
 
 

 عالء ریاض 1

  محاسبة تكالیف عقود المقاوالتنظام 
  )األوامر اإلنتاجیة طویلة األجل ( 

  
  

  :مقدمة
 والتي تقوم ،البناءأن طریقة تكالیف األوامر اإلنتاجیة تناسب المنشآت التي تعمل في مجال التشیید و 

ات وما إلى بتشیید المباني و الكباري و السدود وشق الطرق و حفر الترع و إقامة الجسور و الخزان
   ٠ذلك من األعمال اإلنشائیة األخرى 

وترتبط المنشأة مع عمالئھا بعقود ینص فیھا على كل ما یتم االتفاق علیة حیث شروط الدفع و التسلیم و 
   ٠مواصفات المقاولة و مقدارھا وما إلى ذلك 

   :یثحتختلف األعمال التي یتعین على منشآت المقاوالت القیام بھا لتنفیذ العقد من 
  ٠فترة التنفیذ  
  ٠كمیة و نوعیة عوامل اإلنتاج المطلوبة للتنفیذ  
  ٠درجة المخاطرة التي تتعرض لھا المنشأة في تنفیذ ھذه األعمال  

ویعتبر ھذا ، مما یتعین على محاسب التكالیف أن یعمل على قیاس تكلفة كل عقد أو مقاولة على حدة 
یتعین تصویر حساب أو قائمة مستقلة مثل ھذه المنتجات و التي في العقد أو المقاولة ھو وحدة التكلفة 

   ٠یحمل بكافة عناصر التكالیف الخاصة بھذا العقد أو المقاولة 
  :التالیةمن خالل الفصول سوف یتم دراسة العقود و المقاوالت 

   ٠ویتناول الخصائص الممیزة لنظام العقود و اإلجراءات التنفیذیة لھ : الفصل األول  
   ٠ویتناول تحدید عناصر تكالیف العقد أو المقاولة  :الثاني صلالف

     ٠ویتناول قیاس نتیجة العقد أو المقاولة  :الثالثالفصل 
  

  الفصل األول
  خصائص نظام العقود وإجراءاتھ

  : مقدمة 
على الرغم من أن العقد الذي یربط منشأة المقاوالت بالعمیل ال یخرج عن كونھ أمر إنتاجي إال أن 

منشآت المقاوالت تتمیز ببعض الخصائص عن باقي المنشآت التي تقوم بتطبیق طریقة تكالیف األوامر 
كما أن تنفیذ ، اإلنتاجیة و التي یترتب علیھا بعض المشاكل التي تحتاج إلى عنایة خاصة في دراستھا 

  ٠العقد یخضع لبعض اإلجراءات التي تمیزه عن غیرة من األوامر اإلنتاجیة األخرى 
  :الخصائص الممیزة لنظام تكالیف العقود 

مما یستلزم أن  ، تحصل شركات المقاوالت على عقودھا غالبا من خالل عملیات المناقصات  .١
تتقدم ھذه المنشآت بعطاءات مدروسة دراسة وافیة لجذب مثل ھذه العقود وذلك بعكس األوامر 

  ٠اإلنتاجیة التي یتم الحصول على أغلبھا باألمر المباشر 
مما یستلزم نقل معظم المواد و المھمات     ، یتم تنفیذ العقد في موقع العمل الذي یحدده العمیل  .٢

واآلالت و العمال إلى مواقع العمل األمر الذي یترتب علیة اعتبار معظم عناصر التكالیف التي 
ر المباشرة ونظرا لما تمثلھ عناصر التكالیف غی، تنفق على ھذه المقاولة عناصر تكالیف مباشرة 
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من نسبة ضئیلة من تكالیف العقود فإنھ یمكن حساب تكلفة ھذا العقد أو المقاولة بمجرد إتمامھ 
بعكس األوامر اإلنتاجیة األخرى التي تتطلب وقتا طویال بعد إتمامھا لحساب ما یخصھا من 

  ٠عناصر التكالیف الصناعیة غیر المباشرة 
تضمنھ من عملیات إنشائیة متعددة تحتاج إلى إنفاق مبالغ أن قیمة العقد تكون كبیرة نسبیا لما ت .٣

ھذا باإلضافة إلى طول مدة تنفیذ العقد بالقیاس إلى الفترة المحاسبیة ویترتب على ذلك ما ، طائلة 
 :یلي 

وجوب أحكام الرقابة على تكالیف تنفیذ العقد حیث أن أي ضیاع في عوامل اإلنتاج  
  ٠سوف یترتب علیة خسائر كبیرة 

حیث أنة ، رورة وضع نظام معین باالتفاق مع العمالء لتحدید طریقة سداد قیمة العقد ض 
وھذا یتطلب ، من غیر المنطقي أن تنتظر المنشأة حتى انتھاء العقد لتحصل على قیمتھ 

حیث تقوم المنشأة بالحصول على ، تقسیم العقد إلى مجموعة من األعمال المرحلیة 
أن ھذه األعمال التي تمت مطابقة للمواصفات المقررة شھادة من مھندس صاحب العمل 

تستطیع المنشأة الحصول على " مستخلص " وبموجب ھذه الشھادة و تسمي عملیا ، 
 جزء من قیمة العقد تمكنھا من اإلنفاق على باقي األعمال الالزمة للتنفیذ

مما ، فر لدي المنشأة إن تنفیذ العقد قد یتطلب مجموعة من األعمال المختلفة والتي قد ال تتوا .٤
بموجب عقد من ) مقاولین الباطن ( خرین یضطرھا إلى إسناد تنفیذ بعض ھذه األعمال إلى اآل

  ٠الباطن 
  :یليیترتب على طول فترة تنفیذ العقد والتي قد تصل إلى عدة سنوات ما   .٥

 ضرورة إعداد برنامج زمني للتنفیذ حتى یمكن إتمام العقد في الوقت المحدد حیث أن 
أي تأخیر قد یترتب علیة تحمیل الشركة بغرامات تأخیر أو جزاءات حسب ما ینص 

  ٠علیة في العقد 
فلیس من المعقول أن تنتظر ، حاجة المنشأة الحتساب أرباح عن العقود غیر التامة  

ویترتب على ، المنشأة حتى یتم تنفیذ المقاولة بالكامل دون حساب أرباح سنویة لھا 
مشاكل المتعلقة بتقویم العقود غیر التامة في نھایة السنة المالیة ذلك ظھور بعض ال

ووجوب مراعاة الدقة التامة عند تقویم ھذه العقود لما لذلك من ، لمنشأة المقاوالت 
  ٠أثر على نتیجة أعمال المنشأة 

 وإنما تمتد ھذه، ال تنتھي مسئولیة المنشأة أمام صاحب العمل عن األعمال التي تم تسلیمھا  .٦
وقد تظھر بعض العیوب مما یستلزم ، المسئولیة خالل فترة زمنیة معینة تسمي فترة الضمان 
فضال عما قد یقع علیھا من جزاءات ، إصالحھا وبالتالي تتحمل المنشأة تكالیف ھذا اإلصالح 

   ٠إذا كانت ھذه العیوب جوھریة 
حقیق أكبر قدر من تكامل تتطلب عملیة تباعد المسافات بین كل مقاولة و أخري العمل على ت .٧

  ٠الخدمات داخل نطاق كل مقاولة 
 وبذلك تتكرر مراحل التشغیل بتعدد ٠المقاولة الواحدة تشتمل على كل مراحل إنجازھا  .٨

  ٠ مثل مراحل الحفر وصب الخرسانة و البناء و البیاض و السباكة و غیر ذلك ،المقاوالت
في شركات المقاوالت تحتمھا طبیعة نشاط ھناك بعض الجوانب اإلداریة والمالیة والفنیة  .٩

التي ال تؤدي علي نفس " التخطیط " المقاوالت كما أوضحنا في النقاط السابقة مثل وظیفة 
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 ففي شركة المقاولة تعتمد في تخطیط ٠درجة الدقة و التحفظ كما تجري في المنشآت العادیة 
وما یمكنھا أن تكسبھ منھا في حجم إنتاجھا وبیعھا على توقعات ما یحتمل من عطاءات تطرح 

بحر المنافسة على ھذه العطاءات وفي التخطیط المالي قد یصعب تقدیر االحتیاجات المالیة 
المطلوبة خالل العام القادم ترتیبا على صعوبة تخطیط اإلنتاج وكذلك ترتیبا على صعوبة تقدیر 

  ٠ما یحتمل أن توافق علیة العمیل وما یسدده للشركة 
لى كل النقاط السابقة یتشكل نظام التكالیف في شركة المقاوالت بكل مقوماتھ وأركانھ وترتیبا ع .١٠

وخصائصھ حیث تؤثر تلك النقاط على عناصر التكالیف ومقادیر ھذه العناصر وأسلوب تحمیلھا 
  ٠وحساب تكلفة المقاولة الواحدة كلھا أو جزء منھا 

   
  : إجراءات الحصول على العقد و تنفیذه 

ن منشآت المقاوالت شأنھا في ذلك كشأن المنشآت األخرى التي تطبق نظام األوامر اإلنتاجیة ال نظرا أل
وإنما یتم اإلنتاج فیھا بناء على رغبة العمالء ووفقا لمواصفات خاصة یحددھا ، تقوم بإنتاج منتج نمطي 

 طریق المناقصات ونظرا لضخامة حجم ھذه المقاوالت فإنھا تحصل علیھا غالیا عن، ھؤالء العمالء 
   ٠التي تتقدم إلیھا بعطاءاتھا المختلفة 

موضع ھذا العطاء دراسة مستفیضة أن تقوم المنشأة بدراسة العملیة أو المقاولة ویستلزم التقدم بالعطاء 
تستدعي تعاون جمیع الفنیین في المنشأة من مھندسین لتحدید بنود األعمال المطلوبة لتنفیذ المقاولة 

تعاون مع بعض اإلدارات األخرى في المنشأة بترجمة كمیات بنود األعمال المطلوبة إلى ومحاسبین بال
حیث تظھر التكلفة المباشرة لكل ، للعطاء " مقایسة " قیم تعاقدیة لكل بند وإعداد قائمة تكالیف تقدیریة 

إلداریة بند من بنود األعمال ونصیب المقاولة من التكالیف غیر المباشرة األخرى و التكالیف ا
   ٠وذلك للوصول إلى التكلفة الكلیة للمقاولة ، والعمومیة 

وبإضافة ھامش الربح إلى التكلفة السابقة یمكن للمنشأة تحدید قیمة المقاولة التي یمكنھا الدخول في 
 وھي التي یتم التعاقد بموجبھا إذا" القیمة التعاقدیة " مناقصتھا والتقدم بالعطاء ویطلق على ھذه القیمة 

   ٠رسا العطاء على المنشأة 
  : وفي حالة رسو العطاء على الشركة فإنھا تقوم بمجموعة من اإلجراءات لتنفیذ العقد أھمھا ما یلي 

ھذا  وھذا یعتبر ضمان لجدیة المنشأة في التنفیذ ،العقدتقوم الشركة بسداد تأمین یمثل نسبة من  .١
  ٠الت الحكومیة باإلضافة إلى تقدیم خطاب ضمان خاصة في حالة المقاو

وكذلك ، توقیع عقد المقاولة والذي ینظم عادة عملیة تنفیذ المقاولة والشروط الخاصة بالتنفیذ  .٢
وبیان ، وتحدید مواصفات العمل وفترة الضمان ، وتنظیم عملیة السداد ، مواعید البدء واالنتھاء 

  ٠ الغرامات والجزاءات المترتبة على اإلخالل بالعقد وغیرھا من الشروط
 ومن ،تكلفتھإمساك مجموعة من السجالت و الدفاتر التي تمكن من متابعة تنفیذ العقد وحصر  .٣

 وقوائم ،التنفیذ وملخصات للعملیة تحت ،المناقصات وملف ،العقدأھمھا دفتر العقود وملف 
  ٠التكالیف للعملیات و غیرھا 
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  : دور التكالیف في دراسة العطاء 
إلى االھتمام ، من العمیل فوز بالعطاء الذي ترغب فیھ والمطروح للمناقصة تحتاج شركة المقاولة لل

