
 : المصروفات جانب : ثانیاً 

 المصاریف الجائز حسمھا لتحدید الدخل الخاضع للضریبة:

  من الالئحة9 من النظام ، مادة 12مادة 

" جمیع المصاریف العادیة والضروریة لتحقیق الدخل الخاضع للضریبة سواء كانت مسددة 
أومستحقة والمتكبدة خالل السنة الضریبیة " بشروط: 

 أ- أن تكون نفقة فعلیة مؤیدة بمستندات ثبوتیة أو قرائن إثبات أخرى.

 ب- أن تكون مرتبطة بتحقیق الدخل الخاضع للضریبة.

ج- أن تكون متعلقة بالسنة الضریبیة( مبدأ السنویة/مبدأ االستحقاق/مبدأ استقالل السنوات 
 الضریبیة )

د- أال تكون ذات طبیعھ رأسمالیة. 

 تكلفة البضاعة المباعة : )۱

 تعد من التكالیف الواجبة الحسم وتتحدد كما یلي:

 المخصصات واالحتیاطیات : )۱
 ( أ )المخصصات: ال یجوز حسم أیة مخصصات مكونة خالل العام باستثناء:

•مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا في البنوك وبشرط تقدیم شھادة من مؤسسة النقد العربي 
 السعودي یحدد فیھا مقدار الدیون المشكوك في تحصیلھا والدیون المحصلة منھا خالل العام

 •المستخدم / المعدوم / المعكوس من المخصصات خالل العام

 ××                                صافي الدخل المحاسبي

                                      یضاف الیھ:

 ××                               المخصص بعد تخفیضھ بالمستخدم منھ خالل العام

(ب)االحتیاطیات: ال یجوز حسم أیة احتیاطیات مكونة خالل العام باستثناء: احتیاطي األقساط 
غیر المكتسبة واحتیاطي األخطار القائمة في شركات التأمین و/أو إعادة التأمین . 

 

 

 

 



ه على 1432مثال : ظھرت  حركة المخصصات في احدى المنشآت التجاریة خالل عام 
 النحوالتالي:

المدفوع أو اإلضافات  1/1الرصید في المخصص 
المعكوس 

الرصید في 
30/12 

مخصص مكافأة 
نھایة الخدمة 

91769 11900 8500 95176 

مخصص ھبوط  
أوراق مالیة 

3450  -- --3450 

مخصص ھبوط 
أسعار عقارات 

 --3220  --3220 

مخصص دیون 
مشكوك في 

تحصیلھا 

501579 185000 15000 671579 

 

  ملیون لایر10فإذا علمت أن صافي دخل الشركة عن العام المذكور بلغ 

 المطلوب: تحدید صافي الدخل الضریبي

 الحل:

  صافي الدخل المحاسبي10,000,000

           یضاف إلیھ :

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة بعد تخفیضھ بالمستخدم منھ3400

  مخصص ھبوط أسعار عقارات ال یجوز حسمھ3220

 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا بعد تخفیضھ بالمعدوم أو المعكوس 170,000

 

 صافي الدخل الضریبي 10,176,620

 اإلیجارات : -۲

المملوكة  المستأجرة 
یعد اإلیجارالفعلي الذي یخص السنة 
المحاسبیة من المصروفات الواجبة 

 الحسم.
أما اإلیجار المستحق، اإلیجار المقدم، 
اإلیجارالخاص، ومسكن المكلف فال 
یعد من المصروفات الواجبة الحسم. 

یسمح بحسم مصروفات المیاه واألناره 
 وضریبة المباني إن وجدت.

- الشخص الذي یملك نحسم لھ أشیاء 
أخرى مثل االستھالك، مصاریف 
 اإلصالح والتحسینات والترمیمات.

 



  :1مثال 

منشأة تستأجر العقار الذي تزاول نشاطھا فیھ، وقد تضمنت قائمة الدخل عن العام المنتھي في 
 لایر قیمة إیجار العقار عن العام المذكور، 62,000 م ضمن المصروفات مبلغ 30/12/2011

 وقد تبین من الفحص ھذا البند ما یلي:

  لایر.3000 – اإلیجار الشھري للعقار طبقاَ لعقد اإلیجار 1

  م.2012 – یتضمن اإلیجار إیجار األربعة شھور األولى من عام 2

  لایر مصاریف صیانة وترمیم العقار.5000 – یتضمن بند اإلیجار مبلغ 3

  – یتضمن بند اإلیجار مبلغ ثالثة شھور دفعتھا المنشأة لصاحب العقار لتأمین4

 إیجار .

المطلوب :بیان أثر ماسبق على تحدید صافي الدخل الخاضع للضریبة. 

 :الحل

 ××          صافي الدخل المحاسبي

               یضاف إلیھ :

 شھور)وذلك طبقا لمبدأ السنویة، مبدأ 4 × 3000 قیمة االیجارالمدفوع مقدما( 12,000
 االستحقاق، مبدأ إستقالل السنوات الضریبیة .

 قیمة مصاریف الصیانة والترمیم ال تعد من المصروفات الواجبة الحسم ألن العقار غیر 5000
 مملوك للمنشأة.

 قیمة تأمین اإلیجار حیث الیمثل مصروفات فعلیة ویتم استرداده في نھایة مدة العقد( 9000
  شھور )3 × 3000

××         صافي الدخل الضریبي 

 

 : منشأة تملك العقار الذي تزاول نشاطھا فیھ وقد ادرجت ضمن مصروفاتھا لھذا العام 2مثال 
 مایلي:

  لایر قیمة إیجاریھ للعقار تم احتسابھا على أساس إیجار المثل.12,000 - 1

 لایر 6000 – لم تدرج المنشأة ضمن مصروفاتھا قسط االستھالك السنوي للعقار وقدره 2
 طبقاً لطریقة استھالك المجموعات الخاصة بالمباني.

 المطلوب: بیان أثر ماسبق على تحدید صافي الدخل الخاضع للضریبة



 ××  صافي الدخل المحاسبي

       یضاف إلیھ

 قیمة إیجاریة للمبنى تم احتسابھا على أساس إیجار المثل، ال تعد من المصروفات 12000
 الواجبة الحسم حیث أن العقار مملوك للمنشأة

      یحسم منھ

  قسط االستھالك السنوي للعقار الن العقار مملوك للمنشأة6000

××  صافي الدخل الضریبي 

 

 الرواتب واألجور والمكافآت: )۲
أ- أجور ورواتب الموظفین: تعد من التكالیف الواجبة الحسم حیث أنھا من المصروفات العادیة 

 والضروریة لتحقیق الدخل الخاضع للضریبة، بشرط تقدیم شھادة التأمینات االجتماعیة.

ب- مرتب صاحب المنشأة الفردیة: ال یعد من المصروفات الواجبة الحسم، وما یحصل علیھ من 
 راتب یعد توزیعا للربح.

ج- مرتب الشریك المتضامن: كل ما یحصل علیھ الشریك المتضامن سواء كان راتب أو مكافأة 
 أو عمولة أو فائدة ال یعد من المصروفات الواجبة الحسم حیث انھا توزیع للربح.

