الجارية
 اإلجماليـةمـة يبأنـه هـو الق) الضـرائب المسـتردة( الضـريبي ءيعرف العب: الضريبة ءعرض عب -٢

الضـريبة الجاريـة،  أوخسـارة الفتـرة والمتعلقـة بالضـريبة المؤجلـة  أوحديد صافى ربـح ت فيل تدخ التي
) دخـــل الضـــريبة(  ءعـــن عـــب اإلفصـــاح، يجـــب  ٢٤رقـــم  المحاســـبيمـــن المعيـــار  ٧٧ووفقـــا للفقـــرة 

  .صورة مستقلة بقائمة الدخل فيالعادية  باألنشطةالمرتبط 
ـــالربح أو الخســـارة مـــن ) دخـــل(عـــبء : اآلتـــيعلـــى  ٧٧فقـــد نصـــت الفقـــرة  الضـــريبة المـــرتبط ب

  )٢(.األنشطة العادية يجب أن يتم عرضه منفردًا فى قائمة الدخل
الضــريبة المــرتبط  ءن تفصــح عــن عــبوطبقــا لهــذا الــنص فإنــه يجــب علــى شــركة المقــاوالت أ

الضــريبة  ءن تفصــح عــن عــبقائمــة الــدخل، كمــا يجــوز لهــا أ فــيباألنشــطة العاديــة بصــورة مســتقلة 
  . قائمة الدخل فييضا ستقلة أرتبط باألنشطة غير العادية بصورة مالم

  :القوائم المالية ومرفقاتها فيعن ضريبة الدخل و الضريبة المؤجلة  اإلفصاح -٣
المختلفـة مـن شـركة المقـاوالت عنـد تتطلبها المعايير المحاسبية  التيفصاحات باإلضافة إلى اإل

والمرتبطـة  ٨رقـم  المحاسـبيتطلبهـا المعيـار  التـيالمالية وخاصة االفصاحات  اعداد وعرض قوائمهإ
  .األولالفصل  فيليها سبق اإلشارة إ والتي –بعقود المقاوالت 

عـــن الضـــريبة عنـــدما تقـــوم بالمحاســـبة  – أخـــرىى شـــركة مثلهـــا مثـــل أ –فـــإن شـــركة المقـــاوالت 
 التـيقوائمهـا المنشـورة ومرفقاتهـا عـن العديـد مـن البنـود والعناصـر  فـين تفصح المؤجلة فإنها يجب أ

الفقـرات مـن  فـي ٢٤رقـم  المحاسـبيشـار المعيـار فقـد أ. المؤجلةتتعلق بمصروف الضريبة والضريبة 
  )٣(:عما يلى اإلفصاحلى وجوب إ ٨٨حتى  ٧٩

                                     

ـــار رقـــم    )١( ـــدخل( ٢٤وزارة االســـتثمار، معـــايير المحاســـبة المصـــرية، معي القـــاهرة، ، المطـــابع االميريـــة، ٧٥، ٧٤، الفقـــرات )ضـــرائب ال
  .١٨٦:١٨٥، ص .٢٠٠٨

  .٢٠٠٨، المطابع االميرية، القاهرة، ٧٧، الفقرة )ضرائب الدخل( ٢٤وزارة االستثمار، معايير المحاسبة المصرية، معيار رقم  )٢(
ـــم    )٣( ـــة، ، ٨٨: ٧٩، الفقـــرات )ضـــرائب الـــدخل( ٢٤وزارة االســـتثمار، معـــايير المحاســـبة المصـــرية، معيـــار رق القـــاهرة، المطـــابع االميري

  .١٨٦، ص ٢٠٠٨
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  .بصورة منفصلةالضريبى ) الدخل(فصاح عن المكونات الرئيسية للعبء يجب اإل: ٧٩فقرة  -
  :الضريبة ما يلى ) دخل(تتضمن مكونات عبء : ٨٠فقرة -
  .الضريبة الجارى) دخل(عبء   ) أ(
  .تسويات يعترف بها خالل الفترة خاصة بضرائب جارية لفترات سابقة أي) ب(
  .الضريبة المؤجلة المرتبط بنشأة و عكس الفروق المؤقتة)  دخل(قيمة عبء   ) ج(
ضــــــــرائب   الضرائب المؤجلة المرتبط بالتغير فى أسعار الضريبة أو فرض ) دخل(قيمة عبء   ) د(

  .جديدة
قيمـــة الميـــزة الناشـــئة عـــن االعتـــراف حاليـــًا بالخســـارة الضـــريبية المرحلـــة أو الحـــق فـــى الخصـــم ) هــــ(

 فـــيالضـــريبى غيـــر المســـتخدم أو الفـــرق المؤقـــت لفتـــرات ســـابقة و لـــم يكـــن معترفـــًا بهـــا أو بـــه   
  .الجارينه و يستخدم فى الفترة الجارية لتخفيض عبء الضريبة حي  

 الضــريبيالخصــم  فــيقيمــة الميــزة الناشــئة عــن االعتــراف بالخســارة الضــريبية المرحلــة أو الحــق   ) و(
غير مسـتخدم أو الفـرق المؤقـت لفتـرات سـابقة و لـم يكـن معترفـًا بهـا أو بـه فـى حينـه ويسـتخدم ال

  .صروف الضريبة المؤجل فى الفترة الجارية لتخفيض م
مؤجل  ضريبيينشأ من تخفيض أو إلغاء تخفيض سابق ألصل  الذيالعبء الضريبى المؤجل   ) ز(

  "٥٦"طبقًا للفقرة 
الضريبة المتعلق بالتغييرات فى السياسـات المحاسـبية واألخطـاء التـى تـدخل ) دخل(قيمة عبء   ) ح(

، )  ٥(رقـم  المصـريبقـًا لمعيـار المحاسـبة فى تحديد صافى الـربح أو الخسـارة للفتـرة الجاريـة ط
   .ألنه يتعذر تحديد آثارها المحاسبية بأثر رجعى 

  :يجب أن يفصح أيضًا عما يلى بصورة منفصلة :٨١فقرة  -
تحمـل أو تضـاف إلـى حقـوق  التـيمجموع الضريبة الجارية و الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود   ) أ(

  .الملكية
فــــى أحــــد أو كــــال الشــــكلين  المحاســــبيالضــــريبة والــــربح ) دخــــل(العالقــــة بــــين عــــبء  إيضــــاح )ب( 

  :التاليين
سـعر  فـي المحاسـبيالضـريبة و حاصـل ضـرب الـربح ) دخـل(تسوية رقمية تـربط بـين عـبء  .١

) أسـعار(يحسب عليـه سـعر  الذيالضريبة المطبق، مع إيضاح األساس أو الوعاء ) أسعار(
  .الضريبة المطبق

وســعر الضــريبة المطبــق مــع إيضــاح  الفعلــيتــربط بــين متوســط ســعر الضــريبة تســوية رقميــة  .٢
  .األساس أو الوعاء الذى يحسب عليه سعر الضريبة المطبق

  .الضريبة المطبق مقارنة بالفترة المحاسبية السابقة) أسعار(إيضاح التغيرات فى سعر    )ج(
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قيم الفروق المؤقتة القابلة للخصم، و الخسائر الضريبية المرحلة و الحق فـى الخصـم الضـريبى  ) د(
غيــر معتــرف بهــا فــى الميزانيــة، مــع إيضــاح مــدة الغيــر مســتخدم لألصــول الضــريبية المؤجلــة ال