بالدقة والموضوعیة بدراسة ھذا العطاء وإعداد المقایسة التي ترجو الشركة أن تحظي باألفضلیة على 
 وتكمن الصعوبة في ٠مقایسات المنافسین وفي نفس الوقت تحقق لھا المكسب المخطط في المقایسة 

مر كلھ قائم على االلتزام بأعمال ومھام سوف تحدث في غیب المستقبل بكل المخاطرة ذلك أن األ
   ٠مع الرغبة في نفس الوقت في تحقیق المكسب ، واألمل 

التي یحدد فیھا صاحب العمل األعمال التي " كراسة العطاء " ونقطة البدایة في دراسة العطاء ھي 
یتوقف ما تحتویھ ھذه الكراسة من الرسومات و  حیث ٠یطرحھا للتعاقد مع شركات المقاوالت 

قیام شركة المقاولة بعدة ، المواصفات الفنیة و الھندسیة ومعاییر الجودة وشروط االستالم وغیر ذلك 
  : أمور من أھمھا 

تحدید البنود الرئیسیة لألعمال المطلوبة للمقاولة المطروحة وتحلیل كل بند رئیسي إلى بنوده  .١
  ٠تعرف على نوعیة ھذه األعمال المطروحة وجوانبھا الفنیة والھندسیة مع ال، التفصیلیة 

 للشركة على الوفاء بالتزامات التعاقد – الفنیة واإلداریة والمالیة –تحدید مدي قدرة اإلمكانیات  .٢
في حالة رسو العطاء علیھا سواء المتاحة حالیا لدیھا أو التي یمكن إتاحتھا مستقبال بما في ذلك 

در التمویل المتوقعة وخطة التنفیذ ومدي حاجة شركة المقاولة إلى االستعانة دراسة مصا
بخبرات منشآت متخصصة في بعض بنود األعمال ودراسة إسناد بعض األعمال إلى مقاولي 

  ٠الباطن وغیر ذلك 
تحدید عوامل اإلنتاج الالزمة لتنفیذ كل جزء من أجزاء العمل وكل بند من بنود العملیات  .٣

 ویتناول ھذا التحدید تقدیرا كمیا ونوعیا لكل عامل من عوامل اإلنتاج المطروحة ٠ة التفصیلی
مع دراسة إمكانیة الحصول علیة بأفضل الوسائل اقتصادیا و التوقعات المتعلقة مستقبال خالل 

  ٠فترة تنفیذ المقاولة والبدائل المطروحة لكل عامل منھا وغیر ذلك 
بة من كل من المواد والعمالة والخدمات األخرى وخصائصھا النوعیة وبناء على تقدیر الكمیة المطلو

فإنھ یمكن ترجمة ھذه الكمیات المقدرة للعناصر إلى قیم مالیة باستخدام أسعار المواد وفئات األجور 
أفضل توقعات عن المستقبل وأسعار الحصول على الخدمات األخرى وھى أسعار مقدرة أیضا في ظل 

جملة التكلفة المتوقعة لتنفیذ المقاولة وبإضافة رقم الربح المستھدف أو اج وھكذا یمكن استخر، 
یكون ) والذي غالبا ما یتحدد في شكل نسبة مئویة من التكلفة المتوقعة للتنفیذ ( المرغوب في تحقیقھ 

بھذه الناتج ھو القیمة التعاقدیة للمقاولة والذي تتقدم بھ شركة المقاوالت لتنافس مثیالتھا في الفوز 
   ٠العملیة 

العطاءات " مقایسة " ومن الجدیر باإلشارة أن بعض الشركات تلجأ إلي طریقة أخرى في إعداد 
مؤداھا أنة بعد حساب رقم الربح المستھدف أو المطلوب تحقیقھ من العملیة ككل فإنھ ، المطروحة 

ة المختلفة بنسبة تكلفة كل بند یوزع باإلضافة إلى التكالیف الخدمیة غیر المباشرة بین األعمال التفصیلی
عمل منھا وبذلك فإن فئة التعاقد لكل بند من بنود األعمال في ھذه الحالة تكون متضمنة تكلفتھ الخاصة 

   ٠مضافا إلیھا نصیب من التكلفة الخدمیة ورقم الربح المستھدف أو المطلوب تحقیقھ 
 للمناقصة علیھا فإنھ یتم وضع خطة العمل وبعد تمام ھذه الدراسة الفنیة والمالیة للعملیة المطروحة

التنفیذي لبنود األعمال المتعاقد علیھا مترجمة في جدول نشاطي وزمني یرفق بالمقایسة تمھیدا إلرسال 
   ٠طلب الدخول في العطاء 
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وفیما یلي نوضح شكال مبسطا للمقایسة مرة أولي بتفاصیل بنود األعمال وتكالیفھا ونصیبھا من تكالیف 
 ومرة ثانیة بالفئات التي تتعاقد الشركة على أساسھا مع العمیل وكل فئة ٠ت واألرباح المطلوبة الخدما

   ٠متضمنة التكلفة األصلیة للبند ونصیبھ من تكالیف الخدمات واألرباح 
  

   ٠٠٠٠٠٠٠ مقایسة العملیة
  

  قیمة التعاقد  جملة التكالیف  تكلفة الوحدة  الكمیة  بنود األعمال
     جنیھا١٠٠٠٠   جنیھا٢   مترا مربعا٥٠٠٠   حفر وردم-١
     جنیھا٤٠٠٠٠٠   جنیھا٥٠   مترا مربعا٨٠٠٠   خرسانة عادیة-٢
     جنیھا١٠٠٠٠٠٠   جنیھا١٠٠   مترا مكعبا١٠٠٠٠   خرسانة مسلحة-٣
     جنیھا٣٠٠٠٠٠   جنیھا٣   مترا مربعا١٠٠٠٠٠   مباني طوب-٤
     جنیھا٨٠٠٠٠٠   جنیھا٤   مترا مربعا٢٠٠٠٠٠   بیاض-٥

    ٢٥١٠٠٠٠  موع تكالیف بنود األعمال المتعاقد علیھامج
  ٢٧١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  نصیب العملیة من تكالیف الخدمات المتنوعة 

  ٥١٠٠٠    أربــاح
  ٢٧٦١٠٠٠    جملة التكالیف المقدرة للمقایسة

  
  مقایسة فئات التعاقد

  ٠٠٠٠٠بنود أعمال العملیة 
  

  خدمات وأرباح  جملة التكلفة  تكلفة الوحدة  الكمیة  بنود األعمال
+ )١٠( %  

  فئة التعاقد  المجموع
  للوحدة

   جنیھا٢.٢  ١١٠٠٠   جنیھا١٠٠٠   جنیھا١٠٠٠٠   جنیھا٢   متر مربع٥٠٠٠   حفر وردم-١
   جنیھا٥٥  ٤٤٠٠٠٠   جنیھا٤٠٠٠٠   جنیھا٤٠٠٠٠٠   جنیھا٥٠   متر مربع٨٠٠٠   خرسانة عادیة-٢
   جنیھا١١٠  ١١٠٠٠٠٠   جنیھا١٠٠٠٠٠  نیھا ج١٠٠٠٠٠٠   جنیھا١٠٠   متر مكعبا١٠٠٠٠   خرسانة مسلحة-٣
   جنیھا٣.٣  ٣٣٠٠٠٠   جنیھا٣٠٠٠٠   جنیھا٣٠٠٠٠٠   جنیھا٣   متر مربعا١٠٠٠٠٠   مباني طوب-٤
   جنیھا٤.٤  ٨٨٠٠٠٠   جنیھا٨٠٠٠٠   جنیھا٨٠٠٠٠٠   جنیھا٤   متر مربعا٢٠٠٠٠٠   بیاض-٥

    ٢٧٦١٠٠٠   جنیھا٢٥١٠٠٠   جنیھا٢٥١٠٠٠٠  إجمالي
  

  :مالحظات
اح یتبین من .١ ة واألرب دمات المتنوع الیف الخ ن تك  كشف المقایسة األول أن جملة نصیب العملیة م

  ٠ جنیھا ٢٥١٠٠٠المطلوبة لھا تبلغ 
ى  .٢ ضاف إل ا وی د منھ ل بن ة ك ود األعمال حسب تكلف ى بن ذكورة عل الیف الم ة التك ع جمل یتم توزی

اح  % ١٠تكلفة البند  الیف الخدمات واألرب ن تك ة نصیبھ م الیف ٢٠٠٠٠٠( منة لتغطی ة تك  جنی
دمات  اح ٥١٠٠٠+ الخ ة أرب ود ٢٥١٠٠٠٠÷ )  جنی الیف البن ة تك ضاف ١٠٠=  جنی ا ت  ملیم

  ٠على كل جنیة من تكلفة كل بند 
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  الثانيالفصل 
  المحاسبة عن عناصر تكالیف العقد أو المقاولة 

  :مقدمة
زم ،  في نظام تكالیف العقد وحدة التكلفة ھو العقدیعتبر  ھ یل ذا فإن ي ل ق ف ي تنف الیف الت ط عناصر التك رب

ة  د أو مقاول ل عق ة أو حساب مستقل لك تم تصویر قائم ھ أن ی المنشأة بھذا العقد أو المقاولة مما یتعین مع
ذه  ل ھ د ، ویقاب ذا العق ذ ھ ا تنفی ي یتطلبھ الیف الت على أن یحمل ھذا الحساب أو القائمة بكافة عناصر التك

صیلیة ل وائم التف سابات أو الق ـ الح سمي ح ام ی تاذ الع دفتر األس الي ب ساب إجم ود ح الیف / لعق ة تك مراقب
   ٠العقود أو المقاوالت تحت التشغیل 

ذه  ستقلة لھ سابات م تح ح سھل ف ن ال ل م ا یجع ل مم ادة قلی ون ع ود یك دد العق إن ع ي ف ع العمل ي الواق وف
   ٠العقود بدفتر األستاذ العام مباشرة 

ا  نعرض فیما یلي المحاسبة على العناص ة معالجتھ ة لتوضیح مشاكلھا وكیفی الیف المقاول سیة لتك ر الرئی
ة األجل  اوالت " على أننا نود أن نشیر إلى تمیز نظام محاسبة تكالیف األوامر اإلنتاجیة طویل عن " المق

ل  صیرة األج ة ق ر اإلنتاجی الیف األوام بة تك ام محاس ة " نظ ق" العادی ا یتعل ین فیم رین اآلتی ي األم  ف
   : تحمیل عناصر التكالیف بمعالجة و

اوالت " استقاللیة " بالنظر إلى  .١ ع المق دا مواق المقاولة وانفرادھا بذاتیة مستقلة و بموقع خاص بعی
ة تصبح ، األخرى  ي حساب المقاول الیف ف ا " مباشرة " فإن معظم التك ا ٠علیھ ل م  حیث أن ك

ا  ا دون غیرھ ق بھ ة مباشر وخاص ومتعل ى أرض المقاول ر  وم٠یجري عل ل العنصر غی ا یمث
ذه  ز ھ دمھا مراك ي تق ة الت دمات اإلنتاجی الیف الخ ن تك ة م صیب المقاول ي ن صر ف ر ینح المباش

ة ٠الخدمات التي تقع على مستوي الشركة  ر اإلنتاجی الیف األوام  وھذا بخالف الحال مع نظام تك
ى مركز  فالمشرف على المقاولة یعتبر أجرة مباشرا علیھا في حین أن أجر الم٠العادة  شرف عل

ذا المركز ستفید من ھ اجي یمر وی ر إنت ى أي أم ر مباشر عل  " ٠إنتاجي داخل المصنع یعتبر غی
ل – معا وفي نفس الوقت –ھي المركز كلھ وھي األمر اإلنتاجي الوحید " فالمقاولة  ذا بالمث  وھك

زن المق اء مخ اولین وأمن صیانة و الحراسة والمساعدین والمن ال ال ور عم ود أج ع بن ة فھي م اول
 ٠كلھا مباشرة علیھا 

