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، ص ص ١٩٦٨ ،القـاهرة ،٢،ج) أصول المراجعة(متولي محمد الجمل ومحمد السید الجزار ) ١(

٤٨-٤٦.   
 ، مكتبــــــــة النهــــــــضة ١، ط)ضــــــــریبة األربــــــــاح التجاریــــــــة والــــــــصناعیة(حــــــــسین خــــــــالف . د)٢(

   .٤٤٠، ص١٩٥٩المصریة،القاهرة ،
، ضـرائب الحكومـة المركزیـة المباشـرة، مطبعـة )التشریع الضریبي المصري(عاطف صدقي .د) ٣(

   .٢٩٧-٢٩٦،ص ص١٩٦٨دار النهضة العربیة ، القاهرة، 
، القـــاهرة، دار المعـــارف بمـــصر، )فـــي تـــشریع الـــضرائبالوســـیط (محمـــود ریـــاض عطیـــة .د) ٤(

   .٤٥٩،   ص١٩٩٥
   .٣١٢، ص١٩٨١، ١، ط)أصول محاسبة الشركات في األردن(فواز الزغبي ) ٥(
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  المطلب الثاني
  تعریف المخصصات
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، أطروحــة دكتــوراه، )نظریــة التكــالیف فــي التــشریع الــضریبي العراقــي(مــدحت عبــاس أمــین .د) ١(

   .٥١٨ ص١٩٨٠جامعة عین شمس، القاهرة، 
، مطبعــة الثبــات، )التكــالیف فــي ضــریبة األربــاح التجاریــة والــصناعیة(لحمیــد الرفــاعي عبـد ا.د) ٢(

   .٨٤٥، ص ١٩٧٢دمشق، 
   .٣١٢فواز الزغبي، مصدر سابق، ص ) ٣(
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، أطروحـة دكتــوراه )تكـالیف الـدخل فـي التـشریع الـضریبي األردنـي(سـالم محمـد سـلمان المفلـح ) ١(

عبـد الحمیـد الرفــاعي،  .، ؛د٣٠١، ص ١٩٩٠مقدمـه إلـى جامعـة عـین شـمس، كلیـة الحقـوق، 
   .٨٥١مصدر سابق، ص 
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(1) Williams, R.G, (Comprehensive  Aspect OF Taxation) Cassell and Company, 

LTD.29th Editionk (1964 , P81. 
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(1) Spicer and Peglers(( In come Tax and Profits Tax )) (24thed H.F.L. Puplisher L.T.D. 

London 1981)( pp141-142. 
(2) Code general des impots-P.7. 

  . وما بعدها ٣٠٢سالم محمد سلمان المفلح، مصدر سابق، ص ) ٣(
   .٣٠٣في المصدر نفسه، ص : مشار إلیه ) ٤(
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  ٣٠٤-٣٠٣المفلح، مصدر سابق، ص ص: مشار إلى هذا الحكم في ) ١(
  ٣٠٤المصدر نفسه، ص : مشار إلیه في) ٢(
  ٣٠٤المفلح، مصدر سابق، ص :  هذا الحكم فيمشار إلى) ٣(
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انخفـاض قیمـة األصـول الثابتـة غیـر القابلـة : منها مخصـصات النخفـاض القیمـة وقـسمها إلـى) ١(

أمـــا المخصـــصات عـــن . لالســـتهالك والمخصـــصات عـــن انخفـــاض قیمـــة المخـــزون الـــسلعي
ــــ ت المخصـــصات عـــن تعویـــضات الفـــصل ومخصـــصات مكافـــآ: الخـــسائر  واألعبـــاء فتمثـــل ب

المـــــوظفین ومخصـــــصات اإلجـــــازات بـــــأجر ومخصـــــصات معاشـــــات التقاعـــــد ومخصـــــصات 
ــــــضرائب ومخصــــــصات المخــــــاطر ــــــشمل. ال ــــــضریبي فت : أمــــــا المخصــــــصات ذات الطــــــابع ال

المخصـــصات الرتفـــاع األســـعار ومخـــصص لتذبـــذب األســـعار ومخصـــصات خاصـــة بـــبعض 
  . وما بعدها٣٠٧المفلح، مصدر سابق، ص : انظر. الحرف
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 لـسنة ١٨٧ والمعـدل بالقـانون رقـم ١٩٨١ لـسنة ١٥٧من المادة رقم ) ٦(ته الفقرة وهذا ما أكد) ١(

  . الملغي١٩٩٣
، دار النهـــضة العربیـــة، )الـــضریبة علـــى األربـــاح التجاریـــة والـــصناعیة(عبـــد القـــادر حلمـــي .د) ٢(

  ١٠٩، ص ١٩٧٩القاهرة ،
   ٤٤٦بق،ص مصدر سا). األرباح التجاریة(حسین خالف . مشار إلى هذا الحكم في د) ٣(
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 ومـا بعـدها ٣٦٩، ص ١٩٦١، )المبـادئ القانونیـة(كمـال الجـرف : مشار إلـى هـذا الحكـم فـي) ١(

   .١٩٥٨ سنة ١٩٥٥١القضیة رقم 
   .١٩٤٨ سنة ٥٧١ قضیة ١٩٣ مبدأ ٢٣،ص١٩٥٢، ٦ج)المبادئ القانونیة(كمال الجرف ) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٤()٢٠٠٧======= (  

  ٢٣٤

 























 

 







                                                        
   .٣٣١مشار إلیة في المفلح، مصدر سابق، ص ) ٣(
علـــى الموقـــع :  مـــشار إلیـــة٢٠٠٥ لـــسنة ٩١مـــن القـــانون رقـــم ) ٢٤( المـــادة مـــن) ١(الفقـــرة ) ٢(

