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بين الربح الضريبي والربح المحاسبي بما يحقق مبدأ استقالل السنوات المالية ومبدأ مقابلة 
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Abstract 

The Impact of Un adopting IAS  )12( Income Tax on 

the Financial Statements 
Experimental study of Iraqi middle East Investment Bank 

 

Prepared by: Omar Turkey 

Supervised by: Prof. Dr. Rasha Hammadah 

This study aimed  to identify the  impact of un adopting of IAS (12) 

“Income tax” on the financial  statements  of  Iraqi  Middle  East  

Investment  Bank . This study is one of  the case studies  based on the 

qualitative  approach . 

In order  to test  the  hypotheses have adopted,  researcher   study  Iraqi 

Middle East Investment Bank  for the  period ended 2011,  which prepared  

depended  on Iraqi national  accounting standards  and accounting  Iraqi  

base No. 13 “ Accounting  on Income Tax”, then compared it with the  

financial statements of   the bank prepared  according IAS (12). 

The Iraqi  Middle East  Investment Bank financial  statements at  the period  

ended in 31/12/2011 shown set of  differences   between  accounting   

profit  and  taxable  profit   which  influence on  that  period only.   The  

financial  position of the bank  at the same period did not include any 

temporary  differences, which affect  on the fair presentation . 

As the result the study recommended  to adopt IAS (12) as a framework for 

accounting  for income tax , and recognized differences arise between 

taxable and accounting profit in order to achieve accrued basis and 

matching principle which lead to fair presentation    for firm`s financial  

statements . 
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  الفصل األول

  عامة للدراسة ةمقدم

  تمهيد. 1-1

تتباين في كثير من البلدان المبادئ المحاسبية التي تتبعها الشركات عند تطبيق قواعد 

الى  ويرجع هذا االختالف ،ناظم لتحقق الضرائب على دخل تلك الشركاتالقانون الضريبي ال

 اتالعوامل في مقدمتها اعتماد اساس االستحقاق ألغراض اعداد القوائم المالية للشرك العديد من

ن هذا أشك في  الو  ،يعتمد األساس النقدي لبعض المصروفات ألغراض تحقق الضريبة مافي

قات بين الربح الخاضع للضريبة والربح المحاسبي بحيث قد االختالف يؤدي الى حدوث فرو

لذلك  ، للمصرف وقائمة التدفقات النقدية تؤثر هذه الفروقات على قائمتي الدخل والمركز المالي

تحسين نوعية المعلومات المحاسبية  من أجل تحسينتطبيق معايير المحاسبة الدولية  كان البد من

  .من خالل معالجة تلك الفروقات ينالمقدمة لمختلف فئات المستخدم

كان تطبيق المعايير المحاسبة هاماً وضرورياً في كل أنواع الشركات فإن تطبيق هذه  اإذ

خاصة وأنها  لمدرجة في اسواق لألوراق الماليةالمساهمة االمعايير يكون أهم في المصارف 

  .لنسبة لضريبة الدخلشركات مساهمة عامة ومن أهم المكلفين وأكثرهم تحقيقآ لاليردات با

على ما سبق، اهتمت الكثير من الهيئات والمنظمات المهنية المحاسبية، في مختلف  بناء

دول العالم بالمعايير المحاسبية الدولية والتي لها أثر على نتائج اعمال المصارف، وعملت على 

  . دعمها بشكل يحمي كافة األطراف التي تتعامل معها

 اقلح المحاسبي والربح الضريبي قد تجعل من الربح المحاسبي ن الفروقات بين الربإ

مؤجل  يإلتزام ضريب اتويترتب على هذه الفروق  الحالية من الربح الضريبي للفترة المالية
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 مثال السباب نذكر منها ،فى المستقبل يالخاضع للضريبة عن الربح المحاسبنتيجة زيادة الربح 

ادخال مصاريف تتعلق بدخول ، تضخم المشتريات او بيعاتلممن االتقليل ،  نقص قيمة اإلهالك

تنزيل ،  الخطأ في معالجة مصاريف تدريب الموظفين، اهالك ديون التتعلق بالشركة، معفاة

تنزيل مخصص الديون او  تنزيل احتياطي مكافأة نهاية الخدمة ، االستهالك عن اصول مستاجرة

وجود الفرق بين الدخل المعلن وفي الحسابات  وجميع هذه االسباب تؤدي الى ،المشكوك فيها

والدخل المعدل حسب قرار الضريبة ،مما يعكس االثر على قائمة المركز المالي من خالل 

  .مؤجلةاالصول الضريبية المؤجلة او الخصوم الضريبية ال

ضرائب الدخل لمعالجة تلك الفروق بين الدخل ) 12( وقد جاء المعيار المحاسبي الدولي

  .مالخصو واسبي والدخل الخاضع للضريبة، واالعتراف بتلك االصول المحا

وباعتبار ان العراق ال يطبق معايير المحاسبة الدولية بشكل عام والمعيار المحاسبي 

حيث ان تطبيق المعيار هو أختياري وحسب القوانين ، بشكل خاص) 12(الدولي رقم 

مجلس المعايير المحاسبية والرقابية  فإن ، طنيةيعتمد معايير و وانما والتشريعات الخاصة بالدولة

" المحاسبة عن ضرائب الدخل") 13(القاعدة رقم   العراق قد اصدر/  في ديوان الرقابة المالية

السداد (ووصف المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل  ، تهدف إلى تحديد الوعاء الضريبيوالتي 

حيث  ،الية واإلفصاح عن اإلجراءات المتعلقة بهاوكيفية عرضها في البيانات الم) أو االسترداد

تطبق هذه القاعدة في المحاسبة عن ضريبة الدخل ويدخل في نطاقها ضرائب الدخل المحلية 

وتسري أحكام هذه القاعدة على  ،الخاضع للضريبة) الربح ( واألجنبية المفروضة على الدخل 

محدودة والشركات والمشاريع األخرى والشركات ال) المختلطة والخاصة (الشركات المساهمة 

ديوان  مجلس المعايير،(المالية ألغراض تحديد الوعاء الضريبي ) القوائم(عتمد بياناتها تُالتي 

  ).2001الرقابة المالية
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 البيانات الماليةعلى  )12( درس الباحث أثر عدم تبني معيار المحاسبه الدوليلذلك 

الدخل  وائمختبارية على قإر، وذلك من خالل دراسة لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثما

  .)2011- 2010 ( للسنوات والتدفقات النقدية والمركز المالي

  :مشكلة الدراسة 1-2

في التباين بين التسجيل المحاسبي وفق المبادئ المحاسبية وبين قواعـد   ةتتمثل المشكل  

قه مصرف الشرق االوسط العراقي الذي يحق الربحالقانون الضريبي الناظم لتحقق الضريبة على 

أتي تو ،ويؤدي هذا التباين الى وجود فروقات بين الربح المحاسبي والربح الضريبي  ،لالستثمار

ركز المـالي والـدخل فـي هـذا     للتعرف على اثر هذه الفروقات على قائمتي الم دراسةال ههذ

  .المصرف

لما يمثله مـن   "رائب الدخلض" 12االعتبار المعيار المحاسبي الدولي بويأخذ الباحث   

دليل معالجة تلك الفروقات الناجمة عن اختالف متطلبات القوانين الضريبية عن نظيراتها وفـق  

  .المعايير الوطنية التي تطبق بالعراق

لذا فان مشكلة الدراسة الرئيسية تتمثل في األثر الذي يترتب علـى القـوائم الماليـة      

عدم تبني معيـار  الفرق بين ط العراقي لإلستثمار بسبب والمركز المالي لمصرف الشرق االوس

، وهل يعتبر عدم االعتراف في األصول وااللتزامات "ضرائب الدخل")12 (المحاسبه الدولي رقم

فـي مصـرف   وقائمة الدفقات النقدية  الضريبية المؤجله نقصاً في قوائم الدخل والمركز المالي 

  .الشرق االوسط العراقي لالستثمار
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  :مثل أسئلة الدراسة كاآلتيتتو

علـى قائمـة    "ضرائب الدخل") 12 ( هل يؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولي رقم - 1

  الدخل لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار؟

علـى قائمـة    "ضرائب الـدخل " )12(هل يؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولي رقم  - 2

  لالستثمار؟المركز المالي لمصرف الشرق االوسط العراقي 

علـى قائمـة    "ضرائب الـدخل " )12(هل يؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولي رقم  - 3

  لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار؟ التدفقات النقدية

  أهداف الدراسة. 3-1

  :بما يلي دراسةيمكن صياغة أهداف ال دراسةتأسيساً على مشكلة ال

  .)ضرائب الدخل 12(لدولي رقم أهمية تطبيق معيار المحاسبة االتعرف على  - 1

كيفية معالجة الفروقات بين الربح المحاسبي والـربح الضـريبي بموجـب    التعرف على  -2

  ).12(المعيار المحاسبة الدولي رقم 

الضريبية المؤجلة وااللتزامات الضريبية المؤجلة  باألصولكيفية االعتراف التعرف على  -3

  .وأثرها على القوائم المالية

  دراسةأهمية ال. 4-1

العراق واالنتقال من اقتصاد مركزي مخطـط إلـى    هإن االنفتاح االقتصادي الذي يشهد

اقتصاد السوق، وتزايد عدد المصارف األهلية، زاد من أهمية القوائم المالية لهـذه المصـارف   

ة، يالضريبأصحاب المصلحة والسلطة  ولمستثمرين ا لمستخدمي البيانات المالية بما فيهم  بالنسبة

وتحديـدا   ضرورة اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ،ان وق العراق لألوراق المالية، ووس
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االعتراف و االفصاح عن االصـول   من خالل "ضرائب الدخل ")12( المعيار المحاسبي الدولي

  .أكثر شفافية وعدالة مؤجلة طبقاً لهذا المعيار يجعل القوائم الماليةالوالخصوم الضريبية 

  الدراسة فرضيات. 5-1

  :بالشكل االتي يتين الصفريتينالدراسة فقد تم صياغة الفرض اسئلةى بقصد االجابة عل

  :الفرضية االولى

HO1 : على قائمة الـدخل   "ضرائب الدخل" )12(ال يؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولي رقم

  .لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار

  :الفرضية الثانية

: HO2علـى قائمـة   "ضرائب الـدخل  ") 12 ( ؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولي رقمي ال

  .المركز المالي لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار

  :الفرضية الثالثة

HO3 :علـى قائمـة   "ضرائب الـدخل  ") 12 ( يؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولي رقم ال

  اقي لالستثمارلمصرف الشرق االوسط العر التدفقات النقدية

  حدود الدراسة. 6-1

في  مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمارتقتصر هذه الدراسة على : الحدود المكانية -1

  .العراق

تقتصر هذه الدراسة على اثر عدم تبنـي مصـرف الشـرق االوسـط     : الحدود الزمانية -2

، )2011-2010(لألعوام  "ضرائب الدخل " )12(لالستثمار معيار المحاسبة الدولي رقم 
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االستقرار الذي شهده العراق بعـد عـام   الذي دفع الباحث الختيار هذه الفترة هو سبب وال

2003.  

  :الجرائيةمصطلحات اال 1-7

  : )Accounting Profit( المحاسبي) الدخل/ (الربح 

والمعـد وفقـآ لمعـايير المحاسـبة واالبـالغ المـالي        )الخسارة(صافي الربح أو  هو

  )2013وحميدات، ابو نصار(نزيل ضريبة الدخلالدولي،وذلك قبل ت

  : )Tax Loss( Taxable Profit) الخسارة الضريبية( الخاضع للضريبة )الدخل/ ( الربح

للفترة المحددة بموجب القواعـد التـي تضـعها السـلطات     ) الخسارة(هو صافي الربح 

مجلس معـايير  ) (دادالقابلة لالستر(الضريبية والذي تتحدد على ضوئه ضرائب الدخل المستحقة 

  .)2011 ،المحاسبة الدولي

  ):Deferred Tax Liabilities(التزامات ضريبية مؤجلة 

الفـروق المؤقتـة    نتيجـة هي مبالغ ضرائب الدخل المستحقة في الفترات المسـتقبلية  

  .)2011 ،مجلس معايير المحاسبة الدولية(الخاضعة للضريبة 

  ) :Deferred Tax Assets(اصول ضريبية مؤجلة 

  :نتيجةلة لالسترداد في فترات مستقبلية ضرائب الدخل القاب غبالمهي 

  .الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع  .أ 

  .ترحيل الخسائر الضريبية غير المستخدمة للفترات القادمة  .ب 

مجلس معايير المحاسبة ( ترحيل الخصومات الضريبية غير المستخدمة للفترات القادمة   .ج 

  ). 2011الدولية، 
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  ):Temporary Differences(المؤقتة  الفروق

أعداد التقارير المالية لألصول وااللتزامات والتـي   وأسس اسس الضرائب هي الفروق بين 

حماد، موسـوعة  ( تؤدي الى الخضوع للضريبة او حدوث استقطاع ضريبي في الفترات القادمة

  )2004، المعايير المحاسبية

وهـي  ) : Taxable Temporary Differences( فروق مؤقتة خاضـعة للضـريبة    -أ 

الخسارة (فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ خاضعة للضريبة عند تحديد الربح الضريبي 

للفترات المستقبلية عندما يتم استرداد او سـداد المبلـغ المسـجل لألصـل او      )الضريبية

  )2011 ،مجلس معايير المحاسبة الدولي(االلتزام

هـي  : ) Deductible Temporary Differences(فروق مؤقتة قابلـة لالقتطـاع     -ب 

الخسـارة  (فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ قابلة لالقتطاع عند تحديد الربح الضريبي 

لألصـل او   مسـجل للفترات المستقبلية عندما يتم استرداد او سـداد المبلـغ ال   )الضريبية

  )2011 ،مجلس معايير المحاسبة الدولي. (االلتزام

هـي عمليـة   : Allocation Tax Interperiod: ين الفتـرات التخصيص الضريبي ب  -ج 

تخصيص مصروفات ضريبة الدخل بين فترات إعداد التقارير بغض النظر عن توقيـت  

الضريبية والهدف من ذلك هو أن تنعكس التأثيرات ، المدفوعات النقدية الفعلية للضرائب 

 ، القـوائم الحاليـة والسـابقة   لجميع االحداث االقتصادية التي تم التقرير عنها في  الكلية

الضريبية المتوقعة التي تعكس الفروقـات المؤقتـة    التأثيراتوخاصة اعداد التقارير عن 

  .)2008 حماد موسوعة معايير المحاسبة،( التي حدثت في تاريخ اعداد التقارير
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: المبحث االول

  تمهيد 2-1

  الربح الضريبي و الربح المحاسبي 2-2

  الربح الضريبيو الفروقات بين الربح المحاسبي 2-3

  )المنفعة الضريبية( مصروف الضريبة 2-4

  )12(ة الجارية والمؤجلة بموجب معيار المحاسبة الدولي ياالصول وااللتزامات الضريب 2-5

  المحاسبة عن ضرائب الدخلفي )  12( االفصاح في المعيار المحاسبة الدولي  2-6

  متطلبات االفصاح 2-7

 المحاسبة عن ضرائب الدخل بالعراق 13رقم  المحاسبية الفرق بين القاعدة 2-8

  "ضرائب الدخل" 12رقم  الدوليالمحاسبةومعيار

  الدراسات السابقة :الثانيالمبحث 

  الدراسات العربية واألجنبية: أوال

  اسات السابقةما يميز هذه الدراسة عن الدر :ثانيا
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: المبحث االول

  تمهيد 2-1

تتباين في كثير من البلدان المبادئ المحاسبية التي تتبعها المنشآت في تسجيل احـداثها    

حققـه تلـك   االقتصادية عن قواعد القانون الضريبي الناظم لتحقق الضريبة على الدخل الـذي ت 

 المنشآت ويعود هذا االختالف الى العديد من العوامل يبرز في مقدمتها اعتماد اساس االستحقاق 

  )(Petersen & pleborg 2012اعداد القوائم المالية  هو االساس الرئيس المتبع في

السلطات الضريبية بحجة عدم تحقق الخسائر في تاريخ اعداد القـوائم   من عديدال تمسكت

الدول للتـأثير   من عديدال هتنتهجكما يساهم في نشوء التباين ذاك النهج االقتصادي الذي . ةالمالي

كمـا   ،في النشاط االقتصادي لشركاتها ومنشآتها والذي ينعكس على قانون الضريبة على الدخل

 ،الى سنوات الحقةسنوات سابقة في دول التي تسمح بتدوير الخسارة المتكبدة للبالنسبة هو الحال 

  .االمر الذي يساهم في اعداد التوازن للمركز المالي للمنشأة في السنوات التي تلي سنة الخسارة

والشك ان اختالف القوانين الضريبية عن المبادئ المحاسبية المتبعة يؤدي الى حدوث   

الـربح  (والربح المحاسبي ) الضريبية القوانينالربح وفق (فروقات بين الربح الخاضع للضريبة 

تلك الفروقات على كل من قائمة الدخل وقائمة  تؤديبحيث ) االطار المحاسبي المعمول به وفق

  . وقائمة التدفقات النقدية المركز المالي

االوسع لمعايير المحاسبة وإعداد التقارير الماليـة نتيجـة للطلـب     مع تزايد التطبيق  

توافـق فـي   هنـاك  أن يكـون  المتوقـع   منف، )في ظل العولمة(المتزايد من قبل أسواق المال 

 ،يتوقع أن يكون التوافق بالدرجة نفسها فـي حقـل الضـريبة    ة، في حين اليالمحاسب المعالجات
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خـالل فـرض    من سياستها المالية كهدف نهائييحقق طالما ان كل دولة تفرض ضرائبها بما 

ة كما هو عليه في استخدام المعايير في حقل الضريب ايضآ عدم التوافق إلىومما يؤدي  الضريبة،

ن أكثر القواعد التي تستخدم في حقل المحاسبة المالية تختلف عن أهو  الحال في حقل المحاسبة،

 وضـوحا تلك التي تستخدم في المجال الضريبي،ويصبح أثر تلك االختالفات في النتائج أكثـر  

المحاسبية  التطبيقات عنعندما تتبع دولة معينة قواعد وإجراءات خاصة بالضريبة بشكل مختلف 

  .)Blancchett, 2001( المعايير والقواعد المحاسبية المتبعة في تلك الدولة وفق

الى اصدار المعيار المحاسبي الـدولي رقـم    ةوقد عمد مجلس معايير المحاسبة الدولي  

للمنشآت التي تطبق معايير المحاسـبة الدوليـة لمعالجـة     دليالبما يوفر  "ضرائب الدخل ")12(

تي تنشأ نتيجة اختالف متطلبات القوانين الضريبية عن نظيراتهـا وفـق المعـايير    الفروقات ال

ترك تلك الفروقات لتبقى خارج الدفاتر المحاسبية دون بيان أثرها في قـوائم  تُ بحيث ال ،الدولية

  .المنشآت المالية على مدى فترات مالية عديدة

وصف المعالجة المحاسبية لضرائب الى  "ضرائب الدخل" )(12يهدف المعيار المحاسبي الدولي 

الدخل والمسألة االساسية في ذلك هي كيف تتم المحاسبة عـن التبعـات الجاريـة والمسـتقبلية     

  :ـللضريبة ل

معترف بها في الميزانيـة  ) إلتزامات(المستقبلي للمبالغ المسجلة كأصول ) السداد(اإلسترداد   - أ

  العمومية للمشروع؛ و

  . فترة الجارية المعترف بها في البيانات المالية للمشروعالعمليات واالحداث االخرى لل  -  ب

إن األمر المالزم لإلعتراف بأصل او إلتزام هو توقع قيام المنشأة بإسـترداد أو سـداد   

فإذا كان من المحتمل أن إسترداد أو سداد ذلك المبلغ المرحل . المبلغ المرحل لألصل أو اإللتزام

مما لو لم يكن لـذلك اإلسـترداد أو سـداد    ) أصغر(أكبر  سيجعل مدفوعات الضريبة المستقبلية
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أصـل  (تبعات ضريبية فإن هذا المعيار يتطلب من المشروع اإلعتراف بإلتزام ضريبي مؤجـل  

  .بإستثناءات قليلة محددة) ضريبي مؤجل

يتطلب هذا المعيار من المشروع المحاسبة عن التبعات الضريبية للعمليـات واالحـداث   

وهكـذا فـإن   . ريقة التي تحاسب فيها عن العمليات واألحداث األخرى نفسهااألخرى بنفس الط

العمليات واألحداث التي يعترف بها في الربح أو الخسارة يجب أن يعترف بآثارها الضريبية في 

إما (وأية عمليات أو أحداث أخرى يعترف بها خارج الربح أو الخسارة . الربح أو الخسارة كذلك

، يتم أيضاً اإلعتـراف بـأي آثـار    )مل األخر أو مباشرة في حقوق الملكيةفي بيان الدخل الشا

إما في بيان الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق (ضريبية أخرى خارج الربح أو الخسارة 

وعلى نحو مماثل يؤثر اإلعتراف باألصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة ) الملكية على التوالي

اج األعمال ذلك أو قيمة مكسـب الشـراء   اندمى قيمة الشهرة الناشئة من في إندماج األعمال عل

  .بأسعار منخفضة المعترف به

في المحاسبة عن ضرائب الدخل  (12)كما يعالج المعيار المحاسبي الدولي     

اإلعتراف باألصول الضريبية المؤجلة الناشئة عن الخسائر أو الخصومات الضريبية غير 

ئب الدخل في البيانات المالية واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة المستخدمة وعرض ضرا

  )2011مجلس معايير المحاسبة الدولية.(بضرائب الدخل

  الربح الضريبي و الربح المحاسبي 2-2

اعداد التقارير المالية والذي  ألغراضيشار بالربح المحاسبي قبل الضريبة أو بالدخل   

يم معلومات عن أداء داطار اعداد القوائم المالية وذلك بهدف تق يتم التوصل إليه باالستناد لمعايير