ة األجل   .٢ ة طویل ر اإلنتاجی ى األوام ل الحاالت عل ي ك ال تطبق نظریة أعباء التكالیف اإلضافیة ف
ازه  دة إنج و أن م ادي ھ اجي الع ر اإلنت ى األم ا عل اء وتحمیلھ ذه األعب ساب ھ ي احت ل ف فاألص

بیة  رة المحاس ع الفت وم م ا بی شي یوم و٠قصیرة وال تتم ر  وألن المطل ة األم ساب تكلف و احت ب ھ
ة  اء التكلف ساب أعب ضي ح ت تقت ین و الوق ذا الح ي ھ ھ ف بة تكالیف إن محاس ة ف اء من ور االنتھ ف

  ٠اإلضافیة التي یلزم تحمیلھ بھا 
   ٠وھذه الظروف غیر موجودة في حالھ األمر اإلنتاجي طویل األجل 

ي  ر أول ة نظ ن وجھ اج المحا :فم ة وال تحت ة طویل دة المقاول د أن م ى تحدی ا إل ى تكالیفھ بة عل س
دل" رة " مع ر المباش صناعیة غی الیف ال ن التك صیبھا م ضاه بن ل بمقت ن ( تتحم ارة ع ى عب وھ

زال ) تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة  ا ت ا وھي م بیة ستمر علیھ رات محاس فمن المتوقع أن فت
   ٠تحت التنفیذ 

ة  ة : ومن وجھة ثانی ا انتھت المقاول ة إذا م د حتى في حال م تعرف بع بیة ل رة محاس ي خالل فت ف
ھر  ي ش بوع أو ف وم أو أس ي ی تم ف ل ال ی ة للعمی سلیم المقاول إن ت ة ف رة الفعلی ر المباش ا غی تكالیفھ
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ذ  بیة وحینئ رة المحاس ن الفت ة م دة الباقی سمح بمرور الم د ت االنتھاء منھا فھناك فترة التسلیم التي ق
   ٠حساب نصیب ھذه المقاولة المنتھیة منھا یمكن حصر تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة و

ة  ة ثالث ن وجھ رة :وم الل الفت ي خ ة ف ن المقاول ام م زء ت تالم ج ل باس ام العمی ة قی ي حال ھ ف  فإن
بیة  ا ٠المحاس شكلة ھن ال م ذا ٠ ف در لھ دل یق ى أساس مع ھ عل سدد ثمن زء وی سلم الج ل یت  فالعمی

ة الجزء٠الجزء من الحجم الكامل للمقاولة  اع (  المسلم  أما تكلف ة ) أي المب ربح من واستخراج ال
ي  اس الفعل ى األس ربح عل ذا ال ة وھ ذه التكلف ساب ھ رة وح ة الفت ى نھای ار حت یمكن االنتظ             ٠ف

ة عناصر  ھ بكاف ھ یجب تحمیل ام فإن تاذ الع دفتر األس     وسواء أكان العقد بدفتر األستاذ الفرعي أو ب
ذه ، وال ة لتنفی الیف الالزم ثالث التك ر ال ن العناص رج ع ي ال تخ ور و ت واد و األج ي الم وھ

  : المحاسبیة لھذه العناصر الثالث وفیما یلي المعالجة   ،الخدمات 
  : عنصر تكلفة المواد : أوال 

واد ن الم دة م ل  ( یستلزم تنفیذ عقد المقاولة استخدام أصناف عدی زلط –الرم منت – الطوب – ال  – األس
 والتي تتمیز في معظمھا بأنة یتم شراؤھا خصیصا لكل عقد على حدة ومن )ك  وغیر ذل–حدید التسلیح 

د  ع العق ى موق ل من األصناف ، ثم یتم إرسالھا مباشرة إل ى عدد قلی واد للتخزین عل ویقتصر شراء الم
ز  الورش أو المراك ة ب ات الخاص ة أو العملی ود المختلف واء للعق ة س ات اإلنتاجی ة للعملی رى الالزم األخ

   ٠ة لشركات المقاوالت التابع
ة  ا تكلف ة باعتبارھ وال شك في أن تكلفة المواد المستخدمة في المقاولة یجب أن تحمل على حساب المقاول

   ٠مباشرة بما في ذلك تكلفة األدوات الكتابیة المستخدمة في موقع المقاولة 
ر  ة أو أكث ن ا، ویتم تدبیر المواد الالزمة للمقاولة بطریق ة م د أن ذلك نج ي ل ة ف لضروري أن یراعي الدق

  : والتي تتمثل في األتي ، متابعة حركة المواد التي یستلزمھا تنفیذ العقد 
  : تدبیر المواد الالزمة للعقد : أوال 

  : ویتم تدبیر ھذه المواد بإحدى الطرق التالیة 
 ٠شراء مواد خصیصا للعقد  .١
  ٠الصرف من مخازن المواد  .٢
  ٠تحویل مواد للعقد من عقد أخر  .٣
  ٠تدبیر المواد بواسطة صاحب العمل  .٤
  
ا إدارة  " :شراء مواد خصیصا للعقد  .١ وم إم ة فتق قد تحتاج بعض العملیات أو المقاوالت مواد معین

ة  ى المقاول ى أن ترسل إل واد مباشرة عل ذه الم ة ، المشتریات بشراء ھ شراء الجھ وم بال أو أن تق
ر شرائھا المسئولة عن المقاولة نفسھا خاصة تلك المواد ا لمحلیة والتي یكون من األفضل و األوف

ل  ع العم ا موق د فیھ ي یتواج ة الت س المنطق شتریات ٠من نف ة إدارة الم شراء بمعرف م ال واء ت  وس
ى ، بالشركة أو بمعرفة القائمین على العملیة  ي سجل المشتریات عل سجل ف فإن ھذه المشتریات ت

   : كالیف مباشرة وذلك بالقید  تالعقد باعتبارھا/ أن تحمل بشكل مباشر على حـ 
                             xx         ٠٠٠٠العقد رقم /            من حـ  

                              xx في االندماج ( البنك أو الموردین /               إلى حـ(  
                                xx        في االنفصال ( أستاذ التكالیف مراقبة /  حـ   أو إلى(  

                                xx ٠٠٠٠عھدة طرف العقد رقم /           أو إلى حـ    
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ویتم ذلك في حالة المواد التي تشتریھا منشأة المقاوالت "  :الصرف من مخازن المواد  .٢
یتم إثبات عملیة الشراء في و، ولالستفادة من مزایا الشراء الكبیر أو خالفة ، لالستخدام العام 

  : دفتر یومیة المشتریات على أن تسجل في نھایة كل فترة بالقید 
                                           xx مراقبة مخازن المواد /                   من حـ  

                                               xx في االندماج ( لموردین البنك أو ا/           إلى حـ(  
                                               xx في االنفصال ( مراقبة أستاذ التكالیف /       أو إلى حـ (  

وعند صرف ھذه المواد من المخازن لعقد معین فإنھ یتم إثبات عملیة الصرف في دفتر یومیة 
  : لمختص بالقید اآلتي العقد ا/ المواد المنصرفة على أن تحمل على حـ 

                     xx ٠٠٠٠العقد رقم /                     من حـ  
                              xx مراقبة مخازن المواد /            إلى حـ  

قد تحتاج المقاولة لبعض المواد قد تكون متوفرة في أحد " : تحویل مواد للعقد من عقد آخر  .٣
أو قد تكون ھذه المواد زائدة عن الحاجة في موقع أخر فیتم ، رعیة لعقد أخر المخازن الف

والذي یجري من ، ویتم ھذا التحویل بموجب إذن تحویل ، تحویلھا مباشرة إلى موقع العقد 
  : خاللھ القید بدفتر یومیة المواد المحولة وبالتالي یجري القید العام التالي 

                      xx      المحول إلیة  ( ٠٠٠٠العقد رقم /              من حـ (  
                                              xx  المحول منة  ( ٠٠٠٠العقد رقم /         إلى حـ (  

قد یقوم صاحب العمل بنفسھ بتدبیر بعض المواد ذات " : تدبیر المواد بواسطة صاحب العمل  .٤
وفي ھذه الحالة ، ویقوم بتورید ھذه المواد إلى موقع العمل ، لة المواصفات الخاصة بالمقاو

یجعل حساب العقد مدینا بقیمة ھذه المواد على أن یجعل حساب صاحب العمل دائنا بقیمة ھذه 
وبالتالي تخصم من التسدیدات ، وبالتالي تستنزل قیمة المواد من حساب صاحب العمل ، المواد 

  : ثبات ذلك بالقید التالي التي یجب أن یقوم بھا ویتم إ
                     xx ٠٠٠٠العقد رقم /                     من حـ  

                                xx صاحب العمل/          إلى حـ  
  

   : التصرف في المواد المتبقیة والزائدة عن حاجة العقد: ثانیا 
ـ  صبح ح سابقة ی ود ال إجراء القی د م/ ب د العق ى العق ي أرسلت إل واد الت ة الم ال بتكلف ن ، حم د ینتھي ولك ق

د إال ، العقد وتتبقى بعض المواد التي لم تستخدم نظرا لزیادتھا عن الحاجة  ل العق ومن الطبیعي أال یحم
ذه  ك ، بقیمة المواد التي استخدمت فقط في تنفی د وذل ة العق ن تكلف واد م ذه الم ة ھ ذلك یجب استبعاد تكلف ل

  : العقد دائنا بتكلفة ھذه المواد الزائدة والتي یتم التصرف فیھا بإحدى الطرق التالیة / بجعل حـ 
  : ارتجاع المواد إلى المخازن الرئیسیة للمنشأة ویتم إثبات ذلك بالقید التالي  .١

                             xx مراقبة مخازن المواد /                من حـ  
                                       xx ٠٠٠٠العقد رقم /      إلى حـ  

  : ویتم إثبات ذلك بالقید ، تحویل المواد إلى عقد أخر  .٢
                           xx المحول إلیة  ( ٠٠٠٠العقد رقم /                 من حـ(  

                                       xx المحول منة  ( ٠٠٠٠العقد رقم /     إلى حـ (  
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 فإذا ،بیع المواد الزائدة عن الحاجة ویتم إثبات البیع حسب القیمة البیعیة لھذه المواد وتكلفتھا  .٣
   :تساوت القیمة البیعیة لھذه المواد مع تكلفتھا سجلت عملیة البیع بالقید اآلتي 

                           xx البنك /                من حـ  
                                       xx   مراقبة أستاذ التكالیف /            أو من حـ  

                                   xx    ٠٠٠٠العقد رقم /       إلى حـ   
أما إذا بیعت بقیمة أكبر من تكلفتھا فإن الشركة في ھذه الحالة تكون قد حققت أرباحا وبالتالي 

  : یتم القید كما یلي 
                       xx البنك /                  من حـ  
                       xx مراقبة أستاذ التكالیف /              أو من حـ  

                                                إلى مذكورین 
                                xx ة المواد بتكلف ( ٠٠٠٠العقد رقم /       حـ(  
                                xx أرباح و خسائر /       حـ  

  : أما إذا كان البیع بأقل من تكلفة المواد فإن القید یصبح كما یلي 
                                           من مذكورین

                  xx البنك /                     حـ  
                  xx مراقبة أستاذ التكالیف /                  أو حـ  

                  xx  أرباح وخسائر /                     حـ  
                           xx    بتكلفة المواد  ( ٠٠٠٠العقد رقم /    إلى حـ (  

  
   : المواد التالفة: ثالثا 

ـ  بق أن ح ا س ظ مم دی/ یالح ل م د جع د ق شتراة العق واد الم ة الم ل نا بتكلف ع العم لة لموق واد المرس أو الم
دة عن الحاجة  واد الزائ ة الم ا بتكلف ة ، وجعل دائن ة بتكلف ي النھای ل ف د حم د ق الي یكون حساب العق وبالت

ة  ع المقاول ي موق ستھلكة ف واد الم ذ ، الم ي تنفی ل ف تخدمت بالكام د اس واد ق ذه الم ي أن ھ ة ال یعن إال أن
اء التخزین المقاولة نظ شوین ( را لما قد تتعرض لھ بعض ھذه المواد من تلف سواء أثن ل أو ) الت أو النق
ـ ، أو ما قد تتعرض من سرقة ، االستخدام  ت على ح د حمل د / وبالتالي فإن تكلفة ھذه المواد تكون ق العق

