
 (       د. ايام ياسين9/ محاضخة)السحاسبة الزخيبيةجامعة السشارة/كمية إدارة األعسال     مقخر 
 

1 
 

 حل التسرين بالسحاضرة الدابقة:
 

 الربح السحاسبي السررح به 950000

 يزاف إليه 

 ضخيبة ريع العقارات )نفقة تختبط بايخاد خاضع لزخيبة نهعية أخخى( 5000 

 24من القانهن  5الدشهية السادة )مبجأ  2010فاتهرة كيخباء عن عام  12500 
 (2003لعام 

= 10/12×  12000الديادة بقدط التأمين ) ما يخص العام = 2000 
10000) 

يدسح بتشديل االختالسات ألن الذخكة لم تسشح تعهيض مدؤولية ألمين  ــــــــــــــــــــــــــ 
 الرشجوق 

ربح استبجال الديارة ) صافي الكيسة الجفتخية لمديارة السدتبجلة =  1500 
]180000 – (180000×10×%41/12)[ =118500             

 ل.س 1500= 118500-120000ربح استبجال الديارة= 

يجب  3100=  5000 – 8100الديادة بفائجة البيع بالتقديط)  3100 
 إضافتيا(

 العسالءتعهيزات قزية مع  6000 

 دين معجوم محرل وغيخ مدجل  4000 

 ديهن معجومة غيخ معتخف فييا  2000 

 حدم مكتدب غيخ معتخف بو 1500 

 -تزاف مؤقتا   –تبخعات مهثقة  20000 

بدبب  8400% = 80×  10500) 2005خدائخ مجورة من عام  8400 
 مخور خسذ سشهات عمييا (

 ضخيبيا (اىتالك مباني ) غيخ مقبهل  10000 
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)تهزيع لمخبح وليدت عبئا  2010ضخيبة دخل أرباح حكيكية عن عام  25000 101000
 عميو(

 يشزل مشه 

فهائج الدشجات /خاضعة لزخيبة نهعية أخخى ىي ض ريع. رؤوس  18000 
 األمهال الستجاولة

ل.س يجب  12000=  10/12%× 6×  240000فائجة القخض )   12000 
 تشديميا ألنو يسهل نذاط الذخكة

اىتالك الديارة التي تم استبجاليا كهنو لم يحتدب اىتالك ليا  12000 
(180000 ×10 × %8/12 =12000) 

اىتالك اآللة التي تم استبجاليا بالديارة كهنو لم يحتدب اىتالك ليا  4000 (46000)
(120000 ×10 × %4/12 =4000) 

 الدخل الزريبي 1005000

إذا التبخعات أقل من  30150% = 3× 1005000الحج األقرى لمتبخعات  (20000)
 الحج األدنى فيجب تشديميا بالكامل

 الربح الزريبي الرافي  985000

 % من أسهسها لالكتتاب العام :50الذركة مداهسة وطرحت أكثر من 

 % بجون رسم إدارة محمية                                                                  14تخزع لشدبة مقطهعة  .1

من  3ال تدتفيج الذخكة من التخفيض عن السجن الرشاعية وال عن عجد العسال) ال تدخي أحكام السادة  .2
تطخح أسيسيا لالكتتاب العام بشدبة ال تقل عمى الذخكات السداىسة التي  2006لعام  51السخسهم التذخيعي 

 % من أسيسيا(              50عن 

حديخان من كل سشة لمذخكات السداىسة( وبالتالي ال  30قجم السكمف بيانو ضسن السيمة القانهنية ) لغاية  .3
 يخزع ألي غخامة

 ل.س     137900% = 14×  985000مبمغ الزريبة:   .4
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                          151690% إعادة إعسار( =10×  137900)+  137900مجسوع الزريبة =  .5

 

 الزرائب عمى السشذآت الدياحية:

تذجيعا  لمدياحة لسختمف الجرجات ، اعتسج السذخع الزخيبي الدهري عمى الزخيبة الشدبية من جية وعمى رقم 
سبيت الدياحية من السدتهى األعسال لتمك السشذآت من جية أخخى، إذ أخزع الفشادق والسطاعم ومشذآت ال

الجولي ومن الجرجات السستازة واألولى والثانية وما يتبع ليا من مطاعم وشالييات وكازيشهىات، والسالىي من 
 % من رقم أعساليا اإلجسالي، ولزخيبة األجهر2.5جسيع الجرجات لزخيبة الجخل عمى األرباح الحكيكية بهاقع 

ي، حيث تدتهفى ضخيبة الجخل وضخيبة الخواتب واألجهر بشدبة محجدة من % من رقم أعساليا اإلجسال0.5بهاقع 
رقم األعسال اإلجسالي، ولتشفيح ماسبق يجب عمى مدتثسخي السشذآت الدياحية السحكهرة أعاله تقجيم بيان شيخي 

لية مشذآتيم إلى الجوائخ السالية خالل العذخة أيام األولى من الذيخ التالي يبين فيو رقم العسل اإلجسالي لفعا
وعمييم تدجيج الزخيبة فهر تقجيم البيان، وعمى أن يخفق البيان السحكهر بالبيان الخاص بخسم اإلنفاق 

 االستيالكي.

