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 :السابقةحل التمرين المعطى بالمحاضرة 

 10500% = 7  ×150000قسط التأمينات االجتماعية =  .1

                                            الراتب اإلجمالي = الراتب المقطوع + كافة التعويضات: .2
 الراتب المقطوع  150000 
 + التعويضات  
 عائليت.  5000 
 تعويض مسؤولية  5000 
 بدل إجازات  20000 

 مجموع التعويضات  30000
 الدخل اإلجمالي )غير الصافي(  180000

                  اإلعفاءات:   –حساب الدخل الخاضع للضريبة = الدخل اإلجمالي  .3
 الدخل اإلجمالي  180000

 ( اإلعفاءات -) 
 تأمينات اجتماعية 10500 

 للضريبة الدخل الخاضع   169500

 :                            فصل الدخل الخاضع لنسبة مقطوعة عن الدخل الخاضع للنسب التصاعدية .4
 الدخل الخاضع للضريبة  169500

 ( تعويضات خاضعة للنسبة مقطوعة -) 
 بدل إجازات  20000 
 % 10خاضع لنسبة  ( 20000)

 الخاضع للنسب التصاعديةالدخل  149500

                                                                            الحسميات: حساب  .5

a. مبلغ الضريبة              :                                                                        

 س                                    ل.   2000=  %10 × 20000ضريبة النسبة المقطوعة =  •

   1200% = 4×( 50000حد أدنى معفى    -80000)   : 149500ضريبة النسب التصاعدية:   •

                                                                 30000  ×  6  = %1800 
                                                                30000  ×  8 = %2400 
 6350مجموع =   %950 = 10 × 9500                                                                 

                8350=    6350+  2000مجموع الضريبة =                                •
b.  :3000% = 2 × 150000       نقابة معلمين 

c. 10500 =                 :     قسط التأمينات 

d.   :45000% = 30  × 150000قسط القرض العقاري 
 ق:                                                                                 حساب صافي االستحقا  .6

 (    + قسط القرضالحسميات)مبلغ الضريبة+ قسط التأمين+ اشتراك النقابة –صافي االستحقاق =  الراتب اإلجمالي               
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                            ل.س 113150( = 45000+ 3000+ 10500+   8350)  – 180000=                                  

 تمرين:  

تبه المقطوع  ل.س, يتقاضى شهريًا باإلضافة لرا  /180000لدوائر الحكومية راتبه المقطوع /عامل في احدى ا
/ ل.س حوافز 20000/ ل.س تعويض اختصاص, /16000طبيعة عمل, // تعويض 14000المبالغ التالية:  /

ل.س بدل اجازات غير   /24000إنتاجية شهرية, ولقد تقاضى خالل الشهر الحالي التعويضات التالية:/ 
/ ل.س تعويض عمل  15000/ ل.س بدل لباس, /8250ل.س تعويض نقل وانتقال, / /12000مستعملة, /

 تعويض لجان, فإذا علمت أن:  5000اضي, إضافي قام بها خالل الشهر الم

متزوج ولديه أربعة أوالد) الزوجة حالقة للسيدات, الولد األول فتاة تعمل ممرضة في عيادة خاصة, الثاني    .1
 ( لب جامعي, الرابع بالمرحلة الثانويةشاب في الخدمة العسكرية, الثالث طا

 يفرض على العمال االلتزام باللباس الرسمي ضمن الشركة .2

 حساب الدخل اإلجمالي , وصافي ما يتقاضاه العامل خالل الشهر الحالي.: مطلوبال

 :الحل

 12600% =  7×  180000التأمينات االجتماعية =  .1

                                            الراتب اإلجمالي = الراتب المقطوع + كافة التعويضات: .2
 الراتب المقطوع  180000

 التعويضات +  
 ت. ط. عمل  14000 
 ت. اختصاص  16000 
   حوافز إنتاجية  20000 
 بدل إجازات غير مستعملة 24000 
 تعويض نقل وانتقال 12000 
 بدل لباس 8250 
 تعويض ساعات عمل إضافي  15000 
 تعويض لجان  5000 
 لضريبة الرواتب(تعويض عائلي للزوجة)تستحق ألنها ال تتقاضى راتب خاضع  3500 
 الفتاة )تستحق كونها تعمل في عيادة خاصة وأجرها اليخضع لضريبة الرواتب( 1500 
ـــــ    عام 18الولد الثاني ال يستحق تجاوز سن  ــــ
 الولد الثالث طالب جامعي  750 
ـــــ    الرابع ال يستحق  ــــــــــ

 مجموع التعويضات  120000
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 اإلجمالي )غير الصافي( الدخل  300000

            اإلعفاءات:   –حساب الدخل الخاضع للضريبة = الدخل اإلجمالي  .3
 الدخل اإلجمالي  300000

 ( اإلعفاءات -) 
 ت. نقل وانتقال معفى   12000 
 بدل لباس كونه لباس رسمي فهو معفى  8250 
 قسط التأمينات االجتماعية  12600 
 اإلعفاءات مجموع  ( 32850)