حقوق الملكية ومسـتثمرين  لي المنشأة أو نتيجة عملها لمستخدمي المعلومات المحاسبية من حام
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حساب الضـريبة المسـتحقة    ألغراضأما الربح الضريبي فيشار إليه بالربح . ودائنين وغيرهم

ن أكمـا   .صل إليه باالستناد الى قواعد قانون الضريبة الناظمللسلطات الضريبية والذي يتم التو

يمثـل الـربح    الربح المحاسبي الذي تظهره القوائم المالية بشكل مخرجات للنظام المحاسـبي ال 

هنالك العديد  وإنما لتحديد مبلغ الضريبة واجبة الدفع، الضريبيةالسلطات  تعتمدهالضريبي الذي 

لكي نصل في النهايـة الـى    لربح المحاسبي من  إضافة واستبعاد،من العمليات التي تتم على ا

  .)2009 ،سلمان والبدران( الربح الخاضع للضريبة 

يختلف الدخل المحاسبي عن الدخل الضريبي الختالف المحاسبة المالية عن المحاسبة   

دئ المحاسـبية  فالمحاسبة المالية هي عملية تسجيل وتحضير القوائم المالية وفقاً للمبا. الضريبية

المتعارف عليها، وعليه فإن الدخل المحاسبي يتحدد للمنشاة من خالل تطبيق هذه المبادئ، أمـا  

الصادرة بموجبه  واألنظمةالمحاسبة الضريبية فهي تعتمد على قانون ضريبة الدخل والتعليمات 

يبي حيث ال الدخل الضر الىحيث يتم إجراء التعديالت الالزمة على الدخل المحاسبي للوصول 

  ).2004البطريق، ( يتم مسك حسابات وإعداد قوائم مالية خاصة بالضريبة

أن هناك اوجه إختالف جوهرية بين الدخل المحاسبي والدخل ب) 2010الفار، (ويحدد   

تتمثـل هـذه   من خالل الدخل المحاسـبي، و  له يتم التوصل الدخل الضريبي أن عمالضريبي، 

  :االوجه بما يلي

النظرة إلى اإليرادات والمصاريف، حيث يوجد بعض اإليرادات التي ال يـتم   اإلختالف في - 1

اإلعتراف بها للوصول إلى الدخل الضريبي في حين يتم األخذ بها كإيراد للوصـول إلـى   

  .الدخل المحاسبي مثل أرباح بيع االراضي

فـاء  وجود إعفاءات منصوص عليها بقوانين ضريبة الدخل، هذه اإلعفاءات قد تصل إلى إع - 2

وهـذه  ، اإلعفاءات الشخصـية المختلفـة    عداقطاعات ومشاريع كاملة في بعض األحيان 
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الدخل المحاسبي الذي مـن   الىاإلعفاءات ال يمكن إعتمادها بأي حال من االحوال للوصول 

  .المفترض ان يظهر نتيجة أعمال المنشاة بصورة دقيقة

المحاسبي يرجع باألساس إلى  ويمكن القول أن اإلختالف بين الدخل الضريبي والدخل  

أن الدخل المحاسبي تحكمه معايير محاسبية دولية، بينما ترتبط المحاسبة الضـريبية بـالقوانين   

  .والتشريعات

احد المتغيرات البيئيه التي يمكن  الضريبيةويعتبر التشريع الضريبي او قواعد القياس   

وفي هذا الصدد يمكن . الدول المختلفة على الممارسات المحاسبيه في متفاوتةان تؤثر وبدرجات 

  ):2004ابو حشيش، (ان نميز بين حالتين 

ذ ان إ ،القيـاس الضـريبي   وأسـس استقاللية كل من اسس القياس المحاسبي  :الحالة األولى

به احكـام القـوانين    ىالقواعد التي تحكم القياس المحاسبي تختلف اختالفا جوهريا على ما تفض

وان القياس المحاسبي للربح في الدول التي تنتمي لهذه الحاله يـتم وفقـا    ،الضريبيةوالتعليمات 

فان الربح المحاسبي عادة ما يختلف عن الـربح   ألخرىمحاسبيه وان اختلفت من دوله  رلمعايي

كما ان االختالفات بين قواعد القياس المحاسبي وبين قواعد القياس الضريبي . للضريبةالخاضع 

في القوائم الماليه والذي تصل قيمتها ) Deferred Tax(ضرائب المؤجله قد تؤدي الى ظهور ال

  احيانا لمبالغ كبيره 

الـذي قـد    قوي لقواعد القياس الضريبي على القياس المحاسبي، تأثيروجود : الحالة الثانية

قـوي جـدا علـى     تأثيرفالقوانين والتعليمات الضريبية يكون لها  ،يصل لالرتباط الكامل بينهما

الى ما تطلبه تلك القوانين والتعليمات من تطـابق االعبـاء    نتيجة، رسات القياس المحاسبيمما

وتنطبق هذه الحاله على العديد مـن  ، آمحاسبي ةالمصروفات المحمل معلتحديد الربح ، المستقطعه

ففي فرنسا على سـبيل  ، المتحدةبخالف المملكه ، ةاليابان والسويد والدول االوروبي: الدول مثل
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ومـن  ، الماليه هي التي حددت وصاغت الممارسات المحاسـبيه  السياسةلمثال نجد ان اهداف ا

،  االقتصاديةتسمح بخصم اعباء االهتالك وفقا للمعايير  الضريبيةان التعليمات  باإلشارةالجدير 

ان يتم تحميلها كمصروفات  واالستثنائية المعجلةويشترط لكي تتمتع الشركه بخصم هذه االعباء 

ند قياس الربح المحاسبي، وفي المانيا كذلك فإنه ال يجب فقط أن تتماثـل األعبـاء المحملـة    ع

ألغراض قياس الربح الخاضع للضريبة مع المصروفات المحملـة ألغـراض قيـاس الـربح     

المحاسبي، بل القوانين والتعليمات الضريبية هي التي تحدد العديد من القواعد التفصيلية لتقيـيم  

عن إجراءات مسك الدفاتر، ويظهر التأثير الضريبي جلياً في تطبيق قاعدة التكلفة  األصول فضالً

أو القيمة الجارية أيهما أقل على األصول الثابتة، وفي تحديد القواعد الضريبية لمعدالت اإلهتالك 

  لكل نوع من األصول وتحديد مخصص الديون المشكوك فيها وغيرها من المخصصات 

  :أسباب اإلختالف بين الربح المحاسبي والربح الضريبي باآلتي)  2005بدوي،  (ويورد 

استناد االنظمة المحاسبية إلى المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في إعداد القـوائم الماليـة    - 1

  .والتي كثيراً ما تختلف عن المبادئ والقواعد التي تستخدم لألغراض الضريبية

تحكم قياس الربح الضريبي واألسس التي تحكـم  وجود إختالفات جوهرية بين األسس التي  - 2

قياس الربح المحاسبي، ويؤدي هذا إلى إشتمال القوائم المالية إما على بعض المفردات التي 

ال تدخل في قياس الربح الضريبي أو عدم إشتمالها على بعض المفردات التي تـدخل فـي   

  .قياسه

ي من خاللها إلى تحقيق أهـداف  يحكم قياس الربح الضريبي مبادئ يرمى المشرع الضريب - 3

إقتصادية وإجتماعية وسياسية متغيرة، وقد تم ترك هذه المبادئ دون تقنين حتى يمكنهـا أن  

  :تتطور مع اإلحتياجات التي تحقق المصلحة العامة، وقد ترتب على ذلك ما يلي
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عدم تدخل المشرع الضريبي في تغيير أو تعديل المبادئ المحاسبية المتعارف عليهـا    .أ 

  .والتي يسير عليها المكلفون بصفة منتظمة

بإحتياجاتها وتحقق مصالح مالكهـا   يقيام المنشآت بإتباع المبادئ المحاسبية التي تف  .ب 

  .دون التأثر بالمبادئ والتشريعات الضريبية

تهتم بتقـديم البيانـات    ألنهادورا رئيسيا في قياس الربح الضريبي  بتأديةالمحاسبة  تقوم       

وكـذلك نتيجـة    االقتصـادية  للوحـدة ت التي توضح بصوره صادقه المركز المالي والمعلوما

وهي التي تقوم بذلك في اطار مجموعه من المبادئ المحاسبيه المتعارف عليها التـي  ، عملياتها

يتعـارض مـع اهـداف     لتحديد العبء الضريبي الى الحد الذي ال مالئمةتكون االساس االكثر 

  .المشروع الضريبي

مجلـس  (: فتحدد الربح المحاسبي والـربح الضـريبي   )13(قاعدة المحاسبية رقم اما ال

  )2001 ،ديوان الرقابة المالية العراقي المعايير

تتبنـى  ) (Xولتوضيح كيفية اختالف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي نفتـرض أن منشـأة   

الية وكان بيان الدخل الشـامل  تقاريرها الم إلعداد كإطار IFRSالمعايير الدولية للتقارير المالية 

  :االتي) 1-2(في الجدول رقم  موضحكما هو  2012،  2011، 2010عن سنوات 

  )1-2(الجدول رقم 

  لثالث فترات مالية Xبيان الدخل الشامل لشركة  1ايضاح رقم 

  دينار عراقي
 البيان 2010 2011 2012   االجمالي

  االيردات 130.000  130.000  130.000  390.000

  المصاريف 60.000  60.000  60.000  180.000

 صافي الدخل قبل الضريبة 70.000  70.000  70.000  210.000

 %40مصروف ضريبة الدخل 28.000  28.000  28.000  84.000

 صافي الربح بعد ضريبة الدخل 42.000  42.000  42.000  126.000
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وإيراداتها النقديـة  أما ألغراض تقديم البيان الضريبي فتصرح الشركة عن مصاريفها   

وبالتالي يظهر مبلغ الضريبة المسـتحق  ، كما يتطلب القانون الضريبي) اساس االستحقاقوفق (

  ).2-2(على الشركة في نهاية كل فترة من الفترات المالية الثالث كما هو موضح بالجدول 

  )2-2(الجدول رقم 

  لثالث فترات مالية xالتصريح الضريبي للشركة ) 2( ايضاح رقم

  دينار عراقي
 البيان 2010 2011 2012   االجمالي

  االيردات 100.000  150.000  140.000  390.000

  المصاريف 50.000  70.000  60.000  180.000

 صافي الدخل قبل الضريبة 50.000  80.000  80.000  210.000

 %40الدخلمصروف ضريبة 20.000  32.000  32.000  84.000

صافي الربح بعد ضريبة 30.000  48.000  48.000  126.000

  الدخل
 

يمكن مالحظة عدم اختالف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي لمجمـل الفتـرات     

وسـببه اخـتالف مبلـغ االيـردات      ه،الثالث إال أن االختالف ينشأ لكل فترة مالية على حـد 

ألتباع  ويعود ذلك ،والمصاريف ألغراض اعداد التقارير المالية عنها ألغراض حساب الضريبة

االساس النقدي لألغراض الضريبية،كما هو األمر فيما يرتبط بمصـروف الضـريبة  ومبلـغ    

إلثبـات مصـروف    اعتماد الربح المحاسبيالضريبة المستحق، غير أن ما تجدر مالحظته هو 

ضريبة الدخل والتصريح عنه في بيان الدخل الشامل لينشأ لدينا دوريا ما يسمى بـالفروق بـين   

  .ريبة ومبلغ الضريبة المستحقمصروف الض
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  الربح الضريبيوالفروقات بين الربح المحاسبي  2-3

وفق معيار المحاسـبة   تقسم الفروق التي تنشأ بين الربح المحاسبي والربح الضريبي   

الى فروق مؤقتة وفروق دائمة، ويعتمد فهم طبيعة كل منهـا  "ضرائب الدخل ) "12(الدولي رقم 

بين القانون الضريبي وإطار اعداد التقارير المالية المعمول به بحيث تنشأ  على نوعية االختالف

االيردات والمصاريف في حساب الربح المحاسـبي لفتـرة مـن    لالعتراف بالفروقات المؤقتة 

في حساب الربح الضريبي في فترة أخرى،أما الفروقات الدائمة فتنشـأ  بها  رفيعتالفترات بينما 

حساب الربح المحاسبي أو الربح الضريبي لفترة من الفتـرات دون   والمصاريف في االعتراف

  .دخولها في حساب االخر مطلقا

مجلس المعـايير فـي ديـوان     (في العراق الصادرة من )13(القاعدة المحاسبية رقم  والتختلف

  :حيث تضمن مايلي) 12(في تقسيم الفروقات عن معيار المحاسبة الدولي )2001الرقاية المالية

هي الفروقات بين الدخل الخاضع للضريبة والدخل المحاسبي وهي إمـا أن  : وقات الضريبيةالفر

  :تكون

وهي التي تنشأ نتيجة الختالف الفترة التي تدخل فيها بعض مبالغ او بنود  :فروقات مؤقتة -

اإليرادات والمصروفات في الدخل الضريبي ، عن الفترة التي تدخل فيها تلـك المبـالغ   

س آثارهـا فـي فتـرة أو    لدخل المحاسبي أو العكس وتنشأ في فترة ما وتنعكوالبنود في ا

  .فترات الحقة

وهي التي تنشا خالل الفترة الجارية بين الـدخل الخاضـع للضـريبة     :أو فروقات دائمة -

والدخل المحاسبي وال تنعكس في فترات الحقة ومن أمثلتها مبالغ التبرعات التي ال تسمح 

خفيضها من الدخل الخاضع للضريبة في الوقت الذي خفضت مـن  األنظمة الضريبية في ت

   .الدخل المحاسبي
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  :وفيما يلي توضيحآ للفروقات المؤقتة والدائمة

  المؤقتة الفروقاتا: اوال

والتي تمثل االختالفات في توقيت االعتراف بااليردات والمصـاريف بـين المحاسـبة الماليـة     

أو التزام  ألصلة يوتعرف القاعدة الضريب. )2013 ابو نصار وحميدات( والتشريعات الضريبية

مجلس معايير المحاسـبة  ( بأنها المبلغ الذي يعزى لذلك االصل أو االلتزام لألغراض الضريبية

  )2011الدولي 

نشوء الفروق المؤقتة بين القاعدة الضريبية ألصل وقيمته الدفترية  اليةويمكننا توضيح   

منتج بالدين وفق كل من اطار بيع  ي يصور معالجة عملية والذ)  1-2 (من خالل الشكل رقم 

اعداد التقارير المالية القائم على أساس االستحقاق والقانون الضريبي الذي ينص علـى اتبـاع   

  .ساس النقدي ألغراض حساب الضريبةاال

  ) 1-2 (الشكل رقم 

  والضرائب المؤجلةالفروق المؤقتة 

  دخل     اصل           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لألصل الدخل الضريبي       ية                       لقاعدة الضريبا  

 مدينون

  دينار 1000

 مدينون 
0  

  ايراد مبيعات

  دينار 1000

  ايراد مبيعات
0  

  فرق مؤقت

  اطار اعداد التقارير المالية

 اساس االستحقاق

 االساس النقدي

  قواعد القانون الضريبي



20 
 

 

بمنتج خـالل الفتـرة    عميلهاأن الشركة قامت بتزويد ) 1 -2(يتضح من الشكل رقم   

حق السلطات الضريبية  إلغاءوتم تأجيل خضوع االيراد للضريبة لفترة مالية الحقة دون  ،المالية

  .بالضريبة

  والضرائب المؤجلة الفروقات المؤقتة: ثانيا

والفروق المؤقتة القابلـة   للضريبة الخاضعةالى الفروق المؤقتة  تنقسم الفروق المؤقتة  

االيردات أو المصاريف في حساب أحد الربحين المحاسـبي  ب لالعترافلالقتطاع واللتان تنتجان 

ـ    ،في حساب االخـر  االعتراف بهماأو الضريبي لفترة من الفترات دون  وء ممـا يـؤدي لنش

وفي فترة الحقة عند استرداد قيمة االصل او تسوية قيمة االلتـزام المقابـل    الضرائب المؤجلة،

  .يسمى انعكاس الفروق المؤقتة وتحقق الضرائب المؤجلة لذلك االيراد او المصروف ينشأ ما

ن التقارير المالية االعتـراف بقيمـة المخـزو    إلعدادفعلى سبيل المثال تتطلب المعايير الدولية 

 القـوانين التقارير المالية بالقيمة القابلة للتحقق أو التكلفة أيهما اقل بينما تتطلب بعض  ألغراض

وباعتراف المنشـاة   ،بيع المخزون من في حال تحققها إالاالعتراف بأي خسارة عدم  الضريبية 

ينشـأ الفـرق المؤقـت     ،الضـريبية  لألغراضبخسارة انخفاض القيمة دون عمل تعديل مماثل 

وعند تحقق الخسارة ببيع المخزون في السـنة التاليـة يعتـرف بالخسـارة      والضريبة المؤجلة،

كما يوضح ذلك  ،الضريبية لينعكس بانعكاس الفرق المؤقت وتحقق الضريبة المؤجلة لألغراض

  .)2-2(رقم الشكل 
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  )2-2(الشكل رقم 

  الفروق المؤقتة والضرائب المؤجلة

2010                                               2011  
  

  
  

  

  :الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة وااللتزامات الضريبية المؤجلة: ثالثا

تعرف الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة بأنها فروق مؤقتة سوف ينشأ عنهـا مبـالغ     

للفترات المستقبلية عندما يـتم  ) ةالخسارة الضريبي(خاضعة للضريبة عند تحديد الربح الضريبي 

  .)2011مجلس معايير المحاسبة الدولية،  (استرداد أو سداد المبلغ المسجل لألصل أو االلتزام 

تحقق خسارة انخفاض 

 المخزون ببيعلقيمة  ا

  دينار 1000

  الربح الضريبي

  خسارة محققة من البيع

  المحاسبيالربح 

صفر، اخذت باالعتبار 

  2010عام 

انعكاس الفرق المؤقت 

  دينار 1000

تحقق الضريبة المؤجلة 

  دينار 300
نشوء الضريبة المؤجلة

  %)15(دينار  300

نشوء الفرق المؤقت

  دينار 1000

 المحاسبيالربح 

  انخفاض قيمةخسارة 

 الربح الضريبي

  انخفاض قيمة خسارة 

انخفاض القيمة السوقية

  دينار 1000للمخزون 
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المحاسبي للمنشـأة لنشـوء فروقـات     واإلطاريؤدي االختالف بين القانون الضريبي   

وبعبارة اخـرى تأجيـل   من الربح الضريبي لفترة مالية  قلمؤقتة بحيث تجعل الربح المحاسبي أ

تسـمى هـذه الفروقـات    وخضوع جزء من الربح المحاسبي للضريبة الى فترة مالية قادمـة،  

ويؤدي ظهورها في غياب الفروق  ،بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة في الفترات المستقبلية

المؤقتة األخرى ألن يكون مصروف الضريبة اكبر من مبلـغ الضـريبة المسـتحقة للـدوائر     

  .حيث يطلق على هذا الفرق االلتزام الضريبي المؤجل) الضريبة الجارية( الضريبية

التبعات الضريبية المؤجلة والمرتبطة بفروقات :الضريبي المؤجل بأنه يعرف االلتزامو  

مؤقتة خاضعة للضريبة وبعبارة اخرى يمثل االلتزام الضريبي المؤجل الزيادة فـي الضـريبة   

تقبلية نتيجة الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة الموجودة في نهاية السنة المستحقة للفترات المس

  )kieso et al, 2011( الجارية

االيرادات بالمصروفات االعتـراف   ابلةيفرض مبدأ استقالل السنوات المالية ومبدأ مق  

تزامات باالل االعترافوبالمثل إن معايير  ،بمصروف الضريبة المقابل لاللتزام الضريبي المؤجل

 التقـارير التي تواجه الشركة بنهاية فترة اعداد )   IFRSسواء المعايير الدولية للتقارير المالية(

االعتراف بالتزام ضريبي مؤجل طالما أنه يحقق شروط االعتراف  ضرورة أيضاالمالية تفرض 

   )2011، مجلس معايير المحاسبة الدولية(: بااللتزام وهي

  .نتيجة لحدث سابق) قانوني أو استنتاجي(زام حالي أن يكون على المشروع الت - 1

 سيتطلب تدفق صادر للموارد المجسدة للمنافع االقتصادية لتسديد االلتـزام  همن المحتمل أن - 2

تعبر االلتزامات الضريبية المؤجلة عن تضـحيات مسـتقبلية بالمنـافع االقتصـادية      حيث

االلتزامات الضريبية المؤجلة سيدفع  المسيطر عليها أو المملوكة من قبل المنشأة وإن تسوية

  نحو التضحية بهذه المنافع في الفترات المستقبلية
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يعد مـن العناصـر الهامـة لالعتـراف      حيث . يمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام - 3

بااللتزام الضريبي المؤجل قدرة المنشأة بنهاية الفترة المالية على تحديـد مبلـغ الفروقـات    

ة للضريبة ومعدل الضريبة القابل للتطبيق في الفترات المستقبلية وبالتـالي  المؤقتة الخاضع

  .مبلغ االلتزام الضريبي المؤجل الواجب االعتراف به

الضـريبية   القـوانين عن االختالف بين قواعد بعـض  توضح االمثلة التالية نماذج و  

اناتها المالية بحيث تنـتج  ومتطلبات االطار المحاسبي المتبنى من قبل المنشأة في سبيل اعداد بي

  :الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة وااللتزامات الضريبية المؤجلة

 .ايردات ومكاسب خاضعة للضريبة في فترة الحقة لفترة االعتراف بها في البيانات الماليـة  - 1

كما هـو الحـال   (قد يقابل االعتراف بمثل هذه االيردات أو المكاسب االعتراف بأصول و

النعكـاس   مستقبالسيؤدي استردادها ) بذمم مدينة مقابل ايرادات مبيعات بالدين العترافبا

  :الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة وبالتالي تحقق االلتزام المؤجل ومن أمثلة ذلك

بينمـا يؤجـل    إيراد مبيعات يعترف به وفق مبدأ االستحقاق ألغراض اعداد البيانات المالية  .أ 