 من 13د- مرتب الشریك الموصي: من بین المصاریف الغیر جائز حسمھا التي عددتھا المادة 
 النظام الفقرة( ب ) :

أي مبالغ مدفوعة أو مزایا مقدمة للمساھم أو الشریك أوألي قریب لھما كانت تمثل رواتب أو 
أجور مكافآت ومافي حكمھا.. 

 ھـ - رواتب ومكافآت رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة في شركات األموال:

 
 في شركات المساھمة

 

  
 في الشركات ذات المسؤلیة المحدودة

 
 تعد من المصروفات الواجبة الحسم

 
ال تعد من المصروفات الواجبة الحسم 

لكونھم مالكین لرأسمالھا، ومن ثم فان ما 
یحصلون علیھ ھو   توزیع للربح ال 

 تكلیفا علیھ.
 

 

 



  من الالئحة)10 من النظام ، مادة 13و- رواتب وأجور أقارب المكلف: (مادة 

 ال یجوز حسم المصاریف التالیة:

الرواتب واألجور وما في حكمھا، سواء كانت نقدیة أو عینیة، المدفوعة للمالك أو الشریك أو 
المساھم ( باستثناء المساھمین في الشركات المساھم )، أو الي من أفراد عائلتھ من الوالدین 

والزوج واألبناء واألخوة . 

 

مثال: تضمنت قائمة الدخل إلحدى المنشآت المصروفات التالیة : 

 لایر مرتب سنوي 36,000 لایر مرتب للشریك فیصل( متضامن )ومبلغ 60,000 - مبلغ 1
للشریك فراس( موصي) 

  لایر سلف للعاملین20,000 - مبلغ 2

 لایر مرتب سنوي لزوجة الشریك فیصل والتي تعمل في وظیفة سكرتیره 24,000 - مبلغ 3
 بالشركة

 لایر رواتب لمھندسین وعاملین مقابل تركیب آلھ جدیدة تم شراؤھا في 15,000 - مبلغ 4
  لایر200,000بدایة العام بمبلغ 

 لایر مكافآت للشریك المتضامن والباقي 10,000 لایر مكافآت( منھا 60,000 - مبلغ 5
 مكافات ترك خدمة لموظفین تركوا العمل في نھایة العام )

 المطلوب :

بیان أثرماسبق على تحدید الدخل الضریبي 

 

 الحل :

 ××  صافي الدخل المحاسبي

 یضاف إلیھ:

  مرتب الشریك المتضامن( یعد توزیع للربح )60,000

  مرتب الشریك الموصي( یعد توزیع  للربح )36,000

  سلف العاملین ال تعد من المصروفات الواجبة الحسم حیث سیتم استردادھا20,000

 13 مرتب زوجة الشریك المتضامن التعد من المصروفات الواجبة الحسم( فقرة بمادة 24,000
( 



 رواتب المھندسین والعاملین مقابل تركیب آلھ جدیدة حیث انھا مصاریف رأسمالیھ 15,000
 تضاف على تكلفة اآللھ وتستھلك منھا

  مكافأة الشریك المتضامن( تعد توزیع للربح )10,000

 ××  صافي الدخل الضریبي

 

 فوائد رؤوس األموال: )۳
ال تعد من المصروفات الواجبة الحسم باعتبارھا توزیع للربح سواء حصل علیھا الشریك 

 المتضامن أوالموصى أو ......الخ.

 التبرعات: )٤
  من النظام ) بشروط :11تعتبر من المصاریف الواجبة الحسم( مادة 

  – أن تكون قد دفعت فعالَ خالل السنة الضریبیة.1

  – أن یتم دفعھا إلى ھیئات عامة أوجمعیات خیریة.2

 – أن تكون تلك من الھیئات والجمعیات من الجھات المرخص لھا بالمملكة، وال تھدف للربح، 3
 ویجوز لھا تلقي التبرعات.

 

 مثال:

 م ملیون 31/12/2011بلغ صافي الدخل المحاسبي إلحدى المنشآت عن العام المنتھي في
 لایر، وقد تضمنت قائمة الدخل عن العام المنتھي في ذلك التاریخ المصروفات التالیة:

  لایر دفعت لجمعیة خیریة بالمملكة ومرخص لھا بتلقي التبرعات80,000 - مبلغ 1

 لایر تعھدت المنشأة بسدادھا إلى إحدى الھیئات العامة المرخص لھا 30,000 - مبلغ 2
 بالمملكة بتلقي التبرعات خالل العام القادم

  لایر مدفوعة لجمعیة الھالل األحمر بجمھوریة مصر العربیة20,000 - مبلغ 3

  لایر قیمة تمور وألبان تم توزیعھا خالل موسم الحج ھذا العام200,000 - مبلغ 4

المطلوب: تحدید صافي الدخل الضریبي 

 

 

 



 الحل:

  صافي الدخل المحاسبي1,000,000

 إلیھ: یضاف

 تبرعات وعدت المنشآة بسدادھا العام القادم ال تعد من المصاریف الواجبة الحسم حیث 30,000
 یشترط لحسمھا أن تكون مدفوعة فعال

 تبرع مدفوع لجمعیة الھالل األحمر بجمھوریة مصر العربیة ال یعتبر من المصروفات 20,000
 الواجبة الحسم حیث انھ مدفوع لجمعیة خارج المملكة

 قیمة تمور وألبان خالل موسم الحج ال تعد من المصروفات الواجبة الحسم لعدم توفر 200,000
 الشروط فیھا حیث لم یتم دفعھا لھیئة عامة أو جمعیة خیریة مرخص لھا بالمملكة

 صافي الدخل الضریبي 1,250,000

 

 دیون معدومة : )٥
 ) : تعتبر من المصاریف الجائز حسمھا 3 من الالئحة فقره 9 من النظام، مادة 14( مادة 

 بشروط :

 – أن تكون ناتجة عن بیع بضاعة أوتقدیم خدمة سبق أن صرح بھا المكلف ضمن إیراداتھ في 1
 سنة استحقاق اإلیراد

 – أن یقدم المكلف شھادة من محاسبھ القانوني تفید شطب ھذه الدیون من الدفاتر بموجب قرار 2
 من صاحب الصالحیة

 – أن یتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة لتحصیلھا، ویثبت عدم إمكانیة تحصیلھا بدلیل مقنع، 3
 كصدور حكم قضائي، أوثبوت إفالس المدین

  – أال تكون على جھات مرتبطة بالمكلف4

  – التزام المكلف بالتصریح عنھا ضمن دخلھ متى تم تحصیلھا5

 
دیون معدومة ثبت إعدامھا 

  
دیون معدومة لم یثبت إعدامھا 

ال تعد من المصروفات الواجبة تعد من المصروفات الواجبة الحسم 
الحسم 

 

 

 



 مثال:

 لایر دیون معدومة وبفحص ھذا 20,000تضمن الجانب المدین من قائمة الدخل لمكلف مبلغ 
  لایر دیون لم یثبت إعدامھا.5000البند اتضح أنھ یتضمن مبلغ 

المطلوب: بیان أثر ذلك على صافي الدخل الضریبي 

 الحل:

 ××  صافي الدخل المحاسبي

 یضاف إلیھ :

  دیون معدومة لم یثبت إعدامھا5000

 

 مصاریف الدعایة واإلعالن: )٦
تعد من المصروفات الواجبة الحسم جمیع المصروفات التي ینفقھا المكلف في سبیل الدعایة 

 واإلعالن عن نشاطھ ومنتجاتھ

 ومع ذلك ووفقا لمبادئ   المحاسبة المتعارف علیھا یتم تصنیفھا كما یلي :

  – اعالن دوري لتذكیر المستھلك م.إیرادي یحسم بالكامل1

  – حمالت إعالنیة إدخالیة ( منتج جدید)م.إیرادي مؤجل یوزع على سنوات اإلستفادة2

 – اللوحات الثابتة خشبیة/ الحدیدیة (أصل ثابت ) م.رأسمالي تحسم مصاریف االستھالك 3

 

 المصاریف العمومیة: )۷
جمیع المصاریف العادیة والضروریة لتحقیق الدخل الخاضع للضریبة تعد من المصاریف الجائز 

 ) بشرط أن تكون نفقة فعلیة، متعلقة بالسنة الضریبیة، لیست 1 فقرة 9حسمھا( الالئحة مادة 
رأسمالیة. 

 

 المصاریف المدرسیة ألبناء الموظفین: )۸
  ) : تعد من المصروفات واجبة الحسم متى ما توفر فیھا:7 فقرة 9( الالئحة مادة 

 أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلیة مرخصة. -أ
 أن تكون ھذه المیزة منصوص علیھا صراحة في عقد التوظیف. -ب

 
 



 حصص التأمینات اإلجتماعیة: )۹
 

 جائزة الحسم
 

غیر جائزة الحسم 

حصص الشركة( المكلف )في التأمینات 
اإلجتماعیة تعد من المصروفات الواجبة الحسم 

 )11%(  
 

حصة الموظف في التأمینات اإلجتماعیة ال تعد 
من المصروفات الواجبة الحسم حتى لو دفعتھا 

  )%9الشركة نیابة عنھم( 
 

 

 المساھمات في صنادیق التقاعد النظامیة : )۱۰
 المادة العشرون من النظام : المساھمات في صنادیق التقاعد النظامي

أ – یجوز حسم مساھمات صاحب العمل لصالح المستخَدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقاً 
 ألنظمة المملكة .

ب- ال یتجاوز الحسم المسموح بھ بمقتضى الفقرة( أ )من ھذه المادة عن كل مستخَدم نسبة الخمس 
 % ) من دخلھ قبل احتساب مساھمات صاحب العمل . 25والعشرین بالمائة ( 

 ج – ال یجوز حسم مساھمات المستخَدم في صندوق تقاعد نظامي .

) : 8المادة التاسعة من الالئحة: المصاریف التي یجوز حسمھا فقرة( 

مساھمات صاحب العمل لصالح الموظف في صنادیق التقاعد النظامیة وصنادیق 
 % 25التوفیرواالدخارالمؤسسة وفقاً ألنظمة المملكة التي ال تزید، منفردة أومجتمعة، عن نسبة 

من دخل الموظف قبل احتساب مساھمة صاحب العمل، على أن تتوفر في صنادیق التوفیر 
واالدخارالشروط اآلتیة :  

 أ- أن یكون الصندوق مؤسساً وفق نظام خاص بھ یوضح شروط وحقوق المشاركین فیھ .

ب- أن یكون ھذا االلتزام وارداً في عقد التوظیف، أوفي عقد تأسیس المنشأة .  

ج- أن یكون للصندوق شخصیة مستقلة عن شخصیة المنشأة، وتعد لھ  حسابات  منفصلة تراجع 
 من قبل محاسب قانوني مستقل .

 المادة العاشرة من الالئحة: المصاریف التي ال یجوز حسمھا

 ) : حصة الموظف في صنادیق التقاعد النظامیة، كصندوق معاشات التقاعد، والتأمینات 9فقرة( 
االجتماعیة، أوصنادیق التوفیر واالدخار . 

 



مثال: قامت احدى الشركات العاملة في المملكة بتأسیس صندوق تقاعد نظامي لصالح 
 لایر تحت بند 230.000مستخدمیھا، وأدرجت ضمن مصاریفھا العمومیة واإلداریة مبلغ

مساھمة الشركة في صندوق التقاعد لصالح الموظفین، وقدمت الشركة مستندات ثبوتیة بتوفر 
الشروط اآلزمة لقبول ھذا المصروف كما وردت بالنظام والالئحة، وبفحص حسابات الشركة 

تبین مایلي: 

 

 المطلوب: تحدید المساھمات المقبولة نظاما والمرفوضة

 الحل:

تقبل مساھمات صاحب العمل لصالح الموظف في صنادیق التقاعد النظامیة بشرط أال تزید عن 
 % من دخل الموظف قبل احتساب مساھمة صاحب العمل. وفي ضوء ذلك یمكن التوصل 25

 إلى ما یلي:

 مقبولة حیث انھا ال تزید عن 50.000( أ )بالنسبة للموظف محمد القبالن كل المساھمة البالغة 
  لایر )60.000 %=  25 × 240.000الحد األقصى                                 ( 

% =  25 × 300.000(ب ) بالنسبة للموظف خالد الشرفان فإن المساھمة المقبولة ھي (
  لایر5000 لایر) والمرفوضة ھي 75.000

%= 25 × 360.000( ج )بالنسبة للموظف طالل العبیلي فإن المساھمة المقبولة ھي ( 
  لایر10.000 لایر ) والمرفوضة 90.000

 

 قسط استھالك األصول الثابتة: )۱۱
 

 النظام القدیم
 

 
 النظام الجدید

 
 یتم الحسم وفقا لطریقة القسط الثابت

ولكل أصل على حده 
یتم الحسم وفقاً لطریقة استھالك 

 المجموعات
 

 

اإلجمالي طالل العبیلي خالد الشرفان محمد القبالن البیان 
 900.000 360.000 300.000 240.000الراتب السنوي 

مساھمة الشركة 
لصالح الموظف 

50.000 80.000 100.000 230.000 

 1.130.000 460.000 380.000 290.000اإلجمالي 



أي (االستھالك المسموح بھ ضریبیا ھولألصول المملوكة للمكلف. أما إذا كان األصل مستأجراً 
 فال یسمح بحساب استھالك لھ إال إذا اشترط المالك المؤجرأن ترد إلیھ األصول )مملوكاً للغیر

المؤجرة في نھایة العقد بالحالة التي كانت علیھا عند التعاقد، ففي ھذه الحالة یتم استھالك قیمة 
 األصل على مدة العقد.

