
 ( 13القاعدة المحاسبية رقم ) 
 المحاسبة عن ضريبة الدخل

 
عا اعرر    7/5/2001أقر  جلسررل عاجيررالل  عاجةاورلرق بعا قالرررق للسوررة  عاجيي ر   لةررا     

 عاجةاولرق عاةاارق بشان عاجةاوبق عن ض  بق عا خل .
 األهداف والنطاق 

عاجةاورلرق اضرر  بق عا اعرر   ىارح ةة لر  عابعرراي عاضر  لا ببارج عاجياالررق  ةهر   ذر   -1
عاررر خل ل عاوررر ع  أب عدورررة  ع  ع بهر ررررق ع ضرررها ارررا عالرايرررا  عاجااررررق بع اارررا  عرررن 

 ع ل عيع  عاجةيس ق لها .
ةطلق ذ   عا اع   اا عاجةاوربق عرن ضر  بق عار خل لر خل ارا يطاقهرا ضر ع   عار خل  -2

 عاجةسرق بعألليلرق عاج  بضق عسح عا خل ل عا بح ع عاخاضع اسض  بق .
أةهام ذ   عا اعر   عسرح عاشر ها  عاجوراذجق ل عاجخةسطرق بعاخاارق ع بعاشر ها   ةو ي  -3

عاجة ب   بعاش ها  بعاجشا  ع عألخ ى عاةا ةيةج  لراياةها ل عا ربع م ع عاجااررق ألار ع  
 ةة ل  عابعاي عاض  لا .

 تعريـف 
 -ةوةخ م عاجاطسةا  عاةاارق اا اطا  عاجيايا عاجة    أ يا  :  -4

:  ذررب عارر بح أب عاخورررا   عررن عا ةرر   عاةررا رقه ذررا لررران ل قا جرررق ع  الــدخل المحاســب 
عارررر خل قلررررل طرررر   جارررر ب  ضرررر  بق عارررر خل أب ىضررررااق عارررربا  

 عاض  لا .
: ذب اااا عا بح أب عاخوا   اس ة   عاةا ةةة   با ا اس بعيلن  الدخل الخاضع للضريبة

بعا بععرررر  عااررررا    عررررن عاوررررسطق عاجاارررررق بعاةررررا بجبللهررررا ةةةرررر   
 بق عا خل عاجوةة ق أب عا السق االوة  ع  .ض  

ـــورر الضـــريب  : ذرررب ىلجرررااا عاجلسرررم عاررر ي لرررةم ععةجرررا   ارررا ةة لررر   المصـــروف او ال
 اااا  بح عب خوا   عا ة   بعاجةيسق بااض  بق عالا  ق .



: ذب جلسم ض  بق عار خل عاجورةة ق أب عا السرق االورة  ع  عرن ل ضريبة الدخل الجارية 
   ع اس ة   عالا  ق .عا بح أب عاخوا  

: ذرا عا  بقرا  لرلن عار خل عاخاضرع اسضر  بق بعار خل عاجةاورلا الفروقات الضـريبية 
 -بذا ىجا أن ةكبن :

ــة ــات متقت بذررا عاةررا ةيشررة يةللررق دخررةال  عا ةرر   عاةررا -: رروق
ةررررر خل الهرررررا بيررررر  جبررررراام عب ليرررررب  ع لررررر ع ع  
بعاجا باا  اا عا خل عاضر  لا   عرن عا ةر   

الهرا ةسرا عاجبراام بعاليرب  ارا عار خل عاةا ة خل 
عاجةاورررررررلا أب عايهرررررررل بةيشرررررررة ارررررررا اةررررررر   جرررررررا 

 بةييهل آثا ذا اا اة   أب اة ع  دة ق . 
بذررا عاةررا ةيشررا خررال  عا ةرر   عالا  ررق لررلن -:او رروقــات دايميــة 

عا خل عاخاضع اسض  بق بعار خل عاجةاورلا بد 
ةرررييهل ارررا اةررر ع  دة رررق بجرررن أجثسةهرررا جبررراام 

اةا د ةورجح عأليقجرق عاضر  لرق ارا عاةل عا  ع
ةخ رضررررها جررررن عارررر خل عاخاضررررع اسضرررر  بق اررررا 

 عابق  عا ي خ ض  جن عا خل عاجةاولا . 
لرررةم عةةوررررا  عاضرررر  بق عاجوررررةة ق عسررررح عاررر خل طب ررررا اس رررربعيلن بعا بععرررر  عاةررررا ةضرررريها  -5