 مثال:

ل.س عن  5000000بمغت قيسة خجمات السبيت والطعام السقجمة من قبل فشجق من الجرجة األولى في الالذقية 
 :تحجيج السبالغ الزخيبية الستختبة عمى الفشجق. لسطموبا. 2015الفتخة شيخ كانهن األول من عام 

 الحل:

 125000% = 2.5×  5000000مبمغ ضخيبة الجخل = 

 25000% = 0.5×  5000000اتب واألجهر = ضخيبة الخو 

 25000% = 20×  125000=  + رسم اعادة اعساررسم إدارة محمية

 :الزرائب عمى أعسال التعهدات والسقاوالت وتوريد الخدمات

األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الحين يسارسهن أعسال التعيجات أو السقاوالت أو تهريج الخجمات تم إخزاع 
لجسيع القطاعات العام والسذتخك والتعاوني والخاص لزخيبة الجخل عمى األرباح الحكيكية عمى أن تقتطع 
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يا تمك التهريجات أو الخجمات بسعجل ندبي وفق بطخيقة الحجد عشج السشبع من قبل الذخكة أو السشذأة التي ُتقجم ل
 اآلتي:

 % لقاء ضخيبة الجخل عمى األرباح من قيسة مجسهع األعسال عشج تقجيم السهاد الغحائية واألعالف 1 -
 % لقاء ضخيبة دخل من قيسة مجسهع األعسال عشج تقجيم السهاد األخخى 2 -
% لقاء ضخيبة دخل عمى األرباح من قيسة مجسهع األعسال اإلنذائية واإلكداء وأعسال تقجيم السهاد 3 -

 % لقاء ضخيبة  دخل عمى الخواتب واألجهر 1و ، والخجمات
% % لقاء ضخيبة الجخل عمى األرباح من قيسة مجسهع أعسال الخجمات السقجمة لمذخكات الشفطية، و 7 -

 الخواتب واألجهر% لقاء ضخيبة الجخل عمى 3
% لقاء 2% % لقاء ضخيبة الجخل عمى األرباح من قيسة مجسهع األعسال والخجمات األخخى، و5 -

 ضخيبة الجخل عمى الخواتب واألجهر

ال تخزع الزخيبة السفخوضة عمى الستعيجين والسقاولين ومقجمي الخجمات ألية إضافات بسا فييا رسم اإلدارة 
 السحمية

عة خالل الخسدة عذخ يهما  األولى من ونية بتهريج مبالغ الزخيبة السقتطوالسذتخكة والتعاتطالب الجيات العامة 
 الذيخ الحي يمي شيخ تأدية السبمغ أو االقتطاع.

لالقتطاع تفخض غخامة عمى وفي حال عجم تهريجىا خالل السيمة القانهنية السحجدة وحتى نياية العام األول 
% بسجخد انقزاء الدشة األولى، وتربح في حال دخهل عام 20، لتربح % من مبمغ الزخيبة10هاقع الجية ب

 % وىه الحج األقرى ليحه الغخامة.30تالي 

 مثال:

دفع السبمغ  تمل.س وقج  15000000بمغت قيسة الخجمات السقجمة من قبل فخاس لمذخكة الدهرية لمشفط 
، ثم  2016/ 25/11الزخيبة بتاريخ ،  وعمى افتخاض أن الذخكة حهلت 2016/ 25/10الرافي في تاريخ 

وما ىه السبمغ الرافي السدتحق  . السطمهب: تحجيج مبمغ ضخيبة الجخل عمى ىحه الذخكة1/4/2017بتاريخ 
 لفخاس وفق الحالتين.

