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 مقدمة

بتقدیم مادة علمیة متخصصة وقد تم  " العمل اإلنسانىتكلفة  "  یھتم ھذا الجزء من محاسبة التكالیف

   لذیناالعتماد فى إعداده على األسلوب العلمى الذى یجمع بین الجانب النظرى و الجانب التطبیقى ال

  ٠یشكالن إطار المعرفة 

:ویشتمل ھذا الجزء على   

  ٠ ضبط ورقابة عنصر العمل -١

 ٠ األنظمة المختلفة لحساب األجور -٢

  ٠ اإلجراءات المحاسبیة عن عنصر العمل -٣

 ٠ دراسة بعض المشكالت المتعلقة بعنصر العمل -٤

 ٠ تحلیل تكلفة عنصر العمل -٥

  ٠كیفیة حساب ضریبة كسب العمل -٦

 ٠ لعمالةتقاریر تكلفة ا -٧

یاسر عبدالمجید سعد المدیر المالى / وفى ختام التقدیم أود أن أسجل خالص شكرى و تقدیرى لألخ األستاذ 

  ٠بالمجموعة االستشاریة للمحاسبة والمراجعة للتشجیع والتوجیھات القیمة التى قدمھا لى 

 وهللا ولى التوفیق

عـــــالء ریـــــاض/   أ                                                     

  م٢٠١٠                                                       
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  ضبط ورقابة عنصر العمل
  
  

  ٠المواد  األھمیة النسبیة الثابتة بعد عنصرتكلفة العملتحتل  * 

  ٠نھائى  العمالة ھى التى تقوم بتحویل المواد الخام الى منتج * 

ل   :اإلنسانى مفھوم العمل ذول لتحوی د الجسمانى أوالفكرى المب ھو عبارة عن الجھ

   ٠ ھالمواد و الخامات الى منتج تام وبیعة و توزیع

   -:بـ  فى مجال محاسبة التكالیف   یعبر عن تكلفة العمل :اإلنسانىتكلفة العمل 

 ٠األجور أوالمرتبات  .١

راد  بدالت ی–مكآفات "  أو المرتبات من األجورما فى حكم  .٢ ا االف حصل علیھ

 ٠ "جزاء خدماتھم 

ة أو  .٣ ة أو ثقافی ى شكل خدمات اجتماعی وال ف كافة ما یتحملة المشروع من أم

 ٠ أو مالبس أو انتقاالت تغذیة أو إسكانطبیة أو ریاضیة أو 

اء .٤ ى األعب ة  الت شریعات العمالی ھا الت تراكتفرض ساط كاش ى أق شروع ف  الم

اعى  أمین االجتم ذه " الت ت ھ اءاوان كان جالت ألعب ى س ر ف ة ال تظھ  المختلف

 ٠"  العمل إصابات تأمینات  – والمرتبات األجورالتكالیف تحت باب 

  " : عرف قانون العمل األجر بما یلى  " :المقصود باألجور و المرتبات 

ع  ة جمی ضافا إلی ان نوعھ م ا ك ة مھم اء عمل ل لق ا یعطى للعام ل م األجر ك صد ب ًیق

  : وعلى األخص ما یلى ًالعالوات أیا كان نوعھا 

 ٠ العمولة التى تعطى للطوافین و المندوبین و الحوالین والممثلین التجاریین -١

ة  -٢ ا العینی دمات " المزای ة أو خ ة أو اجتماعی دمات طبی كانخ ة أو إس  أو تغذی

 وكذلك العالوات الدوریة وعالوات غالء المعیشة واألعباء العائلیة "مالبس 

 ٠ألجر كل منحة تعطى للعامل على ا -٣

اتالمزایا النقدیة التى یتحملھا المشروع  -٤ ل التأمین ة أو الصحیة مث  االجتماعی

 ٠ العمل إصاباتأو تأمینات 
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  :عنصر األجور " ممیزات " خصائص 

ل  -١ صر العم ن عن ناعى م شاط ص و أى ن شطة ،  ال یخل ض أن ین أن بع ى ح ف

 ٠ًالخدمات غیر الھادفة للربح تخلو من عنصر المواد مثال 

ذ عن -٢ ة یتخ ة اإلنتاجی اس للطاق ل كمقی دد ، صر العم اس ع ى أس سمت عل إذا ق

 ٠ساعات العمل بینما ال یتخذ عنصر المواد كمقیاس فى ھذا المجال 

ات األخرى  -٣ ل ، یؤثر عنصر العمل على بعض النفق ادة عدد ساعات العم فزی

ة  ادة تكلف ا زی ب علیھ اءةیترت ات اإلض ة ونفق وى المحرك راف و الق  اإلش

 ٠لمصروفات المرتبطة بعدد ساعات العمل وغیرھا من ا

ة  -٤ ة الوظیفی ددة من الناحی شاط المتع واحى الن یشترك عنصر العمل فى جمیع ن

 ٠ التسویقي و اإلدارىحیث نجد انھ یشترك فى النشاط الصناعى و النشاط 

 : فى المشروعات المختلفة اإلدارىالھیكل 

 -: تنقسم مجموعة االفراد فى اى مشروع الى ثالثة فئات

ا  اإلدارة – ١  سیاسات / العلی م ال ادة ورس راد والقی ھ االف ا توجی ة  ومھمتھ  اإلداری

  ٠ والتقییم المستمراألداء كذلك الرقابة على واإلنتاجیةوالتجاریة 

ا / التنفیذیة  اإلدارة - ٢ اإلدارات ومھمتھا تنفیذ الخطط المتفق علیھ سام ب ى ت الواألق

سلطة الم ى عناصر ال ا وف ذه وختتبعھ ر ھ ا وتعتب ة لھ ین اإلداراتل ل ب زة الوص  ھم

ذ اإلدارة ون تنفی ذین یتول ة ال ال الكتب ام العلیا ومجموعة العم ى المھ ق عل ذلك یطل  ول

  ٠"  الوسطى اإلدارة " اإلدارةھذه 

ة وتنحصر  /الكتبة و العمال -٣ ذ مھم ى تنفی ة ف ذه الفئ ام ھ یھم ةالموكول المھ  من إل

  ٠ اتاإلدار ومدیرى المشرفینقبل 

  :ھیكل العمال ینقسم إلى  " وفى وجھة نظر أخرى
  ٠" صناعى "  مجموعة العاملین فى مجال اإلنتاج  -١
  ٠" تسویقى وبیعى " مجموعة العاملین فى مجال التسویق و البیع  -٢
     ٠" إدارى " مجموعة العاملین اإلداریین  -٣

  



عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   6  

  
  
  
  
  
  
  

  الى األجوریمكن تقسیم أنظمة :-  

 ٠  الزمنىاألجرطریقة  .١

 ٠" القطعة  " باإلنتاج األجرطریقة  .٢

 ٠ التشجیعیة المكافآتطریقة  .٣

  - : الزمنىاألجر طریقة -:ًأوال 

د  - تم تحدی ر ی ى األج اس عل ل أو أس اعات العم ام س سب  أی ى ح ل عل  العم

  ٠ الیومى األجرًالظروف مضروبا فى معدل أجر الساعة أو معدل 

  .   معدل اجر الساعة Xساعات العمل    = 

            أو            

  .   معدل أجر الیومى Xأیام العمل        = 

 تطبیق ھذه الطریقة  إجراءات :- 

 ٠التأكد من وقت الحضور واالنصراف  .١

ى  .٢ ة عل ال للرقاب كیفیة قضاء ساعات العمل وبالتالى البد من تطبیق نظام فع

یق  ى أض ستغل ف ر الم ضائع غی ت ال صر الوق ن ح ى یمك ل حت شاط العم ن

 -:یأتى ذلك  من خالل الحدود و

   تحدید الزمن المعیارى للعملیة الصناعیة حتى یمكن اكتشاف العامل –أ 

  ٠ تدریبیة أو نقلة الى عمل أخر یناسبھ ومحاولةالبطىء                 

  ً تبعا على العامل اإلنتاج الزمنیة حتى تدفق أوامر البرامج تطبیق نظام -ب

  ٠ًضمانا لشغل وقتھ بالكامل      

  