عاوررسطق عاجاارررق بععةبا ذررا هجارر ب  رةجررل لهررا لررران ل قا جررق ع عارر خل اسباررب  ىاررح 
 ااااا اسبة ع  عدقةاا رق .عا بح ع

 الخـسارة
ةللرررل عاةشررر  يا  عاضررر  لرق   عورررة  ع  عاخورررا   عاجااررررق عاجررر ب   ارررا عاوررريبع  عاوررراب ق   -6

اةخ رضرررها جرررن عاررر خل عاخاضرررع اسضررر  بق ببااةرررااا ةخ رررر  أب ىا ررراي عاضررر  بق عاةرررا 
وررب  وررة اع اررا عا ةرر   عاةاارررق أب عاةررا وررة اع اررا عاجوررة لل باسررر  ارران ذرر   عاخوررا   

 ةؤ ي عاح ةبال  اا عاض  بق خال  عا ة   عاةاارق أب اة ع  قا جق . 



ىن ةة لرررق عاررربا  عاضررر  لا ارررا عاجورررة لل يةللرررق عاخورررا   عاجررر ب   لةبقرررج عسرررح بلرررب   -7
أ بررا  ةخضررع اسضرر  بق اررا عاجوررة لل بعسررح جارر   ذرر   عأل بررا  بعا ةرر   عالجيرررق عاةررا 

 عاض  بق . روجح عاةش  ع باوةخ عم ذ   عاخوا   اا ةخ ر 
عيررر  ةة لرررق باررر  ضررر  لا يةللرررق ج اارررق ةسرررا عاخورررا   اررران ذررر ع عاررربا  لررر خل ضرررجن  -8

اررااا  بررح عا ةرر   عاةررا لةة ررق الرررها ذرر ع عارربا  بر اررح عيرر  بريرر   اررا عالرايررا  ل 
 عا بع م ع عاجاارق . بهجا جبضح اا عاجسةق .

 اإلرصــــاح
 ا ة   عالا  ق . ري   جا ب  عاض  بق ضجن عاجا باا  اا لران عا خل عن ع -9

للرر  أن ةررةم جةاورربق عاضرر ع   عررن عارر خل عاخررا  بررااليب  عاةررا ة لرر  عسررح أب ىاررح   -10
 ة بق عاجواذجلن ل ع  عاط   ق عاةا ةياجل لها ةسا عاليب  جع ع ااا  عيها .

للررر  أن ةقهررر  أ اررر   عاضررر  بق عاجؤلسرررق ارررا عاجللعيررررق عا جرررق بارررب   جي ارررسق عرررن   -11
 ة بق عاجواذجلن .

  عاضرر  لا عايرراة  جررن عوررةخ عم عاخوررا   اررا لررران ل قا جررق ع عارر خل عررن ريرر   عارربا -12
 عا ة   عالا  ق .

للرر  ع ااررا  عررن قرجررق عاخوررا   عاجةب رررق عاةررا رجهررن عدوررة ا   جيهررا اةة لررق باررر    -13
 ض  لا اا عاجوة لل .

ةقهرر  جاررا  ج عاضرر  بق عسررح عارر خل عايررالم جررن عايشرراطا  عدعةرا رررق هليرر  جوررة ل   -14
ا ةةيسق باا خل عن لي  ال  عا ي ب ةم ع ااا  عرن جلسرم عاضر  بق ارا عن ةسا عاة

 ذ   عاةااق .
 . 31/12/2002ةطلق ذ   عا اع   ععةبا ع جن عاويق عاجاارق عاجيةهرق اا   -15

 
 
 
 
 
 



 
 ( 1الملحق رقم  ) 

 
 ىن ذ ع عاجسةق اسةبضرح بارل لليع جن عا اع   

 

 ية ر  كشف االحتساب الضريب  للسنة المالية المنته
  x x x       اااا عا بح

 با ا اس بعيلن عاجةسرق ع ع ايع ةيل  : 
 x x   ةضا  ل ةيل  ع عا  بقا  للن عا خسلن 

 500000     اااا عا بح قلل عاض  بق
 200000   ةيل  : عاخوا   عاج ب   باق عا ايبن 

  300000 ض  بق  خل عاويق عاةاارق قلل ةيل ل عاخوا   عاج ب  
 500000 x 25%  125000  

   ايىطليل  : با  ض  لا يةللق 
   خوا   ج ب   

200000 x 25%  50000  
 ع 75000ل       اااا جلسم عاض  بق

 
 225000     اااا عا بح بي  عاض  بق

 

 
 

 