  .سريان كل منها قبل أن تتقادم إذا وجدت
ت فـــى الشـــركات التابعـــة والفـــروع والشـــركات القيمـــة الكليـــة للفـــروق المؤقتـــة المتعلقـــة باالســـتثمارا)هــــ(

الشــقيقة و حصــص الملكيــة فــى المشــروعات المشــتركة التــى لــم يعتــرف بااللتزامــات الضــريبية   
  ").٣٩"راجع فقرة (المؤجلة المترتبة عليها   

يوضح بالنسبة لكل نوع مـن الفـروق المؤقتـة وكـل نـوع مـن الخسـائر الضـريبية المرحلـة و الحـق   ) و(
  :غير مستخدم ما يلىالالضريبي فى الخصم 

  .قيمة األصول وااللتزامات الضريبية المعترف بها فى الميزانية .١
قيمـــة دخـــل أو عـــبء الضـــريبة المؤجـــل المعتـــرف بـــه فـــى قائمـــة الـــدخل، إذا كـــان ذلـــك غيـــر  .٢

  .واضح من التغيرات فى القيم المعترف بها فى الميزانية
  :يوضح العبء الضريبى المرتبط بـ مستمرةغير الفيما يتعلق بالعمليات  )  ز(

  .العملية استمرارالربح أو الخسارة المترتبة على عدم  .١
غير مستمرة خالل الفتـرة مـع األرقـام المقارنـة الالربح أو الخسارة من األنشطة العادية للعملية  .٢

  لكل فترة سابقة معروضة بالقوائم المالية
لالعتـراف  ةمؤجـل و مـا اسـتند إليـه مـن أدلـ ضـريبيتفصح المنشأة عن قيمة أى أصل : ٨٢فقرة  -

  :به عندما يتوافر الشرطان التاليان معًا 
استخدام األصل الضريبى المؤجل يعتمد على تحقق أربـاح ضـريبية مسـتقبلية تزيـد عـن األربـاح   ) أ(

الناشــــئة مــــن عكــــس الفــــروق الضــــريبية الخاضــــعة للضــــريبة الناتجــــة عنــــد االعتــــراف باألصــــل 
  .الضريبى المؤجل

تعــــرض المنشــــأة لخســــارة فــــى الفتــــرة الجاريــــة أو الفتــــرة الســــابقة فــــى الدولــــة التــــى يــــرتبط بهــــا ) ب(و
  األصل الضريبى المؤجل  

القــوائم الماليــة مــن فهــم العالقــة  مســتخدمي" ج٨١"فصــاحات المطلوبــة بــالفقرة تمكــن اإل: ٨٤فقــرة  -
خاصة عندما تكون تلـك العالقـة غيـر عاديـة أو  المحاسبيالضريبى والربح ) اإليراد(بين المصروف 

. غيـــر مباشـــرة، كمـــا تمكـــنهم مـــن إدراك العوامـــل الرئيســـية التـــى قـــد تـــؤثر فـــى هـــذه العالقـــة مســـتقبالً 
قــد تتــأثر بعوامــل متعــددة مثــل وجــود  المحاســبيالضــريبى والــربح ) اإليــراد(فالعالقــة بــين المصــروف 

) الخســـارة(لـــة للخصـــم عنـــد تحديـــد صـــافى الـــربح إيـــراد معفـــى مـــن الضـــريبة أو مصـــروفات غيـــر قاب
  .الضريبى أو بوجود  خسارة ضريبية مرحلة، كما قد تتأثر بأسعار الضريبة األجنبية
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، تسـتخدم المنشـأة المحاسـبيالضـريبة والـربح ) إيـراد(فى إيضاح العالقة بـين مصـروف : ٨٥فقرة  -
  .ئم المالية بأفضل صورة ممكنةالقوا لمستخدميسعر الضريبة الذى يمكن أن يوضح المعلومات 

وغالبًا ما يكون هذا السعر هو سعر الضـريبة المحلـى فـى الدولـة المقيمـة بهـا المنشـأة ، إال انـه 
فى حالة ما إذا كانت المنشأة تباشر نشاطها فى عدة دول يكون مـن األفضـل إعـداد تسـوية منفصـلة 

  .لكل دولة على حدة
الضــريبة مقســومًا علــى صــافى الــربح ) إيــراد(هــو عــبء  الفعلــيمتوســط ســعر الضــريبة : ٨٦فقــرة  -

  المحاسبي
عـــن أى التزامـــات أو أصـــول محتملـــة الحـــدوث متعلقـــة  اإلفصـــاحيجـــب علـــى المنشـــأة : ٨٨فقـــرة  -

المخصصـات و األصـول و االلتزامـات ) "٢٨(رقـم  المصـريبالضرائب وذلك طبقًا لمعيار المحاسـبة 
ات أو األصــول محتملــة الحــدوث فــى مجــال الضــرائب عــن وقــد تنشــأ مثــل هــذه االلتزامــ" . المحتملــة

  .نزاعات مع اإلدارة الضريبية لم تحل حتى تاريخ إعداد القوائم المالية
كذلك يجب أن تفصح المنشأة عن أى تعديالت فى أسعار الضرائب أو قوانين الضـرائب تكـون   

آثـار ضـريبية هامـة علـى كـل قد صدرت أو أعلن عنها بعد تاريخ الميزانية ومـا قـد يترتـب عليهـا مـن 
  .وااللتزامات الضريبية المؤجلة من الضريبة الجارية واألصول

ضــرائب الــدخل  ٢٤هــذا، وبتحليــل الباحــث لبنــود اإلفصــاح الــواردة فــي هــذه الفقــرات مــن المعيــار رقــم 
  :لباحث اآلتييتضح ل

بهـــا، عنـــد  االلتـــزامفصــاحات الســـابقة تمثـــل الحـــد األدنـــى المطلـــوب مـــن شـــركة المقـــاوالت أن اإل - ١
 . المحاسبة عن ضرائب الدخل والضريبة المؤجلة  

الشـــــــــــركة   من أهم بنود اإلفصاح المرتبطة بضريبة الدخل والضريبة المؤجلة، والتي يجب على  - ٢
 :ما يلي –سواء في صلب القوائم المالية أو مرفقاتها  –بها  االلتزام

 :من أهم هذه المكونات، و )ضريبي الدخل ال(المكونات األساسية للعبء  -أ 

 .الضريبة الجارية ) دخل(عبء  •

 ).االنعكاسمن النشأة أو (الضريبة المؤجلة ) دخل(عبء  •

مجمــوع الضــريبة الجاريــة، والضــريبة المؤجلــة المرتبطــة بــالبنود التــي تحمــل أو تضــاف إلــى   -ب 
 . حقوق الملكية مباشرةً 

الضريبة والربح المحاسـبي فـي شـكل تسـوية رقميـة ) دخل(إيضاح وتفسير العالقة بين عبء   -ج 
الضـريبة، حاصـل ضـرب الـربح المحاسـبي فـي ) دخـل(من خالل الـربط والمقارنـة بـين عـبء 

 . سعر الضريبة المطبق
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أي عـــبء الضـــريبة مقســـومًا علـــى (الـــربط والمقارنـــة بـــين متوســـط ســـعر الضـــريبة الفعلـــي / أو   -
 . ، سعر الضريبة المطبق )ي الربح المحاسبيصاف  

إيضاح التغيرات في سعر الضريبة المطبق مقارنة في الفترة السابقة، وكـذلك أي تغيـرات فـي    -د
  .أسعار الضرائب تكون قد حدثت وأعلن عنها بعد تاريخ الميزانية