من الالئحة التنفیذیة 14أما بالنسبة لعقود التأجیرالمنتھیة بالتملیك فطبقاً لما نصت علیھ المادة 
یعامل المستأجر لإلغراض الضریبیة على أنھ المالك ومن ثم یجوز للمستأجر حسم ) 1 (فقرة

 استھالك األصل والیجوز ذلك للمؤجر.

كان النظام السابق یعتمد على استھالك القسط الثابت لكل أصل من األصول ووفق معدالت 
 استھالك متعددة. وقد نشأ عن ھذا التطبیق عدة مشاكل منھا:

 – الیغطي النظام السابق بشكل جید عددا من األصول، بما في ذلك تلك األصول ذات التقنیات 1
 العالیة مثل المعدات الطبیة، وبرامج األجھزة.

 – ھناك عدد كبیر من المعدالت لمختلف األنواع من األصول وقد یكون المعدل في بعض 2
 الحاالت مرتفعا أومنخفضا.

 – یعتمد االستھالك السنوي على القیمة األصلیة لألصل مما یستوجب االحتفاظ بسجالت عن 3
 كل أصل وتكلفة األصل وتاریخ شرائھ واالستھالك المسترد إلى تاریخھ .

 – ال یوجد بمصلحة الزكاة والدخل عدد كاف من الموظفین لتمكینھا من االستخدام الفعلي 4
 لألصل مما قد یؤدي إلى سوء استخدام وفقدان جزء من االیردات.

وبالنظر إلى تلك المشاكل فقد أخد النظام الجدید بطریقة جدیدة تمثلت في نظام استھالك الرصید 
حیث تجمع األصول معا في فئة واحدة وھو ما یعرف Declining Balanceالمتناقص

 باستھالك المجموعات.

 )اإلستھالك( من النظام 17المادة 

 ( من النظام17المصاریف التي یجوزحسمھا طبقا للمادة  (4)  من الالئحة فقرة9المادة 
 )اإلستھالك

باستثناء األرض یجوز حسم االستھالك عن أصول المكلف  ذات الطبیعة  المستھلكة الملموسة 
وغیر الملموسة التي تنقص قیمتھا بسبب االستعمال أوالتلف أوالتقادم، وتستخدم جمیعھا أوجزء 

 منھا في درالدخل الخاضع للضریبة ویبقى لھا قیمة بعد انتھاء السنة الضریبیة.

 ب- تقسم األصول القابلة لالستھالك إلى مجموعات ونسب استھالك كما یأتي:

 )%5 ( – المباني الثابتة: خمسة بالمئة1

 )%10 ( – المباني الصناعیة والزراعیة المتنقلة: عشرة بالمئة2



المعدات بما في  ذلك  )برامج الحاسوب(  – المصانع واآلالت والمكائن واألجھزة والبرمجیات3
 )%25سیارات الركوب والشحن: خمسة و عشرون بالمئة ( 

 – مصاریف المسح الجیولوجي والتنقیب واالستكشاف واألعمال التمھیدیة الستخراج الموارد 4
 )%20(الطبیعیة وتطویر حقولھا: عشرون بالمئة

 – جمیع األصول األخرى الملموسة وغیرالملموسة ذات الطبیعة المستھلكة غیر المشمولة في 5
 )%10 (المجموعات السابقة كاألثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشھرة: عشرة بالمئة

 ج- یحتسب مصروف االستھالك لكل مجموعة وفقاً للفقرات من د إلى ل من ھذه المادة.

د- یحسب قسط االستھالك لكل مجموعة بتطبیق نسبة االستھالك المحددة لھا بمقتضى الفقرة ب 
 من ھذه المادة على باقي قیمة تلك المجموعة في نھایة السنة الضریبیة.

ھـ- إن باقي قیمة كل مجموعة في نھایة السنة الضریبیة ھو إجمالي باقي قیمة المجموعة في 
نھایة السنة الضریبیة السابقة بعد حسم قسط االستھالك وفقاً لھذه المادة للسنة الضریبیة السابقة، 

 % من أساس التكلفة لألصول الموضوعة في الخدمة 50ویضاف إلیھ نسبة خمسین بالمئة  
 % من 50خالل السنة الضریبیة الحالیة والسابقة، مخصوماً من المبلغ نسبة خمسین بالمئة  

التعویضات عن األصول المتصرف بھا خالل السنة الضریبیة الحالیة والسابقة شریطة أن ال 
 یصبح الباقي سالباً .

و- إذا حول المكلف األصل المملوك لھ إلى االستعمال الشخصي، أو لم یعد األصل یستخدم نھائیاً 
 في درالدخل الخاضع للضریبة ؛ یعد ھذا العمل تصرفاً باألصل من جانب المكلف بقیمتھا لسوقیة.

 % من التعویض عن األصول المتخلص منھا أثناء 50ز- عندما تزید نسبة الخمسین بالمئة  
السنة الضریبیة والسنة السابقة عن باقي قیمة المجموعة في نھایة السنة الضریبیة – بصرف 

النظر عن قیمة التعویض – تخفض قیمة المجموعة إلى صفر،ویضم ما یزید إلى دخل المكلف 
 الخاضع للضریبة.

ح- إذا كانت قیمة المجموعة المتبقیة في نھایة السنة – بعد إجازة الحسومات وفقاً للفقرة د من ھذه 
   لایر فإنھ یجوز حسم ھذه القیمة المتبقیة.1000المادة – أقل من ألف  

ط- إذا تم التخلص من جمیع األصول في المجموعة یجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في 
 نھایة السنة.

ي- في حالة شراء أو بیع أرض وعلیھا إنشاءات توزع القیمة على األرض واإلنشاءات بشكل 
 معقول للتوصل إلى القیمة المنفصلة لإلنشاءات.

ك- في حالة استخدام جزء من األصول في در الدخل الخاضع للضریبة فإنھ یجوز حسم استھالك 
لجزء من تكلفة األصل مقابل الجزء من األصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضریبة. 

 



 المصاریف التي یجوز حسمھا (4)  من الالئحة فقرة9المادة 

ووفقا لضوابط  – قسط االستھالك لألصول الثابتة حسب نص المادة السابعة عشرة من النظام ، 4
 اآلتیة:

أ- اال یكون القصد من شراء األصل إعادة بیعھ، وانما لغرض استعمالھ بالكامل أو جزء منھ في 
 أغراض المنشأة.

ب- أن یكون األصل ذا طبیعة مستھلكة وتتناقص قیمتھ بسبب االستعمال، أو التلف، أو التقادم، 
 ویبقى لھ قیمة بعد انتھاء السنة الضریبیة.

ج- أن یكون األصل مملوكا للمكلف بموجب وثائق رسمیة كصك الملكیة للمباني، وعقود وفواتیر 
 االقتناء لألصول األخرى.

د- الیحول توقف األصل عن العمل خالل السنة الضریبیة دون حسم استھالكھ. 