صرف من المخازن  د ال ل حـ ، سواء عند الشراء مباشرة أو عن ة یجب أن یحم ط / واألصل أن د فق العق
ة  واد التالف ذه الم ة ھ ي تكلف ستلزم إعادة النظر ف  ٠بقیمة المواد الالزمة والضروریة لتنفیذ المقاولة مما ی

ف ن التل وعین م ین ن رق ب ا نف ا وأسباب التلف وھن ى طبیعتھ النظر إل واد ب ذه الم ا  ، ویتم معالجة ھ وھم
  :  كما یلي وتتم معالجة كل منھما، والتلف غیر العادي ، التلف العادي 

  : التلف العادي  .١
شغیل أو استخدام "  ة الت رتبط بطبیع ة ت د أو التلف ألسباب عادی ھي تلك المواد التي تتعرض للفق

الیف المباشرة ، المادة أو تخزینھا  الف عنصرا من عناصر التك ذا الجزء من الت وتعتبر تكلفة ھ
ى حـ  د / والتي یجب تحمیلھا عل ل ع، العق ا محددة لك ث أنھ ى حدة حی د عل الي ال یجوز ، ق وبالت

   ٠استنزالھا من تكلفة العقد الذي حملت علیة 
  وبالتالي فإن الخسارة الناتجة عن   قد تتمكن المنشاة من بیع بعض ھذه المواد التالفة أو مخلفاتھا          

  ه الخسارة نتیجة  وحیث أنھ تم استرداد جزء من ھذ،        تلف ھذه المواد ال تمثل تكلفتھا بالكامل    
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لذا یجب تخفیض تكلفة العقد والذي سبق تحمیلھ بتكلفة ھذه المواد التالفة بالقیمة ، ھذا البیع 
  :البیعیة لھذه المواد ویتم ذلك بإجراء القید التالي 

                         xx البنك /              من حـ  
                         xx مراقبة أستاذ التكالیف / حـ           أو من  

                                xx ٠٠٠٠العقد رقم /        إلى حـ  
   :التلف غیر العادي  .٢

وھي عبارة عن تلك المواد التي تتلف أو تفقد ألسباب غیر طبیعیة وال ترتبط بطبیعة العملیة " 
إلى عوامل عدم الكفاءة أو السرقة أو وإنما ترجع ، اإلنتاجیة أو طبیعة استخدام المواد وتخزینھا 

وحیث أنھ سبق تحمیلھا عند ،  وال یجوز تحمیل تكلفة ھذه المواد لحساب العقد ٠اإلھمال 
فإنھ یجب استنزالھا من تكلفة المواد المستھلكة في تنفیذ عقد ، صرف أو شراء ھذه المواد 

  : ویجري القید التالي ، المقاولة 
                        xx التالف غیر العادي للمواد /          من حـ  

                               xx ٠٠٠٠العقد رقم /   إلى حـ  
  :وبعد تحري أسباب ھذا التلف فإنھ یحمل حسب المتسبب فیھ كما یلي 

في حالة وجود سرقة أو حریق لھذه المواد مع وجود تأمین ضد السرقة أو الحریق فإنھ یتم  
  :ى شركة التأمین بقیمة ھذا التلف ویجري القید التالي الرجوع عل

                        xx شركة التأمین /           من حـ  
                        xx مراقبة أستاذ التكالیف /        أو من حـ  

                                 xx التالف غیر العادي للمواد /     إلى حـ  
 أو في حالة تلف ھذه ذا كان التلف نتیجة إسراف أو ضیاع أو عدم كفاءة في التشغیلأما إ 

أو في حالة ، المواد لإلھمال أو السرقة أو الحریق في حالة عدم التأمین على ھذه المواد 
 فإنھ یحمل على حساب أرباح وخسائر العقد عدم تغطیة مبلغ التأمین لكامل قیمة التلف

  :بالقید التالي 
                      xx أرباح وخسائر /           من حـ  

                      xx التالف غیر العادي للمواد /    إلى حـ  
التالف غیر العادي للمواد / وفى جمیع األحوال السابقة فإن تكلفة ھذا التلف والمحملة على حـ 

 من بیع ھذه المواد التالفة أو أمكن الحصول علیھایخفض قبل تسویة قیمتھ بأي قیمھ بیعیھ 
   ٠المخلفات الناتجة عنھا في حالة الحریق 

ویجب التفرقة بین حاالت التلف أو العجز الطبیعي المسموح بھ وبین حاالت التلف أو العجز 
 فبینما یعتبر التلف أو العجز غیر المسموح بھ خسارة عامة ال تتحمل بھ ٠غیر المسموح بھ 

إنجازھا فإن تكلفة التلف أو العجز المسموح بھ تعتبر ضمن تكالیف المقاولة ضمن تكالیف 
   ٠المواد المحملة على المقاولة 

وإذا كانت ھناك قیمة بیعیھ للخامات التالفة فإن القیمة البیعیة للتلف غیر المسموح بھ تعتبر 
ف المسموح بھ أما القیمة البیعیة للتل، إیرادا عاما في حساب األرباح والخسائر العام للمنشأة 

   ٠فإنھا تخفض من تكلفة المواد المحملة على المقاولة 
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ویالحظ أخیرا أن سیاسات التسعیر تلعب دورا ھاما في تحدید تكلفة المواد المستخدمة في كل 
مقاولة لما لھا من تأثیر عند حساب قیمة المنصرف و المرتجع والتحویالت وغیرھا وال 

  ٠قاوالت عنھا في نظام أي مخزن آخر تختلف ھذه السیاسات في نظام الم
  

  :عنصر تكلفة األجور : ثانیا 
كما أن عملیة تنفیذ ھذا العقد تتم في موقعة ، نظرا ألن كل مقاولة أو عقد تمثل وحدة تكلفة مستقلة بذاتھا 

رھم لذلك فإنھ یصبح من السھل حصر أجور العمال،   و الفنیین والمھندسین والمالحظین والحراس وغی
ـ  ا، ى ح ور عل ذه األج صیص ھ د وتخ ذا العق ذ ھ ى تنفی ائمین عل ذه / لق إن ھ الي ف ذكور وبالت د الم العق

   ٠األجور تحمل على أنھا تكالیف مباشرة 
ال دمون خدماتھم أما أجور ھؤالء العم ا یق ة إنم ة معین ي مقاول رة ف ون طوال الفت ذین ال یعمل ین ال  والفنی

ة لعدة مقاوالت مثل أولئك الذین یعملون ع ى اآلالت الخدمی بالط وخالطات ( ل صنیع ال دقات وآالت ت الم
ى غیر مباشرةتعتبر أجورھم  ف)الخرسانة  ذه المجموعة إل ذا یجب ضم أجور ھ ة ول ل مقاول  بالنسبة لك

ى المراكز  ا عل ة یجب توزیعھ ة خدمی ز تكلف تكالیف تشغیل اآلالت التي یعملون علیھا والتي تعتبر مراك
ستفیدة منھ رى الم روفاألخ و مع ا ھ تفادة كم ادیر االس ا لمق ة ا طبق الیف العام من التك ل ض ي تحم  والت

الیف  ذه التك ل ھ ع مث ة لتوزی ا بإحدى الطرق المختلف صیبھ منھ د ن وكذلك  ٠المشتركة والتي یتحمل العق
یال  شغیلھم تحم الیف ت ل تك ین فتحم شرفین واإلداری ین و الم ة المھندس ى مجموع رأي عل س ال ق نف ینطب

ذات مباشرا عل ة بال ذه المقاول ال الخاصة بھ ود األعم ذ بن ط من أجل تنفی ون فق انوا یعمل ة إذا ك ى المقاول
  ٠)  المھندس أو المھندسین المسئولین عن المقاولة – مالحظ العمال بالمقاولة –حارس المقاولة ( مثل 

ى ة عل ق الرقاب اوالت أما إذا كانت ھذه المجموعة توكل من قبل الشركة بغرض اإلشراف وتحقی  عدة مق
ز  سبة لمرك ة بالن ود التكلف د بن ل أح ا تمث ة وإنم ى أي مقاول رة عل ر مباش ورا غی ر أج ورھم تعتب إن أج ف
ي  تفادة الت دار االس ا لمق ز طبق ذا المرك الیف ھ من تك ورھم ض وزع أج سابھ وت ون لح ذي یعمل ة ال الخدم

   ٠تحصل علیھا كل مقاولة 
ن مر صبة م اوالت بأن ل المق وز تحمی ذا وال یج ة ھ ي اإلدارة العام املین ف دیرین والع ور الم ات و أج تب

ي تحمل ٠للشركة  ة والت ة و التمویلی ز الخدمات اإلداری الیف مراك من تك درج ض ود تن  حیث أن ھذه البن
سائر  اح والخ ساب األرب ى ح ا ٠عل رة علیھ ود المباش ن البن ط م ة فق ة مكون ل مقاول الیف ك ل تك  وتظ
    ٠ھا من تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة الخاصة بتنفیذ أعمالھا وكذا أنصبت

ود  ذ العق ي تنفی ستخدمة ف ة الم ور والعمال صات األج داد ملخ وم بإع شأة تق إن المن ور ف صر األج ولح
  : ویتم إثبات قیمة األجور المستحقة لتنفیذ كل عقد بالقید التالي ، المختلفة مع الفصل بین ھذه العقود 

                                 xx مراقبة األجور /            من حـ  
                                                      إلى مذكورین

                                         xx مراقبة أستاذ التكالیف/  أو حـ االستقطاعات /         حـ   
                                         xx أجور مستحقة أو البنك   /         حـ  

  : وعند تحمیل العقد باألجور المباشرة 
                            xx ٠٠٠٠العقد رقم /                من حـ  

                                      xx مراقبة األجور /      إلي حـ  
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  :عنصر تكلفة الخدمات : ثالثا 
ستلزمھ ي ی دمات الت دد الخ اص أو تتع شكل خ ھ ب دم ل دمات تق ذه الخ ت ھ واء أكان ین س د مع ذ عق ا تنفی
ذه الخدمات / ویجب أن یحمل حـ ، باالشتراك مع غیرة من العقود  ة ھ د بتكلف ي المعالجة ، العق ا یل وفیم

  : المحاسبیة ألھم بنود ھذه الخدمات 
  ٠تكلفة دراسة العطاء  .١
  ٠  والعدد واألدواتتكلفة تشغیل اآلالت .٢
  ٠قود مقاولي الباطن تكلفة ع .٣
  ٠التكالیف العمومیة  .٤
  ٠الغرامات و الجزاءات  .٥

  
  : تكلفة دراسة العطاء  .١

 الفنیة وھي تتمثل في التكالیف التي تتحملھا المنشأة في القیام ببعض الدراسات التمھیدیة
ینون التي یقوم بھا خبراء شركة المقاولة بأنفسھم أو قد یستع( والھندسیة والمالیة المستفیضة 

 قبل التقدم للمناقصات حتى تتمكن من تحدید القیمة التعاقدیة )فیھا بمكاتب الخبرة المتخصصة 
 وتتكلف ھذه الدراسات مبالغ طائلة تتوقف على قیمة ٠وكذلك تحدید بنود ھذا التعاقد ، للعطاء 

صفاتھا العملیة وأھمیتھا ودرجة المخاطرة الفنیة والمالیة فیھا وحجم جوانب عملیاتھا وموا
   ٠ورسوماتھا وبعد موقعھا وصعوبة البیئة المحیطة بھا وغیر ذلك 

وتتم دراسة العطاءات في قسم خاص بذلك یمثل مركزا من مراكز تكالیف الخدمات اإلنتاجیة 
   ٠وتوزع تكالیف ھذا المركز على العطاءات 

  وتختلف ، تتحمل ھذه التكالیف المنشاة فإن ، وسواء تم رسو العطاء على المنشأة أو لم یتم             
   ٠   معالجة ھذه التكالیف حسب ما إذا كان العطاء قد رسا على الشركة أو لم یتم ذلك         