  النقدي ألغراض حساب الضريبة وفقا لألساس خضوعه للضريبة

اعداد التقارير المالية بينما جـزء   ألغراضالمحاسبة عن عقود االنشاء وفقا لطريقة االنجاز   .ب 

 .للضريبة لفترة الحقة خضوعهمن مجمل ربح العقد يؤجل 

االرباح غير المحققة المعترف بها لفئة من االصول التي تقاس بالقيمة العادلة مـن خـالل     .ج 

  .يؤجل االعتراف بهذه االرباح ألغراض حساب الضريبة بينما ال ،سائراالرباح والخ

قبل  ، مصاريف أو خسائر تقتطع لألغراض الضريبية قبل االعتراف بها في البيانات المالية - 2

تستهلك قيمة أحد األصول لألغراض الضريبية بمعدل أسرع عنـه ألغـراض اعـداد     ان

سوف يسترد في الفترات المستقبلية  الذي رحل لألصلالمبلغ الموبالتالي فان  البيانات المالية
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من خالل البيع أو االستخدام سوف يزيد عن المبلغ القابل لالقتطاع لألغـراض الضـريبية   

ظهور فروقات مؤقتة خاضعة للضريبة في الفترات المستقبلية، ومن  ما يؤديملتلك الفترات 

  )2011، مجلس معايير المحاسبة الدولية: (ذلك

  .األصول غير الملموسة الموارد القابلة للنضوب، ،ة لالستهالكبلات القاالممتلك  .أ 

  .البيانات المالية ألغراضتزيد عن تلك المحتجزة  ضريبيامنافع التقاعد القابلة لالقتطاع   .ب 

  .الضريبة في فترة دفعها ألغراضالتي تقتطع  مقدماالمصاريف المدفوعة   .ج 

كة بالتصريح عن ايـراد وذمـم مدينـة    تقوم الشر)  1-2(وبالعودة الى الشكل رقم   

يبي نظـرا  بينما ال تقوم بذلك ألغراض التصريح الضر 2010ألغراض اعداد التقارير المالية 

  :وينشأ ذلك ما يلي ،العتماده االساس النقدي

  الربح المحاسبي أكبر من الربح الضريبي  .أ 

  دينار1000فرق مؤقت خاضع للضريبة مستقبآل بقيمة    .ب 

  صفرتساوي  القاعدة الضريبية  .ج 

  . )الضريبة الجارية(ضريبة المستحقةمصروف الضريبة أكبر من مبلغ ال  .د 

يقابلـه   آلمـؤج  ضريبيا مصروفاالمستحقة يمثل  والضريبةالفرق بين مصروف الضريبة   .ه 

  :كيفية احتسابهادناه  )  3-2 ( االعتراف بالتزام ضريبي مؤجل يوضح الجدول رقم 

  ) 3-2( الجدول رقم 

  المستحقة والضريبةلفرق بين مصروف الضريبة ا كيفية احتساب

  دينار            
    ايراد المبيعات المعترف به في بيان الدخل للفترة   1000

الضريبية                      لألغراضايرد المبيعات المعترف به  0

                نشوء الفرق المؤقت الخاضع للضريبة مستقبآل        1000

معدل الضريبة                                                        40%

الضريبي المؤجل بنهاية الفترة                               مااللتزا  400
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 )استرداد قيمـة االصـل  (بتحصيل الذمة المالية  2011ي الفترة المالية تقوم الشركة ف  

  :يأتيماوعند إعداد البيان الضريبي ينتج 

 .الربح الضريبي أكبر من الربح المحاسبي - 1

 .انعكاس الفرق المؤقت - 2

  تسوية االلتزام الضريبي المؤجل - 3

البعض أن  وقد كان هناك خالف حول مدى الصحة النظرية لمبدأ المقابلة، حيث ذكر  

مبدأ المقابلة يسمح بتأجيل تكاليف معينة ومعالجتها كأصول في الميزانيـة فـي حـين أن هـذه     

يسـمح بجعـل    –إذا أسيء استخدامه  -فهذا المبدأ . التكاليف قد ال تكون لها منافع في المستقبل

  .) Warfield, 2011( التي لم تتم مقابلتها باإليراداتالميزانية مجمع للتكاليف 

  :الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع واألصول الضريبية المؤجلة: بعارا

تعرف الفروق المؤقتة القابله لالقتطاع بأنها فروق مؤقتة ينـتج عنهـا مبـالغ قابلـة       

للفترات المستقبلية عندما يتم اسـترداد  ) الخسارة الضريبية(لالقتطاع عند تحديد الربح الضريبي 

  .)2011مجلس معايير المحاسبة الدولية، ( ل أو االلتزامأو تسوية المبلغ المسجل لألص

المحاسبي للمنشـأة لنشـوء فروقـات     واإلطاريؤدي االختالف بين القانون الضريبي   

مؤقتة بحيث تجعل الربح الخاضع للضريبة أكبر من الربح المحاسبي لفترة مالية ، تسمى هـذه  

يكون مصروف الضريبة في فترة نشـوءها   بالًمستقالفروقات بالفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع 

حيث يطلق على هذا الفرق ) الضريبة الجارية(أقل من مبلغ الضريبة المستحقة للدوائر الضريبية

  .االصل الضريبي المؤجل

المؤجل بأنه التبعات الضريبية المؤجلة المرتبطة بالفروقـات المؤقتـة    يعرف االصل الضريبيو

التـوفير  (اخرى ،يمثل األصل الضريبي المؤجل المردودات الضريبية القابلة لالقتطاع وبعبارة 
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للسنوات المستقبلية نتيجة الفروقات الضريبية المؤقتة القابلة لالقتطاع التي تنشأ فـي  ) الضريبي

  . )kieso et al 2011( نهاية السنة الجارية

ضـرائب  الضريبي المؤجل قضية اساسية في المحاسبة عن  باألصلويعتبر االعتراف 

 ،الضـريبية فـي قوائمهـا الماليـة أم ال     باألصولالدخل فيما أذا كان على المنشأة االعتراف 

نجد أن االصل ، )IAS سواء في معايير المحاسبة الدولية(وباالستناد الى مفهوم تعريف االصل 

مجلـس معـايير   (مؤجل يحقق معايير االعتراف التي يتضمنها تعريف األصل وهي الالضريبي 

  ):2011، اسبة الدوليةالمح

أن المخـزون   )2-2( يتضح من الشكل رقـم  ومثال ذلك،ينشأ االصل نتيجة أحداث سابقة - 1

ظهور فروقات مؤقتة  مسببانخفاضآ في قيمته بنهاية الفترة المالية إالذي تملكه المنشأة شهد 

العتـراف  قابلة لالقتطاع في الفترات المستقبلية نتيجة عدم قبول قواعد القانون الضـريبي ا 

  .محققةغيربخسارة 

 المؤقتـة عند نشوء الفروقـات  .ينجم عن األصل منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق للمشروع - 2

أكبـر مـن مصـروف    ) الضريبة الجارية(القابلة لالقتطاع يكون مبلغ الضريبة المستحق 

بلغ يساهم انعكاس هذه الفروقات بتخفيض م الالحقةوفي السنوات  ،الضريبة للفترة الجارية

 منفعةوهذا يمثل  ،ليصبح أقل من مصروف الضريبة) الضريبة الجارية(الضريبة المستحق 

  .اقتصادية محتملة في نهاية الفترة الجارية

وتتمثل هذه المنافع بتخفـيض   ،المتجسدة في األصل يةتسيطر المنشأة على المنافع االقتصاد - 3

من حق المنشـأة وحـدها دون   مبلغ الضريبة المستحق للسنوات الالحقة بحيث يكون ذلك 

  .غيرها
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إمكانية القيام بتقدير موثوق لقيمة االصل ويعتبر من المتطلبات الهامة قدرة المنشأة  علـى   - 4

  .مستقبالتقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد 

توضح االمثلة التالية نماذج عن االختالف بين قواعد القوانين الضريبية ومتطلبـات  و  

متبني من قبل المنشأة في سبيل إعداد بياناتها المالية بحيث تنـتج الفروقـات   االطار المحاسبي ال

  :المؤقتة القابلة لالقتطاع واألصول الضريبية المؤجلة

  :ايرادات أو مكاسب خاضعة للضريبة قبل االعتراف بها في قائمة الدخل -1

ئع أو خدمات نتيجة استالم دفعات مقدمة لقاء بضا) ايراد غير متحقق(  قد ينشأ التزام  .أ 

وتعتبـر بعـض قـوانين    . ستقوم المنشأة بتزويدها لعمالئها في الفترات المسـتقبلية 

من الدخل الخاضع للضريبة كون تلك القـوانين   جزءاالضريبة هذه الدفعات المقدمة 

أن تزويد العمالء بالبضائع والخدمات في الفترات المسـتقبلية  . تعتمد االساس النقدي

إيـراد  : ومن أمثلة ذلـك . ؤدي إلى نشوء مبالغ قابلة لالقتطاعوتحقق اإليراد سوف ي

  .مقدمارسوم االشتراك المستلمة مقدما وإيراد اإليجار المستلم 

في فترة الحقة لفترة االعتراف بها فـي   ضريبيامصاريف أو خسائر قابلة لالقتطاع   .ب 

  .البيانات المالية

أو (االعتـراف بالتزامـات   وقد يقابل االعتراف بمثل هذه المصـاريف أو الخسـائر     

ـ بحيث تؤدي تسوية هذه االلتزامات الى انعكاس الفروق المؤقتـة الخا ) لألصولتخفيض  عة ض

  :ومن أمثلة ذلك ،وبالتالي تحقق االلتزام المؤجل ،للضريبة

  .االعتراف بمصاريف التزامات الضمان المقدرة - 1

  .االعتراف بأعباء الدعاوي القضائية المحتملة - 2

  .ات الديون المشكوك في تحصيلهااالعتراف بمخصص - 3
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الخسائر غير المحققة المعترف بها لفئة من االصول التي تقاس بالقيمة العادلـة مـن    - 4

خالل األرباح أو الخسائر بينما يؤجل االعتراف بهذه الخسـائر ألغـراض حسـاب    

  .الضريبة

وتعـد   ،ق المؤقت القابل لالقتطاع مستقبآلتعترف المنشأة بمنفعة ضريبية مؤجلة للفر  

من مكونات مصروف الضـريبة يقابلهـا االعتـراف    ) سالبا(المنفعة الضريبية المؤجلة  مكونا 

  .قيمته في فترة انعكاس تلك الفروق) تسترد(بأصل ضريبي مؤجل تتحقق 

تعترف المنشأة بخسارة انخفاض القيمة لمخزونها في  )2-2(وبالعودة الى الشكل رقم   

  :ل مماثل لألغراض الضريبية حيث ينشأ لذلك ما يليبينما ال يجري تعدي 2010السنة 

  .الربح الضريبي أكبر من الربح المحاسبي - 1

  .دينار1000فرق مؤقت قابل لالقتطاع بقيمة  - 2

  .القاعدة الضريبية للمخزون أكبر من القيمة المحملة - 3

  .مصروف الضريبة أقل من مبلغ الضريبة المستحق - 4

يمثل منفعة ) الضريبة الجارية(لمستحق ا مصروف الضريبة ومبلغ الضريبةالفرق بين  -5

 )4_2(يوضح الجدول رقـم  وضريبية مؤجلة يقابلها االعتراف بأصل ضريبي مؤجل 

 .كيفية احتسابه

  ) 4-2 ( الجدول رقم

  نشوء الفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع وحساب االصل الضريبي المؤجل

  دينار
 ئم الماليةخسارة انخفاض القيمة ألغراض إعداد القوا   1000 

 خسارة انخفاض القيمة ألغراض حساب الضريبة  0

  )خسارة انخفاض قيمة غير معترف بها(فرق مؤقت قابل لالقتطاع   1000

 معدل الضريبة   40%

 األصل الضريبي المؤجل   400
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وعند دينار  1000 لغتببيع المخزون بخسارة  ب 2011تقوم الشركة في السنة المالية       

  :يان الضريبي في نهاية السنة ينتج ما يليإعداد الب

  .ةالمحاسبي الخسارةأكبر من  الخسارة الضريبية - 1

  .انعكاس الفرق المؤقت - 2

الجدول  يوضحه الضريبي المؤجل كمصروف ضريبي للفترة وفق ما باألصلاالعتراف  - 2

 ).5-2(رقم 

  ) 5-2 ( الجدول رقم

  ترداد مبلغ االصل الضريبي المؤجلانعكاس الفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع واس

  0  خسارة انخفاض القيمة ألغراض إعداد القوائم المالية           

  1000 خسارة انخفاض القيمة ألغراض حساب الضريبة

  1000  )االعتراف بخسارة انخفاض القيمة ألغراض الضريبة(انعكاس الفروق المؤقتة

  %40 معدل الضريبة

  400 ريبي المؤجلاسترداد مبلغ األصل الض

  

  الفروقات الدائمة :اخامس 

تعد الفروقات الدائمة النوع الثاني من الفروقات التي تنشأ بين الربح المحاسبي والربح          

الضريبي ويعود نشوئها الى التباين بين متطلبات القانون الضريبي ومتطلبات االطار المحاسبي 

اب الربح بعض االيردات أو المصروفات في حسعدم االعتراف بالمتبع والتي تؤدي الى 

  )2011مجلس معايير المحاسبة الدولية، ( :، ومن أمثلة ذلك مطلقاالضريبي 

 والتي تكون معفاة من الضريبة  ألهداف اقتصادية، المنشآتااليردات التي تحققها  - 1

  .سياسية اجتماعية،
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  .دات تكون معفاة من الضريبةاالنفقات المتكبدة لتحقيق اير - 2

  .الهبات الحكومية المعفاة من الضريبة - 3

  .المبالغ التي تتكبدها المنشأة كغرامات وعقوبات نتيجة مخالفة القانون - 4

  يدهيعدم االعتراف ببعض النفقات المتكبدة عند اقتناء أصل أو تش -5

على عكس الفروقات المؤقتة تنشأ الفروقات الدائمة في فترة من الفترات المالية دون و        

يحتم على المنشآت  أي أن أثرها ينحصر في فترة نشوئها مما ،د لتنعكس في فترات الحقةأن تعو

  .عدم االعتراف بأي أصول أو التزامات ضريبية مؤجلة لتلك الفروقات

: هناك مدخالن لتحديد أنواع الفروق بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي، وهماو         

فهو  ،مدخل فروق التوقيت التي يظهر آثارها في قائمة الدخلوينتج عن هذا ال مدخل قائمة الدخل

فيما  ،يركز على توقيت اإلعتراف باإليراد والمصروف وهي البنود التي تظهر في قائمة الدخل

المدخل قاصراً عن شمول  هذالذا يعد  ،ال يظهر هذا المدخل الفروقات المتعلقة ببنود الميزانية

سائداً قبل  كان سبي والدخل الضريبي، وهذا المدخل هو الذيجميع الفروقات بين الدخل المحا

  . التحول في المعايير الدولية نحو مدخل الميزانية

، والذي يبحث في الفروق الناتجة عن البنود التي يظهر  ، مدخل الميزانيةأما المدخل الثاني

ر أعم وأشمل من وهذا المدخل يعتب ، ميزانية دون أن يمر بقائمة الدخلأثرها مباشرة في ال

ألن جميع فروق التوقيت سينعكس أثرها في الميزانية لكن العكس ليس ،مدخل قائمة الدخل 

 ، كعملية إعادة تقييم األصول التي ينعكس أثرها في الميزانية دون أن يمر بقائمة الدخل ،صحيحاً

  .)2009القادري، ( العكس ليس صحيحاً فجميع فروقات التوقيت هي فروقات مؤقتة ولكن

مة نعرض المثال التالي لشركة لتوضيح الفرق بين الفروقات المؤقتة والفروق الدائو         

  )kieso et al, 2011(تك بيو
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يبلغ معدل  2008للسنة المالية  دوالر  200.000تصرح الشركة عن دخل محقق بمبلغ 

ح المحاسبي والربح وقد نشأ لدى المنشأة الفروقات التالية بين الرب ،% 30الضريبة المطبق 

  :الضريبي

 ،دوالر 18000عن ايراد مستحق بقيمة  2008تصرح الشركة في قوائمها المالية لسنة  -1

  .النقدي المعتمد لألساسوفقا  كإيرادالتصريح الضريبي فيعترف بالمبلغ  ألغراضبينما 

 ،الردو 5000تقوم الشركة بدفع أقساط تأمين على حياة الموظفين الرئيسين لديها بمعدل  -2

الضريبة تنزيل  ألغراضبينما يمنع  ،وتقوم بتحميل هذه المدفوعات على مصاريفها للفترة 

  .أي مصارف مرتبطة بالتأمين على حياة الموظفين الرئيسين

التصريح الضريبي يؤدي لنشوء  ألغراضالمستحق  باإليراديالحظ أن عدم االعتراف          

مبلغ التأمين على حياة الموظفين الرئيسين من الربح بينما يؤدي منع تنزيل ، فروقات مؤقتة

  فروقات دائمة نشوءالضريبي الى 

االثر الناتج عن كل نوع من الفروقات على المركز المالي ونتيجة  )3- 2(يوضح الشكل       

  :االعمال
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  )3-2( الشكل رقم

  المنشأة أثر كل من الفروقات المؤقتة والفروقات الدائمة على المركز المالي ودخل

  الضريبة الجارية     التزام ضريبي مؤجل                         المركز المالي  

                           5,400                            56,100     

  

  للضريبة الربح الخاضع الربح المحاسبي            الفروقات المؤقتة    الفروق الدائمة     

200,000                  )18,000            (5,000             187,000  

  

  

مصروف الضريبة الجاري     مصروف الضريبة المؤجل                                  

                           5,400                                          56,100  

  مصروف الضريبة                                                  

                                                    61,500  

                                    

  

  )المنفعة الضريبية( مصروف الضريبة 4- 2

الضريبة الجارية ومصروف  )عائدأو(وف الضريبة بأنه مجموع مصروف يعرف مصر

  )kieso, 2011(بة المؤجلة الضري) أو عائد(

ويشير مصروف الضريبة الجارية الى مبلغ الضريبة المستحق للدوائر الضريبية عن 

الربح (الفترة الجارية والذي ينتج عن تطبيق معدل الضريبة المعتمد على الربح الخاضع للضريبة

أو (أو المستحق ضرائب الدخل المدفوع مبلغوبالتالي يمكن تعريفه بأنه ) الضريبي نالقانووفق 

لسنة ما  والذي يتم التوصل اليه من خالل معدل تطبيق معدل الضريبة المعتمد ) القابل لالسترداد

  )kieso, 2011( الضريبي على الدخل الخاضع للضريبة نالقانوفي 
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األصول  الضريبة المؤجلة فيشير الى مبالغ الضرائب المؤجلة أو) عائد(أما مصروف 

ة المؤجلة والتي تنتج عن ظهور الفروقات المؤقتة القابلة لالقتطاع أو وااللتزامات الضريبي

الخاضعة للضريبة خالل الفترة كنتيجة لتباين بعض متطلبات القانون الضريبي واإلطار 

  .المحاسبي الذي تتبناه المنشأة في سبيل اعداد قوائمها المالية

علقة بالنشاط والواجب ونظراً ألن ضريبة الدخل تعتبر من عناصر المصروفات المت

فقد نشأ إتجاهين ، إدراجها في القوائم المالية المعدة عن الفترة التي تستحق فيها هذه الضرائب 

  ):2006عبده، (لتحديد قيمة مصروف ضريبة الدخل الواجب تحميله على القوائم المالية، وهما 

أحكام وقواعد التشريع  ويرى ضرورة أن يتم تحديد مصروف الضريبة بناء على :األول االتجاه

الضريبي المطبق في الدولة، أي أن يتساوى مصروف الضريبة المحمل على القوائم المالية مع 

  .الضرائب واجبة السداد خالل الفترة

ويرى ان مصروف الضريبة المحمل على القوائم المالية ال يجب أن يحدد في  :اإلتجاه الثاني

كافة االحداث  اعتبارهلدولة فقط، إنما يجب أن يأخذ في ضوء قواعد وأحكام التشريع الضريبي ل

اإلقتصادية التي وقعت خالل السنة المالية والتي نتجت عنها المصروفات واإليرادات التي تم 

ومن ثم يجب االخذ في اإلعتبار األثار  ،اإلعتراف بها في القوائم المالية المعدة عن هذه السنة

المحاسبي والدخل الخاضع للضريبة خاصة اإلختالفات المؤقتة الضريبية لإلختالفات بين الدخل 

أو الفروق الزمنية وإظهار هذه اآلثار في شكل ضرائب مؤجلة واجبة السداد أو اإلسترداد 

  .مستقبالً

تتكون ) نفقة ضريبة الدخل(بأن النفقة الضريبية الخاصة بالدخل ) 2004حماد، (ويحدد 

أي ) (منفعة(من هاتين يمكن ان تكون ميزة  وأي. مؤجلهمن نفقة ضريبة جارية ونفقة ضريبة 

تبعا لما اذا كان هناك ربح او خسارة خاضعة ) مبلغ مدين(وليس نفقة او مصروف ) مبلغ دائن
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الضريبي لدخل  التأثيرالنفقة الضريبية الجارية تفهم بسهولة على انها  ان إذ. للضريبة عن الفترة

للضريبة عن الفترة حسبما تقرر ذلك القواعد الوثيقة الصلة الخاضعة  المثبتةاو خسارة الكيان 

من ناحية اخرى فهي  ةبية المؤجلالضري ةقفاما الن ،لمختلف السلطات الضريبية التي تخضع لها

فقد تكون مبنية على فرق الفترة الجارية بين الدخل الخاضع  ة،اكثر تعقيدا تبعا للنظرية الجاري

للتغيرات الحادثه في التداعيات  ة او قد تكون مبنية على تصورللضريبة ودخل القوائم المالي