والتـي يتـوافر  –قيمة األصول الضـريبة المؤجلـة، وأدلـة االعتـراف بهـا فـي بعـض الحـاالت    -ه
  . من المعيار ٨٢فيها الشرطان الواردان في الفقرة 
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  المبحث الرابع
كيفية عرض ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة في الحالة العملية بالتطبيق 

  )س(على الشركة 

قائمــة الــدخل المســتقلة، يتضــح انــه قــد تــم  فــى) ٦٧صــفحة (لــى الحالــة العمليــة إبــالرجوع 
فـــي (، وتـــم تكـــوين  ٦٦١٠٩٩٥١عـــرض صـــافى ربـــح الشـــركة قبـــل حســـاب الضـــريبة والبـــالغ 

، )٨٣٢٤٧٨(مخصـــص ضـــريبة الـــدخل عـــن الفتـــرة موضـــوع القائمـــة والبـــالغ  ) قائمـــة الـــدخل
الربـاح الفتـرة مـن صـافى ربـح اوالذى تـم عرضـة عـن طريـق خصـم هـذا المخصـص الضـريبى 

  .ترةالف
ضافة الضريبة المؤجلة كإيراد لصافى ربـح الفتـرة فـي نفـس القائمـة للوصـول الـى إكما تم 

ضـح ، والـذى يت ٦٧٠٤٤٤٤٩صافى ربـح الفتـرة القابـل للتوزيـع، حيـث بلـغ صـافى ربـح الفتـرة 
  .لكل سهم. ٣٢رباح القابلة للتوزيع يساوى منه ان نصيب السهم من صافى األ

المؤجلــة فــي قائمــة الــدخل  بيــان ضــريبة الــدخل، وبيــان الضــريبةومــن العــرض الســابق لكيفيــة 
  : تىيتضح اآل

كمصــروف علــى الشــركة ) س(ركة ن الضــريبة علــى الــدخل تظهــر فــي قائمــة الــدخل للشــأ -١
  .رباحهاأيخفض   
ظهــرت كــإيراد، ممــا ) س(لحالــة انــه بالنســبة لظهــور الضــريبة المؤجلــة فــي قائمــة الــدخل ل -٢

، وفـــى ٦٧٠٤٤٤٤٩الـــى  ٦٦١٠٩٩٥١ربـــاح الشـــركة مـــن رقـــم ألـــى زيـــادة صـــافى إادى   
خــــرى او لــــنفس الحالــــة العمليــــة التــــى استعرضــــها الباحــــث قــــد تــــنعكس أحــــاالت عمليــــة   
الضــــريبة المؤجلــــة الــــى مصــــروف وتخفــــض مــــن صــــافى ربــــح الشــــركة لــــبعض الفتــــرات   
  .االخرى  
ركات فــي يــرى الباحــث انــه فــي جميــع الحــاالت تكــون ضــريبة الــدخل مصــروف علــى الشــ -٣

لـــى إة المؤجلـــة فيختلـــف وضـــعها مـــن شـــركة حالـــة تحقيقـــاه الربـــاح، امـــا بالنســـبة للضـــريب  
ون خــــرى، فمــــرة قــــد تكــــأمــــن فتــــرة الــــى ) س(فــــي نفــــس الشــــركة  و قــــد تختلــــفأخــــرى، أ  
  .يراد للشركةإو قد تكون أمصروف على الشركة   
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درج ضـــمن أريبة الـــدخل للفتـــرة محـــل الفحـــص قـــد ن مخصـــص ضـــأكمـــا يتضـــح للباحـــث  -٤
صـــول األ  درجت ضمن أما الضريبة المؤجلة فقد ألشركة، االلتزامات بالميزانية العمومية ل  

  .صول ضريبية مؤجلةأيزانية العمومية للشركة تحت بند الثابتة بالم

  :ن هناك اختالف في عرض كال من أومما سبق يرى الباحث 
  .الضريبة على الدخل -
  .الضريبة المؤجلة -

القـــوائم الماليـــة المنشـــورة، والتـــي تتـــأثر بدرجـــة الشـــفافية لهـــذه الضـــرائب وطريقـــة وذلـــك علـــى 
عرضــها بــالقوائم الماليــة للشــركة، كمــا ان طريقــة عــرض كــل ضــريبة واظهارهــا بــالقوائم الماليــة 

  .تختلف بالنسبة لضريبة الدخل عن الضريبة المؤجلة
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  خالصة الفصل الثالث
ذا الفصـــل مفهـــوم ضـــريبة الـــدخل، ومفهـــوم الضـــريبة مـــن هـــ األول المبحـــثتنـــاول الباحـــث فـــى 

 إلــىفــروق ضــريبية مؤقتــة، والتــى بــدورها تــؤدى  أوفــروق ضــريبية دائمــة  إلــىالمؤجلــة والتــى تــؤدى 
  .فروق مؤقتة خاضعة للضريبة، وفروق مؤقتة قابلة للخصم

الثــاني مكونــات الضــريبة المؤجلــة، وذلــك مــن حيــث األصــول  المبحــثواســتعرض الباحــث فــى 
الثالـث بدراسـة وتحديـد  المبحـثضريبية المؤجلة، وااللتزامات الضريبية المؤجلة، ثم قام الباحث فـى ال

كيفية قياس الضريبة المؤجلة، وذلك من حيث قياس الفروق الضريبية المؤقتة لألصـول وااللتزامـات، 
 ةمعــدل الضــريبة الواجــب االســتخدام لقيــاس الضــريبة المؤجلــة، والــذي يتكــون مــن ثالثــ إلــىوالتعــرض 
  : يمعدالت ه

  .الجاريمعدل الضريبة  -١
  .مع التسويات الجاريمعدل الضريبة  -٢
  .معدل الضريبة المتوقع -٣

وكـــذلك تعريـــف الباحـــث لعمليـــة التخصـــيص الضـــريبى مـــن حيـــث مفهـــوم التخصـــيص الشـــامل 
  .الجزئيوالتخصيص 

الشـركات التـى تتشـابه  فـيمـة والفـروق المؤقتـة وقام الباحث أيضا بدراسة الفروق الضـريبية الدائ
فــروق األصــول الثابتــة القابلــة لإلهــالك، وفــروق : مثــل األخــرىفــى شــركات المقــاوالت مــع الشــركات 

، األربـاحت العمالء والمدينين ومخصص الديون المشـكوك فيهـا، والفـروق الضـريبية الخاصـة بتوزيعـا
  .والفروق الضريبية عن اإليرادات والمصروفات المدفوعة مقدما

تتميــز بهــا شــركات المقــاوالت، مــع  والتــيو المؤقتــة أ، الفــروق الضــريبية ســواء الدائمــة وكــذلك 
شــركات المقــاوالت، وكــذلك الفــروق الضــريبية لترحيــل خســائر  فــيالتعــرض للخســائر المحتملــة للعقــود 

  .العقود للخلف
 فـيالقـوائم الماليـة  فـيوقام الباحث بالتعرض لعملية االعتراف واإلفصاح عن الضريبة المؤجلة 

شــركات المقــاوالت طبقــا  فــيشــركات المقــاوالت، وذلــك مــن حيــث كيفيــة االعتــراف بالضــريبة المؤجلــة 
 .)ضرائب الدخل( ٢٤رقم  المصريلمعيار المحاسبة 
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üëc@ZszjÛa@ò•ý@ @