  العقد /         ففي حالة رسو ھذا العطاء فإن تكلفة دراستھ یتم اعتبارھا تكالیف مباشرة تحمل على حـ 
  " نفقة بدون عائد " اء فإن تكلفة دراسة ھذا العطاء تمثل أما إذا لم تحصل المنشاة على العط          

للمنشأة                                        تعتبر عناصر نفقات متوقعة وضروریة وھي بھذا تمثل أحد عناصر التكالیف العمومیة
  العام لخسائر  وبذلك ترحل إلى حساب األرباح وا٠تخصیصھا لمقاولة معینھ  حیث أنھ ال یمكن       ، 

   أو قد تقرر اإلدارة توزیعھا على بعض الفترات ٠       للمنشأة في نفس الفترة التي حدثت فیھا 
    ٠       باعتبارھا أعباء إیرادیھ مؤجلة خاصة إذا كان المبلغ كبیرا 

         
   :  والعدد واألدواتتكلفة تشغیل اآلالت .٢

 والمعدات واألدوات ود استخدام العدید من اآلالتیستلزم تنفیذ كثیر من المقاوالت أو العق
وقد یتم شراء ھذه اآلالت  ، للمعاونة في تنفیذ ھذه العملیات وتشھیلھا وتیسرھا علي العاملین 

خصیصا لعقد معین وتستخدم فیھ أو قد تصرف اآلالت والمعدات من مخازن المنشأة وتنقل من 
    ٠موقع إلى أخر 

  آلالت أو تم صرفھا من المخازن فقد یقتصر استخدامھا في موقع عمل واحد          وسواء تم شراء ا
           وبالتالي تكون تكالیف تشغیل ھذه اآلالت والمعدات مباشرة على العقد أو المقاولة التي تستخدم 

  لة وقد تستخدم ھذه اآلالت و المعدات في أكثر من عقد أو مقاو،          فیھا ھذه اآلالت و المعدات 
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  فإن تكالیف تشغیلھا ال تخص عقد بذاتھ وإنما یجب تحمیلھا على العقود          في نفس الفترة 
        المختلفة المستفیدة من خدمات ھذه اآلالت والمعدات بنسبة استفادة ھذه العقود من ھذه التكالیف 

  :والتي تتمثل عادة في البنود التالیة          
  ٠عدات واآلالت لموقع العمل وإعادتھا لمخازن المنشأة تكالیف نقل وتركیب الم 
  ٠التكالیف الخاصة بتشغیل وإدارة ھذه المعدات من قوي محركة وغیرة  
  ٠قسط التأمین على ھذه المعدات  
  ٠تكالیف الصیانة وإصالح المعدات  
  ٠مقابل اإلھالك أو إیجار ھذه اآلالت في حالة استئجارھا  

أو أن یتم ، ر مباشرة لحساب العقد في حالة تخصیص ھذه اآلالت لعقد معین ویتم تحمیل ھذه العناص
تكالیف تشغیل اآلالت والمعدات والذي یحمل بھذه العناصر على أن یقفل في حساب العقد / توسیط حـ 

أو أن یوزع على حسابات العقود التي استفادت من ھذه اآلالت إذا كانت ھذه اآلالت تخدم أكثر من عقد 
  : م تسجیل ھذه التكالیف كاآلتي  ویت٠

  :التكالیف النقدیة ویتم إثباتھا عند اإلنفاق : أوال 
                         xx تكالیف تشغیل اآلالت /        من حـ  

                                xx البنك أو الصندوق /           إلى حـ  
                                xx       مراقبة أستاذ التكالیف  /  أو إلى حـ  
  :                 وعند التحمیل تثبت بالقید 

                         xx ٠٠٠٠العقد رقم /        من حـ   
                                            أو من مذكورین 

                         xx ٠٠٠٠العقد رقم /           حـ   
                         xx ٠٠٠٠العقد رقم /            حـ   

                                xx تكالیف تشغیل اآلالت/    إلى حـ  
قد تتملك الشركة األصول المذكورة الستخدامھا في المقاوالت التي تقوم بتنفیذھا وفقا الحتیاجاتھا فینتقل 

اج إلى خدماتھ ویمكث على أرض موقعھا طول الفترة التي كل أصل منھا بین المقاوالت التي تحت
 وكلما انتھت المقاولة من استخدام األصل قد تعیده إلى المخازن العامة للشركة حتى ٠تحتاجھ فیھا 

   ٠ أو ترسلھ رأسا إلى ھذه المقاولة األخرى ٠یطلب مرة ثانیة من مقاولة أخرى فیرسل إلیھا 
افة مركز إلى مجموعة مراكز الخدمات اإلنتاجیة على مستوي الشركة وفي ھذه الحالة فإننا نقترح إض

ویفرع منة مركز فرعي لكل مجموعة متماثلة من اآلالت أو " مركز تكالیف اآلالت الخدمیة " باسم 
 وتحصر في المركز الفرعي كافة بنود تكالیف تشغیل المجموعة المكونة لھذا المركز –المعدات 

أي بخالف أیة بنود تحدث في الموقع لتشغیلھا ( وبمعرفتھا ستوي الشركة الفرعي التي تحدث على م
 كما تحصر في المركز ٠)  حیث أن ھذه البنود تكون مباشرة على المقاولة ٠في خدمة المقاولة 

 علي أن توزع فیما بعد على المقاوالت ٠المقترح إھالكات مجموعة اآلالت والمعدات المكونة للمركز 
   ٠ على أساس الفترة التي استفادت منھا فیھا التي استخدمتھا
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ویتم حساب ، وأھم ھذه التكالیف ھي تكلفة إھالك اآلالت : التكالیف المحسوبة أو غیر النقدیة : ثانیا 
  :قسط اإلھالك لآلالت باستخدام إحدى طریقتین ھما 

  : طریقة إعادة التقدیر : الطریقة األولي 
اآلالت في منشآت المقاوالت وذلك في حالة الطرق لحساب قسط إھالك وتعتبر ھذه الطریقة أنسب 

ولذلك فإن قیمة ، اآلالت التي تستخدم لفترة طویلة في تنفیذ عقد أو مقاولة محددة والتي قد تھلك خاللھا 
   ٠ھذه اآلالت تعد مصروفا مباشرا یخص ھذا العقد وترحل إلى حساباتھ 

قد في جانبھ المدین بقیمة اآلالت أول المدة وفي الجانب الدائن وبموجب ھذه الطریق یحمل حسابات الع
وبالتالي فإن الفرق بین القیمة األصلیة لآلالت والقیمة المقدرة لھا في ، بقیمة ھذه اآلالت آخر الفترة 

   ٠نھایة الفترة یمثل قیمة النقص الذي حدث في ھذه اآلالت وھو یقابل اإلھالك 
 خاصة وأننا في عصر ترتفع فیھ األسعار ٠ ال نوافق على ھذه الطریقة "محمد توفیق بلبع .د " ونحن

مما یجعل القیم البیعیة لألصول في تزاید حتى بالنسبة لألصول المستعملة ولیس فقط بالنسبة لألصول 
 ولھذا فإنھ یخشي أن القیمة البیعیة لألصل بعد استخدامھ في المقاولة تكون أعلى من قیمتھ ٠الجدیدة 

وال تتحمل المقاولة شیئا مقابل تشغیلھا األصل " إھالك " یة قبل االستخدام فال یكون ھناك البیع
   ٠واالستفادة منة 

  : تعالج المشكلة كما یلي " محمد توفیق بلبع .د" وفي رأینا 
  بالنسبة لآلالت مثل آالت خلط الخرسانة ودق األساسات وصناعة البالط وتولید القوي المحركة

فإنھ یتعین حساب قسط سنوي لإلھالك كما ھو معروف ، والحفارات وما إلیھا  " رزالبلد و" و 
بعد طرح القیمة المقدرة للنفایة بعد االنتھاء من العمر اإلنتاجي "  ونقسم القیمة األصلیة ٠

 ویضم إلى ٠على سنوات العمر اإلنتاجي الستخراج القسط السنوي الثابت المعروف ) لألصل 
لفرعي لكل مجموعة آلیة تمھیدا لتوزیع اإلجمالي فیما بعد على المقاوالت تكالیف المركز ا

  ٠المستفیدة على أساس الفترة التي تقضیھا في خدمة كل مقاولة 
  ٠بالنسبة للعدد واألدوات مثل األخشاب وقمط الحدید والبكرات الرافعة وسیور النقل وما إلیھا 

 وھذا النقص ٠نتیجة استخدامھا في المقاولة " جیة النقص في قدرتھا اإلنتا" فإنھ یتعین تقدیر 
في التشغیل بالمقاولة فتقدر القدرة اإلنتاجیة في كل من أول وآخر فترة " إھالكھا " ھو ما یمثل 

استخدامھا في المقاولة والفرق ھو اإلھالك الذي یحمل مباشرة على المقاولة أما بنود التكالیف 
التي تحمل رأسا على المركز الفرعي الخاص ) خزین مثل الصیانة والت( األخرى لألصل 

على أساس الفترة التي یقضیھا ) دون اإلھالكات ھذه المرة ( باألصل فتوزع على المقاوالت 
 وعلى ذلك یالحظ أن إھالك ھذه المجموعة یحمل مباشرة على ٠األصل في خدمة كل مقاولة 

وال على المراكز الفرعیة ثم یوزع المقاولة في حین أن إھالك المجموعة السابقة یحمل أ
     ٠باإلضافة إلى تكالیف ھذه المراكز على المقاوالت 

  :طریقة معدل اإلھالك : الطریقة الثانیة 
بموجب ھذه الطریقة یحسب معدل إھالك لكل آلة على أساس فترة التشغیل التي استخدم فیھا األصل 

  : العقد بقیمة ھذا اإلھالك وذلك بالقید / ویحمل حـ 
                                     xx ٠٠٠٠العقد رقم /              من حـ  

                                             xx  مخصص اإلھالك /      إلى حـ  
                                             xx   مراقبة أستاذ التكالیف /   أو إلى حـ  
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  :ي الباطن تكلفة عقود مقاول .٣
نظرا لتعدد األعمال التي یتطلبھا تنفیذ عقد معین أو مقاولة معینة والتي قد ال تدخل ضمن 

فإنھا تلجأ لبعض المقاولین المتخصصین في ھذه األعمال ، التخصص العام لمنشأة المقاوالت 
   ٠" مقاوالت من الباطن " ویطلق على ھذه العملیات ، للقیام بھا 

ألن قیمة ھذا العقد تعتبر بالكامل تكلفة مباشرة ، لعقد بقیمة العقد من الباطن ا/ ویتم تحمیل حـ 
  : ویتم إثباتھا بالقید ، على المقاولة األصلیة 

                                  xx   العقد رقم /    من حـ  
                                         xx مقاولي الباطن /       إلى حـ  

                                         xx مراقبة أستاذ التكالیف/   أو إلى حـ  
تعتبر كافة ما یتحملھ المقاول األصلي من تكالیف عن أعمال قام بتنفیذھا مقاولون من الباطن 

إنما تعتبر تكالیف خاصة مباشرة على المقاولة مضافا لھا كل ما یتعھد المقاول األصلي بتقدیمھ 
ل الباطن من خامات أو خدمات فنیة وأیضا ما یتحملھ المقاول األصلي من تكالیف الرقابة لمقاو

   ٠والتفتیش على أعمال مقاول الباطن 
أما المصروفات التي یتحملھا المقاول األصلي إلصالح عیوب في األجزاء المسندة لمقاول 

رة عامة في حساب األرباح الباطن بعد استالمھا منة وإخالء مسئولیتھ عنھا فإنھا تعتبر خسا
 وال یجوز أن ٠یسأل عنھا المشرف المسئول عن استالم ھذه األعمال ، والخسائر العام للمنشأة 

فھذه المصروفات لیست مقابل نفع إضافي بل ھي بسبب اإلھمال في ، تتحمل بھا المقاولة 
   ٠االستالم من مقاول الباطن بما ال ذنب للمقاولة ذاتھا فیة 