 
 األنظمة المختلفة الحتساب األجور
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  ممیزات ھذه الطریقة:- 

  ٠ االستخدامبساطة   -أ 

  ٠ فى معظم المشروعات الصناعیة ھاانتشار استخدام -ب

 ھذه الطریقة مساوئ :- 

  ٠اھر مھر وغیر اللمااعدم التمیز بین العامل  -أ 

  ٠ إنتاجھ التى تدفع العامل الى زیادة ةالتشجیعیاختفاء البواعث  -ب

  ٠سوبة الى وحدات المنتج  المناألجور ارتفاع تكلفة -ج

   العمل یستخدم فى العادة بطاقات لحصر ساعات العمل ولغرض تسجیل وقت

  -:ًیومیا حیث تخصص بطاقة حصر الوقت لكل عامل تحتوى على    

  ٠ بة البیانات المتعلقة – ١   

  ٠ القسم الذى یعمل فیھ -٢   

  ٠ األسبوع وقت حضوره وانصرافھ فى كل یوم من أیام -٣   

  ویتم تسجیل "  الخاصة بكل عامل واإلضافیة الساعات العادیة ىاجمال تبین -٤   

  ٠" وقت الحضور واالنصراف بطریقة یدویة أو آلیة        

  عن طریق األجریمكن تحدید معدل فئة :- 

                الرقم المقدر إلجمالى أجر العامل خالل السنة 

     =  

  د ساعات العمل التعاقدیة      عد                   

   -: أجر العامل خالل السنة  إلجمالىالرقم المقدر  

  ٠" نصیب العامل من المزایا العینیة + المزایا النقدیة +  االساسى األجر   = "  

  عدد ساعات العمل التعاقدیة: -  

    

  ً  االعتیادیة المقررة قانونا زاتاإلجا+ العطالت الرسمیة  + األسبوعیة    أیام الراحات -  عدد أیام السنة 
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  -: نظام األجر بالقطعة -:ًثانیا 

  ٠ كل عامل إنتاج كمیة أساس على األجوریتم احتساب  -

  ٠ً الفعلیة یومیا أو كل وردیة معینة اإلنتاج    یتم حصر كمیات -    

  لتطبیق ھذه الطریقة:- 

   - :الرقابیة الفعالة التى تكفل اإلجراءات توافر  من    لتطبیق ھذه الطریقة البد-      

  ٠ الخاصة بكل عامل اإلنتاج الحصر الدقیق لكمیات –     أ 

   المحددة  النمطیة بحیث ال یضحى العامل بالمواصفات اإلنتاج ضمان جودة -    ب

   ٠رغبة منة فى إنتاج أقصى كمیة ممكنة         

  ممیزات ھذه الطریقة: - 

  ٠ اإلنتاجزیادة كمیة  -١

 ٠اھرة ومكافأتھا على ذلك م العمالة الإلبرازذا النظام وسیلة فعالة یعتبر ھ -٢

 ٠ ھو وسیلة لحفز العاملین غیر المھرة وتشجیعھا لھم على تنمیة قدراتھم -٣

 العیـــــــــــــــــــــوب:- 

  

ة  -١ ر كمی دیم أكب اجمحاولة العمال تق ین إنت ة ب ة الطردی ة للعالق  األجور ممكن

  ٠ بالمواصفات أو الجودة المحددة  مع التضحیةاإلنتاجوكمیة 
   

  التوصیـــــــــــــــــة:-  
     

ى  -١ یمكن تفادى العیب السابق عن طریق وجود نظام دقیق ومحكم للرقابة عل

  ٠ مستمرة بصفة اإلنتاج وفحص اإلنتاججودة 

ل أى  -٢ دة مقاب ة جی ر قطع صم اج تم خ أن ی املین ك ى الع زاءات عل د ج تحدی

 ٠قطعة ردیئة 
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   التشجیعیة مكافآتلاأنظمة:  -  

 مع اإلنتاج األجر الزمنى ونظام األجر ھو نظام یجمع بین مزایا نظام -            

 ووقت العمل وبدایة یمكن القول بأن كافة تلك النظم تعمل اإلنتاجالربط بین كمیة 

   .اإلنتاجعلى حفز العمال ودفعھم فى اتجاه تحسین الكفایة االنتاجیة وتخفیض تكلفة 
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  ٠  اإلنتاج حصر الوقت وحصر إجراءات -١

 ٠ واالستقطاعات األجور اعداد كشوف إجراءات -٢

 ٠ اإلنتاج وتحمیلھا على أوامر األجور تحلیل إجراءات -٣

 ٠ األجور المحاسبیة لمعالجة بعض مشاكل اإلجراءات -٤

  

  - :واإلنتاج  حصر الوقتإجراءات -:أوال 

  -:األولى الخطوة 

  ٠"  الزمنى األجرنظام "  العمل لكل عامل وأیامحصر ساعات  

 ٠"  بالقطعة األجرنظام "  الجیدة التى أنجزھا كل عامل اإلنتاجحصر كمیة  -١

ویتم ذلك من خالل سجل الحضور واالنصراف الذى یعد فى كل منشأة والذى 

د ذحضورهیوقع فیھ كل عامل ساعة  تج بع م ین ا ث غ ً وانصرافھ یومی ك تفری ل

بیانات تلك البطاقات أو السجل فى كل كشف یسمى سجل الوقت الذى یبین فیھ 

ة  ل العادی اعات العم دد س افیةع سام واإلض ن أق سم م ل ق ل ك ل داخ ل عام  لك

  ٠المصنع 

  فإنھ یتم اآلتى باإلنتاج األجور أما بالنسبة لنظم احتساب :- 

ة  -١ ل توضح كمی ة لكل عام اجاعداد بطاق ى اإلنت اأنت الت ا جھ دة منھ ا الجی ً یومی

  ٠والمرفوضة 

ى صحة  ع عل ث یوق ھ العامل حی ابع ل سم الت ة داخل الق ویتم اعداد تلك البطاق

  ٠العملیات الواردة فیھا المشرف المباشر على عنبر التشغیل 

  ٠ لكل عاملاإلنتاجیتم تفریغ تلك البطاقة فى سجل حصر  -٢

 

 اإلجراءات المحاسبیة عن عنصر العمل
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  - :األجوراعداد كشف  - :ًثانیا

  ٠"  شئون العاملین فى المنشأة إدارة " األجورشف یتولى اعداد ك -١

 ٠ اإلنتاج من خالل سجل الوقت أو سجل حصر إعدادهیتم  -٢

  -:یحتوى ھذا الكشف على 

  ٠اسم العامل  -١

 ٠ واإلضافیةعدد ساعات العمل العادیة  -٢

 ٠ والمعدل االضافى العاديمعدل اجر الساعة  -٣

 ٠ المستحق لكل عامل األجراجمالى  -٤

  ملحــــــوظة:-        

   المستحق للعامل األجر     اجمالى 
   

  .   معدل أجر الساعة Xعدد ساعات العمل       =   

                                     أو 

  .     معدل اجر القطعة X            اإلنتاجكمیة   =   

  

 -:االستقطاعات بأنواعھا المختلفة مثل بیانات   -٥

  ٠ضریبیة كسب العمل  -١

  ٠ینات والمعاشات التأم -٢

  ٠االدخار  -٣

  ٠ النوادىاشتراك العامل فى النقابة أو  -٤

  ٠ مشتریات من شركات صناعیة أقساطأقساط سلف أو  -٥

  ٠تأمین صحى  -٦
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  ٠قروض من بنوك  -٧