 أمثلة على نظام استھالك المجموعات:

  1مثال 

 م في ظل القانون 31/12/2004صافي القیمة الدفتریة للمجموعة في 
القدیم 

  لایر400.000
 

 لایر 100.000 م 2005أصول مضافة خالل عام 
 لایر 80.000 م 2006أصول مضافة خالل عام 
 لایر 20.000 م 2005أصول مباعة خالل عام 
 لایر 40.000 م 2006أصول مباعة خالل عام 

 لایر 2000 م 2005خسائر رأسمالیة خالل عام 
 لایر 4000 م 2006أرباح رأسمالیة عام 

 % 10معدل استھالك المجموعة 
 م.2006 مو2005المطلوب: حساب قسط اإلستھالك السنوي للمجموعة عن عامي 

 2005الحل عام 
 لایر 400.000 م 31/12/2004باقي قیمة المجموعة في 

 50 × 100.000 م ) 2005 % مناألصواللمضافةعام50یضاف إلیھ 
 %(

 لایر 50.000

 × 20.000 م ( 2005 % من األصول المباعة عام 50یخصم منھ 
50 %( 

 لایر 10.000

 لایر 440.000رصید المجموعة الخاضع لإلستھالك 
 ) لایر 44.000(  % 10قسط اإلستھالك النظامي بمعدل 

 لایر 396.000 م 31/12/2005باقي قیمة المجموعة في 
 2006الحل عام 

 لایر 396.000 م 31/12/2005باقي قیمة المجموعة في 
 یضاف إلیھ:

 80.000 م – السنة الحالیة ( 2006 % من األصول المضافة عام 50
 

 لایر 40.000



 ×50%(  
 م – السنة السابقة ( 2005 % من األصول المضافة عام 50

100.000 × 50 %( 

 لایر 50.000

 یخصم منھ:
 40.000 م – السنة الحالیة( 2006 % من األصول المباعة عام 50
 ×50%(  
 20.000 م – السنة السابقة ( 2005 % من األصول المباعة عام 50
 ×50 %( 

 
  )لایر20.000( 
 )لایر 10.000( 

 لایر 456.000رصید المجموعة الخاضع لإلستھالك 
 )لایر 45.600(  % 10قسط اإلستھالك النظامي بمعدل 

 لایر 410.400 م 31/12/2006باقي قیمة المجموعة في 
وال یعتد باألرباح والخسائر الرأسمالیة 

 

 : ) 2 (مثال

  ملیون.100 م 31/12/2005باقي قیمة المجموعة في 

  ملیون.40 م 2005قیمة المباني المضافة خالل عام 

  ملیون.20 م 2006قیمة المباني المضافة خالل عام 

  ملیون.12 م 2005قیمة التعویضات عن المباني المتصرف بھا في عام 

  ملیون.8 م 2006قیمة التعویضات عن المباني المتصرف بھا في عام 

 م،وتحدید باقي قیمة 2006المطلوب: حساب قسط اإلستھالك السنوي لھذه المجموعة في عام 
  م.31/12/2006المجموعة في 

 100 م31/12/2005باقي قیمة المجموعة في 

 یضاف إلیھ:

 20 م 2005 % من قیمة المباني المضافة خالل عام 50

 1030 م 2006 % من قیمة المباني المضافة خالل عام 50

 یحسم منھ:

 6 م2005 % من قیمة المباني المتصرف بھا في عام 50

 ) 10( 4 م2006 % من قیمة المباني المتصرف بھا في عام 50

 120رصید المجموعة الخاضع لإلستھالك 

 ) 6( 6 %5 م  بواقع 2006قسط اإلستھالك النظامي لعام 



 114 م31/12/2006باقي قیمة المجموعة في 

 م، 1/1/2006: بإفتراض أن احدى الشركات المقیمة قد بدأت ممارسة نشاطھافي 3 ) مثال (
 م كانت حركة ھذه المجموعة على 31/12/2006وخالل العام المالي األول الذي ینتھي في 

 النحو التالي:

  ملیون.60- أساس التكلفة أول العام 

  ملیون.40- قیمة اآلالت المضافة خالل العام 

  ملیون.20- تعویض عن آالت تم التصرف بھا خالل العام 

المطلوب: حساب قسط اإلستھالك السنوي لھذه المجموعة عن العام المنتھي 
 م 31/12/2006في

 

صفر                           م31/12/2005باقي قیمة المجموعة في 

 یضاف الیھ:

 30                               % من أساس تكلفة اآلالت أول العام50

   )50          (            20                            % من قیمة اآلالت المضافة خالل العام50

یحسم منھ: 

  )10(                                          م % من قیمة اآلالت التي تم التصرف بھا خالل العا50

 40                                         رصید المجموعة الخاضع لإلستھالك

                                  10               % )25( بواقع 2006قسط اإلستھالك النظامي لعام 
       

           30                                                  م31/12/2006باقي قیمة المجموعة في 

 

 استكماال للمثال السابق:(4)مثال

  م كانت كما یلي:2007بإفتراض أن حركة اآلالت في الشركة السابقة خالل عام 

 ملیون لایر.14- قامت الشركة بشراء آالت ومكائن جدیدة خالل العام بتكلفة قدرھا 

 ملیون لایر مقابل آالت ومكائن تم التصرف بھا خالل 2- حصلت الشركة على تعویض مقدارة 
 العام.



 م، وتحدید باقي قیمة 2007المطلوب: حساب قسط اإلستھالك النظامي لھذه المجموعة لعام 
  م.31/12/2007المجموعة في 

 30 م 31/12/2006باقي قیمة المجموعة في 

 یضاف الیھ:

 7                                     2007 % من األصول المضافة في السنة الحالیة 50

 )        57     (50                                    2006 % من األصول المضافة في السنة السابقة 50

 

 یحسم منھ:

 1                                     2007 % من األصول المباعھ في السنة الحالیة 50

  )11(       10                               2006    % من األصول المباعھ في السنة السابقة 50

 76                        رصید المجموعة الخاضع لإلستھالك

                         )19(                                  %25قع  م بوا2007قسط اإلستھالك لعام 
        

 57                         م 31/12/2007باقي قیمة المجموعة في 

 فقرة ج:

 % من التعویض عن األصول المتخلص منھا اثناء السنة الزكویة والسنة 50عندما تزید نسبة 
السابقة عن باقي قیمة المجموعة في نھایة السنة الزكویة، یصرف النظرعن قیمة التعویض- 

 تخفض المجموعة الى صفر، ویضم ما یزید إلى دخل المكلف الخاضع للزكاة.