       
  :تكالیف العمومیة ال .٤

تتحمل منشأة المقاوالت بعض عناصر النفقات العامة والتي ال تخص عقد معین بذاتھ وإنما 
فنجد ، تعتبر تكالیف عامة تستفید منھا كافة العقود التي یجري العمل فیھا خالل الفترة المالیة 

اسة العطاءات مثال أن منشأة المقاوالت تتحمل بعض عناصر النفقات العامة مثل نفقات در
ونفقات بعض األقسام اإلداریة التي تشرف على عملیات التنفیذ وكذلك نفقات اإلدارة المالیة 

مثل ھذه النفقات تعتبر نفقات غیر مباشرة یصعب ، ونفقات إدارة شئون األفراد وغیرھا 
   ٠تخصیصھا لعقد معین بذاتھ 

جمیعھا ثم تحمیلھا على العقود المختلفة وللمحاسبة عن ھذه النفقات فإنھ یتم حصر ھذه النفقات وت
  : حسب استفادة كل عقد وذلك باستخدام إحدى الطرق التالیة 

  توزیع ھذه التكالیف على العقود المختلفة بنسبة المواد المباشرة أو التكالیف المباشرة
  ٠خالل الفترة 

 الل الفترةلمعتمدة ختوزیع ھذه التكالیف على العقود المختلفة بنسبة قیمة األعمال التامة ا 
  ٠عدم توزیع ھذه التكالیف وإنما تحمل مباشرة على حساب أرباح وخسائر المنشأة  

ویعتبر الرأي الثالث أفضل اآلراء نظرا لصغر قیمة ھذه التكالیف ولعدم وجود عالقة ذات داللة بین 
لیف على حساب العقود وإنما وبالتالي ال تحمل مثل ھذه التكا، ھذه التكالیف والعقود المختلفة بالمنشأة 

   ٠أرباح وخسائر / تحمل على حـ 
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 أن ھناك خلطا شدیدا – ونحن بصدد تحدید عناصر تكالیف إنتاج المقاولة –ومما تجدر اإلشارة إلیة 
یقع فیھ بعض الكتاب عند معالجة مشاكل التكالیف في نظام المقاوالت وھو ذلك المتعلق بتحمیل 

 الخدمات اإلداریة المركزیة أو من فوائد البنوك وعموالتھا وغیرھا من المقاولة بنصیب من تكالیف
اللھم إال بغرض إعداد المقایسة التقدیریة التي تدخل بھا الشركة في العطاء منذ ( التكالیف التمویلیة 

 البدایة حیث تتضمن المقایسة نصیبھا من التكالیف اإلداریة وتكالیف تمویلھا من التسھیالت االئتمانیة
   ٠) التي تحصل علیھا من البنوك وكافة تكالیف الخدمات األخرى وكذلك الربح المقرر 

 أن ھذه العناصر إنما یجب إدراجھا في صفحاتھا الوظیفیة بسجل مراكز الخدمات –فمن تكرار القول 
 وال یفضل ٠اإلداریة و التمویلیة والذي یخصم مجموع تكلفتھا من رقم مجمل الربح العام للشركة 

 وھي التي تمثل في حد ذاتھا المنتجات في شركة المقاولة فال تتحمل إال ٠تحمیلھا على المقاوالت 
  ٠بالتكالیف المباشرة علیھا ونصیبھا من تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة 

  
  : الغرامات والجزاءات  .٥

ع غرامة غالبا ما ینص عقد المقاولة بین صاحب العمل ومنشأة المقاولة على أن تتعھد بدف
لصاحب العمل في حالة وجود مخالفة في األعمال التامة للشروط والمواصفات المنصوص 

   ٠وكذلك في حالة التأخیر في موعد التسلیم عن الموعد المتفق علیة ، علیھا في العقد 
وفي حالة حدوث ما یستوجب ھذه الغرامة أو الجزاء فإن صاحب العمل یقوم بخصم ھذه القیمة 

   ٠ المستحقة للمنشأة من المبالغ
وتعتبر ھذه الغرامة المخصومة تكلفة على المنشأة یجب أن تتحملھا وتعالج ھذه الغرامة حسب 

فإذا كانت ھذه الغرامات بسبب اإلھمال والتقصیر فإنھا تحمل على حساب أرباح ، سببھا 
توقعة فإنھا أما إذا كانت نتیجة ظروف طارئة أو غیر م، وخسائر مع محاسبة المسئولین عنھا 

   ٠تعتبر خسارة تحمل على حساب أرباح وخسائر 
وقد تكون الغرامة أو الجزاء عنصر تكلفة متوقع حدوثھ لظروف معلومة مسبقا مما یقطع 

بمعرفة ھذه التكلفة وارتباطھا بعقد معین وبالتالي فإن مثل ھذه الغرامات في ھذه الحالة تحمل 
   ٠العقد / على حـ 

مثل غرامات ( اولة بما یوقع على الشركة من مخالفات مالیة وغرامات ال یفضل تحمیل المق
حیث أن ھذه الغرامات والمخالفات إنما ھي نتاج ) التأخیر وغرامات إشغال الطرق وغیرھا 

 وال تسأل عنة المقاولة ذاتھا ٠اإلھمال الذي تسأل عنة الجھات اإلداریة والمسئولة بالشركة 
" تكالیف "  فال تعتبر إذن ھذه المخالفات والغرامات في حكم ٠منة وھي وفقا لمتطلباتھا بریئة 

   ٠وإنما تعتبر في حكم خسائر عامة یتحمل بھا حساب األرباح والخسائر للشركة 
  

  :حساب العقد أو قائمة تكالیف العقد 
لیف وحیث أن محاسب التكا، بعد القیام بحصر وتسجیل عناصر التكالیف السابقة ومعالجتھا محاسبیا 

یسعى إلى قیاس تكلفة كل عقد من العقود على حدة فإن ھذا یتطلب تخصیص حساب مستقل لكل عقد 
من العقود أو قائمة تكالیف مستقلة لكل عقد على حدة ویظھر حساب العقد في ضوء المعالجة المحاسبیة 

  :السابقة كما یلي 
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                    لـھ                    ٠٠٠٠٠ العقد رقم /     حـ                                             منة 
xx 
xx 

 
 

xx 
xx 
xx 

 
xx 
xx 
xx 
xx 

xxx 

  مواد بموقع العمل أول المدة 
  البنك أو/ إلى حـ 
  مراقبة أستاذ التكالیف/        حـ

  ) مواد مشتراة للعقد            ( 
  مراقبة مخازن المواد / إلى حـ 
  )  مواد محولة للعقد (العقد رقم  / إلى حـ 
  صاحب العمل/ إلى حـ 
  )مواد وردھا صاحب العمل       ( 
  مراقبة األجور / إلى حـ 
  مقاولي الباطن / إلى حـ 
  )تكلفة اآلالت أول المدة ( اآلالت/ إلى حـ 
  إھالك اآلالت/ إلى حـ 

  

xx 
  

xx 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
xx 
xx 
xx 

xxx  

  مراقبة مخازن المواد/ من حـ 
  )مواد مرتجعة  (           

   )مواد محولة من العقد ( ٠العقد رقم/ حـ من 
  البنك أو مراقبة أستاذ التكالیف / من حـ 

   )تكلفة مواد مباعة           ( 
ـ  ن ح الیف        / م تاذ التك ة أس ك أو مراقب البن

   ) القیمة البیعیة للمواد التالفة طبیعیا ( 
  التالف غیر العادي / من حـ 
  ) تكلفة مواد تالفة    (         
  )تكلفة اآلالت آخر المدة ( اآلالت/ من حـ 

  رصید مواد باقیة آخر المدة 
  تكلفة األعمال التامة خالل المدة 

  
  :ویظھر تقریر تكالیف المقاولة كما یلي 

  ٠٠٠٠ إلى ٠٠٠٠عن المدة من  ٠٠٠٠قائمة تكالیف المقاولة رقم 
  ة رصید أعمال تحت التنفیذ أول الفتر

  :تكالیف مباشرة 
           خامات ومواد مختلفة 

           أجور 
           خدمات 

           إیجار آالت ومعدات من الغیر
           إھالك آالت و معدات خاصة للمقاولة 

           إھالك العدد واألدوات 
           تكالیف تشغیل اآلالت والمعدات في الموقع 

  اوالت من الباطن          تكالیف مق
           تكالیف دراسة العطاء 

          أخرى 
  مجموع التكالیف المباشرة 

  :تكالیف غیر مباشرة 
  نصیب المقاولة من مراكز الخدمات اإلنتاجیة 

  جملة تكالیف األعمال التامة 
  تكالیف األعمال التامة غیر المعتمدة 

  تكالیف األعمال التامة المعتمدة 
  ام للتكالیفاإلجمالي الع

  
  
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
 

xx 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
xx 

xxx 
xxxx 
xx 
xx 

xxxxx 
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  :دورة تحمیل التكالیف في منشآت المقاوالت 
إن منشأة المقاوالت مثل المنشأة الصناعیة تنتظم في الوظائف الخمسة المعروفة وھي وظیفة اإلنتاج 

سویقیة ووظیفة الخدمات اإلداریة والتمویلیة ووظیفة ووظیفة الخدمات اإلنتاجیة ووظیفة الخدمات الت
   ٠العملیات الرأسمالیة 

 دورة تحمیل التكالیف بقصد تحلیل عناصر التكالیف – أیضا –وھكذا فإننا نطبق في منشآت المقاوالت 
في ھذه " األمر اإلنتاجي " وتحمیلھا على الوظائف واستخراج تكلفة كل عقد مقاولة على حدة باعتباره 

  :  وذلك على النحو التالي ٠المنشآت 
 وتجمع ٠تجمع بیانات التكالیف من واقع المستندات المؤیدة لحدوثھا خالل الفترة المحاسبیة : أوال 

أو كاتب الحسابات " محاسب المقاولة " البیانات الخاصة عن كل مقاولة من أرض الموقع ذاتھ بواسطة 
ة بالعمالة والمواد المستخدمة فعال وعن تكالیف تشغیل  وذلك فیما یتعلق بصفة خاص٠المقیم ھناك 

اآلالت والعدد واألدوات وعن إیجار آالت أو عدد من الغیر وعن إھالك األخشاب واألدوات المختلفة 
 وغیر ذلك من بنود سبق ذكرھا والتي ٠٠٠٠بناء على تقدیر الفنیین للنقص في مقدرتھا اإلنتاجیة 

   ٠ئولین فیھ وتعتبر مباشرة على المقاولة تحدث في الموقع وبمعرفة المس
  

 بغض النظر عن – على مستوي المنشأة –تحلل عناصر التكالیف حسب نوعھا وطبیعتھا : ثانیا 
 ٠ ویعد سجل خاص بھذا التحلیل بحیث یخصص صفحة فیھ لكل نوع من أنواع العناصر ٠وظیفتھا 

النوعیة كما تحدث خالل الفترة وفي آخر وتسجل في ھذه الصفحة بیانات وقائع ھذا النوع وفروعھ 
وتستخرج مجامیع العناصر " المقدمات والمستحقات " تجمع صفحات ھذا السجل وتسوي الفترة 

   ٠النوعیة التي تحمل على الفترة وتعد بھا كشوف 
  

" ة لكل عنصر وظیف" تحلل عناصر التكالیف النوعیة حسب وظائفھا التي قامت بھا تطبیقا لمبدأ : ثالثا 
 ویعد ٠وتحمل بذلك كل وظیفة بمجموعة عناصر التكالیف النوعیة التي تؤدیھا وتساھم في إنجازھا 

 وتخصص كل صفحة أو صفحات فیھ إلحدى الوظائف الرئیسیة ٠سجل التحلیل الوظیفي للعناصر 
یفة  ویسجل في كل صفحة العناصر النوعیة التي تنتمي لھذه الوظ٠والوظائف الفرعیة التابعة لھا 

، تجمع صفحات الوظائف وتعد بھا كشوف ،  وفي نھایة الفترة ٠ كما تحدث خالل الفترة ٠ووقائعھا 
وغني عن الذكر أن المجموع الكامل لكل العناصر كما بالسجالت والكشوف النوعیة یساوي نفس 