  ٠غیاب  -٨

  ٠تأخیر  -٩

   ٠االشتراك فى صنادیق الزمالة -١٠

الى - ى صافى األجر یتم طرح اجمالى االستقطاعات من اجم  المستحق للوصول ال

  ٠ق للعامل المستح

  

ى أحد إلیك قدمت -:مثال  ال ف سام المعلومات اآلتیة عن مجموعة العم ة األق  االنتاجی

  - :٢٠١٠ من شھر ینایر األول األسبوعبمشروع صناعى عن 

  
   للساعةاألجرمعدل   عدد ساعات الفعلیة  العمل  االسم

  ساعة/ ج ٢   ساعة٦٠  إنتاجعامل   محمد

إنتاجعامل   على   ةساع/ ج ٢   ساعة٥٠ 

إنتاجعامل   كامل   ساعة/ ج ٣   ساعة٤٠ 

صیانةعامل   فؤاد   ساعة/  ج ١   ساعة٥٤ 

  ساعة/  ج ٩٦   ساعة٥٦ رئیس عمال  مصطفى

  

  - : اآلتى تفإذا علم

امعدد  -١ ة أی ل العادی ام ٦ أسبوعیا العم ا أی ة یومی ل العادی  ٨ً وعدد ساعات العم

  ٠ ساعات

ساعة %٠١٥ العادیة األیاممعدل اجر الساعة االضافى فى  -٢ دل اجر ال  من مع

ى  ا ف ادى أم امالع ساعة أی ر ال دل أج الت فمع ع والعط افیة الجم عف االض  ض

 ٠معدل اجر الساعة العادى 
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ى  -٣ ال یتقاض یس العم رارئ بوعیا أج ا أس ساعات ثابت ن ال ب ع افیة ویحاس  اإلض

 ٠ ضعف المعدل العادى أساسعلى 

النقابة كما  اشتراك %٢  تأمینات ،%٥ ضرائب ، %١٠یستقطع من األجر  -٤

 ٠ ً أسبوعیا نظیر نفقة زوجتھ المطلقة ج٥ كاملیستقطع من أجر العامل 

د  -٥ ب العامل محم ا تغی ول كم نغیب العامل كامل یوم الخمیس بعذر مرضى مقب

 ٠ساعتین یوم الخمیس بعذر مقبول 

وم اإلضافیةالساعات  -٦ ة للعامل فؤاد كانت لعملة ی سبة الجمع ذلك الحال بالن  وك

   العمل العادیة أیام خالل اإلضافیة أما بقیة العمال فكانت ساعتھم لرئیس العمال
  

  

  

 المستحق األجر الذى یوضح اجمالى األجوراعداد كشف /  المطلوب 

   وصافى المستحق لكل عامل ؟تواالستقطاعا
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  مالحظات على الحل:- 

  -:ًیة حساب الساعات العادیة أسبوعیا كیف    

  ٠  عدد ساعات العمل العادیة X العادیة  األیامعدد = 

  ٠ ساعة ٤٨= ً ساعات یومیا  ٨   X أیام      ٦= 

ھ ضرورة  -١ ب علی  إضافیةغیاب العامل كامل بعذر مرضى یوم الخمیس یترت

وم صرف ساعاتھ  ذا الی ة لھ الرغم من٤٨الساعات العادی ة ب  ان  ساعة عادی

  ٠ ساعة فقط ٤٠ساعاتھ الفعلیة ھى 

ة فتصبح  ساعاتھ العادی ذر ل اب بع ؤاد ساعتین غی ل ف ذلك تضاف للعام  ٥٦ك

  ٠ ساعة ٥٤ً بدال من ساعة

   الساعة العادى لرئیس العمال بقسمة األجریتم احتساب معدل  -٢

   االسبوعىاألجر           اجمالى 

       =  

    ًیا        ساعات العمل العادیة أسبوع

                                                   ٩٦  

  ساعة /  ج ٢=                            = معدل أجر الساعة العادى  

                                                                               ٤٨   

ة  ساعات حیث٨ اإلضافیةاحتسبت للعامل فؤاد ساعاتھ  -٣  ٥٤ ان ساعاتھ الفعلی

ة  ذا تصبح ساعاتھ االجمالی  ساعة ٥٦ساعة قبل اضافة ساعتین غیاب بإذن ل

ن  ارة ع ى عب ة ، ٤٨وھ اعة عادی الى ٨ س اعات اجم ضعف (  س سب ب وتح

   ) الجمعةالمعدل العادى ألنھا یوم 

  ٠  معدل أجر الساعة االضافى X  اإلضافیةالساعات  =  االضافىفاألجر  -

دل االضافى  X   اإلضافیةالساعات = االضافى  األجرعالوة  - ین المع رق ب  الف

  ٠والمعدل العادى ألجر الساعة
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  األجورتحلیل:- 

 لتحدید نصیب اإلنتاج تخصیص تكلفة عنصر العمل على أوامر األجوریقصد بتحلیل 

  ٠ اإلنتاجكل أمر منھا بغرض قیاس تكلفة 

  الى األجوریتم تحلیل :- 

  ٠ معین إنتاجى یسھل نسبتھا وتخصیصھا ألمر  - : أجور مباشرة–أ 

ر - :غیر مباشرةأجور  -ب اجى یصعب نسبتھا الى أم ى إنت ث تحمل عل ھ حی  بذات

ى / حساب  ا عل دا لتوزیعھ ر المباشرة تمھی اجًالتكالیف الصناعیة غی ة اإلنت  بطریق

  ٠من طرق التوزیع التقدیریة المالئمة 

  تتطلب عملیة تحلیل األجور:- 

ال – ١     ضاة كل عامل من عم ذى ق ت ال د الوق م لتحدی  ضرورة وجود نظام محك

  ٠ إنتاجى على كل أمر اإلنتاج

  ٠ تحدید الوقت الضائع -٢   

  ٠ االضافى األجر العادى عن عالوة األجر فصل -٣   

  األجورتستخدم لغرض تحلیل:- 

ومى " أو بطاقة الشغل "  العمل بطاقة - ل الی اریر العم سمى بتق ستخدم "أو مای  ت

ت  ات تح ذه البطاق ى ھ ت ف سجیل الوق رض ت ة لغ ذه البطاق رافھ یس إش  رئ

ة  ى نھای ات ف ك البطاق ع تل تم تجمی ث ی ال حی بوعالعم ساب األس تم احت ثال وی  م

ة طلبیھ أو إنتاجى الخاص بكل أمر األجر ات تحلیلی  حیث توفر ھذه البطاقة بیان

  ٠عن نوع العمل المؤدى خالل فترة العمل الیومیة 

 
 دراسة بعض المشكالت المتعلقة بعنصر العمل
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ى اإلنتاجیر الى نوعیة أوامر تش - ل ف  أو العملیات أو المنتجات التى تساعد العام

 ٠ ووقت بدایة أو انتھاء العمل فى كل منھا إنتاجھا

الیف إدارةوفى نھایة كل فترة زمنیة معینة تقوم  -  األجور ملخصات بإعداد التك

حصر  أو تقاریر العمل الیومى وذلك بھدف األشغالالمباشرة من واقع بطاقات 

 ٠ المباشرة التى تخص كل أمر خالل ھذه الفترة األجوراجمالى 

  مباشرا أجرا " األجرالشروط الواجب توافرھا حتى یعتبر ً:"- 

  ٠ اإلنتاجً مدفوعا لعمال األجرأن یكون  -١

ون  -٢ رأن یك م األج د ت دفوع ق سابھ الم ر احت دل أج واء مع ة س دالت العادی  بالمع