  .المستقبلية للفروق بين مبالغ ضرائب وقوائم مالية معينة

ة الجارية والمؤجلة بموجب معيار المحاسبة ياالصول وااللتزامات الضريب 5- 2

  )12(الدولي 

  ة الجاريةيمتطلبات االعتراف باألصول وااللتزامات الضريب :اوال

 ،الضريبة الجارية للفترةبتراف متطلبات االع IAS)12(من المعيار ) 12(دت الفقرة حد

االعتراف بالضريبة الجارية غير المدفوعة عن الفترة الجارية والفترات السابقة تتطلب حيث 

أما إذا كان المبلغ المدفوع عن الفترة الجارية والفترات السابقة يزيد عن المبلغ  ،كالتزام

  )2011، مجلس معايير المحاسبة الدولي( .يعترف بالزيادة كأصلالمستحق، ف

المحاسبة عن االثار الضريبية بوبالمقابل يتجسد المبدأ االساسي الذي يقوم عليه المعيار،    

الجارية والمؤجلة الناتجة عن عملية أو حدث بما يماثل المحاسبة عن العملية أو الحدث نفسه، 

نها تنتج عن بنود تم أيبة الجارية في الربح والخسارة طالما من خالل فرضه االعتراف بالضر

،  )في الدخل الشامل االخر أو مباشرة في حقوق الملكية(االعتراف بها في الربح أو الخسارة

االعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة كدخل أو : يلي ما "58" المعيار في فقرته ويتطلب

مجلس : (ماعدا الى الحد الذي تنشأ فيه من ، ة للفترةمصروف وشمولها بصافي الربح أو الخسار

  )2011، معايير المحاسبة الدولي
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بنفس الفترة أو فترات مختلفة، خارج الربح أو الخسارة  هالعملية أو الحدث الذي يعترف ب -1

  أو مباشرة في حقوق المالكين،وأنما في بيان الدخل الشامل االخر 

  .اندماج أعمال بطريقة التملك - 2

بها في بيان الدخل الشامل  فاالعتراال نشأت الضريبة الجارية عن بنود تم في حو

كما هو الحال لفروقات الصرف الناجمة عن ترجمة البيانات المالية لعملية اجنبية وفق  ( اآلخر

كما هو الحال للتعديالت ( أو عن بنود تم االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية) 12المعيار 

المحتجزة والناتجة  من التغير في السياسة المحاسبية  لألرباحلرصيد االفتتاحي التي تتم على ا

فإن االعتراف بالضريبة الجارية يتم ) 8بأثر رجعي أو تصحيح األخطاء وفق المعيار المحاسبي 

أي بما يماثل طريقة المحاسبة  ،إما في بيان الدخل الشامل االخر أو مباشرة في حقوق الملكية 

  .أو الحدث المسبب لنشوء الضريبة عن العملية

  IAS (12(قياس االصول وااللتزامات الضريبية الجارية وفق المعيار  :ثانيا

الضريبية ) األصول (يجب قياس االلتزامات  IAS)  12(من المعيار 46 وفقآ للفقرة

بية السلطات الضري من )استرداده(الجارية للفترات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع دفعه 

  .السارية فعال بنهاية فترة اعداد التقارير) وقوانين الضريبة( باستخدام معدالت الضريبة

  عرض االصول وااللتزامات الضريبية الجارية في قائمة المركز المالي :ثالثا

يجب على المشروع اجراء مقاصة بين االصول  IAS)  12( من المعيار 71وفقآ للفقرة 

  :امات الضريبية الجارية، فقط اذا كان المشروعة الجارية وااللتزيالضريب

  المقاصة للمبالغ المعترف بها، و  إلجراءصاحب حق قابل للتطبيق  - 1

  .في نفس الوقت معاما السداد على اساس الصافي، أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام إينوي  - 2
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ص بين حق قانوني في اجراء التقا للمشروع IAS  )12(من المعيار  72لفقرة  اوبينت 

االصل الضريبي الجاري مع االلتزام الضريبي الجاري عندما يعود لضرائب دخل فرضت من 

  .واحد) صافي(قبل نفس السلطة الضريبية وتكون السلطة الضريبية تسمح بدفع أو استالم مبلغ 

ة المؤجلة وفقآ ياالصول وااللتزامات الضريببمتطلبات االعتراف أما فيما يتعلق ب

االعتراف بااللتزامات واألصول الضريبية  ستوجبي IAS)  12(المعيار ، فان قتةللفروقات المؤ

فعلى سبيل  ،المؤجلة الناجمة عن الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة لالقتطاع

االعتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلة الناجمة عن الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة 

  )2011، مجلس معايير المحاسبة الدولي: (يلي منه ما 15في الفقرة  IAS 12)( يتطلب المعيار

يجب االعتراف بالتزام ضريبي مؤجل لكافة الفروق المؤقتة الضريبية ما لم ينشأ االلتزام  - 1

  :الضريبي عن

  االعتراف االولي بالضريبة أو  -أ

  :االعتراف االولي بأصل والتزام في عملية تتصف بأنها -ب

  اج اعمالليست اندم -

في وقت حدوث العملية لم تؤثر على الربح المحاسبي وال على الربح الخاضع  -

  .)الخسارة الضريبة( للضريبة 

الضريبية المؤجلة الناجمة عن الفروقات  باألصولوبشكل مماثل وألغراض االعتراف 

 بأصل وجوب االعتراف 24يتطلب في فقرته  IAS(12(المؤقتة القابلة لالقتطاع فأن المعيار

اال ان المعيار يضع محددات يجب  ،ضريبي مؤجل مقابل كافة الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع

يجب " :ذلك 24توفرها في سبيل االعتراف بتلك األصول الضريبية المؤجلة كما تبين الفقرة 

كون االعتراف بأصل ضريبي مؤجل مقابل كافة الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع الى الحد الذي ي
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لم يكون األصل الضريبي  منه، ما المؤقتةفيه الربح الضريبي محتمل توفره لطرح الفروق 

  :المؤجل ناشئ عن االعتراف المبدئي باألصل أو االلتزام في عملية تتصف بأنها

  ليست اندماج اعمال -ا

في وقت حدوث العملية لم تؤثر على الربح المحاسبي وال على الربح الخاضع  -ب

  .)2011، مجلس معايير المحاسبة الدولي) .(الخسارة الضريبة(للضريبة 

وهو المحاسبة عن اآلثار  االساسي الذي يقوم علية المعيار، المبدأوبالمقابل يتجسد 

الضريبية والمؤجلة الناتجة عن عملية أو حدث بما يماثل المحاسبة عن العملية او الحدث نفسه ، 

مؤجلة في الربح والخسارة طالما انها تنتج عن بنود تم ه االعتراف بالضريبة اليمن خالل فرض

  :انه   58الخسارة حيث بينت الفقرة  االعتراف بها في الربح أو

يجب االعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة كدخل أو مصروف وشمولها بصافي الربح أو  - 2

  :ماعدا الى الحد الذي تنشأ فيه من الخسارة للفترة،

في نفس الفترة أو فترة مختلفة،خارج الربح أو  لذي يعترف به،العملية أو الحدث ا  - أ

  الخسارة إما في بيان الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق المالكين أو،

  )2011مجلس معايير المحاسبة الدولي ( اندماج اعمال بطريقة التملك   - ب

ؤجل الذي ينجم يعترف في الربح أو الخسارة بااللتزام الضريبي الم ، فعلى سبيل المثال

بينما يتم رسملة  ،عن اقتطاع تكاليف التطوير لألغراض الضريبية في الفترة التي تم فيها االتفاق

أي  من خالل البيان الشامل، تدريجياوتطفئ  ، تلك التكاليف ألغراض اعداد البيانات المالية

أو الحدث المسبب يعترف بااللتزام الضريبي المؤجل بما يماثل طريقة المحاسبة عن العملية 

  .لنشوئه
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أما فيما يرتبط بالضريبة المؤجلة المرتبطة ببنود تم االعتراف بها في الدخل الشامل 

  :يلي تتطلب ما )أ/61(االخر للفترة فإن الفقرة 

يتم االعتراف بالضريبة الجارية أو المؤجلة خارج الربح أو الخسارة إذا كانت الضريبة ترتبط "

لذلك فإن  . في نفس الفترة أو في فترة مختلفة،خارج الربح أو الخسارة سواء ببنود يعترف بها،

، سواء في نفس الفترة أو في فترة لتي ترتبط ببنود تم االعتراف بهاالضريبة الجارية والمؤجلة ا

  :مختلفة

  .يجب االعتراف بها في بيان الدخل الشامل في بيان الدخل الشامل اآلخر، - 1

مجلس معايير ( جب االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكيةفي مباشرة في حقوق الملكية، - 2

  )2011 ،المحاسبة الدولي

تسمح معايير المحاسبة الدولية بقياس بعض أصناف األصول بقيمتها العادلة من خالل 

االعتراف بالتغيير في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل اآلخر ومن أمثلة هذه البنود التغير 

جلة الناشئ من اعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات وفق المعيار في القيمة المس

  .والمصانع والمعدات الممتلكات  "16"الدولي

وفي بعض دوائر االختصاص الضريبية تؤثر اعادة تقييم أو اعادة عرض مبلغ االصل 

القاعدة وكنتيجة لذلك يتم تعديل  للفترة الحالية،) الخسارة الضريبية(على الربح الضريبي 

فرق مؤقت، أما في بعض دوائر االختصاص الضريبية االخرى فال  ينشأ الضريبية لألصل وال

على الربح الضريبي في فترة اعادة التقييم او اعادة  لألصلتؤثر اعادة التقييم أو اعادة العرض 

المستقبلي وفي هذه الحالة فان االسترداد  .اليجري تعديل القاعدة الضريبية ،وتبعا لذلك العرض،

للمبلغ المرحل سينتج عنه تدفق خاضع للضريبة من المنافع االقتصادية للمشروع وسيختلف 

المبلغ الذي سيقتطع لألغراض الضريبية عن مبلغ تلك المنافع االقتصادية ويكون الفرق بين 
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لتزام الضريبية هو الفرق المؤقت الذي سينشأ عنه ا وقاعدتهالمبلغ المرحل لألصل المعاد تقييمه 

  )2011 ،مجلس معايير المحاسبة الدولي( أو اصل ضريبي مؤجل

ومن أمثلة ذلك التعديل ،  عترف بها مباشرة في حقوق الملكيةأما بالنسبة للبنود التي ي

والناتج من التغيير في السياسة المحاسبية المطبقة بأثر  المحتجزة لألرباحعلى الرصيد االفتتاحي 

السياسات المحاسبية والتغيرات في " 8المعيار المحاسبي رجعي أو تصحيح الخطأ وفق 

بأن يعترف  )أ/ 61(يوجب وفق الفقرة   IAS )12(فان المعيار  ،واألخطاءالتقديرات المحاسبية 

مباشرة في حقوق الملكية بالضريبة المؤجلة الناجمة عن مثل هذه االحداث أي بما يماثل طريقة 

  .سبب لنشوئهاالمحاسبة عن العملية أو الحدث الم

معدالت الضريبة الواجب قياس األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة وفيما يتعلق ب

الضريبية المؤجلة بموجب  توااللتزامايوجب قياس األصول  IAS 12المعيار ، فان وفقآ لها

أو سيسدد فيها (معدالت الضرائب المتوقع أن تطبق في الفترة التي سيتحقق فيها األصل 

الذي نشأت الضريبة ) والخاضع للضريبة( المرتبط بالفرق المؤقت القابل لالقتطاع) مااللتزا

  :يلي بحيث توجب ما المتطلبمن المعيار هذا  47المؤجلة وفقآ له، وتحدد الفقرة 

الضريبية المؤجلة يجب أن تقاس بموجب معدالت الضرائب المتوقع أن  توااللتزامااالصول "

 وقوانين(على معدالت الضريبة  بناءق فيها األصل أو يسدد االلتزام تطبق في الفترة التي يتحق

 ،مجلس معايير المحاسبة الدولي( بنهاية فترة اعداد التقارير فعالًالسارية أو السارية ) الضريبة

2011(  

أن اعالن السلطات الضريبية في فترة اعداد التقارير المالية عن تغيرات في معدالت 

المؤجلة  الضريبيةصوله والتزاماته يستدعي من المشروع قياس أ) ريبةلضا وقوانين(الضريبة 

، ويعود ذلك إلى ان تحقق األصول الضريبية نظر الى تاريخ نفاذ تلك التغيراتبنهاية الفترة بال



40 
 

 

مرتبط بانعكاس الفروق المؤقتة القابلة ) أو تسوية االلتزامات الضريبية المؤجلة(المؤجلة 

أو تسوى (في الفترات المستقبلية حين تسترد فيها قيمة االصل ) للضريبة ةالخاضعاو ( لالقتطاع

الضريبي ) أو االلتزام(، ولقياس األصل الفرق المؤقت ألجله ينشأالذي ) فيها قيمة االلتزام

المؤجل تستخدم المنشأة المعدل الضريبي المتوقع تطبيقه لتلك الفترات المستقبلية ألنه يعبر عن 

  .حينها نافذاًالذي سيكون  المعدل الضريبي

عكس  االصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة التبعات تأن  51كما تتطلب الفقرة 

، ان يسترد أو يسوي المبلغ المسجل ألصوله ا المشروع الضريبية التي يمكن يتوقع  فيه

  .في نهاية الفترة اعداد التقارير حسب الطريقة المتبعة  هوالتزامات

فيها المشروع ) سددي(سترد ياالختصاص الضريبية فإن الطريقة التي  ففي بعض مناطق"

معدل الضريبة الذي يطبق  :يمكن أن تؤثر على احد أو كال من) التزام(المبلغ المسجل ألصل 

والقاعدة الضريبية لألصل  ؛)التزام(المشروع المبلغ المرحل ألصل ) سددي(عندما يسترد 

  .)االلتزام(

ة المؤجلة يالضريب واألصول، يقيس المشروع االلتزامات مثل هذه الحاالتفي و

مجلس (باستخدام المعدل الضريبي والقاعدة الضريبية المتفقة مع االسلوب لالسترداد او السداد

  )2011 ،معايير المحاسبة الدولي

الضريبية من فرض معدل ضريبي على  القوانينتقتضيه بعض  سبق ما ومن األمثلة على ما

يحققها المشروع من بيعه ألصوله والذي يكون مغاير للمعدل الضريبي على  األرباح التي

االرباح المحققة من خالل استرداد قيمة تلك االصول باستخدامها في االنشطة التشغيلية، وفي 

 ،ة الضريبية لألصل وقيمته المحملة بتاريخ اعداد القوائم الماليةدحال وجود فرق مؤقت بين القاع

وع قياس األصل أو االلتزام الضريبي المؤجل الناجم عن ذلك الفرق المؤقت فإن على  المشر
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المشروع من خاللها استرداد قيمة ذلك  يتوقعباستخدام معدل الضريبة الذي يعكس الطريقة التي 

  .االصل

ة مختلفة على مستويات يالضريبية التي تفرض معدالت ضريب بالقوانينأما فيما يرتبط 

  :يلي من المعيار تتطلب ما 49الربح الضريبي فإن الفقرة مختلفة من ) شرائح(

فإن االصول  ،عندما تطبق معدالت ضريبية مختلفة على مستويات دخل ضريبي مختلفة"

وااللتزامات  الضريبية المؤجلة تقاس باستخدام متوسط المعدالت التي يتوقع أن تطبق على 

. ؤقتةمن المتوقع ان تعكس فيها الفروق الللفترات التي م) الخسارة الضريبية(الربح الضريبي 

 )2011مجلس معايير المحاسبة الدولي (

  خصم األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة

 ،االلتزامات واألصول الضريبية المؤجلة) تحسم(ان تخصم  53يحظر المعيار في فقرته 

الضريبية  واألصوللتزامات يتطلب التحديد المعتمد لال" :مبيناالتفسير لذلك  54ويقدم في الفقرة 

وفي كثير من  ،المؤجلة على أساس مخصوم جدولة مفصلة لتوقيت انعكاس كل فرق مؤقت

  )2011مجلس معايير المحاسبة الدولي ( الحاالت تكون هذه الجدولة غير عملية أو كثيرة التعقيد

بنهاية كل فانه  متطلبات القياس الالحق لألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلةوفيما يتعلق ب

تقييم المبلغ المرحل  بإعادةمن المشروع القيام  "IAS 12"يتطلب المعيار  تقارير اعدادفترة 

  :لألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة والتي يمكن أن يتغير نتيجة

    



42 
 

 

  :التغير في معدالت الضريبة أو قوانينها -1

وااللتزامات الضريبية المؤجلة  على ان تقاس االصول سابقانة يالمب  47الفقرة  وجبت

 ،بموجب معدالت الضرائب المتوقع أن تطبق في الفترة التي يتحقق فيها األصل او يسدد االلتزام

) قانون(في فترة اعداد التقارير عن تغير في معدالت  الحكومة من اعالن اذا صدروبالتالي ا

عي من المشروع قياس اصوله يستد ن ذلكا، فالضريبة بحيث تكون نافذة بدء من تاريخ الحق

  .الضريبة المعلن وبالنظر الى تاريخ نفاذه) قانون(والتزاماته الضريبية المؤجلة بموجب معدل 

  :قابلية استرداد االصول الضريبية المؤجلة تقييماعادة  -2

الضريبي  لألصلاعادة النظر بالمبلغ المرحل  IAS 12من المعيار  56توجب الفقرة 

توفر ارباح  إلمكانيةوذلك في ضوء تقييم المنشأة  ،كل فترة اعداد تقارير المؤجل في نهاية

 ضريبية كافية في الفترات المستقبلية بما يحقق قابلية انعكاس الفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع،

  :يلي  وتنص الفقرة في هذا السياق على ما

هاية كل فترة اعداد يجب اعادة النظر بالمبلغ المرحل لألصل الضريبي المؤجل في ن"  -أ 

 محتمال يعود ويجب تخفيض المبلغ المسجل لألصل الضريبي الى الحد الذي ال التقارير،

ويجب  .توفر ربح ضريبي يسمح باستخدام جزء من أو كامل االصل الضريبي المؤجل

عكس اي تخفيض من هذا القبيل الى الحد الذي يصبح معه من المحتمل توفر ربح 

  .ضريبي كافي

من  37حيث تفرض الفقرة ، لمعترف بهاا يم األصول الضريبية المؤجله غيرتقياعادة   -ب 

تقييم  بإعادةتقارير مالية  اعداد ان يقوم المشروع بنهاية كل فترة IAS 12المعيار 

لذات الفقرة يعترف المشروع  ووفقااألصول الضريبية المؤجلة غير المعترف بها، 



43 
 

 

الى الحد الذي يكون من المحتمل أن  سابقا الضريبي المؤجل غير المعترف به باألصل

  .يسمح الربح الضريبي المستقبلي باسترداد االصل الضريبي المؤجل

فعلى سبيل المثال قد تقرر المنشأة في نهاية  :التغير في االسلوب المتوقع السترداد األصل -3

ي استرداد المبلغ الفترة المالية بيع احد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات لديها وبالتال

المرحل من خالل بيع االصل وليس من خالل استخدامه االمر الذي يترتب عليه تغير في 

معدل الضريبة لدى بعض دوائر الضريبة نتيجة تغيير طريقة استرداد المبلغ المرحل 

  .لألصل

 او االلتزام الضريبي لألصلهدف معالجة االثار الناجمة عن التغير في المبلغ المرحل بو

المبلغ المرحل لاللتزامات  قد يتغير" :يلي ما أوضح 60في فقرته   IAS 12المؤجل فان المعيار 

، ويتم تغير بمبلغ الفروق المتعلقة بها أو االصول الضريبية المؤجلة حتى لو لم يكن هناك

بط ، ماعدا الى الحد الذي يرتاتجة عن ذلك في الربح أو الخسارةاالعتراف بالضريبة المؤجلة الن

 ،مجلس معايير المحاسبة الدولي(خارج الربح أو الخسارة  سابقافيه ببنود تم االعتراف بها 

2011(.  