   ٠المجموع الكامل لتكالیف الوظائف كما بالسجالت والكشوف الوظیفیة 
كما یعد في المنشآت الصناعیة مع مراعاة أنھ ، یعد دلیل مراكز التكالیف ، ت وفي منشآت المقاوال

بالنسبة لمركز اإلنتاج فإنھ في المنشأة األولي یتضمن مراكز عقود المقاوالت في حین أنھ في المنشآت 
   ٠الثانیة یتضمن مراكز الورش اإلنتاجیة 
 ٠شآت المقاوالت تكون على مستوي المنشأة كلھا فإنھا في من، أما بالنسبة لمراكز الخدمات اإلنتاجیة 

وھذا ال ) التسویقیة واإلداریة والعملیات الرأسمالیة ( تخدم مواقع التنفیذ كما تخدم المراكز األخرى 
یمنع من وجود خدمات إنتاجیة مناظرة على أرضیة مواقع التنفیذ أیضا ولكنھا تدمج مع مراكز عقود 

   ٠مراكز اإلنتاج المقاوالت ذاتھا أي تتضمنھا 
   ٠أما بالنسبة للمراكز األخرى فال خالف بشأنھا فیما بین المنشآت جمیعا 
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  : وفیما یلي نموذجا لدلیل مراكز التكالیف في منشأة مقاوالت تقوم بالبناء والتشیید لعمالئھا مثال 
  :مراكز تكالیف اإلنتاج  - ٥
  ٠مركز تكلفة عقد المقاولة األولي  - ٥/١
   ٠كلفة عقد المقاولة الثانیة  مركز ت- ٥/٢
  ٠ مركز تكلفة عقد المقاولة الثالثة - ٥/٣
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ــ  /٥
   

  :مراكز تكالیف الخدمات اإلنتاجیة  - ٦
  ٠ مركز تكلفة الصیانة - ٦/١
  : مركز تكلفة اآلالت الخدمیة - ٦/٢
  ٠ مركز تكلفة آالت الخلط - ٦/٢/١
   ٠ مركز تكلفة آالت تصنیع البالط - ٦/٢/٢
  ٠ مركز تكلفة المدقات - ٦/٢/٣
  ٠ مركز تكلفة مولدات الكھرباء - ٦/٢/٤
  ٠ مركز تكلفة األخشاب - ٦/٢/٥
  ٠ مركز تكلفة العدد واألدوات - ٦/٢/٦
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ــ /٦/٢
   ٠ مركز تكلفة دراسة العطاءات - ٦/٣
  :  مركز تكلفة النقل - ٦/٤
  ٠ مركز تكلفة نقل اآلالت والمعدات - ٦/٤/١
   ٠تكلفة نقل المواد والمھمات  مركز - ٦/٤/٢
  ٠ مركز تكلفة نقل العمال - ٦/٤/٣
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ــ /٦/٤
   ٠ مركز التصمیم والرسم - ٦/٥
  :  مركز تكلفة التخزین - ٦/٦
   ٠ مركز تكلفة تخزین المواد والمھمات - ٦/٦/١
   ٠ مركز تكلفة تخزین األدوات الصحیة - ٦/٦/٢
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ــ /٦/٦
  
  :ف الخدمات التسویقیة مراكز تكالی - ٧
   ٠مركز تكلفة اإلعالن واالتصاالت  - ٧/١
   ٠ مركز تكلفة بحوث السوق - ٧/٢
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ــ /٧
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  : مراكز تكالیف الخدمات اإلداریة والتمویلیة  - ٨
   ٠ مركز تكلفة مجلس اإلدارة - ٨/١
  ٠ مركز تكلفة مكتب رئیس مجلس اإلدارة - ٨/١/١
   ٠ مجلس اإلدارة  مركز تكلفة سكرتاریة- ٨/١/٢
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ــ /٨/١
   ٠ مركز تكلفة الشئون القانونیة والعقود - ٨/٢
  ٠ مركز تكلفة الشئون اإلداریة - ٨/٣
   ٠ مركز تكلفة الشئون المالیة - ٨/٤
   ٠ مركز تكلفة الحسابات العامة - ٨/٤/١
   ٠ مركز تكلفة حسابات التكالیف - ٨/٤/٢
   ٠ مركز تكلفة المراجعة - ٨/٤/٣
   ٠ مركز تكلفة الموازنات - ٨/٤/٤
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ــ /٨/٤
  ٠ مركز تكلفة العالقات العامة - ٨/٥
   ٠ مركز تكلفة المشتریات - ٨/٦
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ـــ /٨
  
  :مركز تكالیف العملیات الرأسمالیة  - ٩
  ٠ مركز تكلفة إقامة ورش الخدمات اإلنتاجیة - ٩/١
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ــ /٩
  

 سواء كانت –توزع تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة على المراكز األخرى المستفیدة منھا  :رابعا
أو مراكز الخدمات التسویقیة أو مراكز الخدمات اإلداریة ) أي مراكز عقود المقاوالت ( مراكز إنتاج 

   ٠والتمویلیة أو مراكز العملیات الرأسمالیة وذلك بالطرق واألسس المناسبة لذلك 
  

) أحد المراكز الفرعیة للمركز الرئیسي لإلنتاج(  تجمع تكالیف بطاقة أو صفحة كل عقد مقاولة :سا خام
ویشتمل المجموع على بنود التكالیف المحملة مباشرة على المقاولة طبقا للتحلیل الوظیفي في الخطوة 

   .ا في الخطوة الرابعة مضافا إلى ذلك نصیب العقد من تكالیف مراكز الخدمات بعد توزیعھا كم–الثالثة 
 وتستخرج تكالیف مراكز األعمال التامة المعتمدة من مھندس العمیل ویقر باستالمھا وتكلفة األعمال

   ٠غیر المعتمدة والتي رفض مھندس العمیل استالمھا 
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  : أسس توزیع تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة 
فإنھ یلزم توزیع تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة  ، وفقا للخطوة الرابعة من دورة التحمیل المذكورة

 وال یختلف التوزیع في ھذه الحالة عنة في حالة األوامر اإلنتاجیة ٠على المراكز األخرى المستفیدة 
   ٠قصیرة األجل من حیث اإلطار العام الذي یتضمن تحدید طریقة التوزیع وأسسھ 

 كانت طریقة التوزیع اإلجمالي أو طریقة التوزیع وتتحدد طریقة التوزیع وتقررھا اإلدارة سواء
   ٠ وھي الطرق المعروفة –االنفرادي أو طریقة التوزیع التنازلي أو طریقة التوزیع التبادلي 

 وفیما ٠خدمة حسب طبیعة الخدمة ووحدات قیاسھا وكیفیة تأدیتھا ویقرر أساس توزیع تكلفة كل مركز 
 الخدمات اإلنتاجیة الواردة في دلیل المراكز المقترح تحت یلي نعرض لھذه األسس بالنسبة لمراكز

   ٠الخطوة الثالثة من الدورة 
  :مركز تكلفة الصیانة  - ٦/١

وتؤدي الصیانة عن ھذا المركز أحیانا إلى المقاوالت في مواقعھا إن لم یستطع عمال الصیانة        
 كما تؤدي الصیانة من ھذا ٠ العام المذكور ھناك من أدائھا واحتاج األمر إلى االستعانة بمركز الصیانة

في مركز وإلى وسائل النقل )  بالدلیل ٦/٢رقم ( المركز أیضا إلى اآلالت الخدمیة في مركز تكالیفھا 
كما تؤدي إلى أیة مراكز تطلب الصیانة سواء في مجموعة مراكز )  بالدلیل ٦/٥رقم ( تكلفة النقل 

)  بالدلیل ٨رقم ( أو مجموعة مراكز الخدمات اإلداریة والتمویلیة  )  بالدلیل٧رقم ( الخدمات التسویقیة 
   ٠)  بالدلیل ٩رقم ( أو مجموعة مراكز العملیات الرأسمالیة 

، أن كل عملیة صیانة یطلبھا من مركز الصیانة أحد المراكز المذكورة وفي جمیع الحاالت فإننا نري 
لیف المباشرة على ھذه العملیة من أجور وقطع غیار یتعین إعداد بطاقة خاصة بھا تحمل علیھا التكا

وغیرھا ویستخرج مجموع ھذه التكالیف المباشرة لكل البطاقات ویطرح من مجموع تكلفة مركز 
والباقي ویمثل التكالیف العامة للمركز یوزع على كل مركز مستفید حسب )  بالدلیل ٦/١رقم ( الصیانة 

  ٠ا على بطاقات الصیانة الخاصة بھ التكلفة المباشرة علیة السابق حسابھ
   

  :مركز تكلفة اآلالت الخدمیة  - ٦/٢
عن مجموعة بنود التكالیف ) كما بالدلیل ( ویعبر كل مركز فرعي لنوع من ھذه اآلالت الخدمیة        

تھا التي تحدث للمركز من أجل تھیئة آالتھ على استعداد دائما لالنتقال إلى مواقع المقاوالت لتأدیة خدما
 وتشمل ھذه البنود أجور العاملین على ھذه اآلالت بصفة خاصة والعاملین في المركز بصفة ٠المحددة 

والبنود األخرى )  بالدلیل ٦/١رقم ( ھذه اآلالت وأنصبة المركز من خدمة الصیانة عامة وإھالك 
التي تؤدي خدمة  ولما كان من المفروض علمیا أن المركز الفرعي یتعلق بنوع من اآلالت ٠للمركز 

فإن جملة )  وغیر ذلك – دق أساس – تولید كھرباء –خلط خرسانة ( متجانسة واحدة لجمیع المقاولة 
تشغیل كل اآلالت التي أشغلتھا فعال خالل ) أو أیام ( تكالیف المركز الفرعي تقسم على عدد ساعات 

  ٠) یل أیة آلة من آالت المركز جنیة لكل ساعة أو یوم تشغ( الفترة ویستخرج معدل التحمیل الفعلي 
فإن ، مثال في موقع مقاولة معین )  بالدلیل ٦/٢/١رقم (فإذا ما اشتغلت أیة آلة من آالت خلط الخرسانة 

عدد األیام التي قضتھا في ھذه المقاولة یضرب في معدل التحمیل المذكور لیستخرج نصیب المقاولة 
   ٠ ) ٦/٢/١م المركز رق( خلط الخرسانة " آالت " من خدمة 

یستخدم في حساب نصیب كل " معیاریا " ومن المتبع أن یحسب معدل التحمیل المذكور مقدما ویعتبر 
 وعلى أن الفرق بین المحمل من تكالیف اآللة ٠مقاولة من خدمة اآللة كما یستخدم في دراسة العطاء 
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 ھذا ونلفت ٠یاري المذكور فعال یعاد توزیعھ على المقاوالت بنسبة المحمل بالمعدل المعوالحادث 
 حیث أن ٠النظر إلى أن المركز الفرعي ال یتضمن تكالیف تشغیل اآللة وھي تعمل على أرض الموقع 

ھذه التكالیف تحدث بمعرفة المقاولة ومن إمكانیاتھا الخاصة وقد سبق أن تضمنتھا التكالیف المباشرة 
بالبطاریات التي تشتریھا المقاولة لتمدھا لآللة  مثل بند القوة المحركة بالكھرباء أو ٠على المقاولة 

   ٠الخدمیة 
     
  :مركز تكلفة دراسة العطاءات  - ٦/٣
ھذا المركز من مرتبات المھندسین والمالیین وأجور العاملین فیھ واألدوات وتتكون بنود تكالیف  

ركز مما قد یكون استفاد وكذا نصیب الم، الكتابیة وأدوات الرسم والبنود الخاصة األخرى التي یتحملھا 
   ٠وغیر ذلك )  بالدلیل ٦/١رقم ( بھ من مركز الصیانة 

وتوزع تكالیف مركز دراسة العطاءات على ھذه العطاءات على أساس قیمة كل عطاء وتحمل تكلفة 
 وقد تري السیاسة المالیة ٠وذلك إذا رسا على الشركة ، كل عطاء على المقاولة الخاصة بھ 