 ٠ بالقطعة األجر أو معدل زمني

 ٠ عمل فعلى أداء المدفوع عن األجریكون أن  -٣

  األجور عند تحلیل الحسبانبعض النقاط المھمة الواجب أخذھا فى:   - 

  ٠               أجر الوقت الضائع الطبیعى ٠ االضافى األجرعالوة  -١

                                                   ٠أجر الوقت الضائع غیر الطبیعى                    أجر الوقت الضائع    -٢

  ٠ التكمیلیة األجور -٣

 ٠ والعطالت األجازاتأجور  -٤

 ٠ واالدخارالتأمینات  -٥

  -: االضافى األجر  عالوة -١

         ھى عبارة عن قیمة ما یحصل علیھ العامل زیادة عن المعدالت العادیة خالل 

  ٠وقت العمل االضافى 

    طریقــــة الحســــاب:- 

    المعدل االضافى ألجر X اإلضافیةعدد الساعات =  االضافى األجروة عال     

  ٠     المعدل العادى ألجر الساعة –الساعة 

  ٠ غیر المباشرة األجور من االضافى                     األجرتعد عالوة 
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  االضافى    األجرطرق معالجة عالوة :- 

  

 تشغیل وأسباب االضافى بما یتفق ألجرا المعالجة المحاسبیة لعالوة إجراء     یجب 

  -: وذلك على النحو التالى إضافیةالمصنع وردیة 

 یستوعبھا الكمیات التى إلنتاج كانت طاقة العمالة االنتاجیة المتاحة ال تكفى إذا -١

سوق من خالل  سوق المنتجات وحیث یرغب المصنع فى الوفاء باحتیاجات ال

  ٠ كمیات أكبر من طاقتھ إنتاج

ذه  - ى ھ ا ف ال وقت شغیل العم تم ت ة ی افیاًالحال صلون إض ى لیح  عل

  ٠ إضافیةعالوات 

 فى ھذه الحالة نرى انھ من العدالة عدم تحمیل المنتجات التى تم  -

ا الل إنتاجھ ات خ افیة األوق ى اإلض ك الت ن تل ى م ة أعل  بتكلف

 ٠ العمل العادیة أوقات فى أنتجت

ةاألجرمن المستغل توزیع عالوة  - ى كاف  المنتجات  االضافى عل

ا  ین م ة ب تجدون تفرق الل أن ات خ ة أو األوق ات العادی  األوق

 ٠ اإلضافیة

  مثــــال:-   

اجى إذا - ل االنت وم بالعم صناعیة یق  كان لدینا احد المشروعات ال

نھم ٥ بة ل م ا خالل ٨ عمال حیث یعمل ك ام ٦ً ساعات یومی  أی

ى  ة ف ل عادی بوععم ة األول األس وء خط ى ض ك ف اج وذل  اإلنت

ى العاد ة وھ تج ٢٤٠٠ی دة من بوعیا وح ساعة أس ر ال دل اج  ومع

ى / ج١ باإلنتاجالعادى العامل  ب عل د ازداد الطل اجساعة وق  إنت

ن  ل ع بح ال یق ث أص صنع بحی دة ٣٠٠٠الم بوعیا وح ا أس  مم
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ات  ال وردی شغیل العم ب ت افیةیتطل دالت إض ن % ١٥٠ بمع م

  ٠ العادى األجر

ابیع احد فإذا علمت أن الساعات الفعلیة بلغت خالل - ال األس  لعم

 ٠  ساعة٢٨٠المصنع 

 المطلـــــــوب: -   

  

   غیر المباشر ؟– المباشر األجر   تحدید 

 الحـــــــــل: -   
  

  -: الساعات العادیة لعمال المصنع -:ًأوال 
  

  ٠ أسبوعیا أیام عمل ٦ Xً ساعات یومیا   ٨  X عمال   ٥=           

   ٠ وعألسب/  ساعة عمل عادیة ٢٤٠       = 

  - :اإلضافیةوبالتالى الساعات 

  ٠  ساعة عادیة ٢٤٠   - ساعة فعلیة    ٢٨٠      = 

  ٠   ساعة٤٠      =  

  - :)  المباشرة (  العادیة األجور
  

     المعدل العادى ألجر الساعة Xاجمالى الساعات الفعلیة    =      

  .ساعة /  ج ١   X ساعة    ٢٨٠   = 

   ج ٢٨٠   = 

  - : االضافى   جراألعالوة 
  

    الفرق بین المعدل االضافى والمعدل العادى ألجر الساعة X    اإلضافیةالساعات = 

   ج٢٠=  ج ٠.٥   X ساعة    ٤٠= 
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  :  المستحقة األجور ىاجمالوبذلك تصبح 

   ج٣٠٠ = ٢٠ + ٢٨٠=   

  

         

   ج٢٠                                                                                   ج٢٨٠    

                                                                   أجور غیر مباشرةأجور مباشرة

  )       العالوة                                                                                       ( 
  

ھً ناتجا عن إضافیةنع وردیة  ما كان تشغیل المصإذا -٢ ھ قبول ة أو طلبی ر معین  أم

ى إنتاجى ھ ف ت محدد یصعب تحقیق سلم خالل وق ى ت  معین مع رغبة العمیل ف

ل  ى تحم ل عل ة العمی ع موافق صنع م ادى للم شغیل الع ل الت اءظ شغیل أعب  الت

  ٠االضافى نظیر سرعة التسلیم 

رت عالوة إذافى ھذه الحالة  -٣ ا اعتب إن  االضافى األجر م ر مباشرا ف ًأجرا غی ً

ة  ى كاف الوة عل ع الع ك توزی ى ذل رمعن ر األوام ا وغی سبیة فیھ ة الن  االنتاجی

 االضافى كأجور مباشرة تحمل على ألجرالنسبیة لذا یفضل أن تعامل عالوتھا 

 ٠إذن التشغیل المتسبب فیھا 

  مثـــــــــال:- 

ا ھى إذا       ة یومی ة المصنع العادی ى  ساع٤٠ً فرض أن طاق د تلق ة وق ة عمل عادی

ر  صنع أم اجىالم ى إنت اج ال ل ٢٨٠ یحت اعة عم ا  س امان [ًعلم ة                أی ل العادی  العم

ذا أسبوعیا أیام فقط ٦ھى  ر ویرغب العمیل فى االنتھاء من ھ ام ٧ خالل األم ط أی  فق

وم  ال ی شغیل العم ھ ت ةما یترتب علی ادى الجمع ساعة الع دل اجر ال أن مع ا ب  ٥٠ً علم

  ٠ قرش ٧٥قرش ومعدل اجر الساعة االضافى 

  المطلــــــوب:- 

   ؟األجور مع تحلیل األمر المستحق عن ھذا األجر    احتساب اجمالى 



عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   21  

  الحــــــــــــــل:- 

ى ٧ المطلوب خالل األمر إنتاجیمكن للمصنع  - اج ال ر یحت ث ألم ام حی  ٢٨٠ أی

 ٠ عمل ساعة ٤٠ًساعة عمل والطاقة العادیة للمصنع یومیا ھى 

ام ، ٧ ساعة عمل خالل ٢٨٠ویمكن تحقیق  ام ان إال أی ة للمصنع أی ل العادی  ٦ العم

م  ط وی ام فق ةأی سلم الجمع ى ت ل ف ة العمی ا لرغب میة وتحقیق ة رس ر عطل رً یعتب  األم

  ٠ أیام ٧االنتاجى خالل 

 األمر ھى  احتیاجات  : 