 مثال:

  ملیون100 م 13/12/2005باقي قیمة المجموعة 

  ملیون20 م 2006أصول مضافة للمجموعة في عام 

  ملیون40 م 2005أصول مضافة للمجموعة في عام 

  ملیون100 م 2006أصول مباعة من المجموعة في عام 

  ملیون60 م 2005أصول مباعة من المجموعة في عام 

  %10معدل إستھالك المجموعة 

  م2006المطلوب: حساب باقي قیمة المجموعة في عام 



  م2006الحل: في عام 

  ملیون100 م 31/12/2005باقي قیمة المجموعة في 

یضاف الیھ: 

  ملیون10( م 2006 % من األصول المضافة في عام 50

 ملیون                 30 ملیون 20 ( م2005 % من األصول المضافة في عام 50

یحسم منھ: 

  ملیون 50 ( م2006 % من األصول المباعة في عام 50

 ملیون                  80  ملیون30 ( م 2005 % من األصول المباعة في عام 50

  ملیون50                                          رصید المجموعة الخاضع لإلستھالك

 )  ملیون5(                     %10قسط اإلستھالك النظامي 

  ملیون 45        ( م31/12/2006باقي قیمة المجموعة في 

 % من األصول المباعة < باقي قیمة المجموعة 50نقارنھا     

 : ھناك تصرفان % من األصول المباعة عن باقي قیمة المجموعة50# عندما تزید 

  – باقي قیمة المجموعة یكون صفر.1

 – 80 % من األصول المباعة وباقي قیمة المجموعة ( 50 – في ھذا العام اخذ الفرق بین ال 2
  ( ھذا الفرق یضم إلى الدخل ویخضع للزكاة ھذا العام.35 )= 45

 صافي الدخل المحاسبي × ×

 یضاف إلیھ:

  % من األصول المباعة وباقي قیمة المجموعة50 ملیون الفرق بین 35

 ملیون من المصاریف جائزة 5# اإلستھالك ھذه السنة لن یتأثر بسبب ھذه الفقرة وتعتبر ال 
 . الحسم

 

 

 

 



 مصاریف إصالحات وتحسینات األصول )۱۲
 المادة الثامنة عشرة من النظام:

أ – یجوز حسم المصاریف المتكبدة في كل مجموعة عن اإلصالحات أوالتحسینات التي أجراھا 
 المكلف على األصول المستھلكة الواقعة في تلك المجموعة.

ب- ال تزید قیمة المصاریف المسموح بھا وفقاً للفقرة أ من ھذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة 
 % من باقي قیمة المجموعة في نھایة تلك السنة.4بالمائة 

 ج – یضاف المبلغ الزائد عن الحد المبین بالفقرة ب من ھذه المادة إلى باقي قیمة المجموعة .

 محاسبیا:

المصروف االیرادي یحمل على قائمة الدخل في نفس السنة ویخصم من اإلیرادات في نفس السنة 
 للوصول إلى صافي الربح.

ویضاف على تكلفة )ال یعد من المصاریف الواجبة الحسم(أما المصروف الرأسمالي یرسمل 
 األصل ویستھلك معھ.

 مصاریف اصالح وتحسینات األصول مصروفات ایرادیة مصروفات رأسمالیة

 % من قیمة المجموعة )یجوز حسمھا من صافي 4 % من باقي قیمة المجموعة (ما یزید عن 4
الدخل ویضاف لصافي الدخل المحاسبي ولباقي قیمة المجموعھ للوصول للدخل 

الزكوي/الضریبي لكي یرسمل ویستھلك معھا( مصروف غیر جائز الحسم) في األعوام القادمة 

 

  – من امثلة نظام استھالك المجموعات(:4مثال ) بالتطبیق على المثال رقم 

 م بتحمیل حساباتھا بمصاریف اصالح وتحسینات 2007بافتراض أن الشركة قامت في عام 
  ملیون.57 لایر. وكان باقي قیمة المجموعة 3.280.000على مجموعة اآلالت بمبلغ 

المطلوب: تحدید المعالجة الزكویة / الضریبیة النظامیة لھذا المصروف عند احتساب الوعاء 
  م.2007الضریبي للشركة عن عام 

 ملیون لایر. فإن مصاریف 57 م یبلغ 31/12/2007- حیث ان باقي قیمة مجموعة اآلالت في 
 فقرة ب 18 م وكما حددتھا المادة 2007اإلصالح والتحسینات المقبولة والواجبة الحسم في عام 

  % من باقي قیمة تلك المجموعة أي:4ھي 

  لایر مصروف ایرادي2.280.000 = % 4 × 57.000.000

 - أما باقي المصروف وقدره

  لایر مصروف رأسمالي1.000.000 = 2.280.000 – 3.280.000



  / فقرة ج18یضاف إلى باقي قیمة المجموعة ویستھلك معھا في السنوات الالحقة مادة 

  بعد تعدیلھا بمصاریف اإلصالحات31/12/2007ویصبح باقي قیمة المجموعة في 

  ملیون لایر.58 ملیون – ملیون = 57والتحسینات 

ویضاف الملیون ایضاً لصافي الدخل المحاسبي للوصول للدخل الزكوي/الضریبي. 

 

 عوائد القروض )۱۳

  :)2المادة التاسعة من الالئحة )فقرة 

 المصاریف التي یجوز حسمھا لتحدید الدخل الخاضع للضریبة ھي :

- عوائد القروض المتكبدة خالل السنة الضریبیة إذا كانت مرتبطة بتحقیق الدخل الخاضع 
 للضریبة، أو ناتج المعادلة اآلتیة أیھما أقل :

 % من ناتج أ( مطروحاً منھا )ب حیث تمثل 50دخل المكلف من عوائد القروض ، مضافا ًإلیھ 
  مایلي:أ و ب

 أ = دخل المكلف الخاضع للضریبة مستبعداً منھا لدخل من عوائد القروض.

ب = المصاریف الجائزة الحسم بموجب نظام ضریبة الدخل مستبعداً منھا مصاریف عوائد 
 القروض

 وتستثنى البنوك من تطبیق ھذه المعادلة.

 - عوائد القروض المتكبدة :فوائد مدینة، بمعني أخذت قرض واسدد علیھ فوائد - مصروف

- دخل المكلف من عوائد القروض :فوائد دائنة، بمعنى أعطیت قرض واحصل على فائدة – 
 ایراد

 م 31/12/2005 (: البیانات التالیة تخص احدى الشركات عن العام المنتھي في1مثال ) 

 لایر 10.000.000اإلیرادات بدون الدخل من القرض 
 لایر 9.000.000المصروفات بدون مصاریف عوائد القرض 

 لایر 1.000.000 
 لایر 800.000فائدة متحصلة ( الدخل من عوائد القروض) 

 لایر 3.000.000فائدة مدفوعة (عوائد القروض المتكبدة ) 
 لایر) 1.200.000( صافي الخسارة 

 

 



الحل: 

عوائد القروض (دخل المكلف 
من القروض) 

  لایر800.000 
 

 یضاف إلیھ:
 

  

  لایر10.000.000(أ)اإلیرادات 
 

 

  لایر9.000.000- (ب)المصروفات 
 

 

  لایر1.000.000 % من أ – ب 50
 

  لایر500.000
 

 ناتج المعادلة
 

 لایر 1.300.000 

 

 لایر ایھما أقل، 1.300.000 لایر بناتج المعادلة 3.000.000نقارن عوائد القروض المتكبدة 
  لایر.1.300.000بما أن ناتج المعادلة ھو األقل اذا یسمح للمكلف بحسم 

 1.300.000 – ناتج المعادلة 3.000.000عوائد القروض المتكبدة 

  لایر1.700.000= 

 ھي فوائد حسمت وھي غیر جائزة الحسم ألنھا زادت عن الحد األقصى الواجب 1.700.000ال 
 حسمھ سوف تضاف إلى صافي الدخل المحاسبي.