  :فصول رئيسة كما يلى ةثالثشتمل هذا البحث على ا
، وقد قام الباحث بتقسيم هـذا الفصـل القياس واإلفصاح المحاسبي في نشاط المقاوالت: األولالفصل 

المبحــث طبيعــة وخصــائص نشــاط المقــاوالت، ثــم تنــاول المبحــث األول ، تنــاول خمســة مباحــث  إلــى
قيـاس نسـبة كما تنـاول المبحـث الثالـث ، المعالجة المحاسبية لتكاليف وٕايرادات عقود المقاوالت الثاني

تحديـــد نتـــائج  الرابـــعوتنـــاول المبحـــث  ة األخـــرى،اإلتمـــام طبقـــا للمعـــايير المحاســـبية واآلراء المحاســـبي
الحالـة التطبيقيـة لقيـاس مـدى كما تناول المبحث الخـامس ، اإلعمال واإلفصاح فى شركات المقاوالت

  .تطابق األسس والقواعد المحاسبية إلعداد القواعد المالية في شركات المقاوالت مع الواقع العملي

، وقــد 2005لعــام  ٩١المقــاوالت طبقــا للقــانون رقــم  ونشــاط لعقــودالمعاملــة الضــريبية : الفصــل الثــانى
المعاملــة الضــريبية  األول المبحــث، تنــاول أساســية مباحــث أربــع إلــىقــام الباحــث بتقســيم هــذا الفصــل 

المعاملـــة الضـــريبية للتكـــاليف المبحـــث الثـــاني ، وتنـــاول الباحـــث فـــي فـــي شـــركة المقـــاوالت لإليـــرادات
تنـــاول الباحـــث المعاملـــة الضـــريبية المبحـــث الثالـــث ة بشـــركة المقـــاوالت، وفـــى صـــوالمصـــروفات الخا

تقريـر الفحـص  تنـاول الباحـث وأخيرا، ٢٠٠٥لعام  ٩١ألرباح وخسائر عقود اإلنشاء في القانون رقم 
  .ومدى تطابقه مع قواعد القانون الضريبي وٕاجراءات الفحص) س(الضريبي للحالة العملية للشركة 

، وقد قام الباحـث بتقسـيم المؤجلة فى نشاط المقاوالت الضريبةالقياس واإلفصاح عن  :الفصل الثالث
مفهــوم ضــريبة الــدخل والضــريبة  األول المبحــث، تنــاول الباحــث فــي أربــع مباحــث إلــىهــذا الفصــل 

تحديـد وقيــاس الضــريبة المؤجلـة والفــروق الضــريبية فــي  الثـاني تنــاول الباحــث المبحــثالمؤجلـة، وفــى 
شركات المقاوالت، كما تناول الباحث في المبحث الثالث االعتراف واإلفصاح عـن الضـريبة المؤجلـة 

تناول الباحث كيفيـة عـرض ضـريبة الـدخل المبحث الرابع  وفىفي القوائم المالية لشركات المقاوالت، 
  . )س(بالتطبيق على الشركة عملية الحالة والضريبة المؤجلة في ال

bîãbq@ZszjÛa@wöbnã@ @
  :في ضوء ما تقدم توصل الباحث إلى النتائج اآلتية

توجـــد اختالفـــات كثيـــرة وجوهريـــة بـــين المعالجـــات المحاســـبية للعديـــد مـــن البنـــود لعقـــود ونشـــاط    -١
 .المقاوالت، عن المعاملة الضريبية

عقـــود ونشـــاط المقـــاوالت إلـــى ظهـــور ووجـــود الضـــريبة تـــؤدى االختالفـــات والفـــروق المؤقتـــة فـــي    -٢
  .المؤجلة

قيــاس  – ٢٤وتمشــيا مــع معيــار ضــرائب الــدخل رقــم  –يجــب محاســبيا علــى شــركة المقــاوالت    -٣
  .الفروق المؤقتة، واإلفصاح عنها في القوائم المالية
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  :المؤجلة، حيثتتأثر القوائم المالية وملحقاتها لشركة المقاوالت، بالمحاسبة عن الضريبة    -٤

علـــى مبلـــغ  –أصـــول أو التزامـــات ضـــريبية مؤجلـــة  –يجـــب أن يظهـــر أثـــر الضـــريبة المؤجلـــة  ٤/١
  .مصروف ضريبة الدخل، والذي يتم اإلفصاح عنه أساسا في قائمة الدخل  

مباشــرة ضــمن حقــوق الملكيــة فــي  -فــي بعــض الحــاالت –قــد يظهــر تــأثير الضــريبة المؤجلــة  ٤/٢
  .ؤثر على مصروف الضريبة وقائمة الدخلالميزانية، دون أن ي  

) بالنشــأة(يظهــر أثــر الضــريبة المؤجلــة إذا كــان يمثــل أرصــدة أصــول ضــريبية متراكمــة متزايــدة  ٤/٣
فــــي جانــــب األصــــول بالميزانيــــة، وٕاذا كــــان يمثــــل أرصــــدة التزامــــات ) باالنعكــــاس(أو متناقصــــة   
. الميزانيــة  في جانب الخصوم في ) سباالنعكا(أو متناقصة ) بالنشأة(ضريبية متراكمة متزايدة   

البنـــــــــــد الـــــــــــذي   ومن الممكن تصنيفها إلى أصول ثابتة ومتداولة، أو خصوم ثابتة ومتداولة حسب 
 .هذا التصنيف  لم يتطلب  ٢٤وٕان كان المعيار المصرى رقم  –يمثل مصدر الضريبة المؤجلة 

فـــي شـــركات   الضـــريبيأن مشـــاكل تطبيـــق معـــايير المحاســـبة المصـــرية فـــي تحديـــد الـــربح  - ٥
المقــاوالت، ال يرجــع ســببها فــي التقــارب أو التباعــد مــا بــين الــربح المحاســبي والــربح الضــريبي،   
ن المشـــرع الضـــريبي لـــه أهـــداف يســـعى لتحقيقيهـــا مـــن التشـــريع، ومـــن حقـــه أن يســـتخدم إحيـــث   
لمفـاهيم مـع السياسيات والمفـاهيم التـي تحقـق لـه أهدافـه، وقـد تختلـف أو تتفـق هـذه السياسـات وا  
 .معايير المحاسبة المصرية، وهذا أمر طبيعي ومقبول وسائد بجميع دول العالم  

ضــرائب ) ٢٤(أن غالبيــة عينــة الدراســة أشــادت بوجــود تطبيــق لمعيــار المحاســبة المصــري رقــم  - ٦
ضــــرائب ) ٢٤(الــــدخل والموافقــــة علــــى أن الشــــركات تقــــوم بتطبيــــق معيــــار المحاســــبة المصــــري  
جــة تــدلل علــى أهميــة تطبيــق هــذا المعيــار ويعبــر هــذا إلــى اهتمــام كبيــر مــن وهــذه النتي، الــدخل  
المحاســـبين والمـــراجعين فـــي تطبيـــق المعيـــار ممـــا يتماشـــى مـــع التقـــدم نحـــو تطبيـــق  المعـــايير   
 .لتتوافق مع المعايير الدولية  المصرية   

الطريقـــــــــة   من أهم الطرق المستخدمة في قياس ضريبة الدخل وهذه ) االلتزام -األصل( طريقة  - ٧
ثـــم ) الهـــدف الثالـــث(  طبقا لمعايير المحاسبة الدولية المفضلة طبقا لمعيار المحاسبة المصري وكذلك 