  ) ساعة ٤٠   X   أیام ٦(  ساعة عمل عادیة ٢٤٠

   ٠ ضافیةإ ساعة عمل ٤٠

  ساعة عمل عادیة  ٢٨٠=  العادى    األجر X  ٠ ج ١٤٠=  ج   ٠.٥٠ 

 ـــــــــــــــــة  ساع٤٠  = ــــــــــالوة   الع    X  ٠ج   ١٠=  ج    ٠.٢٥ 

 ٠  ج١٥٠   = ١٠  + ١٤٠=  المستحق   األجر یكون اجمالى ىوبالتال  

  الى ر اجم ر  ویعتب رااألج را مباش ة أج ذه الحال ى ھ ً ف ى ً ل عل ر یحم  األم

  ٠ )حیث تعامل العالوة كأجر مباشر ( االنتاجى المتسبب عن 

ا  -٤ صنع وقت شغیل الم ون ت د یك افیاًق اض إض یط أو انخف وء التخط سبب س  ی

ات  ى العملی ات ف اء واختناق ة أخط ة أو نتیج دالت الطبیعی ن المع ة ع االنتاجی

ة عالوة  إن معامل أجور األجراالنتاجیة ، وفى مثل ھذه الحاالت ف  االضافى ك

  ٠ ومن ثم على العمیل اإلنتاجمباشرة یعنى تحمیل تكلفة انخفاض الكفاءة على 

ة العالوات كما ان اعتبار  -٥ ى كاف ة عل ا كتكلف ى تحمیلھ ر مباشرة یعن  أجور غی

    ٠ التنظیم أخطاء غیر مسئولة عن األوامرً االنتاجیة ، علما بأن تلك األوامر

                  االضافى فى ھذه الحالة خسارة تحمل علىاألجرفضل اعتبار ممن ال  -:لذلك 

   ٠ خ.أ/ حـ             
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   -) :مثــال ( 

ت  ة بلغ ساعات العادی الى ال نا ان اجم ا افترض ساعة ٣٠  إذا م ر لل دل اج اعة بمع  س

  ٠ األجورحساب /  ج  المطلوب ٢.٥٠

   - ) : الحـــل(

  ٠  ج ٢٦٠=  ج  ٢   X   ساعة  ١٣٠= العادیة   األجور  اجمالى 

  ٠ ج ١٥=  ج ٠.٥  X ساعة    ٣٠=  االضافى   األجر  عالوة 

  ٠ ج ٢٧٥=  المستحق                                األجور   اجمالى 

 ٠ ج ٢٦٠ المباشرة األجوروبذلك تصبح  -

 ٠خ . أ /  ج كخسارة تحمل على حـ ١٥تعامل العالوة وقدرھا   -

  

  -: أجر الوقت الضائع -٢

ھ العامل خالل األجر    ھو عبارة عن  ذى یحصل علی ات ال ل تواجده أوق ى العم  ف

ھ بالحضور األجرعادة دون أداء عمل فعلى وبذلك فإن   یستحق للعامل لمجرد توقیع

  ٠ لكل ھذه الساعات أشغالةواالنصراف وبغض النظر عن مدى 

   

  القاعدة العامة

فعلى فإن معنى ذلك معاملة أجر  عمل أداء المباشر البد وان یكون عن األجر -

ًالوقت الضائع بإعتبارة أجرا غیر مباشرا  ً٠  

ى  - روف الت اختالف الظ ف ب ة تختل ن المعالج ة ولك دة عام ذه القاع ر ھ  وال تعتب

 -: ھذا الضیاع فى الوقت وذلك على النحو التالى أحداثنسبت فى 
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  / أجر الوقت الضائع غیر الطبیعى –أ 

ھ أو جراأل    وھو عبارة عن  ھ المدفوع عن وقت ضائع كان یمكن تجنب ا إذا تفادی  م

   -: الرقابیة الفعالة مثل اإلجراءاتتوافرت مجموعة من 

  ٠الوقت الضائع بسبب سوء تنظیم العمل  -

 ٠ اإلنتاجالوقت الضائع بسبب سوء تخطیط  -

 ٠الوقت الضائع بسبب توقف االالت لعدم تخطیط برنامج الصیانة  -

 ٠ب الختناقات وعدم التخطیط الحتیاجات المواد الخام الوقت الضائع  بسب -

 - ى المشروع األمور من األمور تعتبر كل ھذه ى تحدث ف ة الت  غیر العادی

  ٠وال تحدث فى مشروعات مماثلة 

  ة ة كتكلف ذه الحال ى ھ ضائع ف ت ال ل اجر الوق ولذلك فمن العدالة عدم تحمی

ى  اجعل ب معالاإلنت ر مباشرة ولكن یج ة  مباشرة أو غی ذه األجرج ى ھ  ف

 ٠خ . أ / الحالة باعتباره خسارة تحمل على حـ 

  / أجر الوقت الضائع غیر الطبیعى – ب

ا ألسباب المدفوع عن وقت ضائع األجروھو عبارة عن        ة ال یمكن تجنبھ  حتمی

  ٠ المتبعة اإلجراءاتأیا كانت 

  ٠ آلخر الوقت الضائع عند االنتقال من أمر إنتاجى -١  -) :مثــال (   

 ٠ المفاجئ الكھربائيالوقت الضائع بسبب انقطاع التیار  -٢                   
 ٠وغیرھا ....  الضائع بسبب الراحات المقررة للعمال الوقت -٣                   

ً المدفوع فى ھذه الحالة تكلفة واجبة التحمیل على المنتجات ولكن نظرا األجرویعتبر 

 ٠ تحمل كتكلفة غیر مباشرة فإنھا عمل فعلى أداءعن غیر  المدفوع األجرالن 

ى  ن رأىوف رة ولك ة مباش ى كتكلف ضائع الطبیع ت ال ر الوق ل أج رى تحمی ر ی  اخ

ر  اجىبشرط أن یتم حصر الوقت الضائع لكل أم ر إنت ل أم ى ال یحم ى حدة حت  عل

 ٠ أخر إنتاجى بتكلفة یتسبب عنھا أمر إنتاجى
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  -: التكمیلیة األجور -٣

  ٠ بالقطعة األجر الزمنى ونظام األجرھى عبارة عن نظام یجمع بین نظام  -   

ى اإلنتاج أساس حیث یتم محاسبة العمال على -     عامل ھو ألى مع ضمان حد أدن

  ٠ الزمنى األجر

ى -    ت إذا بمعن ور قل ستحقة األج ى الم ل عل اس للعام اج أس د اإلنت ك الح ن ذل  ع

  ٠ التكمیلیة جوراأل المضمون فإن الفرق یمثل االدنى

 أجورھم التكیمیلى مساھمة من جانب المصنع للعمال غیر السھرة لرفع األجریعتبر 

ا األجرالى مستوى أدنى مضمون ھو  ساھمة ال یقابلھ ذه الم ى وھ اج الزمن ى إنت  فعل

ًلذلك تعامل ھذه الزیادة محاسبیا باعتبارھا أجورا غیر مباشرة  ً٠  

   -) :مثــال (   

ة األجر نظام أساسصنع الریاض یقوم بمحاسبة عمالة على   نفترض أن م   بالقطع

 األجر عامل وھو ألى األدنى قرش مع ضمان الحد ٢٠حیث أن معدل اجر القطعة 

  ٠ساعة / ج ١ زمن بمعدل أساس

ة اآلتیة المعلومات إلیكوقد قدمت  اج على الساعات الفعلیة وكمی  لمجموعة من اإلنت

   : أسبوع خالل اإلنتاجعمال 

  اإلنتاجكمیة   ساعات العمل الفعلیة  اسم العامل

  ٢٧٠  ٤٥  أحمد

  ٢٦٠  ٤٠  مصطفى

  ٢٠٠  ٤٥  محمود

  ٢٠٠  ٥٠  عمرو

  ٣٠٠  ٥٠  مروان

وب  الى -:المطل ساب اجم ور احت ل األج ع تحلی ال م ستحق للعم ور الم ان األج  لبی

  المباشر منھا وغیر المباشر ؟
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   - ) :الحل(   