 

 ملیون 10 م قامت شركة "الزامل" بإقراض شركة "الباسل" مبلغ1/1/2006) :في 2مثال(
%. وفي نفس التاریخ قامت شركة "الباسل" بإقراض شركة 5لایر بمعدل فائدة سنوي 

 % وعند مراجعة حسابات شركة الباسل 7 ملیون لایر بمعدل فائدة سنوي 2"العامر" مبلغ 
 اتضح مایلي:

  لایر(متضمنھ عوائد القروض المحصلة)4.300.000اجمالي اإلیرادات 

  لایر(متضمنھ عوائد القروض المتكبدة)3.940.000اجمالي المصروفات 

 المطلوب: حساب عائد القرض الذي یحق لشركة الباسل أن تحملھ على حساباتھا وفقا للنظام.

 الحل:

 140.000 )% 7 × ملیون 2دخل القرض(  -۱
 

 % من (أ – ب )50یضاف إلیھ:  -۲



 أ= دخل المكلف مستبعدا منھ دخل القرض

 )4.300.000 – 140.000 =(4.160.000 

 ب= مصاریف المكلف مستبعدا منھا مصاریف القرض

 )3.940.000 – 500.000 =(3.440.000 

720.000 

 360.000 % من أ – ب                                                                    50

 500.000)                                                              2 + 1ناتج المعادلة (

 لایر وبما أن المبلغ الذي حسمھ المكلف لم یزید 500.000اذا الحد األقصى المسموح بحسمھ ھو 
على الحد األقصى المسموح بحسمھ نظاما، فال توجد أي مبالغ مرفوضة أو فروقات یعدل بھا 

 صافي الدخل المحاسبي.

 

 ): بافتراض نفس بیانات المثال السابق فیما عدا أن شركة "الباسل" لم تقم بإقراض 3مثال( 
شركة "العامر" أیة مبالغ خالل السنة، وبالتالي لم تحصل على عوائد من قروض. المطلوب: 

 م وفقا 2006حساب عائد القرض الذي یحق لشركة الباسل أن تحملھ على حساباتھا عام 
للنظام. 

 الحل:

 دخل القرض                                                                 صفر -۱
 

  % من ( أ – ب)50یضاف إلیھ :  -۲
 أ= دخل المكلف مستبعدا منھ دخل القرض

 4.300.000 – صفر)= 4.300.000( 

 ب= مصاریف المكلف مستبعدا منھا مصاریف القرض

 )3.940.000 – 500.000 =(3.440.000 

860.000 

 430.000 % من أ – ب                                                                  50

 430.000 )                                                            2 +1ناتج المعادلة(

 500.000یتضح مما سبق بأن عائد القرض المحسوم یزید عن عائد القرض النظامي بمقدار ( 
  لایر)، مما یستوجب رده للوعاء الضریبي/ الزكوي.(إضافتھ)70.000 = 430.000– 



 - ترحیل الخسائر16
 )من النظام: ترحیل الخسائر21المادة( 

أ- یجوز ترحیل صافي الخسائر التشغیلیة إلى السنة الضریبیة التي تلي السنة التي تحققت فیھا 
الخسارة، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضریبي للسنوات الضریبیة التالیة إلى أن یتم 

 استرداد كامل الخسارة المتراكمة، وتحدد الالئحة الحدود العلیا المسموح بحسمھا سنویاً .

ب- صافي الخسارة التشغیلیة ھي الحسومات الجائزة بمقتضى ھذا الفصل والزائدة عن الدخل 
 الخاضع للضریبة في السنة الضریبیة.

ج- الحتساب صافي الخسارة التشغیلیة للشخص الطبیعي ینظر إلى الحسومات واإلیراد للنشاط 
 فقط.

 المادة الحادیة عشر من االئحة:

 – یحق للمكلف ترحیل الخسائر التشغیلیة المعدلة، حسب ضوابط النظام وھذه الالئحة 1
لألغراض الضریبیة، إلى السنوات الضریبة التي تلي سنة الخسارة وذلك بتخفیض أرباح 

السنوات التالیة إلى أن یتم استرداد كامل الخسائرالتشغیلیة المتراكمة، دون التقید بمدة محددة، 
 %)من الربح 25على أن یكون الحد األقصى المسموح بحسمھ في كل سنة ضریبیة ال یتجاوز( 

 السنوي طبقاً إلقرار المكلف.

 )أعاله على الخسائر التشغیلیة التي یتكبدھا المكلف قبل نفاذ 1 – ال ینطبق ماورد في الفقرة( 2
 م ، أوالتي یتكبدھا 10/4/2000 ه الموافق 5/1/1421 )وتاریخ 3قرار مجلس الوزراء رقم( 

خالل فترة اإلعفاء الضریبي، أو على الخسائر التشغیلیة المتحققة من مزاولة أوجھ نشاط غیر 
خاضعة أصالً للضریبة بموجب نظام ضریبة الدخل إذا كان لدى المكلف أوجھ نشاط خاضعة 

 وأخرى غیر خاضعة، حیث الیحق للمكلف ترحیل مثل تلك الخسائر.

 –ال یسمح بترحیل خسائر لم یتم تحدیدھا بموجب حسابات نظامیة مدققة من محاسب قانوني 3
 مرخص لھ بالمملكة.

 – ال یجوز ترحیل خسائر لشركة أموال حدث تغییر أوتعدیل في ملكیتھا أو في السیطرة علیھا 4
 % أو أكثر إال للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغییر في الملكیة وتنطبق  علیھا 50بما نسبتھ 

 الضوابط الخاصة بترحیل الخسائر.

 – في حالة الشخص الطبیعي تمثل الخسارة التشغیلیة الفرق بین إیراد النشاط والمصاریف 5
 المتعلقة بھ فقط.