الســـداد وهـــذه واجبـــة الالضـــريبة   تأتي في المرتبة الثانية طريقة التأجيل ثم في المرتبة الثالثة طريقة 
 .نصوص التشريع المصري  غير متوافقة مع المعايير المصرية وتتوافق مع الالطريقة 

بـــــين الـــــدخل ) الزمنيـــــة( يجـــــب معرفـــــة اآلثـــــار الضـــــريبية المترتبـــــة علـــــى االختالفـــــات المؤقتـــــة  - ٨
المحاســـبي والـــدخل الضـــريبي عنـــد تحديـــد مصـــروف ضـــريبة الـــدخل  والبـــد مـــن اإلفصـــاح عـــن   
   .بالقوائم المالية   الضرائب المؤجلة  
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االلتـــزام فـــي قيـــاس مصـــروف ضـــريبة الـــدخل / المزايـــا المترتبـــة علـــى اســـتخدام طريقـــة األصـــل  -٩
  :هي  

  .مع القواعد والمعايير المتعارف عليها في إعداد القوائم المالية اتفاقه ٩/١
إظهارهـــــــا   أن أسلوب حساب الضرائب المؤجلة وفقا لهذه الطريقة يتسم بالسهولة والبساطة في  ٩/٢

المحاســبية لألصــول   بقائمة المركز المالي في شكل أصل أو التزام ضرائب مؤجلة تتفق مع المفاهيم 
الدخل الشامل مع تعريف   وااللتزامات الواردة بقائمة مفاهيم المحاسبة المالية وبالتالي يكون متسقا 

.  
ـــيم المر  ٩/٣ ـــة فـــي تقي كـــز اأنهـــا تهـــتم بقائمـــة المركـــز المـــالي حيـــث تركـــز علـــى منفعـــة القـــوائم المالي

  .المالية للمنشأة والتنبؤ بالتدفقات المستقبلية والسيولة والمرونة المالية   
والتـــي يـــتم إظهارهـــا ، أن قـــيم الضـــرائب المؤجلـــة التـــي يـــتم التوصـــل إليهـــا وفقـــا لهـــذه الطريقـــة  ٩/٤

ــ   شــكل أصــل أو التــزام ضــرائب مؤجلــة تتفــق مــع المفــاهيم المحاســبية  يبقائمــة المركــز المــالي ف
ف تعريــــــــــــ  مع  متسقاً لألصول وااللتزامات الواردة بقائمة مفاهيم المحاسبة المالية وبالتالي يكون   

  .الدخل الشامل 
واألعبـــاء الدفتريـــة المتعلقـــة  هنـــاك عالقـــة ارتبـــاط طرديـــة بـــين حجـــم وطبيعـــة الضـــرائب المؤجلـــة  -١٠

واخــــتالف ) ومــــن ثــــم المنعكســــة( وال شــــك أن تضــــخم وتعــــدد الفــــروق الضــــريبية الناشــــئة، بهــــا  
ــــد النشــــأة أو    ــــروق ســــواء عن ــــك الف ــــه ضــــرورة متابعــــة تل طبيعتهــــا أو نوعهــــا ســــوف يترتــــب علي
  .مما يؤدي إلى زيادة األعباء للممولين ، االنعكاس  

  :توصيات البحث: ثالثا
صــل إليــه مــن نتــائج يمكــن و فــي ضــوء الدراســة النظريــة والعمليــة التــي قــام بهــا الباحــث، ومــا ت

  : تحديد أهم التوصيات على النحو التالي
بإصـدار  ٢٠٠٥ة لسـن ٩١يوصي الباحث بإدخال التعديالت المـذكورة بعـد علـى القـانون رقـم  -١

  .الضريبة على الدخل
إجــــراء تعــــديل تشــــريعي يعــــالج التنــــاقض بــــين نصــــوص مــــواد القــــانون التــــي حــــددت اإليــــرادات  ١/١

ـــة الالخاضـــعة للضـــريبة والتكـــاليف    ـــة الخصـــم، وجميعهـــا متـــوافر بهـــا شـــرط الفعليـــة الحقيقي واجب
ويتحـــدد صـــافي الـــربح علـــى أســـاس قائمـــة " الفقـــرة الثانيـــة التـــي نصـــت علـــى  ١٧وبـــين المـــادة   
  ". لخإ..فقا لمعايير المحاسبة المصرية الدخل المعدة و   
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مــن الالئحــة جميعهــا أو بعضــها ، حســب إرادة ) ٧٠(إجــراء تعــديل تشــريعي بنقــل أحكــام المــادة  ١/٢
اإلعفـــــــــاء   في فرض الضريبة أو ) ٧٠(خل المدة المشرع إلى مواد نصوص القانون لمعالجة تد  
  .منها
مـــن القــــانون إللغـــاء التعــــويض ) ١٣٨(مـــن المــــادة ) ب(إجـــراء تعـــديل تشــــريعي بإلغـــاء الفقــــرة  ١/٣

 . الوارد بها عن فروق الفحص الضريبي ورفع التجريم  
يوصي الباحث بإدخال التعـديالت الموضـحة أدنـاه علـى الالئحـة التنفيذيـة للقـانون ونماذجهـا  -٢

  :إقرارات) ٢٨(الضريبية وعلى وجه األخص نموذج   
  .من الالئحة التنفيذية) ٧٠(إلغاء المادة  ٢/١
إعـــادة التوافـــق ألحكـــام الالئحـــة ونماذجهـــا مـــع أحكـــام نصـــوص القـــانون، وعلـــى وجـــه األخـــص  ٢/٢

  :الت التاليةللحا  
) ٢٨(بيــان العوائــد المدينــة التــي يــتم إضــافتها للوعــاء الضــريبي بنمــوذج ) ٤٠٥(جــدول رقــم  ٢/٢/١

هــي   من الالئحة ) ٥٨(والمادة ) المستحقة(هي العوائد المحملة على قائمة الدخل أي : إقرارات  
القــــروض   نها عوائد من القانون ورد أ) ٥٢(مادة ) ١(والبند " كل ما يتحمله الشخص االعتباري،" 

  .المدفوعة
ــــدخل، أي أن العوائــــد ) ٥٠٢(جــــدول رقــــم  ٢/٢/٢ ــــة علــــى قائمــــة ال ورد بــــه العوائــــد المدينــــة المحمل

ال تــدخل عنــد التــرجيح فــي حــين أن ) قروضــها( المدينــة التــي تــم رســملتها علــى األصــول أي   
لنســبة للعوائــد المدينــة مــن الالئحــة وردت با) ٥٨(مــن القــانون والمــادة ) ٥٢(م ) ١(أحكــام البنــد   
  ).كل القروض( بصفة عامة أي   

اإلهـــالك المعجـــل لـــآلالت والمعـــدات % ٣٠مـــن الالئحـــة اقتصـــرت نســـبة الــــ ) ٣٥(المـــادة  ٢/٢/٣
من القـانون التـي لـم يـرد بهـا هـذا ) ٢٧(على المنشآت الصناعية فقط، بما يخالف أحكام المادة   
  .التحديد  

مــــن   % ٧واجبة الخصم ما زاد عن نسبة الـ التي تعد من التكاليف إعادة النظر في التكاليف ال ٢/٣
ـــــــة  ـــــــدة مســـــــتنديا لمصـــــــروفات وتكـــــــاليف التشـــــــغيل اإلداري ـــــــة المؤي ـــــــة والعمومي المصـــــــروفات اإلداري