اسم 

  العامل

عدد 

  الساعات

كمیة 

  نتاجاإل

 األجر

  الزمنى

 األجر

  بالقطعة

 األجر

  المستحق

 األجر

  التكمیلى

  -  ٥٤  ٥٤  ٤٥  ٢٧٠  ٤٥  أحمد

  -  ٥٢  ٥٢  ٤٠  ٢٦٠  ٤٠  مصطفى

  ٥  ٤٥  ٤٠  ٤٥  ٢٠٠  ٤٥  محمود

  ١٠  ٥٠  ٤٠  ٥٠  ٢٠٠  ٥٠  عمرو

  -  ٦٠  ٦٠  ٥٠  ٣٠٠  ٥٠  مروان

  ١٥  ٢٦١  ٢٤٦  االجمالى

  -:ومعنى ذلك 

ر ان - ى األج دره التكمیل ین  ج یمث١٥ ق رق ب رل الف ین األج ال وب ستحق للعم  الم

  -: وبذلك یعتبر اإلنتاج أساس المحتسبة على األجور

  ٠ ج ٢٦١ المستحق للعمال   األجر اجمالى -  أ

  ٠  ج٢٤٦ المباشرة منھا            األجور - ب

  ٠  ج ١٥ غیر المباشرة     األجور –ج 

   : والعطالت األجازات أجور -٤

م تحمل جازاتاأل أجور   یتم فصل  ى ومن ث ل فعل ا عم أجور ال یقابلھ ا ك  ومعاملتھ

  ٠تكالیف صناعیة غیر مباشرة / كتكلفة غیر مباشرة على حـ 

  : التأمین واالدخار -٥

ل  ث تتمث    قیام المنشأة بخصم نسبة معینة من اجر العامل لحساب ھیئة التأمینات بحی

اءمبالغ د انتھ الغ  محتجزة بمثابة مدخرات لھ یصرفھا بع ذه المب ر ھ ل وتعتب دة العم  م

   ٠ األجراستقطاعات من 
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  ٠وبالتالى ال یمكن القول بان تلك المبالغ المستقطعة مباشرة أو غیر مباشرة 

   -) :مثــال (   

ات مستحق ١٠٠ ومستحق لھ إنتاج  نفترض بأن لدینا موظف    ج وموظف أخر خام

  ٠وادخار كتأمین % ٥ ھى المستقطعة ج وبفرض أن النسبة ٨٠لھ 

  ؟اعداد القیود المحاسبیة / المطلوب 

  :الحل 

   الصناعیة األجور/                                من ح١٨٠

   المستحقة األجور/          الى ح١٨٠                     

   )األجرقید استحقاق                                          ( 

     

   المستحقةاألجور/                من ح                  ١٨٠

                                        الى مذكورین

  % )٥ * ١٨٠( جارى ھیئة التأمینات /              ح ٩                       

  البنك/           ح ١٧١                      

   )األجور قید سداد                                       ( 

      

                                      من مذكورین

   تحت التشغیلإنتاجمراقبة /                                 ح ١٠٠

  مراقبة تكالیف صناعیة غیر مباشرة /                                 ح ٨٠  

    الصناعیةاألجور/           الى ح ١٨٠                    

   )األجورقید تحلیل                                           ( 
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افة - شاة باإلض ان الم ل ف ن العام ستقطع م غ الم ضا للمبل رى أی سبة أخ ل بن ن  تتحم م

   ٠  كتأمین وادخار لصالح العاملاألجر

ذى - غ ال ر المبل ھ یعتب شأ تتحمل وق ةالمن ا ف ر علیھ بء اخ ور ع ذا األج ة وھ  االجمالی

  ٠ تكلفة غیر مباشرة معالجتھ نرى المبلغ

  

  

  : فى سجالت التكالیف األجور لبیان كیفیة تحلیل  - ) : عـــاممثــال(   

ال ) أ ( قسم  فى ال- صناعیة یعمل مجموعة من العم اجداخل أحد المشروعات ال  إنت

  -:ً الى عامل خدمات واحد ورئیس عمال علما بأن باإلضافة

  ٠ً أیام أسبوعیا ٦ة ھى  عدد أیام العمل العادی-    

  ٠ً  ساعات یومیا ٨ عدد ساعات العمل الیومیة ھى -    

  ٠ساعة /  ج ١ اإلنتاج معدل اجر الساعة العادى لعمال -    

  ٠ساعة /  قرش ١٥٠ معدل اجر الساعة االضافى -    

  ٠ ج ١٠٠٠ قدره أسبوعیا أجرا عامل الخدمات یتقاضى -    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   28  

ل اإلشغالستخدم من واقع بطاقات حصر الوقت وبطاقات  بیانات مواآلتي -  لكل عام

  - :٢٠١٠ من ینایر األول األسبوعوذلك فى نھایة 

  نوع ساعات العمل  طبیعة العمل  اسم العامل

  )١٢( رقم إنتاج ساعة عمل عادیة على أمر ٣٠  إنتاجعامل   ناصر

   ) ١٣(  رقم إنتاج أمر ساعة عمل عادیة على ١٠    

   )١٤(  رقم إنتاج أمرمل عادیة على  ساعة ع٥    

  . ساعة عمل وقت ضائع طبیعى ٣    

  )١٥( رقم إنتاج أمر على إضافیة ساعات عمل ٨    

   )١٢(  رقم إنتاج أمر ساعة عمل عادیة على ١٥   إنتاجعامل   جمال

   )١٣(  رقم إنتاج ساعة عمل عادیة على أمر ٧    

   یوم غیاب العذر مقبول ١    

   )١٥( رقم إنتاج ألمر إضافیةل  ساعات عم٦    

   ساعات عمل وقت ضائع غیر طبیعى ٣    

   )١٣(  رقم إنتاج أمر ساعة عمل عادیة على ٢٠  إنتاجعامل   عماد

   )١٤( رقم إنتاج أمر ساعة عمل عادیة على ٢٠    

  )١٥(  رقم إنتاج أمر على إضافیة ساعة عمل ١٠    

ت  ج فو٣٠وقد تقاضى مبلغ   عامل خدمات  مصطفى ق مرتبة عن العمل وق

ال  ة عم افى لخدم اجاض الل اإلنت ات خ ل أوق  العم

  اإلضافیة

غ   رئیس العمال  حمدى ى مبل د تقاض بوعى ٢٥وق ھ االس وق مرتب  ج ف

   .اإلشراف فى ًاضافیاًللعمل وقتا 
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  -:٢٠١٠ من شھر ینایر األول األسبوع عن األجور كشف -:ًأوال 
  استقطاعات   المستحقةاألجور  ساعةمعدل اجر ال  عدد الساعات

  اسم العامل
  اجمالى  تأمینات  ضرائب  اجمالى  حافز  اضافى  عادى  اضافى  عادى  اضافى  عادى

  الصافى

  ٥٣  ١٢  ٦.٦  ٦.٦  ٦٥  ٥  ١٢  ٤٨  ١.٥  ١  ٨  ٤٨  ناصر

  ٥٠.٦  ١١.٤  ٥.٧  ٥.٧  ٦٢  ٥  ٩  ٤٨  ١.٥  ١  ٦  ٤٨  جمال

  ٤٩  ١١  ٥.٥  ٥.٥  ٦٠  ٥  ١٥  ٤٠  ١١.٥  ١  ١٠  ٤٠  عماد

  ٥٩  ١٤  ٧  ٧  ٧٣  ٣  ٣٠  ٤٠  وعیاأسب  ج٤٠  -  -  مصطفى

  ١١٠  ٢٥  ١٢.٥  ١٢.٥  ١٣٥  ١٠  ٢٥  ١٠  أسبوعیا  ج١٠٠  -  -  حمدى

  ٣٢١.٦  ٧٣.٤  ٣٦.٧  ٣٦.٧  ٣٩٥  ٢٨  ٩١  ٢٧٦  اإلجمالى

  