  في المحاسبة عن ضرائب الدخل) 12(االفصاح في المعيار المحاسبة الدولي  2-6

المعدل اجراء عدد من  "ضرائب الدخل") 12(بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

والغرض من هذه . ذلك بعض االفصاحات التي لم يتم اشتراطها من قبلبما في  االفصاحات،

االفصاحات بالطبع هو تزويد المستخدم بفهم للعالقة بين الربح المحاسبي واآلثار الضريبية ذات 

الضريبية  باآلثارإلى جانب المساعدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية المتصلة  ،الصلة

االفصاحات  والقصد من .العمومية المعكوسة بالفعل في الميزانيةات والمطلوب لألصول
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هو القاء المزيد من الضوء على العالقة بين االصول والخصوم الضريبية  حديثاالمفروضة 

 ققر بها في االيردات وطبيعة الفروالضريبية المؤجلة الم المنفعةالمؤجلة المقر بها النفقة او 

  )2011، مجلس معايير المحاسبة الدولي( .ا تلك البنودالمؤقتة ذات الصلة الناتج عنه

  متطلبات االفصاح 7- 2

متطلبات االفصاح المرتبطة  IAS 12من المعيار  88الى  79رات قتوضح الف

وااللتزامات الضريبية المؤجلة التي تظهر في قائمة  واألصول ،بمصروف ضريبة الدخل للفترة

فصاحات بحيث تحدد تلك الفقرات مجموعة من اال ،لماليةالمركز المالي بتاريخ اعداد التقارير ا

  ):2011، مجلس معايير المحاسبة الدولي(: يتوجب على المشروع بيانها، والتي من أهمها

وفقآ  الضريبة التي يمكن أن تتضمن) دخل (االفصاح بشكل منفصل عن مكونات مصروف  - 1

  :ما يلي للمعيار

  .الضريبة الجاري) دخل(مصروف   .أ 

  .يالت معترف بها في الفترة عن ضريبة الدخل من فترات سابقةأي تعد  .ب 

  .الضريبة المؤجل الذي يعود الى نشوء وانعكاس الفروق المؤقتة) دخل(مبلغ مصروف   .ج 

الضريبة المؤجل الذي يعود لتغيرات في معدالت الضريبة أو ) دخل (مبلغ مصروف   .د 

  .فرض ضرائب جديدة

أو خصومات ضريبية أو  سابقاغير معترف بها الناشئ عن خسائر ضريبية  المنفعةمبلغ   .ه 

  .مستخدمة لتخفيض مصروف الضريبة الجاري ةمؤقت اتقوفر

 ةمؤقت اتقوفرأو خصومات ضريبية أو  سابقامبلغ المنفعة من خسائر غير معترف بها   .و 

  .لفترة سابقة مستخدمة لتخفيض مصروف الضريبة المؤجل
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عكاس تخفيض سابق ألصل ضريبي مصروف الضريبة المؤجل الناشئ عن تخفيض أو ان  .ز 

  .من المعيار 56مؤجل بموجب الفقرة 

الضريبة الذي يعود الى تلك التغيرات في السياسات المحاسبية ) دخل (مبلغ مصروف   .ح 

واألخطاء األساسية المشمولة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة بموجب المعالجة 

وذلك لعدم امكانية حسابها للفترات  8ولي البديلة المسموح بها في معيار المحاسبة الد

  .السابقة

فيما يرتبط بالضرائب المؤجلة المعترف بها إما في بيان الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في  - 2

  :حقوق الملكية فإن المعيار يتطلب االفصاح بشكل منفصل عن

ضيفت لحساب حقوق مؤجلة التي تعود لبنود حملت أو أإجمالي الضريبة الجارية أو ال  .أ 

  .المالكين

  .مبلغ ضريبة الدخل المرتبط بكل مكون للدخل الشامل اآلخر  .ب 

الضريبة والربح المحاسبي في أحدى أو كال الشكلين ) دخل(شرح العالقة بين مصروف  - 3

  :التاليين

الضريبة وناتج ضرب الربح المحاسبي بمعدل ) دخل(مطابقة رقمية بين مصروف   . أ

الضريبة ) معدالت(مفصحآ كذلك عن أساس احتساب معدل  ،مطبقةالضريبة ال) بمعدالت(

 المطبقة، أو 

) دخل(المساوي لناتج قسمة مصروف (مطابقة رقمية بين متوسط معدل الضريبة الفعلي   . ب

ومعدل الضريبة المطبق، مفصحآ كذلك عن أساس احتساب ) الضريبة على الربح المحاسبي

  .معدل الضريبة المطبق
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والخسائر الضريبية غير  للفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع،) االنتهاء ان وجد وتاريخ (مبلغ  - 4

الخصومات الضريبية غير المستخدمة والتي لم يعترف بأصل ضريبي مؤجل عنها  المستخدمة،

  في بيان المركز المالي

بخصوص كل فرق وكل نوع من الخسائر الضريبية غير المستخدمة والخصومات الضريبية  - 5

  :لمستخدمة يتطلب المعيار االفصاح عنغير ا

مبلغ األصول أو االلتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها في بيان المركز المالي لكل   .أ 

 فترة معروضة و

مدخل الدخل او المصروف الضريبي المؤجل المعترف به في الربح أو الخسارة، إذا لم يكن   .ب 

 .ي بيان المركز الماليمن التغيرات في المبالغ المعترف بها ف واضحاهذا 

 لالعتراف به وذلك ، الداعمةاالفصاح عن  المبلغ الضريبي المؤجل وعن طبيعة األدلة   .ج 

  :عندما

على االرباح الضريبية المستقبلية الزائدة  معتمدايكون استخدام األصل الضريبي المؤجل  ־

  و عن االرباح الناشئة من انعكاس فروق ضريبية مؤقتة موجودة،

ع قد عانى من خسائر إما في الفترة الجارية أو الفترة السابقة لدى السلطة يكون المشرو ־

  .إليها األصل الضريبي المؤجل يعودالضريبية التي 

عند اإلفصاح المحاسبي يتم مراعاة الطبيعة المميزة للضرائب انه ) 2006عبده (ويبين  

إلى أنه ينبغي على الشركة على الدخل، ويشير اإلفصاح المحاسبي في مجال المحاسبة الضريبية 

أن تفصح في إقرارها الضريبي المقدم إلى مصلحة أو دائرة الضرائب بكل وضوح دون أي 

لبس أو غموض عن جميع الحقائق والبيانات المالية واإلقتصادية الخاصة بنشاطها الخاضع 

لمبينة في تلك مع تدعيم ذلك اإلقرار بالقوائم المالية التي تعكس القيمة الحقيقية ا ،للضريبة
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ويعن ذلك أن تكون البيانات الموضحة باإلقرار على درجة عالية من الدقة والوضوح  ،القوائم

مع ضرورة أن تقدم اإلقرارات  ،بحيث تعطي صورة حقيقية عن مركز الشركة الضريبي

توقيت ألن ال ،ة الضريبةروالقوائم المالية واإليضاحات المرفقة بها في المواعيد التي تحددها دائ

بالنسبة لتقديم اإلقرارات الضريبية والقوائم المالية المرفقة بها في الوقت المناسب يعد ركناً هاماً 

من أركان اإلفصاح المحاسبي، وأن تفصح في قوائمها المالية عن الضريبة المستحقة والضريبة 

اإلستثمار او  واإللتزامات الضريبية األخرى، واإلعفاءات الضريبية بموجب قوانين المؤجلة

  ).2006عبده، (إذا كانت الشركة تتمتع بهذا النوع من اإلعفاء  اغيره

بأن مبدأ اإلفصاح ينسجم مع قاعدة اليقين الضريبية، فحتى تكون ) 2006عبده، (ويبين 

الضريبة يقينية، فإن وعاءها وسعرها وطرائق تقديرها وحق اإلعتراف على تقديرها، وموعد 

وغيرها مما له عالقة بالضريبة المفروضة سواء أكانت تمثل واجبات  دفعها وطريق جبايتها

يجب ان تكون واضحة ومعروفة للمكلف أو ألي شخص آخر، ومن  ،على المكلف أم حقوقاً له

  .ثم يمكن الرقابة على مدى إتفاق التطبيق مع النصوص المقررة لها

 12المحاسبي اروالمعي في العراق 13رقم  المحاسبية الفرق بين القاعدة 8- 2

  الدولي

ومقارنتها " المحاسبة عن ضريبة الدخل" في العراق 13رقم  المحاسبية القاعدة من مراجعة

، فقد تبين اوجه تشابه بينهما تتمثل "ضرائب الدخل" 12 بما ورد في المعيار المحاسبي الدولي

  :في

قوق المساهمين تتم محاسبة الضرائب عن الدخل الخاص بالبنود التي تقيد على أو إلى ح - 1

 .بذات الطريقة التي تعامل بها تلك البنود مع اإلفصاح عنها 
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االعتراف بالضريبة الجارية والمؤجلة كدخل أو مصروف وشمولها بصافي الربح أو  - 2

 .ماعدا الى الحد الذي تنشأ فيه الخسارة للفترة،

الدخل قبل ) ئمة قا( هو الربح أو الخسارة عن الفترة التي يظهرها بيان : الدخل المحاسبي - 3

  .طرح مصروف ضريبة الدخل أو إضافة الوفر الضريبي

الدخل الخاضع للضريبة هو صافي الربح أو الخسارة للفترة التي تتحدد وفقا للقوانين  - 4

والقواعد الصادرة عن السلطة المالية والتي بموجبها تتحدد ضريبة الدخل المستحقة أو 

 .القابلة لالسترداد

ة الخسارة المتبقية التي يمكن االستفادة منها لتحقيق وفر ضريبي يجب اإلفصاح عن قيم - 5

 .في المستقبل

تظهر مصاريف الضريبة على الدخل الناجم من النشاطات االعتيادية كبند مستقل عن تلك  - 6

 .التي تتعلق بالدخل عن بند غير عادي ويتم اإلفصاح عن مبلغ الضريبة في هذه الحالة

 .صروفات في بيان الدخل عن الفترة الجاريةيعرض مصروف الضريبة ضمن الم - 7

جاءت " المحاسبة عن ضريبة الدخل"في العراق  13رقم  المحاسبية القاعدةاال ان 

  :مختصرة شيئا ما بحيث انها لم تتضمن 

 ".ضرائب الدخل" 12 المعيار المحاسبي الدوليكافة االفصاحات المطلوبة وفق  - 1

  .ية المؤقتة المؤجلةلم تتضمن طريقة معالجة الفروقات الضريب - 2
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  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

من أجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة الحالية في توضيح الجوانب األساسية 

وقـد تـم   قام الباحث بمسح الدراسات السابقة حول موضوع هـذه الدراسـة،   لموضوعها، فقد 

ـ  الدراسةبموضوع االستعانة واإلفادة من الدراسات التي لها عالقة  هـذه   نوتخدم متغيراتها وم

  :الدراسات ما يلي

  الدراسات العربية واألجنبية: أوالً

المحاسبة عن ضرائب الدخل فـي القـوائم الماليـة    " :بعنوان) 1996، عبد العزيز(دراسة  -

ضريبة الدخل على دراسة تحليلية مقارنة بالتطبيق على الشركات المساهمة العمانية الخاضعة ل

  شركات ال

تناولت هذه الدراسة قواعد المحاسبة عن ضرائب الدخل في القوائم الماليـة بالدراسـة   

والتحليل، وكذلك مناقشة مدخل الضرائب المؤجلة باعتباره المـدخل الـذي نصـت المعـايير     

المحاسبية على االخذ به كأساس للمحاسبة عن ضرائب الدخل في القوائم المالية، وتـم اجـراء   

، والمعايير الصـادرة عـن   )IASs(ية مقارنة لمعايير المحاسبة عن ضرائب الدخل دراسة تحليل

باإلضافة إلى تناولها القواعد المحاسبية عن ضريبة الدخل في  ،)FASB(مجلس المعايير المالية 

القوائم المالية للشركات المساهمة الخاضعة للضريبة على دخل الشركات في سلطنة عمان بهدف 

او اختالفها مع  وتقييم مدى اتفاقها، ،محاسبياًواعد الشائعة لمعالجة هذه الضريبة التعرف على الق

وقد كانت أهم النتائج التي توصلت اليها اختالف المعايير المحاسـبية  . المعايير المحاسبة الدولية

وكذلك في المعلومات المحاسبية  في الطريقة الواجب اتباعها في حساب قيمة الضرائب المؤجلة،
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ـ مئم المالية أم في شكل ايضاحات متسواء أكان في دخل القوا واجب االفصاح عنها،ال  لهـذه ة م

  .القوائم

  :بعنوان) Ayers, 1998(دراسة  -

 " Deferred Tax Accounting under Sfas No109:An Empirical 

Investigation of its incremental Value Relevance Relative to APB 

No.11   ."  

الى اظهار ما اذا كان يتم االفصاح عن صافي الضريبة المؤجلة بموجب  الدراسة هدفت

ط معلومات اضافية االمحاسبة عن ضرائب الدخل واشتر) 109(معايير المحاسبة المالية رقم 

وميزت  ،اضافة الى متطلبات االفصاح الموجودة ببيان الرأي للقيمة التفضيلية المالئمة للشركة،

 المؤجلة، الضريبية لألصولالضريبية المؤجلة وخلق مخصصات تقييم  صولباألبين االعتراف 

سنة، كما هدفت الى للوالتوافق للحسابات الضريبية المؤجلة مع التغيرات في النسب الضريبية 

تطبيق مدخل طريقة األصل او االلتزام في المحاسبة عن ضرائب الدخل بدال عن مدخل التأجيل 

اساسا على مقابلة النفقة  مركز التأجيلوكان مدخل  ائب الدخل،في طريقة المحاسبة عن ضر

  .نفسها للسنةالضريبية مع االيرادات والنفقات 

  :نابعنو) Guenther. 2000  &Sansing(دراسة  -

 " Valuation Of  The Firm in The Presence of Temporary Book-Tax 

Differences: The Role of Deferred Tax Assets and Liabilities   ."  

إلى بحث قيمة الشركة في حالة وجود االختالفات المؤقتة بين االعتراف  الدراسة هدفت

باإليرادات والنفقات والتقرير عنها لألغراض الضريبية والمالية، وعرض القيم الدفترية 

لاللتزامات واألصول الضريبية المؤجلة على أساس األصول وااللتزامات داخل تقديرات  

وتعرض ما إذا كانت . تدفقات النقدية بعد الضريبة التي تقوم على القيمة السوقية للشركةال
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االقتطاعات الضريبية تستخدم األساس النقدي أو أساس القيمة الحالية المتالزمة للتدفقات النقدية 

ية المستقبلية لألصول وااللتزامات المسجلة، ومن ثم تسجيل مبالغ األصول وااللتزامات الضريب

وأظهرت الدراسة انه في بعض . المؤجلة المعترف بها التي سوف تنعكس في فترات مستقبلية

. سوقيةالحاالت تختلف القيم الدفترية لاللتزامات واألصول الضريبية المؤجلة عن تلك القيم ال

واألصول الضريبية المؤجلة على التوقعات السوقية لحاسبات  ويتوقف تقييم االلتزامات،

سبب هو االلتزام الضريبي يرجع إلى استخدام طرق اإلهالك الالمؤجلة المنعكسة، وان  الضرائب

المختلفة لألغراض الدفترية والضريبية، وان مخصص التقييم  يالءم تماما إستراتيجية إعادة 

االستثمار المضمونة، ومن ثم فااللتزام الضريبي المؤجل ال ينعكس أبدا، وأظهرت الدراسة أيضا 

ائب المؤجلة ال تتضمن القيمة للشركة ، وإنما تؤثر الضرائب المؤجلة في األرباح أن الضر

وتزودنا بالمعلومات للتنبؤ باألرباح المستقبلية والجارية، كما أظهرت الدراسة إن استخدام 

االستهالك الضريبي المعجل يضمن التدفق النقدي والقدرة على اخذ االقتطاع الضريبي عاجال 

أكثر من السنوات األخيرة، وسوف يؤدي إلى زيادة القيمة الحالية للتدفقات  في حياة األصل

  .النقدية للشركة إلى الحد األدنى

 :بعنوان) Martin & Verno, 2001( دراسة -

"SFAS109 Accounting for Income Taxes: An Overview with 

Examples ."  

ة ضرائب الدخل، وكان بيان معايير إلى معرفة االهتمام الذي نالته محاسبالدراسة  هدفت

إعالنا جديدا ) FASB(الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية ) 109(رقم ) SFAS(المالية 

للمساعدة في تبسيط مجال محاسبية ضرائب الدخل، وجعلها أسهل على المكلفين كي تنسجم 

أيضا إلى جعل المكلفين  ، وهدفت)GAAP(وتتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما 
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أكثر انسجاما وتوافقا مع القرارات والتصريحات التي تكون صعبة ومعقدة الفهم على نحو كبير، 

، أن يقلل من اإلحباط والخطورة من خالل إصدار )FASB( وقد حاول مجلس معايير المحاسبة 

لمالية، وهدفت إلى من معايير المحاسبة ا)  96(ليحل محل المعيار رقم )  109(المعيار رقم 

توضيح مجموعة من التعاريف المتعلقة بضرائب السنة الحالية القابلة للدفع، أو التسديد 

) 109(وأظهرت الدراسة أن المعيار رقم . واالعتراف بااللتزامات واألصول الضريبية المؤجلة

ساب هو محاولة لتبسيط وتحديث محاسبة ضرائب الدخل، وان هناك العديد من الخطوات لح

  .ضريبة الدخل المؤجلة

مدى مواءمة قوانين وتشريعات ضريبة الدخل في األردن  :بعنوان) 2003(، العباديدراسة  -

  "مع معايير المحاسبة الدولية

هدفت الدراسة الى التعريف بمفهوم معايير المحاسبة الدولية وتفسـيراتها وتطبيقاتهـا،   

ودراسة وتحليل مدى التوافق بين مواد قـوانين  كذلك التعريف بقوانين ضريبة الدخل وتطوراتها 

وقد توصلت الدراسة الى أهمية تفعيل االلتزام . ضريبة الدخل ومتطلبات معايير المحاسبة الدولية

بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ومراعاتها عند وضع قوانين ضريبة الدخل، وأهميـة مسـاعدة   

ت ضريبية مالئمة بحيث يبنى على اساسـها  اصحاب العالقة في وضع وتطوير قوانين وتشريعا

 تقوم صافي الربح الخاضع للضريبة والبعد عن االجتهادات الشخصية في تحديد هذا الربح، وان

  .دائرة ضريبة الدخل بتطبيق معايير المحاسبة الدولية

والخـاص  ) 12(وأوصت الدراسة بضرورة االخذ بمعيـار المحاسـبة الـدولي رقـم     

وتفعيل العقوبات لمنـع عمليـات التهـرب    . من قبل المشرع الضريبيبالضرائب على الدخل 

الضريبي، والتنسيق الكامل بين دائرة ضريبة الدخل والدوائر االخرى لجمع المعلومـات عـن   

  .المكلفين
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أسلوب مقترح للمحاسبة عن ضـرائب الـدخل فـي    " :بعنوان) 2004عبد المنعم، (دراسة  -

   ".دراسة ميدانية: القوائم المالية

إلى التعرف على طبيعة الفروق بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي،  الدراسة هدفت

الضريبية المترتبة عليها؛ وبيان الطرق المتبعة في قياس ضرائب الدخل المؤجلة، وأهم  واآلثار

في ) المستحقة والمؤجلة(المشكالت المرتبطة بها وإيضاح متطلبات االفصاح عن ضرائب الدخل

لمالية؛ وإجراء دراسة تحليلية مقارنة لمعايير المحاسبة عن ضرائب الدخل الصادرة عن القوائم ا

الهيئات الدولية أو المحلية أو االقليمية؛ وإجراء دراسة اختبارية للتعرف على مبررات عدم 

جاء بالمعايير المحاسبية بشأن المحاسبة عن ضرائب الدخل،  االلتزام في مصر بتطبيق ما

هذه المبررات؛ وصياغة اسلوب مقترح للمحاسبة عن ضرائب الدخل في القوائم  وكيفية تذليل

وقد توصلت هذه الدراسة الى أنه يمكن تقسيم الفروق . المالية في مصر مع بيان كيفية تطبيقة

فروق دائمة يقتصر : على النتائج الى تأثيرهابين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي بحسب 

على نتائج الفترات  امتد ايضتق مؤقتة رووف ت فيها فقط،ترة التي حدثعلى نتائج الف تأثيرها

التالية لحدوثها، وال تثير الفروق الدائمة أية مشكالت في المحاسبة الضريبية إلمكان التخلص من 

وتتفق معظم االراء على المستويين الفكري والمهني على ان . آثارها في السنة التي حدثت فيها

ارباح شركات االموال تعتبر من وجهة النظر المحاسبية من المصروفات ضريبة الدخل على 

وتتفق كافة الهيئات المحاسبية المهنية الرسمية على ضرورة مراعاة . الالزمة لممارسة النشاط

وذلك عند تحديد قيمة مصروف ضريبة الدخل، وتعارف الفكر  ،ر الضريبية للفروق المؤقتةاالثا

طريقة الضريبة واجبة السداد، : لمحاسبة عن ضرائب الدخل هيالمحاسبي على ثالث طرق ل

أكثر الطرق ) اإللتزام(وتعتبر طريقة األصل ). اإللتزام(وطريقة التأجيل، وطريقة األصل 

في المحاسبة عن ضرائب الدخل التفاقها مع المبادئ والسياسات المحاسبية المتعارف  شيوعا
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 باآلثارق المحاسبون فيما بينهم على ضرورة االعتراف عليها عند اعداد القوائم المالية، ويتف

الضريبية الناتجة عن ترحيل خسائر التشغيل الى االمام، والقيمة الحالية المتوقعة للوفر الضريبي 

انهم اختلفوا فيما بينهم حول توقيت االعتراف  إال ،الناتج عن ترحيل خسائر التشغيل الى االمام

حاسبة عن االستثمارات طويلة االجل في االسهم باستخدام طريقة بهذه االثار، وال يترتب الم

التكلفة أية التزامات ضريبية مؤجلة في المستقبل على حين تنشأ هذه االلتزامات في حالة 

المحاسبي  لإلفصاحاستخدام طريقة الملكية في المحاسبة عن هذه االستثمارات، وتوجد ضرورة 

  .اليةعن الضرائب المؤجلة في القوائم الم

  :بعنوان) Gee & Mano, 2006(دراسة  -

 " Accounting for Deferred Tax in Japanese Banks and  the 

Consequences for Their International Operations ."  