 م في احدى الشركات 31/12/2005 : بلغت الخسائر الضریبة المرحلة حتى نھایة 1مثال 
 م قدمت الشركة اقرارھا  الضریبي عن عام 30/4/2007 لایر، وفي 4.000.000مبلغ 

 لایر وعندما قامت المصلحة بالفحص. تم رد 3.000.000 م متضمنا أرباحا قدرھا 2006
 لایر، لیصبح صافي الدخل 400.000بعض المصروفات غیر جائزة الحسم للوعاء بمبلغ 

  لایر.3.400.000المحاسبي المعدل 



 المطلوب:

  م2006أ- تحدید الربح الخاضع للضریبة عام 

  م2007ب- تحدید رصید الخسائر المرحلة لعام 

 الحل:

 % من الربح طبقا إلقرار 25 م = الربح المعدل – 2006الربح الخاضع للضریبة لعام  -أ
 المكلف

 =3.400.000 – ) 3.000.000 × 25(%  

  لایر2.650.000= 750.000 – 3.400.000= 

 

 3.250.000 = 750.000 – 4.000.000 م = 2007رصید الخسائر المرحلة لعام  -ب
 لایر

 
 

 
 : فیما یلي نتیجة أعمال إحدى الشركات والتي تم اعتمادھا ضریبیا: 2مثال 

 العام
 

 الربح طبقا إلقرار المكلف
 

 الربح بعد التعدیل
 

  م31/12/2005
 

 خسائر 800.000
 

خسائر  400.000

  م31/12/2006
 

 ارباح 400.000
 

 ارباح 800.000
 

  م31/12/2007
 

 خسائر 400.000
 

 خسائر 200.000
 

  م31/12/2008
 

 ارباح 320.000
 

 ارباح 1.200.000
 

  م31/12/2009
 

 ارباح 1.200.000
 

 ارباح 2.000.000
 

 

  – تحدید األوعیة الضریبیة لألعوام السابقة.1المطلوب: 

 م. 2010 – تحدید رصید الخسائر المرحلة لعام 2

 

 



 الحل:

 
 العام
 

 
 الوعاء الضریبي السنوي

 

 
الخسائر الضریبیة المرحلة 

لألعوام التالیة 
  م31/12/2005

 
 ال یوجد وعاء

 
400.000 

 
  م31/12/2006

 
800.000) – 25 % × 400.000 

( 
 =800.000 – 100.000 
 =700.000 

 

400.000 – 100.000 
 =300.000 

 

  م31/12/2007
 

 ال یوجد وعاء
 

300.000 + 200.000 
 =500.000 

 
  م31/12/2008

 
1.200.000) –25 % × 

320.000(  
 =1.200.000 – 80.000 
 =1.120.000 

 

 500.000 – 80.000 
 =420.000 

 

  م31/12/2009
 

 =2.000.000) –25 % × 
1.200.000(  

 =2.000.000 – 300.000 
 =1.700.000 

 

420.000 - 300.000 
 =120.000 

 

 

 مالحظات

 الممتلكات المشتركة:

 من النظام، یوزع الدخل أو المصاریف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء 28وفقاً للمادة 
 وفقاً لحصص الملكیة فیھا.

التقویم: 

 من النظام، إذا تضمن احتساب الوعاء الضریبي أو إجمالي الدخل ممتلكات 29وفقاً للمادة 
أوخدمات أو مزایا أخرى غیر نقدیة تحسب القیمة السوقیة لھا في تاریخ التسجیل في الدفاتر 

لألغراض الضریبیة، وتحدد القیمة السوقیة لألصل غیر النقدي المنقول ملكیتھ إلى المستخدم، أو 
 إلى أي شخص یقدم الخدمات دون اعتبار ألي قیود على نقل الملكیة.

 

 



 االتفاقیات الدولیة:

 من النظام، عند تعارض شروط معاھدة أواتفاقیة دولیة تكون المملكة طرفاً فیھا 35وفقاً للمادة 
 63مع مواد وأحكام ھذا النظام تسري شروط المعاھدة، أو االتفاقیة الدولیة باستثناء أحكام المادة 

من ھذا النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضریبي. 

 من ضمن المصاریف الجائز حسمھا

 )الخسائر التي تلحق المكلف:17

من المصاریف المرتبطة بتحقیق الدخل ما یلحق بالتجارة أوالمصلحة من خسارة( فعلیة ولیست 
احتمالیة )في خالل  السنة الضریبیة ولم یعوض عنھا بأي طریق من الطرق وذلك بعد التثبیت 

من صحة تلك الخسارة، وأنھا لحقت بنشاط المكلف ال بشخصھ، مثل الخسائر الناجمة عن 
الحریق أوالسرقة أواالختالس وما شابھ ذلك متى كانت الخسائر لم ترد فعالً للمكلف أویعوض 
عنھا. فإذا عوض عنھا المكلف عن الخسائر وزاد مبلغ التعویض عن مقدار الخسارة كما ھو 

الحال في التأمین، فإن الزیادة تعتبر من اإلیرادات العرضیة وتخضع للضریبة أما إذا كان مبلغ 
 التعویض یقل عن مقدار الخسارة فإن الفرق یعتبر تكلیفاً على الدخل.

 )مصاریف البحوث والتطویر :18

 من الالئحة التنفیذیة للنظام یجوز حسمم 9 من المادة 8 من النظام والفقرة 16وفقاً للمادة 
صاریف البحوث والتطویر المتكبدة خالل السنة الضریبیة المرتبطة بتحقیق الدخل الخاضع 
للضریبة، ویقصد بھا مصروفات األبحاث والتطویر أوالتجارب في المجاالت الفنیة العلمیة، 

أوالھندسیة، أونظم الحاسب اآللى أونحوه، ویستثنى من ذلك مصاریف شراء األرض وما علیھا 
 من 17من منشآت، أومعدات التي تستخدم في أغراض البحث، فیتم استھالكھا طبقاً للمادة 

النظام. 

 أمثلة للمصاریف التى الیجوز حسمھا:

 – المصاریف الترفیھیة، كمصاریف الحفالت واللقاءات الریاضیة، واألنشطة والرحالت 1
 الترفیھیة، أوما شابھ ذلك.

 – أي مصاریف للشخص الطبیعي عن استھالكھ الشخصي مثل مسحوباتھ الشخصیة ونفقات 2
 اإلعالة ألفراد أسرتھ أونفقات تعلیمھم.

 - التعویض، سواءكان نقداًأوعیناً ، المدفوع للشریك أ والمساھم أوألي قریب لھما حتى الدرجة 3
 الرابعة، مقابل ممتلكات أوخدمات قدمھا للشركة الزائدعن سعرالسوق السائد في تاریخ العملیة.

 – الغرامات أوالجزاءات المالیة المسددة أو واجبة السداد ألي جھة في المملكة، مثل المخالفات 4
المروریة، ومخالفات اإلضرار بالمرافق العامة. أما الغرامات المالیة المترتبة بسبب مخالفة 

شروط والتزامات تعاقدیة كغرامات تأخیر التنفیذ أو سوء التنفیذ، فیجوز حسمھا بشرط أن تكون 
 موثقة من الجھة المتعاقد معھا المكلف.



- أي رشاوى أو مبالغ مشابھة والتي یعد ارتكابھا عمالً جنائیاً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لوتم 5
 دفعھا بالخارج.

 – المبالغ المدفوعة للمراكز الرئیسیة بالخارج من قبل الفروع العاملة بالمملكة والمملوكة لھا 6
 بالكامل مقابل ما یلي:

 أ- إتاوة أو ریع أوعمولة

 ب- عوائد القروض(الفوائد ) أو أي رسوم مالیة أخرى

 ج- مصاریف إداریة وعمومیة غیر مباشرة تم تحدیدھا بأسلوب التوزیع على أساس التقدیري.

 – قیمة المواد الموردة أوقیمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة بالمكلف الزائدة عن 7
 ...األسعار المستخدمة بین أطراف مستقلة