  .والعمومية بصفة عامة وبالنسبة لنشاط شركات المقاوالت بصفة خاصة  
اإليجارات ألنه أكثر واقعية بـدال مـن ) ١٧(يوصي الباحث باألخذ بمعيار المحاسبة الدولي رقم    -٣

القواعــد والمعــايير المحاســبية المتعلقــة بعمليــات التــأجير ) ٢٠(معيــار المحاســبة المصــري رقــم 
فــــي شــــأن التــــأجير  ٩٥لســــنة  ٩٥التمــــويلي وعمــــل مــــا يلــــزم مــــن تعــــديالت تشــــريعية بالقــــانون 

  .التمويلي
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بتحديد االلتزامات اإلدارة الضريبية في اتخـاذ دعم الثقة بين اإلدارة الضريبية وجمهور الممولين   -٤
وتقليـل ، والحد من سـلطة التقـدير بمـا يحقـق كفـاءة تنفيـذ القـانون ، إجراءات وتحصيل الضريبة 

  .الفجوة بين تطبيق معايير المحاسبة المالية مع نصوص التشريع الضريبي المصري
فيمـا يخـتص بالمخصصـات المعـدة  ٢٠٠٧لسـنة ) ١(يوصي الباحث بإلغاء القرار الـوزاري رقـم    -٥

لمواجهة خسـائر أو أعبـاء ماليـة معينـة مؤكـدة لشـركات التـأجير التمـويلي فيمـا يخـتص بالجزئيـة 
مـن الـربح الصـافي %) ٥(لمخصصـات علـى االتي وردت به بأنـه ال يجـوز أن تزيـد جملـة هـذه 

  .يفي شأن التأجير التمويل ٩٥لسنة  ٩٥للشركة، لتعارضه مع أحكام القانون 
  .االلتزام عند قياس ضريبة الدخل / تطبيق طريقة األصل   -٦
ـــل حكـــم المـــادة    -٧ ـــانون ) ١٣٩(يوصـــي الباحـــث بتفعي بإنشـــاء المجلـــس  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١مـــن الق

  .األعلى للضرائب، ألهمية دوره بالنظام الضريبي المصري
دام الفـــاتورة لنشـــر الـــوعي نحـــو اســـتخ: يوصـــي الباحـــث بتضـــافر جهـــود جميـــع الجهـــات المعنيـــة   -٨

  .بالسوق المصري، ومردود ذلك الجيد على المجتمع الضريبي
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  :مراجع باللغة العربية
  :الكتب: أوال
  .١٩٩٧أحمد الخطيب، نظم المحاسبة عن التكاليف، مكتبة عين شمس، القاهرة، . د -١
القيــاس والتقيــيم واإلفصــاح المحاســبي وفقــا لمعــايير المحاســبة : أحمــد نــور، المحاســبة الماليــة.د - ٢

  .٢٠٠٤الدولية والعربية والمصرية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،   
كليـــة " الضـــريبة العامـــة علـــى المبيعـــات فـــى ضـــوء أحـــدث التعـــديالت"أســـامه عبـــد الخـــالق، .د -٣

  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤التجارة ، جامعة عين شمس ،   
القيــــاس واإلفصــــاح والتقريــــر المــــالى ـ  نظريــــة المحاســــبةأمــــين الســــيد أحمــــد لطفــــى، . د - ٤

 .٢٠٠٧، الدار الجامعية، اإلسكندرية، )الجزء الثانى(االلتزامات وحقوق الملكية   
، الـــدار الجامعيـــة، نظريـــة المحاســـبة، منظـــور التوافـــق الـــدوليأمـــين الســـيد أحمـــد لطفـــى، . د - ٥

 .٢٠٠٥اإلسكندرية،   
ـــــدار الجامعيـــــة، . د - ٦ ـــــة ال ـــــة األجـــــل، مكتب ثنـــــاء القبـــــاني، المحاســـــبة عـــــن تكـــــاليف العقـــــود طويل

  .٢٠٠٧اإلسكندرية،   
تأصــــــيل (  الضريبة العامة على المبيعات "سعيد عبد المنعم محمد، . حسن محمد كمال ، د. د - ٧

 .٢٠٠٧، بدون ناشر، )" علمى وعملى   
الديســـطى، محمـــد عبـــد ، عبـــد المســـيح ترجمـــة باســـيلى، مكـــرم، جـــان، وليـــامز، روبـــرت، ميجـــز - ٨

 .٢٠٠٦، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، المحاسبة أساس لقرارات األعمال، القادر  
المحاسـبة عـن ) ١٢(سعيد عبد المنعم ، تامر سعيد عبد المنعم ، معيار المحاسب الـدولي رقـم  - ٩

  .٢٠٠٠ضرائب الدخل، شركة القمر،   
 ،دراســة متقدمــة -فصــاح المحاســبي و ســوق األوراق الماليــةاإل،شــريف محمــد البــارودي . د -١٠

 .٢٠٠١، القاهرة،بدون ناشر  
المشكالت التطبيقيـة للمحاسـبة الضـريبية فـى صـناعة الطباعـة  –صالح حسن على سالمة . د -١١

كليــة التجــارة ، جامعــة عــين شــمس، العـــدد  – دراســة ميدانيــة -ومقترحــات عالجهــا فــى مصــر  
 .٢٠٠٣األول  
 ٢٠٠٥لســـنة ٩١مشـــكالت ضـــريبية معاصـــرة وفقـــا ألحكـــام ق "  -طـــارق عبـــد العـــال حمـــاد .د  -١٢

  .٢٠٠٧:القاهرة ، بدون ناشر "  
الــدليل العملــى لتطبيــق معــايير المحاســبة المصــرية وآثارهــا " -طــارق عبــد العــال حمــاد . د -١٣

 .٢٠٠٧، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، "الضريبية   
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  ،"شــــرح معــــايير المحاســــبة المصــــرية وتعــــديالتها"  -طــــارق عبــــد العــــال حمــــاد، وآخــــرون.د -١٤
  .٢٠٠٤الثالث،  القاهرة،بدون ناشر،الجزء  
، القــاهرة ، بــدون الجــزء الثــانى -الــدليل العملــى لتطبيــق المعــايير -طــارق عبــد العــال حمــاد.د -١٥

 .٢٠٠٨ناشر،   
ذات السالســـل  للطباعـــة و ، الطبعـــة األولـــى، نظريـــة المحاســـبة ،عبـــاس مهـــدي الشـــيرازي. د  -١٦

  . ١٩٩٠، الكويت، النشر والتوزيع  
عبــد الحــى عبــد الحــى مرعــى، زينــات محــرم، محاســبة التكــاليف المتقدمــة، كليــة التجــارة، جامعــة  -١٧

  .١٩٩٣، اإلسكندرية  
شــرح معــايير المحاســبة المصــرية وانعكاســاتها علــى الجانــب " -علــى فتحــي عبــد الفتــاح .د -١٨

 .٢٠٠٧،  دار النهضة العربية، القاهرة ، "ي الضريب  
ـــــل عـــــوض اهللا ،وآخـــــرون.د -١٩ ـــــدون ،" المشـــــكالت المحاســـــبية المعاصـــــرة:"عـــــوض اهللا ميخائي ب