إلى قياس أهمية األصول الضريبية المؤجلة في قطاع البنوك اليابانية،  الدراسة هدفت

االعتيادي (ي إطار المحافظة على رأس المال القانوني وقياس أهمية األصول الضريبية ف

للعمل في اإلطار الدولي، ومعرفة المشاكل التي ظهرت  )Regulatory Capital() الطبيعي

عند المحاسبة عن ضرائب الدخل المؤجلة، كما هدفت أيضا إلى معرفة استجابة المحاسبين 

استخدمت الدراسة المنهج التحليلي . ؤجلةالدخل الم بنيين والمشرعين للمحاسبة عن ضرائالقانو

أظهرت نتائج الدراسة مدى . وذلك من خالل جمع البيانات المتعلقة بالدراسة والعمل على تحليلها

قطاع البنوك باليابان وذلك للمحافظة على رأس المال  في أهمية االعتراف بالضرائب المؤجلة

المؤجلة، وإن االختالفات في متطلبات المعيار  القانوني والعمليات الدولية فيما يتعلق بالضرائب

  .ليست السبب في المشكلة التي وقعت بها البنوك اليابانية
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حالة : الضرائب على الدخل ومعايير المحاسبة الدولية" :بعنوان) 2006عبده، (دراسة  -

  ". تطبيقية في الجمهورية اليمنية

لدخل طبقاً للمعايير المحاسبية هدفت إلى دراسة وتحليل قواعد المحاسبة عن ضرائب ا

في ) 12(الدولية والمعايير األمريكية، ومدى إمكانية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

راسة إتبع الباحث دولتحقيق اهداف ال. المحاسبة عن ضرائب الدخل في الجمهورية اليمينة

البيانات والمعلومات األسلوب اإلستقرائي لتغطية الجانب النظري من الدراسة وذلك من خالل 

النظرية وتشمل القوانين والتشريعات اليمنية والدراسات النظرية المتعلقة بموضوع المحاسبة عن 

واألبحاث  واألجنبيةالمتخصصة العربية منها  واألبحاثضرائب الدخل في الكتب والدوريات 

في التحليلي وذلك باإلضافة إلى استخدام المنهج الوص. التي حصل عليها الباحث من اإلنترنت

وقد بلغ حجم أفراد عينة الدراسة . من خالل استبانة تم تصميمها لتحقيق األهداف العملية للدراسة

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من . محاسباً قانونياً) 51(فاحصاً ضريبياً و) 47(ما مجمله 

اسبة الدولي المعدل رقم النتائج أبرزها ال يمكن االخذ بنظر اإلعتبار بمتطلبات المعيار المح

وال توجد فروق . عند التحاسب عن ضرائب الدخل في الجمهورية اليمنية" ضرائب الدخل" )12(

ذات داللة إحصائية بين متوسطي إجابات الفاحصين الضريبيين والمحاسبين القانونيين المتعلقة 

في  يام الضريبي الحالبالمشاكل التشريعية والمحاسبية واإلدارية والسلوكية التي تواجه النظ

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي إجابات الفاحصين . الجمهورية اليمنية

الضريبيين والمحاسبين القانونيين المتعلقة بالتدابير التي تسهم في تطوير النظام الضريبي اليمني، 

بيين والمحاسبين وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي إجابات الفاحصين الضري

) 12(القانونيين المتعلقة بمدى االخذ في اإلعتبار بمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  .عند التحاسب عن ضرائب الدخل في الجمهورية اليمنية" ضرائب الدخل"
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تقييم األدوات المالية بالقيمة العادلة وآثارها على قياس " :بعنوان) 2007خميس، (دراسة  -

  ". لدخل مع مدخل مقترح للتطبيق في مصرضريبة ا

إلى تحديد أهم المعالجات المحاسبية المتبعة عند تقييم األدوات الدراسة  هدفت 

هذه المعالجات على القوائم المالية الرئيسية والربح المحاسبي  تأثيروالمشتقات المالية، وقياس 

لدخل، وتحديد أهم المعالجات على اعتبار أنه المادة االولية المستخدمة في قياس ضريبة ا

الضريبية المتبعة عند قياس ضريبة الدخل لألدوات المالية والمشتقات مع تحديد المشكالت 

الرئيسية التي تظهرها الممارسات العملية لهذه المعالجات، وقياس مدى امكانية استخدام 

ل الذي يعالج مشكالت المشتقات المالية في التهرب من الضريبة، وتحديد المدخل الضريبي االمث

االدوات المالية في مصر من الناحية النظرية والعملية، وقياس وتحديد المدخل المناسب للتطبيق 

وقد اشارت النتائج . العملي بمصلحة الضرائب عند اجراء التحاسب الضريبي لألدوات المالية

االدوات المالية  الى انه ليس هناك اجماع جوهري حول مدخل محدد يمكن استخدامه في تقييم

داخل المجموعات المستقلة  ت النتائجوذلك على نطاق مجتمع الدراسة ككل وان كان في مصر

تشير الى تعظيم مدخل التكلفة من جانب مأموري الضرائب وتعظيم مدخل القيمة العادلة من 

  .جانب المحاسبيين القانونيين

سبي الضريبي كأداة لخدمة تطوير االفصاح المحا" :بعنوان) 2008محمود، (دراسة  -

  ". دراسة تطبيقية-مستخدمي التقارير المالية

تحليل مدى كفاية االفصاح عن المعلومات الضريبية في التقارير المالية  الدراسة الى  هدفت

المنشورة، وأهمية االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالضرائب عن الدخل في توفير المعلومات 

لية المنشورة، والتي تساعدهم على اتخاذ القرارات االستثمارية لمستخدمي التقارير الما

وقد توصلت الى عدة نتائج أهمها إن طريقة المحاسبة عن ضرائب الدخل المطبقة . والتمويلية
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هي طريقة الضرائب الواجبة السداد، اما بعد  2005لسنة  91في مصر قبل صدور القانون 

االلتزام، / ت والبنوك بدأت تأخذ بطريقة األصل فإن الشركا 2005لسنة  91صدور القانون 

وعدم وجود افصاح محاسبي عن ضرائب الدخل في التقارير المالية المنشورة قبل صدور 

، اما بعد القانون فقد اصبح هناك إفصاح عن ضرائب الدخل ولكن هذا  2005لسنة  91القانون 

المعلومات الكافية للتعرف على يوفر لمستخدمي التقارير المالية  اإلفصاح غير كافي وال

الجوانب المتعلقة بالعبء الضريبي،وكيفية حسابها وحجم االلتزامات الضريبية المؤجلة المتوقع 

سدادها في السنوات التالية وكيفية حسابها، وعدم االفصاح عن سعر الضريبة الفعال وفقا لما 

ت والبنوك العاملة في مصر المحاسبة عن ضرائب الدخل، وعدم إفصاح الشركا يتطلبه معيار

عن اآلثار والمزايا الضريبية المترتبة على ترحيل الخسائر لألمام واإلعفاءات الضريبية المؤقتة 

  .في اإليضاحات المتممة للشركات

مدى التزام الشركات المساهمة العامة األردنية بتطبيق " :بعنوان) 2009القادري، (دراسة  -

  ". ضرائب الدخل )   12(  دولي رقممتطلبات المعيار المحاسبي ال

هدفت الدراسة إلى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة بتطبيق متطلبات المعيار 

ان احتمالية عدم التزام بعض  وبينت الدراسة ،"ضرائب الدخل)  " 12( المحاسبي الدولي رقم 

يؤثر بشكل جوهري في غالب )   12(  الشركات بتطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم

ومصاريف تلك الشركات، مما  وإيراداتوالتزامات  ألصولاالحيان على اظهار القيمة العادلة 

عرض القوائم  ألهميةينعكس بدوره على عدالة وموثوقية القوائم المالية لتلك الشركات ونظرا 

الذي يقضي بان يتم االثر   ) 12( المالية بدقة فال بد من تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي رقم 

  .الضريبي على شكل اصول والتزامات ضريبية مؤجلة
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  :بعنوان)   Martine, & Regine, 2009( دراسة -

 Tax-Compliant Transfer Pricing and responsibility Accounting.  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر االمتثال الضريبي ألسعار التحويل على 

سبة المسؤولية، عندما تستخدم الشركات متعددة الجنسية مجموعه واحده من أسعار التحويل محا

لالمتثال الضريبي، حيث قام الباحثان بإجراء دراسة حالة تم تطبيقها على إحدى الشركات 

 أسعار، الذي يعبر عن جاهزية Arm’s Lengthالمتعددة الجنسية معتمدين على ما يعرف بمبدأ 

 ة المترتبةالسيئة والسمع مخاطر مثل االزدواج الضريبي، أليةمتثال الضريبي، تفاديا التحويل لال

يتم  ة للشركةالداخلية على عدم االمتثال الضريبي، كما وان هذا المبدأ يفيد بان المعامالت التجاري

 إلى الدراسةوقد خلصت  .وظروف السوق على اعتبارها مؤسسات ربحيه ألسعارتسعيرها وفقا 

بوجود نوع  الضريبيةتوحي للسلطات  أنمن شانها  إشارات أليةالتحويل تفاديا  أسعارثبيت ت أن

 األمر الشركة،في  الربحيةاستقاللية مدير مركز  إضعافمن التالعب الضريبي،  يعمل على 

عملية توحيد  أنكما تبين  .ة السليمةاتخاذ القرارات االقتصادي وإعاقة إحباطهمالذي يساعد على 

ساهمت وبشكل  أنها إال، اإلدارةككل، وان القت ترحيب من  الشركةش الربح على مستوى هوام

  ةالمختلفة على مستوى مراكز الربحي السليمةاتخاذ القرارات  وإعاقة إحباطكبير في 

   :نابعنو) Keen, 2011(دراسة  -

"The Taxation and Regulation of Banks ." 

ة تصميم األدوات الضريبية للتصدي للتحديات التي إلى اكتشاف إمكاني الدراسة هدفت

دية يشكلها، حتى إمكانية فشل القطاع المالي، والنظر في مزاياها النسبية ألدوات األنظمة التقلي

  .مع جدول أعمال اإلصالح
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تهدف الدراسة إلى معرفة إذا كانت الضرائب التصحيحية أو متطلبات رأس المال كما 

وأن الدراسة ال تهدف إلى . الشركات) دواعي القلق(لمعالجة شواغل  التنظيمي هي أفضل طريقة

. مقارنة كاملة بين الضرائب والنهج التنظيمي بل تركز على الحوافز الرئيسية المتعلقة بالقضايا

قة بالدراسة والعمل على استخدمت الدراسة المنهج التحليلي وذلك من خالل جمع البيانات المتعل

  .تحليلها

نتائج الدراسة أن الضرائب الهامشية تعمل على خفض نسب رأس المال  أظهرتوقد 

إمكانية ، وان هناك س المالمتطلبات رأ ر أيضا إلى أهمية الجمع بين جميعبشكل كبير، وتشي

  .ية للتصدي للتحديات التي يشكلهاتصميم األدوات الضريبل

المحاسبية  ا مع المعاييرالمعايير المحاسبية ومدى توافقه :بعنوان )2012ناجي (دراسة  -

  مارسات المحاسبية بالعراقمالدولية على تطوير ال

الى متطلبات التوافق والتطبيق بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير الدراسة  هدفت 

، )اجراء دراسة مقارنة(المحاسبة العراقية في ظل الظروف البيئية الدولية والعراقية من خالل 

، وهنا يبرز هدف الدراسة للكشف عما توصلت بينهمالتحقيق التوافق لتقريب وجهات النظر و

، ومن ثم عكس تجربة البيئة وير لألداء والممارسات المحاسبيةاليه المعايير الدولية من تط

الدولية ومحاولة تطبيقها في البيئة العراقية بقصد تقليل أو سد الفجوة بين متطلبات تطبيق 

من اجل ممارسات محاسبية تتوافق مع تلك الدولة لتوحيد اللغة  المعايير الدولية والعراقية

، وضرورة األخذ ية والمصداقية على تلك التطبيقاتالمحاسبية وإضفاء الوضوح والموثوق

  .وافق والتطبيق مع البيئة الدوليةبمتطلبات الت

ر وقد تبين من خالل عرض التطور التاريخي للمعايير المحاسبية الدولية، ان المعايي

المحاسبية العراقية اتجهت الى توافق بعض معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية وذلك بدرجات 
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 تمختلفة، وحسب الظروف البيئية للعراق وما تحتاجه مؤسساته المالية من تطوير للممارسا

المحاسبية بقصد الوصول لتطور االداء وزيادة درجة الموثوقية واالعتمادية واإلفصاح في 

 . ارير الماليةالتق

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: ثانياً

السابقة مدى التزام الشركات المساهمة العامة االردنيـة بتطبيـق    اتالدراس احد تناولت

ودراسـات اخـرى تناولـت موضـوع      ،ضرائب الدخل) 12(متطلبات المعيار المحاسبي رقم 

فـي   ،ا على نسب راس المال او على عملياتها الدوليةثرهأاالنظمة الضريبية في قطاع البنوك و

حين تناولت دراسات اخرى االفصاح عن صافي الضريبة المؤجلة بموجب معيـار المحاسـبة   

عن الدراسات السابقة في انها تناولت موضوع أثر فتختلف هذه الدراسة  أما، )109( المالية رقم

على قائمة المركز المالي وقائمـة   "ب الدخلضرائ ")12(عدم تبني معيار المحاسبة الدولي رقم 

مقارنة مع تطبيق المعايير الوطنية  الدخل وقائمة التدفقات النقدية في قطاع المصارف في العراق

  .في العراق) 13( المحاسبية قاعدةال
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

 إذ ،يتناول هذا الفصل وصفا للمنهجية التي استخدمها الباحث في القيام بهذه الدراسة

  .في تحليل البياناتاالحصائية المستخدمة  واألساليبيتضمن منهج الدراسة ومجتمع الدراسة 

  منهج البحث المستخدم 1- 3

عدم تبني معيار المحاسبه  ثربهدف التعرف على أن منهج الدراسة هي دراسة حالة إ

من ، ضريبة الدخل على المركز المالي لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار 12 الدولي

وللتعرف على اثر عدم  2011- 2010لألعوام مراجعة التقرير المالي الخاص بالمصرف  خالل

  .من الناحية المحاسبية وباالعتماد على المنهج النوعي) 12 ( تبني المعيار المحاسبي رقم

  مجتمع الدراسة وعينتها 2- 3

فان مجتمع الدراسة يتمثل بمصرف الشرق  ،ن هذه الدراسة هي دراسة اختباريةبما أ

والمركز المالي  المالية قائمة الدخليتم التعرف على القوائم  إذ ،االوسط العراقي لالستثمار

عدم تبني  والتعرف على اثر) 2011-2010( لألعوام الصادرة عن المصرف والتدفقات النقدية

  .ضرائب الدخل) 12(مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار لمعيار المحاسبة الدولي 

  أسلوب الدراسة 3- 3

للفترة شرق االوسط العراقي لالستثمار مصرف الل القوائم الماليةتتمثل الدراسة بدراسة 

تنشأ بين الربح المحاسبي   فروق محاسبية وضريبية نالحظ ظهورإذ  ،)2011-2010(من 

ويعني ذلك  ،كبر من الربح الضريبي للفترة الماليةأتجعل من الربح المحاسبي ووالربح الضريبي 
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في حين يؤجل خضوع الجزء  ،المالية الحالية للفترة للضريبةخضوع جزء من الربح المحاسبي 

ويسمى هذا الفرق بااللتزام الضريبي  ،الباقي من الربح المحاسبي للضريبة الى فتره مالية قادمة

 )12(المؤجل ويقابل هذا االلتزام الضريبي المؤجل اصل ضريبي مؤجل حيث يعالج المعيار 

 .ضرائب الدخل في العراق المحاسبة عن )13(رقم  قاعدةهذه الفروقات بالمقارنة مع 

  المعالجة االحصائية 4- 3

مصرف الشرق لدراسة القوائم المالية عتمد الباحث على الختبار فرضيات الدراسة فقد ا

ومقارنتها بما ورد بمعيار  2011-2010(للفترة من المنشورة االوسط العراقي لالستثمار 

  .لعرض البيانات المالية )12(  المحاسبة الدولي رقم

  مع البيانات والمعلوماتأساليب ج 5- 3

ولية ألبيانات اال :نوعين من البيانات هيعلى  باالعتمادم الباحث في دراسته اقلقد 

  :وكما يلي ثانويةالبيانات الو

تم جمعها من خالل دراسة حالة مصرف الشرق التي بيانات الوهي  :البيانات االولية: أوال

الموقع االلكتروني الخاص بالمصرف خالل  منعليها تم الحصول ، واالوسط العراقي لالستثمار

  .حيث يقوم بنشر قوائمه المالية

 لتكوين االطار النظري للدراسةالباحث ستخدمها اوهي البيانات التي  :البيانات الثانوية: ثانيا

  :وهي كما يلي

المراجع والمصادر التي تتعلق بالمحاسبة ومعايير المحاسبة الدولية وكذلك المعيار  -1

  .ضرائب الدخل 12الدولي رقم المحاسبي 
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معيار  وباألخصالمعايير الدولية بالدوريات العالمية المحكمة والتي تخصصت مواضيعها  -2

  .ضريبة الدخل 12المحاسبة الدولي 

  .التي  يصدرها مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار واإلحصاءاتالبيانات  - 3

  .ة الحاليةدراسالب في موضوع التي تبحث وتص الدكتوراهرسائل الماجستير واطروحات  -4

  .ة الحاليةدراسالالقرارات والتشريعات التي لها صلة بموضوع  -5

  .المعلومات المتوافرة على شبكة اإلنترنت والمواقع االلكترونية -6
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  الفصل الرابع

   اختباريةدراسة 

  تمهيد 1- 4

الدخل والمركز  قوائمالمبحوثة في هذا الفصل عرضا لاالختبارية تتضمن دراسة     

 ،2011- 12- 31بتاريخ  لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثماروالتدفقات النقدية المالي 

معيار المحاسبة الدولي اللبات تطبيق متط هميةأويهدف الباحث من دراسة الحالة الى توضيح 

 2010وأثر ذلك في قائمتي الدخل والمركز المالي لسنتي المقارنة ضرائب الدخل ) 12(

بحيث يتضح اسهام متطلبات المعيار في تقديم معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم  2011و

  . سواء لسنتي المقارنة أو لسنوات مستقبلية لمصرفعن الوضع الضريبي ل المالية

لمصرف الشرق  والتدفقات النقدية الدخل والمركز المالي وائمق وقبل استعراض    

البد من االشارة الى مجموعة من القوانين ذات الصلة بنشاط  ،االوسط العراقي لالستثمار

المقدمة من ادارة البنك فيما يرتبط بأسس اعداد  ةالبنك، باإلضافة الى االفصاحات التوضيحي

    .فيما يرتبط بالمحاسبة عن ضرائب الدخلالبيانات المالية 

  المحاسبة عن ضريبة الدخل ) 13( القاعدة المحاسبية رقم  2- 4

 7/5/2001بجلسته المنعقدة بتاريخ العراقي أقر مجلس المعايير المحاسبية والرقابية   

من السنة  اعتبارا هاقيتطبوالتي بدأ . القاعدة المحاسبية التالية بشان المحاسبة عن ضريبة الدخل

  :ما يليتهدف هذه القاعدة إلى و .31/12/2002المالية المنتهية في 

) السداد أو االسترداد( تحديد الوعاء الضريبي ووصف المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل  -1

  .وكيفية عرضها في البيانات المالية واإلفصاح عن اإلجراءات المتعلقة بها
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يدخل في نطاقها ضرائب الدخل المحلية ويبة الدخل تطبق هذه القاعدة في المحاسبة عن ضر - 2

  .الخاضع للضريبة) الربح(واألجنبية المفروضة على الدخل 

والشركات ) المختلطة والخاصة(تسري أحكام هذه القاعدة على الشركات المساهمة  - 3

 المالية ألغراض تحديد) القوائم(المحدودة والشركات والمشاريع األخرى التي تعتمد بياناتها 

  .الوعاء الضريبي

المحاسبة عن ضريبة الدخل المصطلحات  ) 13( القاعدة المحاسبية رقم  تستخدموقد ا  

  :طار المعاني المحددة أدناهاالتالية في 

الدخل قبل ) قائمة ( هو الربح أو الخسارة عن الفترة التي يظهرها بيان :  الدخل المحاسبي -1

  .ريبيطرح مصروف ضريبة الدخل أو إضافة الوفر الض

هو صافي الربح أو الخسارة للفترة التي تتحدد وفقا للقوانين : الدخل الخاضع للضريبة -2

والقواعد الصادرة عن السلطة المالية والتي بموجبها تتحدد ضريبة الدخل المستحقة أو 

  .القابلة لالسترداد

ربح او  هو إجمالي المبلغ الذي يتم اعتماده في تحديد صافي: المصروف أو الوفر الضريبي -3

  .خسارة الفترة والمتعلق بالضريبة الجارية

الربح أو (هو مبلغ ضريبة الدخل المستحقة أو القابلة لالسترداد عن : ضريبة الدخل الجارية - 4

  .للفترة الجارية) الخسارة 

هي الفروقات بين الدخل الخاضع للضريبة والدخل المحاسبي وهي إما : الفروقات الضريبية - 5

  :أن تكون
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وهي التي تنشأ نتيجة الختالف الفترة التي تدخل فيها بعض مبالغ او بنود : مؤقتة فروقات -أ

اإليرادات والمصروفات في الدخل الضريبي عن الفترة التي تدخل فيها تلك المبالغ والبنود 

وتنشأ في فترة ما وتنعكس آثارها في فترة أو فترات ، في الدخل المحاسبي أو العكس

  .الحقة

وهي التي تنشا خالل الفترة الجارية بين الدخل الخاضع للضريبة : يةفروقات دائم -ب

ومن أمثلتها مبالغ التبرعات التي ال تسمح  ،والدخل المحاسبي وال تنعكس في فترات الحقة

األنظمة الضريبية في تخفيضها من الدخل الخاضع للضريبة في الوقت الذي خفضت من 

  .الدخل المحاسبي

المحاسبة عن ضريبة الدخل، فانه يتم احتساب )  13( بية رقم قاعدة المحاسال اووفق  

الضريبة المستحقة على الدخل طبقا للقوانين والقواعد التي تضعها السلطة المالية واعتبارها 

الدخل للوصول إلى الربح الصافي للوحدات االقتصادية، ) قائمة ( كمصروف يحمل بها بيان 

  :المبحوثةومن أهم االحكام المرتبطة بالحالة 

فيما يتعلق  المحاسبة عن ضريبة الدخل)  13( القاعدة المحاسبية رقم ورد في : الخـسارة -1

  :بالخسارة ما يلي

، استرداد الخسارة المالية المدورة في السنوات السابقة تجيز التشريعات الضريبية  -أ 

ي ستدفع في وبالتالي تخفيض أو إلغاء الضريبة الت ،لتخفيضها من الدخل الخاضع للضريبة

ليه فان هذه الخسارة سوف تؤدي الى توفير عو ،الفترة الحالية أو التي ستدفع في المستقبل

  .في الضريبة خالل الفترة الحالية أو فترات قادمة
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إن تحقيق الوفر الضريبي في المستقبل نتيجة الخسارة المدورة يتوقف على وجود أرباح   -ب 