 الحل:

 1050000% = 7×  15000000دخل عمى األرباح = ةضخيب
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 450000% = 3×  15000000ضخيبة الجخل عمى األجهر = 

 13500000( = 450000+ 1050000)– 15000000ستعيج فخاس = السدتحق لم

 2016/ 15/11تاريخ انتياء السيمة القانهنية لتهريج الزخيبة لمجوائخ السالية ىه 

 وتقع عمى عاتق شخكة الشفط 150000% = 10×  1500000مبمغ الغخامة وفق التاريخ األول = )

  300000 %=20×  1500000مبمغ الغخامة وفق التاريخ الثاني= 

 تسرين:

شخيك مهصي وىي تعسل في وفخاس ، دمحم وأحسجتقجمت شخكة تهصية بديطة مؤلفة من شخيكين متزامشين 
بعج إنحارىا بذيخ،  15/7/2016بتاريخ ببيانيا الزخيبي إلى الجوائخ السالية  صشاعة األلبدة في ريف دمذق،
وقج أرفقت بيانيا  2015/ 31/12ل.س عن الفتخة السشتيية بتاريخ  450000مفرحة عن أرباح صافية قجرىا 

 بخالصة عن حداب األرباح والخدائخ كسا يمي:

 31/12/2015حـ/ أ&خ في 

 مجسل الربح 1200000 مراريف عامة 400000
 ايخادات متشهعة 100000 التبخعات 50000

   دعاية وإعالن 110000
   االىتالكات 140000
   الزخائب 150000
   صافي األرباح 450000
1300000  1300000  

 فإذا عمست مايمي:

 :تزسشت السرخوفات العامة مايمي 
، ويدكن الذخيك دمحم في جدء من 12000إيجار مبشى الذخكة عمسا  أن اإليجار الذيخي  144000 -

 السبشى  يعادل نرف مداحتو
دعهتين قزائيتين مشاصفة، إحجاىا مقامة عمى مرخوفات  50000دفعت الذخكة  1/7/2015بتاريخ   -

 أحج الدبائن لعجم سجاد الحمة الستختبة عميو والثانية تخص الذخيك السهصي شخريا .
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 عمى التهالي 3/1مرخوفات كيخباء ومياه لمذخكة مهزعة بين الذخكة والدكن  80000 -
 الباقي مرخوفات متشهعة مؤيجة بهثائق رسسية -
 كسا يمي االىتالكاتقجمت الذخكة ججوال ب: 

 القدط الدشهي  معجل االىتالك التكمفة تاريخ الذخاء األصل
 60000 %10 600000 2014/ 1/ 1 الديارات
 30000 %10 300000 2014/ 7/ 1 اآلالت

 6000 %4 150000 2014/ 7/ 1 مبشى الذخكة
 36000 %10 360000 2014/ 1/ 1 أثاث الدكن
 8000 %10 240000 2014/ 9/ 1 أثاث الذخكة

 
  لجار األيتام والباقي دفع نقجا  لقاء عسمية جخاحية لمذخيك أحسج 40000تتزسن التبخعات مبمغ 
 :تتزسن مرخوفات الجعاية واالعالن اآلتي 

 وتتهقع الذخكة االستفادة مشيا عمى سشتين 2015/ 1/9تكمفة حسمة إعالنية بجءت بتاريخ  60000 -
 %(10تكمفة لهحة اسسشتية عمييا عشهان الذخكة )عمسا  أن معجل االىتالك الدشهي القبهل  30000 -

 2/2015/ 1وقج أنذئت بتاريخ 
 شيخيا   1000الباقي مرخوف إعالن تحكيخي بهاقع  -

 :تتزسن الزخائب اآلتي 
 دفعت نقجا   2014ضخيبة األرباح الحكيكية عن عام  45000 -
 السدتحقة وغيخ السجفهعة 2010عن عام ضخيبة ريع العقارات  20000 -
 رسهم تدجيل جامعي ألبشاء الذخيك دمحم 7500 -
 رسهم جسخكية عمى السهاد السدتهردة دفعت نقجا   50000 -
 رسم الطابع عمى عقهد الذخكة السدتحقة وغيخ السجفهعة 27500 -

 :تتزسن اإليخادات الستشهعة اآلتي 
 ا كجين معجوممشي 15000ديهن محرمة سبق وأن اعتخفت ب 25000 -
 فهائج تأخيخ وغخامات عمى الدبائن 10000 -
لم تدتطع الذخكة  40000تعهيزات مقبهضة من شخكة التأمين لقاء سخقة بزاعة تكمفتيا  65000 -

 تحجيج ىهية الفاعل وقج قامت الذخكة باإلجخاءات القانهنية السطمهبة
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 150أن الشركة تستخدم علماً   المترتبة على المكلف,المطلوب: حساب الدخل الخاضع للضريبة وحساب المبالغ الضريبية 

 عامل مسجل في التأمينات االجتماعية(. 75عامالً منهم 

   