  .٢٠٠٧ناشر،  
، اإلســـكندريةصـــول محاســـبة التكـــاليف، مؤسســـة شـــباب الجامعـــة، أمحمـــد الفيـــومى محمـــد، . د -٢٠

  ١٩٩٣.  
 االســتثمارالصــادرة بقــرار وزيــر ( تبســيط معــايير المحاســبة المصــرية " محمــد ســمير بــالل، . د -٢١

 .٢٠٠٩، الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين ، ) " وتعديالته٢٠٠٦لسنة  ٢٤٣رقم   
اآلثــار الضــريبية لمعــايير المحاســبة المصــرية فــى ضــوء " ،  - ةمحمــد عبــد العزيــز خليفــ. د -٢٢

  .٢٠٠٨، بدون ناشر، القاهرة ،  " ٢٠٠٥لسنة  ٩١رقم أحكام القانون   
، المعالجــة المحاســبية والضــريبية لعقــود التــأجير التمــويلى – ةمحمــد عبــد العزيــز خليفــ. د  -٢٣

 . ٢٠٠١والتجارة ، جامعة عين شمس ، العدد الثالث يوليو  لالقتصادالمجلة العلمية   
ــ.  د -٢٤ محاســبة المصــرية وتطبيقاتهــا، بــدون خــرون ، شــرح معــايير الآ، و ةمحمــد عبــد العزيــز خليف

 .      ١٩٩٩ناشر ، القاهرة ، الجزء األول ،   
 .٢٠٠٦،  القاهرة ، بدون ناشر، " مشكالت ضريبية " : مصطفى احمد حماد .د -٢٥
بـين  والصـناعي التجـاريالضـريبة علـى إيـرادات النشـاط " محمود عبـد القـادر ،   مصطفى. د -٢٦

مـع  ٢٠٠٥لسـنة  ٩١فـى القـانون  االعتباريـةدخل األشخاص الطبيعيين وأربـاح األشـخاص   
 .٢٠٠٧دار المعارف، القاهرة ،  ،"التطبيق على معايير المحاسبة المصرية   
 .٢٠٠٧، المكتبة العصرية، "التأصيل وٕاطار التطبيق -أسس المحاسبة "محمود السيد الناغى، .د - ٢٧
  . ٢٠٠٥الية االستراتيجية، البيان للنشر، محمود صبح ، القرارات الم. د - ٢٨
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محمـــد عبـــد القـــادر الديســـطى، . مكـــرم عبـــد المســـيح باســـيلى، د. ميجـــز روبـــرت، وليـــامز جـــان، ترجمـــة د - ٢٩
  .٢٠٠٦، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، المحاسبة أساس لقرارات األعمال  
محمــد محمــود عبــد ربــه ، المحاســبة عــن العقــود طويلــة األجــل، مكتبــة الــدار . هاشــم أحمــد عطيــة، د . د  - ٣٠

  . ٢٠٠٠الجامعية ، اإلسكندرية ،   
إلعـــداد وعـــرض القـــوائم  -يحيـــى محمـــد أبـــو طالـــب، المعـــايير المحاســـبية فـــى ضـــوء نظريـــة المحاســـبة . د - ٣١

  ٢٠٠١ المالية الختامية ذات االستخدام العام، بدون ناشر،  

  الدوريات: ثانياً 
ــــق معــــايير اإلفصــــاح "الشــــحات محمــــد عطــــوة، . د - ١ ــــة  المحاســــبيمــــدى تطبي ــــوائم المالي فــــى الق

، كليـة التجـارة، جامعـة عـين المجلـة العلميـة لالقتصـاد والتجـارة، "لوحدات قطاع األعمال العام  
  .١٩٩٢، الثانيشمس، العدد   

دور المراجــع الخــارجي فــي زيــادة فعاليــة اإلفصــاح والشــفافية فــي " ، حســني عبــد الجليــل صــبحي - ٢
المجلــة العلميــة للبحــوث و ، "دراســة تحليليــة  -التقــارير الماليــة المنشــورة فــي البيئــة المصــرية  
  .٢٠٠٢، العدد األول ، جامعة حلوان، دارة األعمالإ كلية التجارة و ، الدراسات التجارية  

 -فـى قيمـة األصـول الثابتـة االنخفـاضدوافع القـرار المحاسـبي بشـأن  –ء محمود السيد صفا. د - ٣
مجلـــة البحـــوث التجاريـــة المعاصـــرة ، كليـــة التجـــارة بســـوهاج، جامعـــة جنـــوب  –دراســـة تحليليـــة   
  . ٢٠٠٢، العدد الثانى ديسمبر  الوادي  

ــــــة . د - ٤ ــــــدويري، مشــــــكالت تحديــــــد قيمــــــة األصــــــول الثابت صــــــفوت مصــــــطفى محمــــــد إبــــــراهيم ال
ومقترحـــات معالجتهـــا فـــي إطـــار معـــايير التقـــارير، مجلـــة كليـــة التجـــارة، جامعـــة عـــين شـــمس،   
  ٢٠٠٥. 

المشكالت التطبيقيـة للمحاسـبة الضـريبية فـى صـناعة الطباعـة  –صالح حسن على سالمة . د - ٥
كليــة التجــارة ، جامعــة عــين شــمس، العـــدد  –دراســة ميدانيــة  -ومقترحــات عالجهــا فــى مصــر  
  .٢٠٠٣األول  

أثــــر  متغيــــرات الســــوق علــــى كثافــــة اإلفصــــاح فــــى التقــــارير "، عبــــد الحميــــد أحمــــد محمــــود. د - ٦
جامعـــــــــــــة    -كلية التجارة بسوهاج، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، "دراسة اختبارية -المالية  

  .  ١٩٩٩يونية ، العدد األول، رالمجلد الثالث عش، جنوب الوادي
اليـــــة الجديـــــد فـــــي تعزيـــــز الشـــــفافية دور نظـــــام الســـــوق الم"عـــــوض ســـــالمة فـــــايز الرحيلـــــي .د - ٧

العلميـــــــة،   ، مجلة كلية التجارة للبحوث "دراسة تحليلية: البيئة السعودية اإلفصاح المحاسبي فيو   
  .٢٠٠٤رالعدد الثاني، المجلد الحادي واألربعين، سبتمب، جامعة اإلسكندرية
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ت المقــاوالت ، آاســبية لقيــاس نتيجــة النشــاط فــي منشــمحمــد جــالل صــالح، تقيــيم الطــرق المح. د - ٨
  .    ١٩٩١ن شمس، ملحق العدد األول، مجلة االقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عي  

محمــد زيــدان إبــراهيم، المحاســبة عــن القيمــة العادلــة ألغــراض تنظــيم عوائــد الــدمج المصــري . د - ٩
ــــة الفكــــر : طــــار المعــــايير المحاســــبيةإفــــي    بــــالتطبيق علــــى البنــــوك التجاريــــة فــــي مصــــر، مجل
 .٢٠٠١المحاسبي ، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني،   
إلفصـــاح الخاصـــة فـــى أوراق االمعـــايير المحاســـبية ومشـــاكل القيـــاس و  -ليلـــى لطفـــى حســـن . د -١٠

والتجـــارة ، جامعـــة عـــين شـــمس ، العـــدد  صـــادلالقتدراســـة تحليليـــة ، المجلـــة العلميـــة  –ماليـــة   
 .٢٠٠٣ ،الثاني  

  الرسائل العلمية: ثالثاً 
القيـــاس واإلفصـــاح المحاســـبي لنشـــاطي المرابحـــة والمشـــاركة وأثرهمـــا "أحمـــد علـــى الضـــرغامى،  - ١