يسمح ه األرباح والفترة الزمنية التي تخضع للضريبة في المستقبل وعلى مصدر هذ

  .التشريع باستخدام هذه الخسارة في تخفيض الضريبة

عند تحقيق وفر ضريبي نتيجة مقاصة تلك الخسارة فان هذا الوفر يدخل ضمن صافي   -ج 

) القوائم(ربح الفترة التي يتحقق فيـها هذا الوفر ويفصح عنه ويعرض في البيانات 

الذي ال يعتبر جزءا من  )1-4جدول رقم ( الملحق التاليموضح في  هو وكما. المالية

  .للتوضيح فقط وإنماالقاعدة 

  )1-4(جدول ال

  13حسب القاعدة  كشف االحتساب الضريبي للسنة المالية المنتهية في

  المبلغ انــالبي

 xxx    صافي الربح

  xxx اإلعفاءات وفقا للقوانين المحلية:تنزل

  xxx الدخلينالفروقات بين:)تنزل(تضاف

  500000  صافي الربح قبل الضريبة

  200000 الخسارة المدورة وفق القانون:تنزل

  300000 صافي الدخل بعد تنزيل الخسارة المدورة

  ضريبة دخل السنة الحالية قبل تنزيل الخسارة المدورة

500000 x 25% = 125000  

  

ائر مـدورة خسـوفر ضريبي نتيجة إطفـاء:ينزل

  200000 x 25%  =50000 

  

  75000  صافي مبلغ الضريبة

  225000   صافي الربح بعد الضريبة
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فيمـا يتعلـق    المحاسبة عن ضريبة الدخل) 13(القاعدة المحاسبية رقم ورد في  :اإلفصاح -2

  :باإلفصاح ما يلي

 .يعرض مصروف الضريبة ضمن المصروفات في بيان الدخل عن الفترة الجارية  -أ 

سبة الضرائب عن الدخل الخاص بالبنود التي تقيد علـى أو إلـى حقـوق    يجب أن تتم محا  -ب 

 .المساهمين بذات الطريقة التي تعامل بها تلك البنود مع اإلفصاح عنها

ة بصورة منفصلة عن حقوق عموميالضريبة المؤجلة في الميزانية اليجب أن تظهر أرصدة    -ج 

  .المساهمين

الدخل عـن الفتـرة   ) قائمة ( سارة في بيان يعرض الوفر الضريبي الناتج من استخدام الخ  - د 

  .الجارية

يجب اإلفصاح عن قيمة الخسارة المتبقية التي يمكن االستفادة منها لتحقيق وفر ضريبي في   -ه 

  .المستقبل

تظهر مصاريف الضريبة على الدخل الناجم من النشاطات االعتيادية كبند مستقل عن تلـك    -و 

  .اإلفصاح عن مبلغ الضريبة في هذه الحالة التي تتعلق بالدخل عن بند غير عادي ويتم

  ":ضرائب الدخل) "12(عيار المحاسبة الدولي رقم م 4-3

والذي  ضرائب الدخل على القوائم المالية) 12(معيار المحاسبة الدولي ب أما فيما يتعلق  

) 12(، فان المعيـار  المحاسبة عن ضريبة الدخل )13(القاعدة المحاسبية رقم يقابله في العراق 

والمسألة االساسية في ذلك هي كيف تتم  ،وصف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخليهدف الى 

، مجلس معايير المحاسبة الدوليـة : (ما يليالمحاسبة عن التبعات الجارية والمستقبلية للضريبة ل

2011(  
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يزانيـة  معترف بها في الم) إلتزامات(المستقبلي للمبالغ المسجلة كأصول ) السداد(اإلسترداد  - 1

  .العمومية للمشروع

  . االخرى للفترة الجارية المعترف بها في البيانات المالية للمشروع واألحداثالعمليات  - 2

إن األمـر  الى  ضرائب الدخل على القوائم المالية) 12(معيار المحاسبة الدولي يشير   

لمبلغ المرحل لألصل المالزم لإلعتراف بأصل او إلتزام هو توقع قيام المنشأة بإسترداد أو سداد ا

فإذا كان من المحتمل أن إسترداد أو سداد ذلك المبلغ المرحل سـيجعل مـدفوعات   . أو اإللتزام

فـإن   ،مما لو لم يكن لذلك اإلسترداد أو سداد تبعات ضريبية) أصغر(الضريبة المستقبلية أكبر 

) مؤجـل  أصـل ضـريبي  (هذا المعيار يتطلب من المشروع اإلعتراف بإلتزام ضريبي مؤجل 

  .بإستثناءات قليلة محددة

 واألحـداث يتطلب هذا المعيار من المشروع المحاسبة عن التبعات الضريبية للعمليات   

وهكـذا فـإن   ، األخرى بنفس الطريقة التي تحاسب فيها عن العمليات واألحداث األخرى نفسها

آثارها الضريبية في العمليات واألحداث التي يعترف بها في الربح أو الخسارة يجب أن يعترف ب

إما (وأية عمليات أو أحداث أخرى يعترف بها خارج الربح أو الخسارة . الربح أو الخسارة كذلك

، يتم أيضاً اإلعتـراف بـأي آثـار    )في بيان الدخل الشامل األخر أو مباشرة في حقوق الملكية

مباشرة في حقوق  إما في بيان الدخل الشامل اآلخر أو(ضريبية أخرى خارج الربح أو الخسارة 

وعلى نحو مماثل يؤثر اإلعتـراف باألصـول واإللتزامـات الضـريبية      ،)الملكية على التوالي

ندماج األعمال ذلك أو قيمة مكسـب  إمال على قيمة الشهرة الناشئة من المؤجلة في إندماج األع

  .االشراء بأسعار منخفضة المعترف به
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ي المحاسبة عن ضرائب الدخل اإلعتراف ف) 12(كما يعالج المعيار المحاسبي الدولي   

 ،باألصول الضريبية المؤجلة الناشئة عن الخسائر أو الخصومات الضريبية غيـر المسـتخدمة  

  .وعرض ضرائب الدخل في البيانات المالية واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بضرائب الدخل

  مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار عن نبذة 4- 4

  :مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار عن ذةفيما يلي نب

  :تأسيس المصرف - 1

 أسمي قدره  مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار كشركة مساهمة برأسمال تأسس  

 والمؤرخـة فـي   5211/مليون دينار عراقي بموجب شهادة التأسيس المرقمـة م ش (400) 

لسنة ) 36(انون الشركات المرقم الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات بموجب ق 07/07/1993

المركـزي العراقـي    وبعد الحصول على اجازة الصيرفة الصادرة عن البنـك . المعدل 1983

وفقـا ألحكـام قانونـه     1993ايلول  28الصادر في  4/941/4/أ. بموجب الكتاب المرقم ص

جمهـور  فرعه الرئيسي أبوابه لل باشر المصرف عمله وفتح. المعدل 1976لسنة ) 64(المرقم 

  (www.imeib.com ).8/5/1994يوم 

  :التطورات الحاصلة على رأس المال -2

بإصـدار  الزيادات السنوية على رأسمال المصرف نتيجة رسملة أرباحه السنوية  توالت  

حتى بلغ رأسمال  أسهم جديدة للمساهمين أو من خالل الزيادات التي تقرر اإلكتتاب عليها مجددا

تـم   2009شهر ايار عـام   وخالل، مليار دينار)  42 ( مبلغ ) 2008( المصرف خالل سنة 

مليار دينار اعقبتهـا رسـملة   ) 55( بذلك اصبح رأسمال المصرف ،  2008رسملة ارباح عام 

بـذلك ازداد رأس  ، 2009المتحققة عـام   وذلك عن االرباح 2010اخرى خالل منتصف عام 
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البنك المركزي العراقـي القاضـي بزيـادة    واستجابة لقرار . مليار دينار)  66( المال ليصبح 

 ألحكـام مصرف وفقا الالخاصة فقد حصلت عملية اكتتاب على اسهم  رؤوس اموال المصارف

 ثرها فقد اقرت دائرة تسجيل الشركات المـوقرة أاوال من قانون الشركات وعلى  - 55المادة 

وخـالل عـام   . ارمليار دين)  100( زيادة رأسمال المصرف ليصبح  2011خالل شهر شباط 

مليـار   ( 150 ) رأسمال المصرف وأصبحمصرف الحصلت عملية اكتتاب على اسهم  2012

  .(www.imeib.com )2012دينار وذلك حسب مصادقة دائرة تسجيل الشركات لشهر ايلول 

  :أهداف المصرف الرئيسية -3

  :تحقيق ما يلييهدف المصرف الى 

جـاالت اإلسـتثمارية المختلفـة الصـناعية     تعبئة المدخرات الوطنية وتوظيفها في الم  -أ 

وممارسـة  ، والزراعية واإلسكانية والسياحية والخدمية والمشاريع التنمويـة األخـرى  

الخدمات المصرفية في ضوء  الصيرفية المعتادة لحسابه أو لحساب الغير وتقديم مختلف

ية واألهلية التعاون مع المصارف الحكوم القوانين واألنظمة السائدة وخلق أوسع مجاالت

ضمن أطار السياسة اإلقتصادية والمالية للدولة والمساهمة في دعم المسيرة التنموية لبناء 

  .ومتقدم للقطر إقتصاد حر ومستقر

األوساط التجارية والمالية بأهمية العمل  تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي وخلق التوعية في  -ب 

  .المصرفي المصرفي وتعزيز الفهم العام للنظام

وغسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب  االحتيالالحد من الجرائم المالية بما فيها  -ج  -ج 

  .وإعالم البنك المركزي بأية معاملة مريبة

 ) حماية أموال المودعين والمساهمين وبناء عالقات طيبة معهم ومع الزبائن عموما-د  - د 

www.imeib.com).  
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  :طبيعة األنشطة التي يقوم بها المصرف -4

 المصرف نشاطه في مجال الصيرفة الشاملة بأشراف ورقابة البنك المركـزي  يمارس  

 , 2004 لسـنة )  94( العراقي وتخضع كافة أنشطته ألحكام قانون المصارف العراقي رقـم  

البنك المركـزي   وقانون، )  2004المعدل لسنة (  1997لسنة )  21( وقانون الشركات رقم 

العراقي عن المحظورات أو التقييدات  يصدرها البنك المركزيالعراقي وتعديالته واألنظمة التي 

، التحويطية حسبما نص عليه قانون المصارف العراقي  والمعايير التفصيلية للسلوك والمتطلبات

  .(www.imeib.com )أحكامه مع أحكام هذه القوانين تتعارض وأي قانون آخر ال

  :فروع المصرف -5

ثمانية منها داخل مدينـة   فرعا،) 22( اقرعداخل الاصبح عدد فروع المصرف العاملة 

  .لفتح المزيد من الفروع لتغطية المحافظات كافة وهناك خطة، عشر خارجها وأربعبغداد 

  :العضوية في شركات أخرى -6

إلنتاج وتسـويق   في تأسيس شركة الشرق األوسط 1994إشترك المصرف خالل عام   

بلـغ رأس مـال    2006وفي عام ، مليون دينار) 236(وبرأسمال ) مساهمة خاصة (ك األسما

المصـرف مجلـس إدارة    ويترأسهذا  ،األرباح مليون دينار أثر إقرار رسملة)  300(الشركة 

ساهم المصرف ضمن أحد عشر مصـرف مـن    2006عام  وخالل. الشركة في الدورة الحالية

ت المصـرفية المحـدودة   الخاصة في تأسيس الشركة العراقية للكفاال المصارف العراقية المحلية

 2007وفي عام . وللمصرف عضوية في مجلس إدارتها ،مليار دينار)  5,45( رأسمالها  البالغ

 :ساهم المصرف أيضا في اإلكتتاب بأسهم عدد من الشـركات المسـاهمة والخاصـة وهـي    

(www.imeib.com)  

  .مليون دينار)  550( رأسمالها ، مجيات والنظماألوسط للبر شركة الشرق  -أ 
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  .مليار دينار )3(رأسمالها ، شركة إتحاد الشرق األوسط للمقاوالت  -ب 

  .مليار دينار )3(رأسمالها ، شركة ابداع الشرق األوسط لإلستثمارات العقارية  -ج 

  .مليار دينار )3(رأسمالها ، شركة أرمك لإلستثمارات السياحية  - د 

  مليار دينار) 6(رأسمالها ، المحدودة واألعالفشركة الريباس للدواجن   -ه 

االيضاحات والتفسيرات المقدمة من ادارة المصرف في سبيل اعداد البيانات  4-5

  المالية

مجموعة من االيضاحات التفسـيرية   2011-12-31تتضمن البيانات المالية بتاريخ   

التي تقدمها ادارة المصرف فيما يرتبط  بإعداد البيانات المالية واإليضاحات والتفسيرات االخرى 

المعايير الدولية للتقارير المالية خصوصا فيما يرتبط بالمحاسبة عن ضرائب الدخل التي تتطلبها 

  :وفيما يلي عرض موجز ألهمها

  )خاص بضرائب الدخل(استخدام التقديرات  واألحكام  -1

يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عـن الخسـائر او المصـاريف غيـر       

منها عند تحقق الربح الضـريبي، ويتطلـب االعتـراف     الخاضعة للضريبة والمتوقع االستفادة

ية على فترة ومبالغ االرباح المسـتقبلية  نبالموجودات الضريبية المؤجلة تقديرات من االدارة مب

  .(www.imeib.com )الخاضعة للضريبة، باإلضافة الى خطط الضريبة المستقبلية

  )خاص بضرائب الدخل(اهم السياسات المحاسبية المتبعة  -2

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلـة، يحتسـب     

المحاسـبة عـن    )13(القاعدة المحاسبية رقم المصرف مخصص ضريبة الدخل ووفقا ألحكام 

  .من صافي االرباح الخاضعة للضريبة%) 15(، والذي حدد الضريبة بمعدل ضريبة الدخل
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الرباح الصافية الواردة في بيان الدخل بسبب تختلف االرباح الخاضعة للضريبة عن ا  

  .استبعاد المبالغ الخاضعة للضريبة بإضافة المبالغ غير الجائز تنزيلها من الوعاء الضريبي

إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او اسـتردادها نتيجـة الفروقـات      

نات المالية والقيمة التي يتم احتسـاب  الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات او المطلوبات في البيا

الربح الضريبي على اساسها، وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا للنسب الضريبية التـي يتوقـع   

  .تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة

سينتج عنهـا  كما يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي   

بينمـا يـتم االعتـراف بـالموجودات     . مبالغ سوف تدخل في احتساب الربح الضريبي مستقبال

الضريبية المؤجلة للفروقات الزمنية التي سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبال عنـد احتسـاب   

  .الربح الضريبي

لمالية ويتم كذلك يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ البيانات ا  

تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية بشكل جزئـي اول  

  .كلي

  :الفروقات الضريبية المؤقتة والدائمة 4-6

  ) :التزامات واصول ضريبية مؤجلة(الفروقات الضريبية المؤقتة  -1

كشف تسوية االرباح " ن ضم 31/12/2011لم تظهر القوائم المالية للمصرف كما هي بتاريخ 

المرفق بتلك القوائم اي مبلغ لفروقات ضريبية ) 2-4(جدول رقم " الغراض ضريبة الدخل 

  . مؤقتة 
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  )2-4(الجدول 

  31/12/2011كشف تسوية االرباح الغراض الضريبة للسنة المنتهية في 

دينار / مجموع فرعي  دينار عراقي/ المبلغ 
  عراقي

  البيان

ربح النشاط بموجب حساب االرباح     21,625,805,198
  والخسائر

المصاريف غير المقبولة الغراض : تضاف    
  الضريبة

  ديون مشطوبة500,000,000  
  ضريبة دخل الموظفين228,429,875  
  التبرعات1,450,800  
  تعويضات وغرامات95,000  
  اعانات للمنتسبين11,128,679  
  رسوم مدفوعة لجهات اجنبية63,121  

741,167,475  
  

المصاريف غير المقبولة الغراض  مجموع  
  الضريبة

  ايرادات معفاة من ضريبة الدخل: تنزل    
  ايرادات مساهمات داخلية  1,216,064,383  
  ايجارات عقارات  445,000  

  ايرادات معفاة من ضريبة الدخل مجموع    1,216,509,383
اضع صافي الفائض القابل للتوزيع الخ    21,150,463,290

  للتخصيصات الضريبية
ضريبة الدخل المستحقة على المصرف     3,172,569,494

15%  

  

   -:المرفق بالقوائم المذكورة اظهر المبالغ التالية 31/12/2011اال ان كشف المدينين كما في 

  

  

   

  البيان  دينار عراقي/ المبلغ 

  ايرادات مستحقة  4,718,780,805

  مصاریف مدفوعة مقدما   640,159,557
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تعتمد االساس النقدي لغايات احتساب الدخل الخاضع  الهيئة العامة للضرائبواذا ما افترضنا ان 

   :فان ذلك سيؤدي الى، للضريبة

عدم اعتماد االيرادات المستحقة وبالتالي نشوء التزامات ضريبية مؤجلة بقيمة تلك   - أ

 .االيرادات 

بيا ، في حين االعتراف بها عام ضري 2011االعتراف بالمصاريف المدفوعة مقدما عام   - ب

مما يترتب عليه اصول ضريبية ، " ضرائب الدخل"،  12وفق معيار المحاسبة   2012

 .مؤقتة مؤجلة بنفس قيمة المصاريف المدفوعة مقدما 

المرفق بالقوائم المالية للمصرف بذلك التاريخ  31/12/2011كما ان كشف الدائنون كما في 

  -:اظهر المبالغ التالية 

  انــالبي  دينار عراقي/ المبلغ 

  ايرادات مستلمة مقدما  697,726,898

  )فوائد ومصاريف ادارية ورسوم طوابع ( مصاريف مستحقة   3,039,325,778

  
تعتمد االساس النقدي لغايات احتساب الدخل  الهيئة العامة للضرائباذا افترضنا ان ، وايضا

  : فان ذلك سيؤدي الى، الخاضع للضريبة

حيث سيترتب على ذلك ، 2011م االعتراف بااليرادات المستلمة  مقدما خالل عام عد  - أ

نتيجة اعتمادها ضريبيا ، )898.726.697(نشوء التزامات ضريبية مؤقتة مؤجلة بمبلغ 

 .  2012في عام 

) 778.325.039.3(عدم االعتراف بالمصاريف المستحقة وغير المدفوعة البالغة   - ب

حيث سيؤدي الى نشوء اصول ،  2011دفعها نقدا خالل عام نظرا لعدم ، دينار عراقي

 .بنفس القيمة )  مؤجلة ( ضريبية مؤقتة 
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  -:الفروقات الضريبية الدائمة  -2

ف كما في اظهر كشف تسوية االرباح الغراض ضريبة الدخل المرفق في البيانات المالية للمصر

   - :ما يلي ) 2-4(جدول رقم  31/12/2011

  :بولة الغراض الضريبةف غير المقالمصاري  - أ

  البيان  دينار عراقي/ المبلغ 
البند المقابل للمصروف في 

  قائمة الدخل
  المصروفات التحويلية ديون مشطوبة 500,000,000
 المصروفات التحويلية  ضريبة دخل الموظفين 228,429,875
 المصروفات التحويلية التبرعات 1,450,800

 ت التحويليةالمصروفا  تعويضات وغرامات 95,000
 المصروفات التحويلية اعانات للمنتسبين 11,128,679

 المصروفات التحويلية  رسوم مدفوعة لجهات اجنبية 63,121
  المجموع  475,167,741

  
  -:ايرادات معفاة من ضريبة الدخل   - ب

 

  البيان  دينار عراقي/ المبلغ
البند المقابل للمصروف في قائمة 

  الدخل
  ايرادات االستثمار  ت مساهمات داخليةايرادا 1,216,064,383

  االيرادات التحويلية واالخرى  ايجارات عقارات  445,000
  المجموع  1,216,509,383

  

وكون ان المصاريف المذكورة اعاله غير مقبولة الغراض الضريبة وان االيرادات المذكورة 

ف وااليرادات تعتبر فروقات فان المبالغ التي تعود لتلك المصاري، اعاله معفاه من ضريبة الدخل

بين الدخل الخاضع للضريبة ) 2011عام (كونها نشات خالل الفترة الحالية ، ضريبية دائمة

 ) .وما يتبعه 2012عام (والدخل المحاسبي وال تنعكس في فترات محاسبية الحقة 
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  :اختبار الفرضيات 4-6

) 12(لمحاسبة الدولي رقم اليؤثر عدم تبني معيار ا" الفرضية االولى للدراسة  اختيار -1

  .على قائمة الدخل لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار " ضرائب الدخل"

لمصرف  31/12/2011عن السنة المنتهية بتاريخ ) كشف االرباح والخسائر( ن قائمة الدخل ا

) " 13(العراق رقم / قد تم اعداده وفقا للقاعدة المحاسبية ، الشرق االوسط العراقي لالستثمار

  :، ادناه) 2-4(كما في الجدول  المحاسبة عن ضريبة الدخل

  )3-4(الجدول 

  31/12/2011بيان الدخل لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار للسنة المنتهية في 

 البيان
2011

دينار عراقي
 2010 

 دينار عراقي
 ايرادات النشاط التجاري

 31,016,245,866 45,210,612,320ايرادات العمليات المصرفية

 1,158,317,688 1,716,755,578ايرادات االستثمار

 46,927,367,898 32,174,563,554 
 تنزل مصروفات النشاط التجاري

 11,175,398,999 12,102,084,424مصروفات العمليات المصرفية

 979,165,496 1,090,698,425االندثار واإلطفاء

 10,352,999,001 12,071,099,856المصروفات االدارية

 25,263,882,705 22,507,563,496 

 9,667,000,058 21,663,485,193فائض العمليات الجارية

 745,896,420 714,550,009تضاف االيرادات التحويلية واألخرى
 تنزل المصروفات التحويلية واألخرى

