
 
 5002عن عام  حساب األرباح والخسائر

 أتعاب محاسبة 00111 مرتبات 01111

 أتعاب تدقيق 00111 إيجار 0111

 أتعاب دراسات جدوى 00111 م ضيافة 0111

   نور ومياة 0111

   ديون معدومة 0111

   خسارة استبدال حاسوب 0111

   م هاتف 011

   شكوك فيهامخصص ديون م 011

   لوزارة التعليم تبرعات 0111

   نفقات تدريب 0111

   صافي الربح 0011

    

 مجموع 00111  

$ استبدل بجهاز جديد بيع تكمفتة 000$ ومجمع االستهالك 0000تكمفة جهاز الحاسوب 
  000ر البيع ع$ بمغ س0000

 % من مصروف الهاتف والديون المعدومة نتيجة المطالبة وعدم00تعترف دائرة الضريبة ب 
 أبناء أحدهم بالجامعة 2المنشأة فردية يمتمكها السيد جمال متزوج يعول  التسديد

 5002حساب األرباح والخسائر المعدل عن عام 
 أتعاب محاسبة 00111 مرتبات 01111

 أتعاب تدقيق 00111 إيجار 0111

 أتعاب دراسات جدوى 00111 م ضيافة 1

   نور ومياة 0111

   %(0×00111معدومة)ديون  0011

   خسارة استبدال حاسوب 011

   م هاتف 001

   مخصص ديون مشكوك فيها 1

   تبرعات لوزارة التعليم 1

   %(0×00111نفقات تدريب ) 001

   صافي الربح 00001

    

 مجموع 00111 صافي الربح 011111

 الربح قبل الضيافة والتبرعات 0010    
 %  أو مبمغ التبرع أيهما أقل50( يطرح التبرعات 0526)     
 % أيهما أقل0×  00510يطرح مصاريف الضيافة   (302)      

 صافي الدخل  56012          
 (5200+  6000+  200+  0000يطرح أإلعفاءات ) 

 صافي الدخل الخاضع لمضريبة 06012           
 % (05×  6012% +  2×  00000الضريبة السنوية  )  0523800    



 
 

 أمثمة تطبيقية )البنود مثار الخالف مع الضريبة( 
 00/05/5000فيما يمي حساب األرباح والخسائر إلحدى الشركات في  -0

 حـ/ األرباح والخسائر
 إجمالي الدخل 000000 رواتب وأجور    00000
  استمالك آالت    00000
  حممة دعائية     3000
  ديون معدومة     0000

  صافي دخل   62000
000000 000000 

  -ومن خالل فحص السجالت تبين ما يمي:
 لمدير التسويق8  5001$ دفعت مقدًما عن العام 0000أن ضمن بند الرواتب واألجور  08
وقيمتهـــــا  0/1/30أن اســـــتهالك اوالت هـــــو متعمـــــق بـــــاوالت الموجـــــودة لـــــدى الشـــــركة منـــــ   58

 % سنوًيا8 00دوالر تستهمك بواقع  000000

$ تم االتفاق عمى توزيعها 02000بحممة ترويجية كمفت  5006قامت الشركة في بداية عام  08
 سنوات8  2عمى 

واعتمـــدت  5000$ ســـبق إعـــدامها فـــي العـــام 2000هنـــاك ديـــون محصـــمة )مســـتردة( قيمتهـــا  68
 كنفقات8 

المطموب: إجراء التعديالت وتقدير قيمة الضريبة المستحقة عمى الشركة المذككورة فذي الحذا ت 
  -التالية:

 دته8 أبناء باإلضافة لوال 0الشركة منشأة فردية يممكها السيد محمد سعيد وهو متزوج ويعول  - أ
الشركة منشأة تضامن يممكها السيدان/ محمد سعيد وخالد حسن ويتقاسـمان األربـاح مناصـفة   - ب

 عمًما بأن السيد خالد متزوج ويعول والديه 8 

 الشركة مساهمة عامة   - ج
 
 
 
 



 الحل: يتم أوً  إجراء التعديالت الالزمة بإحدى طريقتين: 
 األولى: عمل التعديالت عمى الدخل    

 00444 الدخل قبل التعديالتصافي 

  + بنود ال تعد من التكاليف بنود لم  تدرج ضمن اإليرادات

 0444     + الرواتب واألجور 

 0444 +  ديون مستردة   
 0444  + استهالك آالت 

 0444 + حممة دعائية
 $00444 صافي الدخل بعد التعديل  

 إعادة تصوير حذ/ األرباح والخسائر -الثانية:
 حذ/ األرباح والخسائر

 إجمالي الدخل 000000 رواتب وأجور   51000
 ديون مستردة    2000 استهالك آالت     2000
  حممة دعائية     0000
  ديون معدومة     0000