   .  WWW. in come tax . gov . egاإللكتروني 
  .من القانون نفسه ) ٥٢(من المادة ) ب-أ/٢(الفقرة ) ٣(
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حتیــــاطي بأنـــه ال یجــــوز إجـــراء تنـــزیالت المبــــالغ المخصـــصة لال) ١١(حیـــث نـــصت المــــادة ) ١(

القانوني أو النظامي أو أي احتیاطیـات أخـرى باسـتثناء احتیـاطي التـأمین وفـق التعلیمـات التـي 
  .یصدرها المدیر 

 المعـدل بالقـانون ١٩٨٥لـسنة ) ٥٧(مـن قـانون الـضریبة رقـم ) ١١(من المـادة ) و( انظر الفقرة -
   .١٩٩٥لسنة ) ١٤(رقم 

   .٣٣٦مشار إلیه في المفلح، مصدر سابق، ص ) ٢(
  .مشار إلیه في المصدر نفسه، الصفحة نفسها ) ٣(
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  المطلب الثاني
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 ، ص ١٩٩٦، مكتبـة الجیـل الجدیـد، صنعــاء ، )المحاسـبة الـضریبة( محمد علـي الزبیـدي .د) ١(

٣٤٤.   
 وقـرار لجنـة التـدقیق الـصادر فـي ١٩٥٩ لسنة ٩٥المادة الثامنة من قانون ضریبة الدخل رقم ) ٢(

٢٩/٢/١٩٧٦.   
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 وقـرار لجنـة التـدقیق الـصادر فـي ١٩٥٩ لـسنة ٩٥قانون ضریبة لـدخل رقـم المادة الثامنة من ) ١(

٢٩/٢/١٩٧٦.   
مما تجدر اإلشارة به هو البد من التمیـز بـین مخـصص الـدیون المعدومـة ومخـصص الـدیون ) *(

المـشكوك فــي تحـصیلها، فــاألول تقابلـه خــسارة محققـة غیــر معلومـة المقــدار أمـا الثــاني فتقابلــه 
علومـة المقـدار ویمكـن النظـر إلـى مقابـل الـدیون المـشكوك فـي تحـصیلها خسارة مرجحه غیر م

علـى أنــه مقابــل خـسارة فعلیــة وحقیقیــة لحقـت بالمنــشأة نتیجــة تعـذر أو امتنــاع بعــض المــدینین 
 النفقـات فــي ضـریبة الـدخل فــي –التنـزیالت (مـدحت عبـاس أمــین .د: انظــر.عـن سـداد دیـونهم
   .١٩٩، بت، ص ، بم)دراسة مقارنة/ التشریع العراقي 

 وقــرار محكمــة التمییــز ١١/٧/١٩٦٨والمؤرخــه فــي٢٩/٢٠٧٧٧الالئحــة التمییــز یــه  المرقمــة ) ٢(
   .٢٨/٢/١٩٦٨ بتاریخ ٩٦٢ –ضریبة -٢٤

   .٧/٦/١٩٧٣ بتاریخ ٣٨٤قرار لجنة التدقیق الثالثة لمدینة بغداد رقم ) ٣(
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   .٢/٧/١٩٧٢ بتاریخ ١٥٩قرار لجنة التدقیق األعلى لمدینة بغداد رقم ) ١(
   .٧/٢/١٩٧٣ بتاریخ ٥٩قرار لجنة التدقیق الرابعة لمدینة بغداد رقم ) ٢(
، ص ١٩٧٤، مطبعـــة الزمـــان، بغـــــــداد، )ضـــریبة الـــدخل(صـــادق محمـــد حـــسین الحـــسني .د) ٣(

   .٢٠١-٢٠٠ص
  . المعدل ١٩٩٨لسنة )٢٠(قانون االستثمار الصناعي الخاص والمختلط رقم ) ٤(
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كـل مـشروع غرضــه األسـاس إنتـاج ســلعه لالسـتهالك النهــائي أو (ناعي یقـصد بالمـشروع الــص) ١(

إنتاج سلعه رأسمالیة أو وسیطه بمـا فـي ذلـك البرامجیـات، ویـتم  ذلـك عـن طریـق التحویـل فـي 
) ٢٠(مــن القــانون رقــم ) ٥(المــادة : انظــر) الـشكل أو التركیــب علــى أن یــدار العمــل بقــوة آلیـة

  . المعدل ١٩٩٨لسنة 
سـیع ألغـراض هـذا القـانون إضـافة عـدد مـن المكـائن والمعـدات واألراضـي واألبنیـة یقصد بالتو) *(

أمــا التطــویر فهــو أن تــستبدل بمكــائن المــشروع . الالزمــة لهــا لزیــادة الطاقــة اإلنتاجیــة للمــشروع
ًكــال أو جــزءا بــأخرى متطــورة أو أجــراء تطــویر علــى األجهــزة والمعــدات القائمــة فــي المــشروع  ً

جهزة مع األراضي واألبنیة الالزمة لها بغیة رفع الكفاءة اإلنتاجیة للعـاملین إلضافة مكائن أو أ
أو تحـــسین وتطـــویر نوعیـــة المنتوجـــات أو إضـــافة أو تحـــسین المنـــشآت المدنیـــة ذات العالقـــة 
باإلنتـــاج مـــع مالحظـــة أن مكـــائن التوســـع والتطـــویر واألراضـــي واألبنیـــة الالزمـــة باإلعفـــاءات 

  .سنوات من تاریخ المباشرة باإلنتاج الفعلي ) ٥(ذا القانون لمدة واالمتیازات الواردة في ه
 فــي ٥٧٥/س٥٧التعلیمــات الــصادرة عــن الهیئــة العامــة للــضرائب، القــسم اإلداري العــدد :  راجــع-

٢٥/٢/١٩٩٩.   
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