 الخاضع للضريبة الدخل  267150

 :                   التصاعديةفصل الدخل الخاضع لنسبة مقطوعة عن الدخل الخاضع للنسب  .4

 الدخل الخاضع للضريبة  267150
 ( تعويضات خاضعة للنسبة مقطوعة-) 
 تعويض ساعات عمل إضافي   15000 
 بدل  إجازات   24000 
 ت. لجان 5000 
 حوافز انتاجية  20000 
 % 10خاضع لنسبة  ( 64000)

 الخاضع للنسب التصاعديةالدخل  203150

                                                                               الحسميات: حساب  .5

a. مبلغ الضريبة              :                                                                        

 س                                    ل.  4006=  %10 × 40006ضريبة النسبة المقطوعة =  •

 ل.س:  203150يخضع لها مبلغ   ضريبة النسب التصاعدية: •

(80000-  50000 ) ×4 = %1200 

          30000 ×  6 =   %1800 

          30000 × 8  = %2400  

        30000  × 10 = %3000 

       30000 ×  12 =  %3600 

 12441مجموع =   %441 =   14 × 3150          

               18841= 12441+   4006مجموع الضريبة =                                           

b.  :0018% = 1 × 000018       نقابة عمال 

c. 12600 =                :     قسط التأمينات 
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 ق:                                                                             االستحقاحساب صافي  .6
 قسط التأمين+ اشتراك النقابة(   )مبلغ الضريبة+ الحسميات –صافي االستحقاق =  الراتب اإلجمالي               

                             ل.س 266759=  (1800+ 12600+  18841)  – 300000=                                  

 مرين: ت

 ل.س ولديه زوجة وولدين, فإذا علمت أن: 140000بلغ األجر المقطوع ألحد العمال ي 

 الدوائر الحكومية  إحدىالزوجة تعمل في  .1
 الولد األول شاب يعمل مدرسًا في مدرسة حكومية  .2
 الولد الثاني فتاة تدرس في المرحلة الجامعية  .3
 يقوم رب العمل بسداد قسط التأمينات االجتماعية عن العامل .4
  10000تعويض طبيعة عمل,    8000لتالية إضافة لراتبه بشكل شهري:  اضى العامل التعويضات ايتق  .5

 تعويض تمثيل. 
 مكافأة عن أعمال قام بها باإلضافة لعمله.  20000تقاضى خالل هذا الشهر مبلغ  .6

 حساب الدخل اإلجمالي , وصافي ما يتقاضاه العامل خالل الشهر الحالي.: المطلوب

 :الحل

 9800% =  7×  140000التأمينات االجتماعية =  .1

                                            الراتب اإلجمالي = الراتب المقطوع + كافة التعويضات: .2
 الراتب المقطوع  140000

 + التعويضات  
 ت. ط. عمل  8000 
 ( 35000%=  25 ×  140000تمثيل )ت.  10000 
 مكافأة 20000 
 التأمينات االجتماعية كون رب العمل يقوم بدفعه عن العامل)مزايا نقدية(قسط  9800 
 الزوجة)التستحق ألنها  تتقاضى راتب خاضع لضريبة الرواتب( ـــــــــــــــــــ   
 الولد األول)اليستحق كونه يتقاضى أجر يخضع لضريبة الرواتب( ــــــــــــــ  
 طالبة جامعية الولد الثاني  يستحق  1000 

 مجموع التعويضات  48800
 الدخل اإلجمالي )غير الصافي(  188800

            اإلعفاءات:   –حساب الدخل الخاضع للضريبة = الدخل اإلجمالي  .3
 الدخل اإلجمالي  188800

 ( اإلعفاءات -) 
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 ت. تمثيل معفى   10000 
 اإلعفاءات مجموع  ( 10000)

 للضريبة الخاضع  الدخل  178800

 :                   التصاعديةفصل الدخل الخاضع لنسبة مقطوعة عن الدخل الخاضع للنسب  .4

 الدخل الخاضع للضريبة  178800
 ( تعويضات خاضعة للنسبة مقطوعة -) 
 مكافأة 20000 
 % 10خاضع لنسبة  ( 20000)

 الخاضع للنسب التصاعديةالدخل  158800

                                                                               الحسميات: حساب  .5

a. مبلغ الضريبة              :                                                                        

 س                                    ل.  0002=  %10 × 00002ضريبة النسبة المقطوعة =  •

 : 158800ضريبة النسب التصاعدية:   •

(80000-  50000 ) ×4 = %1200 

                                       30000  × 6%      =1800 

                                       30000  × 8%      =2400 

 7280مجموع =    1880=      10% × 18800                                    

               9280=  7280+   0002مجموع الضريبة =                                            

b.  :1400% = 1 × 140000       نقابة عمال 

c. 9800 =                :     قسط التأمينات 
                                                                     ق:           االستحقاحساب صافي  .6

   + تعويض معيشةالحسميات)مبلغ الضريبة+ قسط التأمين+ اشتراك النقابة(  –صافي االستحقاق =  الراتب اإلجمالي               

 ل.س  168320( = 1400+ 9800+  9280)  – 188800=                                  