علـــــــى قـــــــرارات المســـــــتثمرين فـــــــى ضـــــــوء معـــــــايير المحاســـــــبة والمراجعـــــــة للمؤسســـــــات الماليـــــــة   
  .٢٠٠٥جامعة عين شمس، ، رسالة ماجستير، "اإلسالمية  
القيـــــاس واإلفصـــــاح المحاســـــبى للوفـــــورات الضـــــريبية لألصـــــول " أســـــامة علـــــى عبـــــد الخـــــالق ،  - ٢

 . ٢٠٠١دراسة تطبيقية ، رسالة دكتوراة ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس،  -الرأسمالية  
الســـيد محمـــود محمـــد عبـــد اهللا صـــقر، مشـــكالت المحاســـبة عـــن ضـــريبة المبيعـــات فـــى قطـــاع  - ٣

 .٢٠٠٦اوالت ومقترحات عالجها، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس ، المق  
فـــى قطـــاع المقـــاوالت، رســـالة دكتـــوراة غيـــر منشـــورة، كليـــة  اإلنتاجيـــةخالـــد علـــى فـــودة، الكفايـــة  - ٤

 .  ١٩٦٩التجارة، جامعة القاهرة،   
ــــد الظــــاهر شــــرقاوى،  - ٥ ــــى الضــــرائب أشــــرقاوى عب ــــر معــــايير المحاســــبة المصــــرية عل المؤجلــــة ث

عنهــا فــى القــوائم الماليــة فــى ظــل معــايير المحاســبة المصــرية، رســالة ماجســتير غيــر  واإلفصــاح  
 .٢٠٠٩العربية للعلوم المالية والمصرفية، القاهرة، األكاديميةمنشورة،   
ـــــــــــــرارات   متطلبات اإلفصاح عن ربحية السهم وتأثيرها على "عامر محمد على محمد الرطام،  - ٦ ق

األوراق الماليـــــــــــــــــــــــــة   دراسة تطبيقية على سوق  -المستثمرين فى ضوء المعايير المحاسبية الدولية 
  .٢٠٠٦، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، "بدولة الكويت

النـــور، أثـــر خصـــائص الوحـــدة االقتصـــادية علـــي مســـتوي اإلفصـــاح  فوقيـــة محمـــود محمـــد أبـــو - ٧
الماليــــة وغيــــر الماليــــة بالتقــــارير الســــنوية، رســــالة ماجســــتير غيــــر االختيــــاري عــــن المعلومــــات   
 .٢٠١٠منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس،   
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فــــى تقــــدير التكــــاليف وتســـــعير  اإلحصــــائية األســـــاليبحمــــد بركــــات، اســــتخدام ألطــــف حمــــود  - ٨
التطبيـــق فـــى الجمهوريـــة اليمنيـــة،  إمكانيـــةمـــع دراســـة  اإلنشـــاءفـــى مجـــال مقـــاوالت  العطـــاءات  
  .١٩٩٤، اإلسكندريةرسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة   
منـــى عبـــد الحكـــيم رجـــب، مشـــاكل القيـــاس لألصـــول طويلـــة األجـــل بـــين قـــانون الضـــرائب علـــى  - ٩

الــــدخل ومعــــايير المحاســــبة المصــــرية، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، كليــــة التجــــارة، جامعــــة   
  . ٢٠١٠عين شمس،   

  رابعًا المؤتمرات
 الضـــريبيالمـــؤتمر  -بـــين أحكـــام التشـــريع والتطبيـــق ٩١بحـــث قســـعيد محمـــد عبـــد العزيـــز، ال.د - ١

لســـــنة  ٩١ المصـــــريعشـــــر  بعنـــــوان  النظـــــام الضـــــريبي  الحـــــاديالمـــــؤتمر الضـــــريبي  ٢٠٠٦  
المشـــــكالت ومعوقـــــات التطبيـــــق ومقترحـــــات الحلـــــول ، دار الـــــدفاع الجـــــوى، القـــــاهرة ،  ٢٠٠٥  
 .٢٠٠٦يونيه  ٢٢- ١٩المدة من   
للشـــركات   بمعايير المحاسبة عند إجراء المحاسبة الضريبية  االلتزامحمدى محمد هيبه ، مدى  - ٢

ســـــــــــــبتمبر  ١٥  - ١٢الضريبي ،التاسع دار الدفاع الجوى، القاهرة ، المدة من والمنشآت، المؤتمر
٢٠٠٤  . 

فــى شــركات شــقيقة بــين معــايير المحاســبة المصــرية وقــانون  االســتثمارات" ســيد عطيتــو محمــد، - ٣
الضــريبي التاســع ،اإلصــالح الضــريبي الشــامل ، دار الــدفاع  ، المــؤتمر"الضــرائب علــى الــدخل   
 .        ٢٠٠٤سبتمبر  ١٥- ١٢الجوى، القاهرة ، المدة من  
  األمــــوالدراســــة تشخيصــــية لمشــــاكل الضــــريبة علــــى أربــــاح شــــركات  –عــــاطف إبــــراهيم كامــــل  - ٤

 القـــــاهرة، ، دار الـــــدفاع الجـــــوي،)املريبي الشـــــاإلصـــــالح الضـــــ" -المـــــؤتمر الضـــــريبي التاســـــع(  
  ٢٠٠٤ . 
المصــــرية وقــــانون  ةلمحاســــبامحمــــد عبــــاس بــــدوي، الفحــــص الضــــريبي فــــي ضــــوء معــــايير . د - ٥

، مــــؤتمر ضــــريبي، دار الضــــيافة جــــامع عــــين شــــمس كليــــة ٢٠٠٥لســــنة  ٩١ضــــريبة الــــدخل   
  .٢٠٠٧التجارة، مايو   
ـــه فـــي ظـــل تطبيـــق معـــايير المحاســـبة المصـــرية . د - ٦ محمـــد نجيـــب حمـــد، دور اإلفصـــاح وأهميت

 ٢٠٠٩، ورقـــــة بحثيـــــة منشـــــورة علـــــى النـــــت، مـــــارس  ٢٠٠٥لســـــنة  ٩١ومتطلبـــــات القـــــانون   
  )www.ao-academy.org.(   
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  قوانين وتقارير: خامساً 
عــن   التشييد والبناء عن نشاط وأعمال مجلس اإلدارة  لمقاولي المصري لالتحاد السنويالتقرير  - ١

 .٢٠٠٩يونيه  ٢٩الجمعية العمومية بتاريخ  اجتماع، ٢٠٠٨عام 
والئحتــــه التنفيذيــــة، وزارة الماليــــة،  ٢٠٠٥لعــــام  ٩١قــــانون الضــــريبة العامــــة علــــى الــــدخل رقــــم  - ٢

  .٢٠٠٨المطابع األميرية، القاهرة،  
، إصـــدار معـــايير المحاســـبة المصـــرية، الهيئـــة  ٢٠٠٦لســـنة  ٢٤٣رقـــم  االســـتثمارقـــرار وزيـــر  - ٣

 .  ٢٠٠٦العامة للمطابع األميرية، القاهرة،   
ضــــمانات وحــــوافز االســــتثمار،  ٩٧لســــنة  ٨وزارة االقتصــــاد والتجــــارة الخارجيــــة، القــــانون رقــــم  -٤

   .١٩٩٩المطابع االميرية، القاهرة،   
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