  :  األجورمالحظات على كشف 

  للعامل جمال حیث ان غیابة بعذر مقبول ) ساعات عادیة ٨(  احتسب الیوم الغیاب -١

ضرائب والتأم-٢ تقطاع ال م اس غ  ت ن مبل ات م ورین ة األج ور العادی افیة واألج  اإلض

  ٠حیث لم تخضع الحوافز للضرائب أو التأمینات 

ة -٣ ا ساعات عادی سب لھم م تحت ال ل ار أن وإضافیة عامل غیاب ورئیس العم  باعتب

  ٠ یحدد كمبلغ ثابت وغیر مرتبط ساعات العمل أجرھا

دون عذر ومن ثم ال یستحق  ساعات عادیة للعامل عماد نظیر تغیبھ ب٨ لم تحتسب -٤

  ٠ ًعنھا أجرا 
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  -: على الجدول السابق  مالحظات 

  -: المعادلة التالیة أساس العالوة تحتسب على -١

   الفرق بین المعدل االضافى والمعدل العادىX اإلضافیةالساعات = العالوة     

  ٠ الساعة ألجر                 

ى إضافیة الن المصنع یعمل وردیة ًونظرا ذه تلبیة الحتیاجات السوق فإن العالوة ف  ھ

  ٠الحالة تعامل كأجر غیر مباشر 

ث المكافآتاعتبرت  -٣ ر مباشرة حی ة أجور غی ال بمثاب سنویة للعم  والحوافز ال

  ٠ المحسوبة بالمعدالت العادیةاألجر مبالغ تزید عن أنھا

س  الممنوحة كأجر المبالغاعتبرت جمیع  -٤ ل الخدمات ونف سبة لعام اضافى بالن

 ٠ واإلضافیةالعمال كعالوة وذلك لعدم تحدید ساعات العمل العادیة 

األجور االنتاجیة األوامرحملت  -٥ ك ب ة وذل سبة بالمعدالت العادی  المباشرة محت

 ٠ واإلضافیةبالنسبة لساعات العمل العادیة 

ال  -٦ یس العم ر رئ دمات واج ل الخ ر عام ن ان اج رغم م ى ال ن عل ران م یعتب

ور رة األج ر المباش وفیر إال غی رض ت ك بغ وافز وذل الوة والح صلنا الع  وف

  ٠بیانات تحلیلیة أكثر دقة 
  

  -: القیود المحاسبیة -:ًثالثا 

  - :األجور قید استحقاق - :ًأوال

  
  

   الصناعیة األجور / من حـ                                    ٣٩٥      

  . المستحقة األجور / ـ   الى ح                      ٣٩٥                          

   )األجوروذلك من واقع كشف                                                 ( 
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  - :األجور قید سداد - :ًثانیا
  

  

  

   المستحقةاألجور/                                      من ح ٣٩٥   

                                     الى مذكورین              

  جارى مصلحة الضرائب/            ح ٣٦.٧                          

  جارى ھیئة التأمینات /             ح ٣٦.٧                          

  )بالصافى ( البنك /            ح ٣٢١.٦                         

   )األجورمن واقع كشف                               (                

  
  

ًثالثا◌   - :األجور قید تحلیل - :ً
  

  

                                                 من مذكورین  

  مراقبة أوامر التشغیل/                                     ح١٤٦

  ١٢ أمر رقم ٤٥                                             

  ١٣ أمر رقم ٤٥                                             

  ١٤ أمر رقم ٣٢                                             

  ١٥ أمر رقم ٢٤                                             

  باشرةتكالیف صناعیة غیر م/                                     ح ٢٤٦

   وخسائرأرباح/                                           ح 

   الصناعیةاألجور/              الى ح ٣٩٥                       

   )األجورمن واقع كشف تحلیل                                           ( 
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  نموذج حساب الضریبة على المرتبات وما فى حكمھا 
 ٢٠٠٥ لسنة ٩١ألحكام قانون الضریبة على الدخل رقم ًطبقا 

   

 كلى جزئى بیان
   XX المرتب االساسى

 XXX    )١( اإلجمالى 
     :یخصم منة 

خصى والشریحة  الشاإلعفاء( إیرادات معفاة من الخضوع للضریبة 
   750 ٠"  شھر ١٢ / ٩٠٠٠=٥٠٠٠+٤٠٠٠المعفاة 

   XX ٠" لعامل حصة ا " االجتماعیةالتأمینات 
   XX ٠قیمة الغیاب و التأخیر و الجزاء 

   XX  سابقة من التأمیناتتأمینھلو ھناك شراء مدد 
 و مصلحة لمصلحتھأقساط التأمین على الحیاة على الممول 

   XX ١٣ مادة ٤ و أوالدة القصر بند زوجتھ

   XX أقساط التأمین الصحى 
 XXX    )٢( اإلجمالى 

 XXXX    }٢ - ١{ =  } ٣{ : اد المؤقت الذى یحسب علیة صافى اإلیر
 XXXX   إذن الوعاء الخاضع للضریبة ھو 

ًمن القانون و طبقا لسعر  ) ٨( تحسب الضریبة طبقا للمادة 
     : الضریبة التالى 

 األولى ١٢٥٠ " ٠ جنیة األولى ١٥٠٠٠على % ١٠نسبة الـ 
     "ًشھریا 

 ١٦٦٦.٥٠ " ٠ جنیة األولى ٢٠٠٠٠على % ١٥نسبة الـ 
     "ًالتالیة شھریا 

ما زاد عن  " ٠ جنیة األولى ٣٥٠٠٠على % ٢٠نسبة الـ 
     ٠"  السابقة ١٦٦٦.٥٠

 
 

 
 لعام ٩١ًوفقا للقانون رقم الضریبة على الدخل 

٢٠٠٥ 
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  نموذج حساب الضریبة على المرتبات وما فى حكمھا 
  ٢٠٠٥ لسنة ٩١ًطبقا ألحكام قانون الضریبة على الدخل رقم 

 

 كلى جزئى بیان
   XX } شھر ١٢مضروب فى { الشھرى  إجمالى المرتب 

     :یضاف 
}  وحتى عالوة ما قبل اخر خمس سنوات ١٩٨٧العالوة من عام {  المضافة االجتماعیةالعالوات 

  عالوة أخر خمس سنوات وما قبل الخمس سنوات لحد عام{  غیر المضافة االجتماعیةوالعالوات 
 ٠ شھر ١٢ مضروبا فى } یعد عالوات مضافة ١٩٨٧

XX   

 XXX    )١( اإلجمالى 
     :یخصم منة 

   4000 ٠اإلعفاء الشخصى فى السنة 
   5000 ٠الشریحة المعفاة 

   XX ٠} متغیر  % ١١+ أساسى % ١٤ { االجتماعیةحصة العامل فى التأمینات 
ً جنیھا سنویا أو ٣٠٠٠أقساط مرتبة مدى الحیاة بحد أقصى     XX بر من صافى اإلیراد أیھما أك % ١٥ً

   XX أقساط التأمین الصحى  و التأمین على الحیاة
 XXX    )٢( اإلجمالى 

 XXXX   }٢ -١= ٣{ إذن الوعاء الخاضع للضریبة ھو  
     :ویتم بعد ذلك توزیع وعاء الضریبة على الشرائح كما یلى 

     : ى ًمن القانون و طبقا لسعر الضریبة التال ) ٨( تحسب الضریبة طبقا للمادة 
     ٠)  جنیة ١٥٠٠٠ جنیة وحتى ١من  ( ٠ جنیة األولى ١٥٠٠٠على % ١٠نسبة الـ 
     ٠)  جنیة ٣٥٠٠٠ جنیة وحتى ١٥٠٠١من  ( ٠ جنیة األولى ٢٠٠٠٠على % ١٥نسبة الـ 
     ٠)  جنیة ٣٥٠٠١ما زاد عن الــ  ( ٠ جنیة األولى ٣٥٠٠٠على % ٢٠نسبة الـ 