  صافي دخل   01000
002000 002000 

  -ثانًيا: حساب الضريبة المستحقة:
 بفرض أن الشركة فردية  -أ

 $ 01000              صافي الدخل  
 $ 0000    إعفاء مقيم  - 
  $ 5200   إعفاءات عائمية  - 
 $ 2200              مجموع اإلعفاءات   
 $ 00200                  الدخل الخاضع لمضريبة  

 $  200% = 2  × 00000الضريبة المستحقة = 
   0000 × 05   = %150    $ 
   62200 × 00 = %1520 $ 
 $ 0044ضريبة المستحقة =   ال
 



 
  -بفرض أن الشركة شركة تضامن: -ب

 $ 01000صافي الدخل بعد التعديل 
 % 20حصة الشريك خالد حسن  % 20حصة الشريك محمد سعيد               
 $ 00200    $ 00200  صافي الدخل 

 $0000    $ 0000  إعفاء مقيم  -
 $ 0200    $ 5200  إعفاء عائمي   -

 $    53000$                             52000الدخل لمضريبة              
 الضريبة المستحقة  :

00000×2=%200$ 

0004$ 

00000×2=%200$ 

  0044$ 0000×05=%150$ 0000×05=%150$ 

05000×00=%0350$ 00000×00=%5020$ 
  X 50 = %54404$ 00444الضريبة المستحقة = -ج( بفرض أن الشركة مساهمة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فٌما ٌلً قائمة الدخل الخاصة بإحدى شركات التؤمٌن
  

 صافً ربح تؤمٌنات السٌارات
2000000   

 صافً ربح تؤمٌنات البحري
350000   

 صافً ربح تؤمٌنات الحرٌق
500000   

 صافً ربح تؤمٌنات التؤمٌنات العامة
2400000   

 أرباح التؤمٌناتمجموع 
  5250000 

 ٌطرح
    

 فروق عمالت مدٌنة
-500000   

 أرباح أسهم
1500000   

 مجموع أرباح األسهم وفروق العملة
  1000000 

 مجموع األرباح
  6250000 

 ٌطرح المصروفات
    

   200000 مخصص هبوط أسهم

   100000 مخصص دٌون مشكوك فٌها

   300000 رواتب وأجور

   100000 إٌجارات

   20000 قرطاسٌة

   10000 برٌد وهاتف و محروقات

   10000 إعالنات

   5000 مصارٌف متنوعة

 750000- 5000 مكافآت

 5500000   صافً األرباح المعلنة 

 
 

   
    

 



 

 

 

 هالحظاث 

% لن ٌقخطع عنها ضزٌبت 02هنها  0022222حصت هعٍذي الخأهٍن لهذا العام 

 دخل 

 02222ضون الوزحباث و األجىر ضزٌبت قٍوت هضافت  هن

 

 02222 الوطلىب ححذٌذ الذخل الخاضع للضزٌبت

 األرباح المعلنة
  5500000 

 ٌضاف
    

 مخصص هبوط أسهم
200000   

 مخصص دٌون مشكوك فٌها
100000   

 ضرٌبة قٌمة مضافة على الرواتب وأجور
70000   

 %02×0022222ضرٌبة  حصة معٌدي التؤمٌن لم ٌقتطع عنها
750000   

 مجموع اإلضافات
  1120000 

 الدخل الخاضع لغاٌات الضرٌبة ض ق م
  6620000 

  141.0/0002222ضرٌبة قٌمة مضافة على األرباح
4×1.0% -838341   

 ضرٌبة القٌمة على الرواتب
-70000   

 مجموع القٌمة المضافة
  -908341 

   الخاضع لضرٌبة الدخل  الدخل
5711659 

   ضرٌبة الدخل 
-856749 

   صافً الربح بعد الضرٌبة
4854910 

 

 هالحظاث على شزكاث الخأهٍن بصىرة عاهت

% هن 02أحخٍاطً األخطار السارٌت ألعوال الخأهٍن الوخخلفت ٌعخزف بها فً حذود 

 قٍوت عقىد الخأهٍن الخً ال سالج سارٌت بخارٌخ نهاٌت السنت الوالٍت

% هن الذخل 02احخٍاطً ادعاءاث ححج الخسىٌت بحٍث ال حشٌذ عن ٌجزي إعخواد 

الصافً  بعذ األخذ بعٍن االعخبار ها حخحولت شزكاث إعادة الخأهٍن هن هذه 

 اإلدعاءاث
 