 319,830,605 752,230,004مصروفات تحويلية

 17,604,977 0ات اخرىمصروف

 752,230,004 337,435,582 

 10,075,460,896 21,625,805,198 الفائض القابل للتوزيع
:يوزع كما يلي  

 1,448,128,821 3,172,569,494مخصص ضريبة الدخل

 431,366,604 922,661,785احتياطي قانوني

8,195,965,471 17,530,573,919)ارباح غير موزعة(فائض متراكم 

 21,625,805,198 10,075,460,896
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نتج اذا ما تم اعداد ، الذي سيتم استبعاد أثر الفروقات الضريبية الدائمة المذكورة  وهذا يعني انه 

               حيث يبلغ الفرق، )4-4(جدول رقم ) 12(قائمة الدخل وفق معيار المحاسبة الدولي 

   - :كما يلي  احتسابه تم ذيوال عراقيدينار ) 908,341,475(

  البيان دينار عراقي/المبلغ

  ايرادات معفاة من ضريبة الدخل 1,216,064,383

  يطرح مصاريف غير مقبولة الغراض الضريبة  445,000

  صافي الفرق بين االيرادات والمصاريف  475,341,908

  )4-4(الجدول 

  مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار
  في العراق 13 المحاسبية والقاعدة 12معيار المحاسبة الدولي  تطبيق رنة بينمقا

 اسم الحساب 
 

  محاسبةالوفق معيار 
 )12(الدولي

المحاسبية  وفق القاعدة
 بالعراق )13(رقم

 دينار عراقي دينار عراقي 

 ايرادات النشاط الجاري

 45,210,612,32045,210,612,320 ايرادات العمليات المصرفية
 1,716,755,578500,691,195 ايرادات االستثمار 

 46,927,367,89845,711,303,515 مجموع ايرادات النشاط التجاري

 مصروفات النشاط الجاري: تنزل

 12,102,084,42412,102,084,424 مصروفات العمليات المصرفية
 1,090,698,4251,090,698,425 ءاالندثارات واالطفا

 12,071,099,85612,071,099,856 المصروفات االدارية
 25,263,882,70525,263,882,705 مجموع مصروفات النشاط التجاري

 21,663,485,19321,188,588,285 فائض العمليات الجارية

 714,550,009714,105,009 ىااليرادات التحويلية واالخر:تضاف
 تنزل المصروفات التحويلية واالخرى

 752,230,00411,062,529 مصروفات تحويلية
 0 0 مصروفات اخرى 

 752,230,00411,062,529 مجموع المصروفات التحويلية واالخرى
 21,625,805,19821,150,463,290 الفائض القابل للتوزيع
 3,243,870,7803,172,569,494 مخصص ضريبة الدخل
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 -  %15(بما يعادل   دينار عراقي )286,301,71( فيبلغلصالح المصرف  اما الوفر الضريبي

، كون ان األيرادات  دينار عراقي) 908,341,475(البالغ  من صافي الفرق) معدل الضريبة

يتم األعتراف بها وفق ، يف غير المقبولة ألغراض الضريبةالمعفاه من ضريبة الدخل والمصار

  :، وبالتالي سيظهر صافي ارباح المصرف كما يلي "ضرائب الدخل" 12معيار المحاسبة الدولي 

 صافي األرباح

  دينار عراقي

دينار %) 15(مخصص الضريبة

  عراقي
  البيان

  )12(وفق معيار المحاسبة الدولي   3,243,870,780 21,625,805,198

  )13(وفق القاعده المحاسبية رقم   3,172,569,494 21,150,463,290

  الفرق 286,301,71 908,341,475

  

" ضرائب الدخل) "12(يؤكد ان تبني معيار المحاسبة الدولي رقم  المشار اليه اعاله  والفرق

 في يؤثر على قائمة الدخل لمصرف الشرق األوسط العراقي لإلستثمار عن السنة المنتهية

ال يؤثر عدم تبني معيار "مما يعني عدم قبول الفرضية األولى للدراسة ، 31/12/2012

على قائمة الدخل لمصرف الشرق األوسط العراقي " ضرائب الدخل)"12(المحاسبة الدولي رقم 

  ".لإلستثمار

ال يؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولية رقم "اختيار الفرضية الثانية للدراسة  -2

  :الشرق األوسط العراقي لإلستثمار على قائمة المركز المالي لمصرف" رائب الدخلض)"12(

تم اعتماد صافي األرباح الظاهرة في قائمة الدخل لمصرف الشرق األوسط العراقي لإلستثمار 

في قائمة المركز المالي للمصرف كما هو بالتاريخ   31/12/2013عن السنة المنتهية بتاريخ 

  :التالي) 5- 4(الجدول كما في  ،المذكور
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  )5-4(الجدول 

  مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار

  31/12/2011 كما هو بتاريخالمركز المالي  بيان

 2010  2011انــــالبي
 دينار عراقي  دينار عراقي 

    الموجودات
  الموجودات المتداولة

 343,909,605,978 369,713,373,399النقود
    
 8,702,260,320  5,257,699,027 الستثماراتا

  االئتمان النقدي
 250,288,100  1,904,307,852اوراق تجارية مخصومة ومبتاعة

,188,852,690 القروض والتسليفات  664   142,380,805,852 
190,756,998,516  142,631,093,952 

 25,947,500,974  35,807,777,999 المدينون
 521,190,461,224  601,535,848,941الموجودات المتداولةمجموع

  الموجودات الثابتة
 55,979,220,775  64,394,584,864)بالقيمة الدفترية(الموجودات الثابتة 

 2,955,861,188  2,086,850,931 مشروعات تحت التنفيذ
 58,935,081,963  66,481,435,795مجموع الموجودات الثابتة

 580,125,543,187  668,017,284,736 جموع الموجودات م
  ةالحسابات المتقابلة المدين

 186,029,477,143  140,793,458,270)بعد تنزيل التأمينات(التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية
  مصادر التمويل

   مصادر التمويل قصيرة االجل
 463,327,210,550  505,117,764,165 والودائع الحسابات الجارية

 11,719,142,119  13,678,457,444 التخصيصات
 20,980,838,278  11,321,683,976 الدائنون

530,117,905,585  496,027,190,947 
  حقوق المساهمين
 66,000,000,000  100,000,000,000 راس المال المدفوع

 18,098,352,240  37,899,379,151 االحتياطات
 84,098,352,240  137,899,379,151 مجموع حقوق المساهمين
 580,125,543,187  668,017,284,736 مجموع مصادر التمويل

  الحسابات المتقابلة الدائنة
 186,029,477,143  140,793,458,270)التأميناتبعد تنزيل(التزامات المصرف لقاء العمليات المصرفية
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ي ان مخصص ضريبة الدخل قد تم اعتماده وفقا للربح الضريبي الناتج عن تطبيق وهذا يعن 

في حين لو تم اعتماد الربح الضريبي الناتج عن تطبيق معيار ، )13(العراق / القاعدة المحاسبية 

دينار ) 286,301,71(فان مخصص ضريبة الدخل سيزيد بقيمة ، )12(المحاسبي الدولية 

اده تخفيضا لحقوق المساهمين في قائمة المركز المالي للمصرف كما عراقي وستكون هذه الزي

، وزيادة في االلتزامات الضريبية المترتبة على المصرف، اي ان 31/12/2011هو بتاريخ 

قائمة المركز المالي لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار ستتاثر بتطبيق  معيار المحاسبة 

يؤثر عدم تبني معيار  ال“ قبول الفرضية الثانية للدراسة مما يعني عدم، )12(الدولي رقم 

على قائمة المركز المالي لمصرف الشرق االوسط " ضرائب  الدخل) "12(المحاسبة الدولي رقم 

 .العراقي لالستثمار

  

ال يؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولية رقم "اختيار الفرضية الثالثة للدراسة  -3

ائمة التدفقات النقدية لمصرف الشرق األوسط العراقي على ق" ضرائب الدخل)"12(

  :لإلستثمار 

لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار وفق القاعدة  اعداد قائمة التدفق النقدي تم

  .) 6 -4(كما هو موضح في الجدول رقم ) 13(المحاسبية 

ل لفترة مالية تعتمد على توفر المعلومات عن قائمة دخ وبما ان قائمة التدفقات النقدية

سيعتمد ) صافي الدخل(واحدة وقائمة مركز مالي لفترتين ماليتين، اي ان نتيجة اعمال المصرف 

عند اعداد قائمة التدفقات النقدية للمصرف، وكون ان صافي دخل المصرف محسوب وفق 

دينار عراقي والذي يختلف عن صافي ) 290,463,150,21(بمبلغ ) 13(القاعدة المحاسبية رقم 

كما تبين لنا سابقا ) 198,805,625,21(البالغ ) 13(ربح المصرف وفق معيار المحاسبة الدولي 
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عند اختبار الفرضية االولى، فان قائمة التدفقات النقدية ستتاثر اذا ما تم اعدادها وفقا لمعيار 

  ).12(المحاسبة الدولي رقم 

زامات المترتبة على كما ان اختالف صافي الربح سيؤثر على حقوق الملكية وااللت

المصرف كما تبين لنا عند اختبار الفرضية الثانية للدراسة، مما يعني ان التدفقات النقدية من 

االنشطة التمويلية  للمصرف سوف تتاثر اذا ما تم احتساب الربح الخاضع للضريبة وفقا لمعيار 

  ).12(المحاسبة الدولية 

مة التدفقات النقدية ، فان ذلك يعني تاثر وفي ضوء التاثيرات المذكورة اعاله على قائ

قائمة التدفقات النقدية لمصرف الشرق األوسط العراقي لإلستثمار اذا ما تم احتساب الربح 

وبالتالي عدم قبول الفرضية الثالثة للدراسة ). 12(الخاضع للضريبة وفقا لمعيار المحاسبة الدولية 

على قائمة التدفقات النقدية " ضرائب الدخل)"12(رقم ال يؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولية "

  .لمصرف الشرق األوسط العراقي لإلستثمار 
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  )6-4(الجدول 
لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار للسنة المنتهية في بيان قائمة التدفقات النقدية 

31/12/2011  
  دينار عراقي      

  2010/12/31    2011/12/31    البيان
         قدية من االنشطة التشغيليةالتدفقات الن

 21,625,805,198 10,075,460,896 ارباح الفترة
 1,090,698,425 979,165,496 يضاف اندثارات واطفاءات

 3,444,561,293 68,365,216,185 يضاف النقص في االستثمارات
 (249,081,850) (1,654,019,752) يطرح الزيادة في اوراق تجارية مخصومة ومبتاعة

 (78,582,107,907) (46,471,884,812) يطرح الزيادة في القروض والتسليفات
 (12,003,356,542) (9,860,277,025) يطرح الزيادة في المدينون

 41,790,553,615 10,811,868,187 يضاف الزيادة في الحسابات الجارية والودائع
 1,959,315,325 933,521,017 يضاف الزيادة في الحسابات التخصيصات

 2,288,994,360 (9,659,154,302) يطرح النقص في الدائنون
 2,265,597,965 2,619,679,842 صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

     
    التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
 (9,624,907,022) (7,235,609,522) النقدية المدفوعة لشراء موجودات ثابتة

 (2,950,101,188) 869,010,257 من مشاريع تحت التنفيذ) المدفوعة(النقدية المتحصلة 
 (12,575,008,210) (6,366,599,265) صافي التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

    
   التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 34,000,000,000 11,000,000,000 س المالالزيادة في را
 4,095,231,279 12,879,495,425 ارباح مدفوعة

 (1,879,495,425) 29,904,768,721 صافي التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
     

 (11,834,823,793) 25,803,767,421 صافي التغير في النقد خالل الفترة
     

 343,909,605,978 355,744,429,771 ية اول الفترةرصيد النقد
 369,713,373,399 343,909,605,978 رصيد النقدية اخر الفترة
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 : تقييم االفصاح الخاص بضرائب الدخل 8- 4

أن يعترف بأصل  ضرائب الدخل) 12(من معيار المحاسبة الدولي  34تتطلب الفقرة 

والخصومات الضريبية غير المستخدمة المدورة الى الحد  ضريبي مؤجل لقاء الخسائر الضريبية

الذي يكون فيه من المحتمل تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية الستخدام هذه الخسائر والخصومات 

حد لل يكونخسائر ضريبية غير مستخدمة ب االعترافأن  35وتشير الفقرة ، الضريبية مقابلها

أو يكون هناك أدلة مقنعة أخرى أنه ، للضريبةالذي يكون لدى المنشأة فروق مؤقتة خاضعة 

لمقابلة الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير  سيكون هناك ربح ضريبي كاف

المستخدمة مع ضرورة االفصاح عن مبلغ األصل الضريبي المؤجل وعن طبيعة األدلة المؤيدة 

  .من المعيار 82لالعتراف به وفق مقتضيات الفقرة 

استرداد  تزاجا المحاسبة عن ضريبة الدخل) 13(دة المحاسبية رقم القاعأن  كما  

وبالتالي  ،الخسارة المالية المدورة في السنوات السابقة لتخفيضها من الدخل الخاضع للضريبة

ليه فان علية أو التي ستدفع في المستقبل وتخفيض أو إلغاء الضريبة التي ستدفع في الفترة الحا

ن اكما . لى توفير في الضريبة خالل الفترة الحالية أو فترات قادمةهذه الخسارة سوف تؤدي ا

تحقيق الوفر الضريبي في المستقبل نتيجة الخسارة المدورة يتوقف على وجود أرباح تخضع 

يسمح التشريع باستخدام للضريبة في المستقبل وعلى مصدر هذه األرباح والفترة الزمنية التي 

عند تحقيق وفر ضريبي نتيجة ، اضافة الى انها أجازت هذه الخسارة في تخفيض الضريبة

مقاصة تلك الخسارة فان هذا الوفر يدخل ضمن صافي ربح الفترة التي يتحقق فيـها هذا الوفر 

  .المالية) القوائم (ويفصح عنه ويعرض في البيانات 

ط يتضح من القوائم المالية الختامية لمصرف الشرق االوساما عن الحالة المبحوثة، ف

ان االفصاح الخاص بضرائب الدخل لم  31/12/2011العراقي لالستثمار كما هي بتاريخ  
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تسوية االرباح الغراض " وانما تم ارفاق كشف ، يتضمن التزامات او خصومات ضرائبية مؤقتة

والذي يبين المصاريف غير المقبولة ، )2- 4(جدول رقم " الضريبة  كما هو بذلك التاريخ 

  .وااليرادات المعفاة من ضريبة الدخلالغراض الضريبة 

ويعتبر عدم االعتراف باالصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة نقصا في افصاح القوائم المالية 

 .واخالال بمبدأ العرض العادل

  

  

  

  

   



89 
 

 

  

  

  

  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

  

  النتائج: أوال

  التوصيات: ثانيا
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  الفصل الخامس

  وصياتالنتائج والت

  النتائج 5-1

  :توصلت الدراسة الى النتائج االتية

تقسم الفروقات التي تنشا بين الربح المحاسبي والربح الضريبي الى فروقات مؤقتة  - 1

تظهر االولى بعد فترة وتعود لتأخذ اتجاها معاكسا في فترة اخرى، أو  ،وفروقات دائمة

باختالف مقابل أو معاكس في  تتاثر فترات اخرى الحقة، أما الثانية فتظهر في فترة دون ان

  .فترة أخرى الحقة

يتوافق االعتراف بااللتزامات واألصول الضريبية المؤجلة الناجمة عن الفروقات المؤقتة مع  - 2

وان تجاهل االعتراف  ،مبدأ مقابلة االيرادات والمصروفات ومبدأ استقالل السنوات المالية

د تعارضا وهذين المبدأين من منطلق ان باألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة يع

ايرادات كل فترة يجب ان تقابل بعبء الضريبة الخاص بها بغض النظر عن الفترة التي يتم 

  .فيها السداد

تحقق االصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة معايير االعتراف باألصول وااللتزامات كما  - 3

ة، كونهما تمثالن منافع والتزامات على شكل وردت في اطار المعايير الدولية للتقارير المالي

تدفقات داخلة وخارجة محتملة لموارد المشروع المجسدة لمنافع اقتصادية قابلة للقياس 

  .بموثوقية

يشكل االعتراف باألصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة محدد من المحددات الهامة لعدالة  - 4

مصرف الشرق االوسط العراقي ل نقديةوالتدفقات ال الدخل والمركز المالي اتعرض بيان
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بحيث يعد ، سواء لسنة ظهور تلك االصول أو االلتزامات أو للسنوات الالحقة لالستثمار،

  .عدم االعتراف بها نقصا في افصاح كال القائمتين وإخالال بمبدأ العرض العادل

ف الشرق يؤثر على قائمة الدخل لمصر) 12(ان تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولية  - 5

دينار عراقي، ويؤدي الى وفر ضريبي ) 908,341,475(بمبلغ األوسط العراقي لإلستثمار 

ال "للدراسة  ولىعدم قبول الفرضية اال مما يعنيدينار عراقي، ) 71,301,286(بمقدار 

 بيان الدخل على " الدخل  ضرائب)"12(يؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولية رقم 

  . 31/12/2011للسنة المنتهية بتاريخ  سط العراقي لإلستثمارلمصرف الشرق األو

يؤثر على قائمة المركز المالي لمصرف ) 12(ان تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولية  - 6

الشرق األوسط العراقي لإلستثمار سواء كان على االلتزامات او حقوق الملكية ، مما يعني 

ؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولية رقم ال ي"عدم قبول الفرضية الثانية للدراسة 

على قائمة المركز المالي  لمصرف الشرق األوسط العراقي " ضرائب  الدخل)"12(

  . 31/12/2011لإلستثمار كما هو بتاريخ 

يؤثر على قائمة التدفقات النقدية لمصرف ) 12(ان تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولية  - 7

تثمار سواء كان على االنشطة التشغيلية او االنشطة التمويلية ، الشرق األوسط العراقي لإلس

ال يؤثر عدم تبني معيار المحاسبة الدولية رقم "مما يعني عدم قبول الفرضية الثالثة للدراسة 

على قائمة التدفقات النقدية لمصرف الشرق األوسط العراقي " ضرائب  الدخل)"12(

  . 31/12/2011لإلستثمار للسنة المنتهية بتاريخ 

اي مبلغ لفروقات ضريبية  31/12/2011لم تظهر القوائم المالية للمصرف كما هي بتاريخ  - 8

ويعتبر عدم االعتراف باالصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة نقصا في افصاح مؤقتة، 

 .القوائم المالية واخالال بمبدأ العرض العادل
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المرتبطة باإلفصاح  سبة عن ضريبة الدخلالمحا) 13(القاعدة المحاسبية رقم تفتقد متطلبات  - 9

الى التأكيد على ضرورة افصاح الشركات في بياناتها المالية عن شكوكها حول حكم االدارة 

الضريبية المستقبلي بشأن االقرار الضريبي للسنة المالية الجارية، وذلك في الحاالت التي 

نا كبيرا بين اقرار الشركة الضريبي يكون مبلغ الضريبة للسنوات المالية السابقة قد شهد تباي

  .وحكم االدارة الضريبية الالحق
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  التوصيات 5-2

بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة، فانه يمكن تلخيص أهم         

  : التوصيات، وذلك على النحو التالي

ألغراض العـرض العـادل   لمصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار ان من المالئم  - 1

 12ان يعتمد المعيار المحاسبي الـدولي  والتدفقات النقدية الدخل والمركز المالي  اتلبيان

كإطار للمحاسبة عن ضرائب الدخل بحيث يتم االعتراف بالفروقات التي تنشأ بين الربح 

الضريبي والربح المحاسبي بما يحقق مبدأ استقالل السـنوات الماليـة ومبـدأ مقابلـة     

 .االيرادات بالمصروفات

التركيـز علـى إجـراء     المعايير المحاسبة والرقابية في العراق ضرورة قيام مجلس  - 2

دراسات دورية للتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة في معايير المحاسبة المطبقة في 

صدار معـايير محليـة   والعمل على ا العراق وتطويرها باستمرار وفقا للمعايير الدولي

سد الفجـوة  في  ةريذات أهمية كبوتتطابق مع المعايير المحاسبة الدولية، كونها تتوافق 

مع توخي الحذر قبـل  وتطبيقها على الشركات العراقية، الدولية والعراقية، بين المعايير 

التطبيق الكامل ودراسة االمر بجميع جوانبه للوقوف على سلبياته وايجابياته ومحاولـة  

 .الشروع بالتطبيق ايجاد حلول للسلبيات قبل

تتفـق   هاعلى جعلزيادة الحرص ، و في العراق لتشريعات الضريبيةل المراجعة الدورية - 3

مع أصول مهنة ومعايير المحاسبة الدولية بشكل عام والمعيار المحاسبي الـدولي رقـم   

احداث توافـق بـين متطلبـات القـانون     االمر الذي سيؤدي الى  .بشكل خاص) 12(

وإصدار احكام ضـريبية   ،تطلبات المعايير الدولية للتقارير الماليةالضريبي العراقي وم

واضحة بشأن متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية في المحاسبة عن التغيـر فـي   
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القيمة العادلة لألصول وااللتزامات او المحاسبة عن الفروقات الناجمة عن تغير اسـعار  

 .صرف العمالت االجنبية

مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار وكذلك الشركات العراقية قوم يمن المفيد ان   - 4

تقديم افصاح حول حاالت عدم التأكد بشأن حكم االدارة الضريبية الالحق  الى  االخرى

وذلك في الحاالت التي يكـون مبلـغ الضـريبة    ، لمبلغ الضريبة للفترة المالية الجارية

كبيرا بين اقرار الشركة الضريبي وحكـم االدارة   للسنوات المالية السابقة قد شهد تباينا

في اتخاذ القـرارات االسـتثمارية    مستخدمي البيانات الماليةمما يفيد  الضريبية الالحق

 .الرشيدة

المدرجة في العراقية بعمل دراسات حديثة تقيس قدرة الشركات الباحثين اآلخرين قيام   - 5

، مما يساعد الجهات محاسبة الدوليةالسوق المالي على االلتزام الكامل بمعايير ال

المشرعة للقوانين ومجلس معايير المحاسبة العراقي من اجراء التوافق بين معايير 

 .المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الوطنية
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