 

:مالحظات   

: لحساب العالوات المضافة و العالوات غیر المضافة :ًأوال   

 ٠أشوف أنا فى سنة كام و أخذ عالوة أخر خمس سنوات وتكون ھى عبارة عن العالوات الغیر مضافة 

 السید رئیس الجمھوریة إقرار وھو تاریخ ١٩٨٧ وحتى عام األخیرةوالسنوات التى تسبق الخمس سنوات 
٠ ویتم جمع النوعین معا من العالوات ٠وات المضافة  تعد العالاالجتماعیةللعالوات   

: األقساط المرتبة : ًثانیا   

 :ھو عبارة عن إحدى النوعین التالیین : " تعریف الجھاز المركزى لألقساط المرتبة 
  ٠قسط نفقة الطالق 

  ٠قسط التأمین على الحیاة بشرط أن یدفع من خالل جھة العمل 

  عن أى قسط یدفع فى الجھاز الحكومى أو الجھاز اإلدارى وبشرط أن یكون ممتدھى عبارة" تعریف أخر 
٠ " القسط مفید فى العمل فیھ شھر وكذلك البد وأن یكون ھذا الشیئ الذى یدفع ١٢ألكثر من   

 
 ملحوظة ھامة :

٠ة المصریة العامة للرقابة على التأمین  ھو ان یكون التأمین فى شركات مسجلة لدى الھیئإعفاؤھا التامین المعفاة شرط إلقساطبالنسبة   
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   :االجتماعیةالتأمینات " :ثالثا

 المتغیر األساسى
 }حصة عامل  {     جنیة٦٢٥بحد أقصى  %11 }حصة العامل {  جنیة ٧٥٠بحد أقصى  14%
 }حصة شركة  {     جنیة٦٢٥بحد أقصى  %24 }حصة شركة {  جنیة ٧٥٠بحد أقصى  26%
 اإلجمالى %35 الى اإلجم 40%

 
ات  ةجرى العرف على زیادة حصة التأمین ة االجتماعی ن األجر األساسى بقیم ا سنویا ٢٥ م ن ال ،  جنیھ ولك

 ٠یتم زیادة حصة التأمینات من األجر المتغیر إال بقرار من وزیر المالیة 
 

  :االجتماعیة التى تقدم للتأمینات االستماراتأنواع : ًرابعا 
:  }١ { استمارة  

ن  ارة ع ى عب تمارةوھ تراك اس ـتأمینات اش ى ال ف ف ة الموظ ل االجتماعی ن أص ون م ل وتتك ة العم د بدای  عن
  ٠وصورتین األصل تحتفظ بة التأمینات وصورة للموظف وصورة للشركة 

:  }٢ { استمارة  
ن  ن كل عام م ایر م ى شھر ین ین ف ى التعی ى ١ / ١وتقدم بعد مرور سنة عل رح  والق١ / ٣٠ وحت انون المقت

ھر  ى ش دیمھا ف د بتق ا یفی ذه ١٢ ، ٩ ، ٤ ، ١حالی د ھ ام  وتع ل ع ن ك تمارة م   االس
ع االساسى استمارة تم جم ات وی ن أسماء ومرتب ع الموظفین م ات جمی ھ شركة تحتوى على بیان ر كل  و المتغی

ھ ى كل ى ف رب االساس تم ض ى  % ٤٠ وی ر ف صى  % ٣٥و المتغی د أق ى ٧٥٠بح    أساس
 ٠ة لألجر المتغیر  بالنسب٦٢٥و 

:  }٦ { استمارة  
  ٠وھى االستمارة التى تقدم فى حالة ترك الموظف للعمل اى االستقالة 

 المزایا العینیة و النقدیة معفاة من الضرائب وھى على سبیل المثال :
  ٠ الوجبة الغذائیة التى تصرف للعاملین -١
  ٠ النقل الجماعى للعاملین أو ما یقابلھ من تكلفة -٢
  ٠ الرعایة الصحیة -٣
  ٠ العمل ألداء ومالبس العاملین الالزمة األدوات -٤
  ٠ الذى یوفره رب العمل للعاملین لدیھ اإلدارى السكن -٥
  سیارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل وتكون بنسبة -٦

ه السیارات من قیمة الوقود و التأمین و الصیانة الدوریة المتعلقة بھذ% ٢٠      
  ٠    سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 

من النفقات المتعلقة بالھاتف على مدار%٢٠ الھواتف المحمولة وتكون بنسبة -٧  
٠    العام         

وذلك عندما یقوم رب العمل "  القروض و السلفیات المقدمة من أصحاب العمل -٨  
عن دخل الستة أشھر السابقة على  للعامل بما یزید سلفھ   بمنح قرض او       

یتم تحدید% ٧   حصولھ على القرض سواء كان بدون عائد أو بعائد یقل عن   
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أو بالفرق بین سعر عائد القرض وبین سعر العائد المشار % ٧بنسبة   المیزة   
٠% ٧  إلیة إذا كان سعر عائد القرض أقل من   

وتحدد قیمة ھذه المیزة : " ممتلكاتھ  وثائق التأمین على حیاة العامل أو أسرتھ أو -٩  
٠   بما یتحملة رب العمل من األقساط المدفوعة خالل العام      

تحدد قیمة : "  أسھم الشركة التى تمنح بقیمة تقل عن القیمة االسمیة للسھم -١٠  
      المیزة على أساس الفرق بین القیمة السوقیة للسھم فى تاریخ الحصول علیة 

٠قیمة التى حوسب علیھا العامل      وبین ال  
ًوأیضا یعفى من الضرائب :  

  ٠ً حصة العاملین من األرباح التى یتقرر توزیعھا طبقا للقانون -١
  ٠ً ضریبة الدمغة المقررة قانونا -٢
٠ المعاشات -٣  
٠ مكافآت نھایة الخدمة -٤  
 

ًعلى رب العمل حجز الضریبة وتوریدھا طبقا للمادة ( ١٤ )  وفى جمیع األحوال ، 
من القانون وأن یدرج فى كشوف التسویة السنویة كافة ما یحصل علیة كل عامل 

ًمن مزایا طبقا للقواعد السابقة ٠  
 

یجب تورید ما تم خصمھ من العاملین الى مأموریة الضرائب المختصة خالل 
ًالخمسة عشر یوما األولى من كل شھر عن المبالغ المدفوعة خالل الشھر السابق  

 
یتم فى اخر كل سنة تسویة تقوم بھا الشركات لحساب الضریبة لكل عامل تم 

الخصم منھ على مدار السنة ولكن بإجمالى اإلیرادات التى حصل علیھا العامل 
 وتقوم الشركة بتورید ناتج التسویة خالل شھر ینایر من كل سنة ٠

 
یكون تقدیم اإلقرار الربع سنوى على النموذج رقم ( ٤ مرتبات ) ویجب أن یبین 

 النموذج :
٠ عدد العاملین -١  
٠ السابقة أشھر اجمالى المرتبات وما فى حكمھا المنصرفة خالل الثالثة -٢  
  المبالغ المستقطعة تحت حساب الضریبة و المبالغ المسددة عن ذات المدة -٣

٠ السداد إیصاالت   وصورة من   
٠لنقص بالعدد  التعدیالت التى طرأت على العاملین بالزیادة أو ا-٤  

ًویعطى العامل بناء على طلبة كشفا مبینا فیھ اسمھ ثالثیا ومبلغ ونوع الدخل وقیمة  ً ً
٠الضریبة المحجوزة   
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