كة عدم تحمیل تكلفة دراسة العطاء كلھ ومرة واحدة على المقاولة بل تضم إلى والمحاسبیة للشر
ویحمل القسط السنوي على " قلیلة " وتوزع على سنوات " مصروفات إیرادیھ مؤجلة " مجموعة 
   ٠المقاولة 

وقد سبق أن ذكرنا انھ في حالة عدم رسو العطاء على الشركة فإن نصیبھ من تكالیف مركز دراسة 
   ٠یرحل إلى حساب األرباح والخسائر )  بالدلیل ٦/٣الحالي ورقم ( ءات العطا

   
  : مركز تكلفة النقل  - ٦/٤ 

 من ھذا المركز أجور السائقین والعتالین والمساعدین وعمال وتشمل تكلفة كل مركز فرعي        
التأمین ونصیب والفحص وغیرھم باإلضافة إلى نفقة الوقود والشحوم و" الحركة " الجراج وموظفي 

 وتوزع ھذه التكالیف على ٠أو الخارجیة وغیر ذلك ) ٦/١(المركز من تكلفة خدمة الصیانة الداخلیة 
بین موقع مركز النقل والمركز ( على أساس الوزن المرجح بالمسافة المقاوالت والمراكز المستفیدة 

  ٠) المستفید 
   

  : مركز تكلفة التخزین  - ٦/٥
 وعلى ٠ز فرعي لھذا المركز المكان المخصص لتخزین مجموعة سلعیة معینة ویمثل كل مرك       

 وتوزع على المقاوالت ٠ھذا فإن تكلفة ھذا المركز الفرعي تكون متعلقة بھذه المجموعة السلعیة 
    ٠والمراكز المستفیدة على أساس قیمة ما ینصرف من المخزون لكل منھا 
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  : ال التامة المعتمدة تحدید تكلفة األعم
 یتم تحدید تكلفة تنفیذ بنود األعمال التي تم إنجازھا –من واقع تقریر تكالیف المقاولة السابق عرضة 

خالل الفترة وسواء كانت تتمثل في عناصر تكالیف مباشرة تحمل على المقاولة تحمیال خاصا مباشرا 
مثل مراكز تكالیف  ) ٦( دمات اإلنتاجیة أو كانت ممثلة في نصیب المقاولة من تكالیف مراكز الخ

   ٠مجموعات اآلالت الخدمیة ومراكز تكالیف المخازن والصیانة وغیرھا 
أن یقوم مندوب أو مھندس یوفد من قبل صاحب العمل بمعاینة األجزاء التي ، ومما جري علیة العمل 

إذا ( جمیع بنود األعمال بالمقاولة  یتم إنجازھا خالل الفترة وغالبا ما تتم ھذه المعاینة عند تمام تنفیذ
أو عند االنتھاء من تنفیذ مرحلة معینة أو في نھایة كل ) كانت تستغرق فترة زمنیة واحدة أو قصیرة 

   ٠) إذا كانت المقاولة تستغرق أطول من فترة زمنیة ( فترة 
د األعمال المنجزة ویقوم مھندس صاحب العمل ومعھ مندوب عن شركة المقاوالت بالمعاینة الفنیة لبنو
   ٠وتحدید مدي مطابقتھا للمواصفات المتفق علیھا طبقا لما ھو وارد في عقد المقاولة 

بیانات األعمال التامة وكمیاتھا ومدي ویحرر المھندس باعتباره ممثال لصاحب العمل شھادة یثبت فیھا 
 الحجم الكلي ألعمال المقاولة مطابقتھا للمواصفات المقررة والنسبة التي تمثلھا بالمقارنة مع إجمالي

ومدي التقدم في تنفیذ األعمال بالمقارنة بالبرنامج الزمني الموضوع وغیر ذلك من بیانات یري ممثل 
   ٠صاحب العمل وضعھا تحت بصرة لتساعده في اتخاذ القرارات الفنیة والمالیة والقانونیة المختلفة 

ھا ویعتمدھا ویقر بسالمتھا ومطابقتھا للمواصفات وینتھي بتحدید األعمال المنجزة التي یوافق علی
ویحدد نسبة ھذه األعمال المعتمدة من جملة األعمال المتعاقد علیھا مع  ٠والرسومات وشروط التعاقد 

شركة المقاوالت وتسمى ھذه المجموعة من بنود األعمال التي یعتمدھا المھندس الممثل لصاحب العمل 
   ٠" األعمال التامة المعتمدة " لمواصفات المقررة باسم ویري أنھا مرضیة لھ ومطابقة ل

بإعادة التشغیل الجزئي أو الكامل علیھا أو بإجراء بعض ألعمال التي یبدى علیھا مالحظاتھ أما ا
یحوز القبول الفني من وجھھ نظرة وبالتالي یرفض الموافقة العملیات التكمیلیة حتى تتخذ شكال محددا 

فھي تامة من وجھة نظر شركة " األعمال التامة غیر المعتمدة "  تسمى باسم علیھا واعتمادھا فإنھا
 وفي حكم محاسبة التكالیف تعتبر ھذه ٠من وجھھ صاحب العمل " غیر معتمدة " المقاوالت إال أنھا 
فإنھا تظل أصال مملوكا ،  ومن ناحیة ثانیة ٠وھذا من ناحیة أولي " تحت التنفیذ " األعمال ما زالت 

ة حیث لم یقرھا صاحب العمل ویوافق على استالمھا وسداد المقابل لھا وبالتالي لم تنتقل الملكیة للشرك
تحسب تكلفتھا على حدة وال تحسب لھا قیمة بیعیة بل ترحل إلى الفترة ،  ومن ناحیة ثالثة ٠لھ بعد 

   ٠القادمة وتظھر على میزانیة الشركة ضمن أصولھا الثابتة 
لمعتمدة فإنھا تعتبر كاإلنتاج التام المباع فتحسب قیمتھ البیعیة على أساس الفئات أما األعمال التامة ا

مستخلص " ویتم إعداد ٠التعاقدیة لكل بند تم تنفیذه كما یوضح ذلك عقد المقاولة الموقع بین الطرفین 
لشھادة التي بھذه األعمال التي اعتمدھا ویقر باستالمھا مھندس العمیل في ا" األعمال التامة المعتمدة 

 وبناء على ھذا المستخلص تتحدد ٠ ویحدد المستخلص القیم البیعیة لھذه األعمال الخالصة ٠یحررھا 
   ٠لألعمال التي استلمھا " ثمن البیع " المستحقات النقدیة التي یكون على العمیل سدادھا للشركة مثل 

) مثل تكلفة المبیعات ( عمال المعتمدة ومن جھة ثانیة فإنھ بناء على المستخلص تتحدد تكالیف إتمام األ
   ٠وبذلك یستخرج الربح على ھذا الجزء من المقاولة الذي تم وبیع 
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  : مشاكل تحدید الربح في شركات المقاوالت 
یتسم نشاط المقاوالت بمالمح خاصة عن باقي األنشطة األخرى وخاصة من ناحیة الفترة الزمنیة 

مما یجعل  ٠نفیذ بنود األعمال بالمقاولة على مدار الفترات المالیة للشركة الطویلة التي قد یستغرقھا ت
من الحیوي بالنسبة لشركة المقاوالت أن تقوم بحساب األرباح عن األعمال المسندة إلیھا في نھایة كل 

  : فترة لتحقیق أغراض محاسبیة و مالیة أھمھا 
نتاج واألرباح المستھدفة بالنسبة للشركة التعرف على نتائج األعمال ومدي مسایرتھا لمخططات اإل .١

  ٠ككل وبالنسبة لكل عملیة على حدة بما یحقق وظیفة للرقابة على خطط الشركة 
 حیث یؤدى االنتظار لحین انتھاء ٠المحافظة على مستویات مستقرة تقریبا من نتائج األعمال  .٢

لبات عنیفة في نتائج األعمال جمیع بنود األعمال في المقاولة ثم حساب الربح عنھا إلى حدوث تق
المحققة من فترة مالیة ألخرى على مستوى الشركة طبقا لما یتم انجازه من مقاوالت في كل فترة 

 فقد یؤدى ٠المحققة من كل منھا مالیة وھي تختلف في حجمھا وفي مدة تنفیذھا وفي نتائج األعمال 
قم أرباح ضخم في سنة معینة یتم فیھا ھذا األسلوب إلى عدم وجود أرباح لعدة سنوات ثم تحقیق ر

االنتھاء من تنفیذ ھذه المقاوالت األمر الذي یسبب مواقف مالیة حرجة خاصة بالنسبة لشركات 
  ٠المقاوالت الجدیدة التي تبدأ أعمالھا في فترة لتتم بعد عدة فترت الحقة 

ار أسھم شركة تحقیق عدة أغراض إداریة وتمویلیة مثل المحافظة على استقرار ودعم أسع .٣
المقاوالت في سوق األوراق المالیة نتیجة ما تحققھ من أرباح وما یحصل علیة مالك األسھم من 

  ٠توزیعات سنویة بشكل مستقر ومستمر وما یترتب على ذلك من آثار على قیم األسھم 
تخفیف العبء المالي الخاص بسداد الضرائب بشكل سنوي عن أرباح كل سنة ولیس سداد  .٤

ھي سنة االنتھاء من تنفیذ كافة ، عن أرباح متراكمة عن عدة سنوات في سنة واحدة ضرائب 
  ٠األعمال بالمقاولة 

 فقد أجمعت آراء غالبیة المحاسبین على أنة من المناسب لطبیعة نشاط المقاوالت احتساب نتائج –لذا 
ائج األعمال في نھایة كل فترة األعمال اخذ في االعتبار مبدأ  تحقق الربح باإلنتاج المعتمد أي حساب نت

  .ًعن األعمال التامة المعتمدة سواء كانت تمثل جزءا من حجم األعمال الكلیة للمقاولة أو كل ھذا الحجم
فبالنسبة للمقاوالت التي تتم جمیع بنود األعمال الخاصة بھا في خالل فترة مالیة واحدة فإنھ ال توجد 

 طالما أن صاحب العمل أقرھا وأعتمدھا ووافق علي استالمھا ٠مشكلھ عند تحدید األرباح الخاصة بھا 
بالقیمة التعاقدیة للمقاولة وما ینتج ھو ، حیث تقارن تكالیف ھذه األعمال التامة التي اعتمدت بالكامل 

رقم األرباح أو الخسائر المحققة في الفترة والذي یظھر في حساب األرباح والخسائر العام لشركة 
جز مبلغ مناسب أو نسبة معقولة منة لمقابلة متطلبات فترة ضمان األعمال المنفذة طبقا المقاوالت بعد ح

علیة عقد المقاولة وتظھر ھذه األرباح المحتجزة بجانب الخصوم بمیزانیة الشركة وتتم لما ینص 
   ٠تسویتھا بعد انتھاء فترة الضمان طبقا لما ینص علیة العقد 

بعض بنود " رق انجازھا عده فترات مالیة فإنھ یتم في كل فترة تنفیذ أما بالنسبة للمقاوالت التي یستغ
والتي تكون محال لمعاینة مھندس صاحب العمل في نھایة كل مرحلة أو في نھایة " األعمال بالمقاولة 

الفترة لیعطي فیھا رأیھ الفني باالعتماد الكلي أو الجزئي والذي یثبتھ كتابة في شكل الشھادة السابق 
ة إلیھا فقد أتفق على حساب الربح لألعمال التامة المعتمدة في كل فترة مع وجود تحفظات علیھا اإلشار

   ٠" سیاسة الحیطة والحذر " وذلك تطبیقا للسیاسة المحاسبیة المعروفة باسم 
  



 
 

 عالء ریاض 25

  : متفقا على ما یلي " أصبح " صار ووفقا لمبدأ أو سیاسة الحیطة والحذر 
 حتى نھایة الفترة المالیة المراد حساب الربح منھا تمثل نسبة أن تكون بنود األعمال المنفذة .١

 أي أن األعمال التامة من المقاولة حتى نھایة ھذه ٠كبیرة من حجم األعمال الكلیة للمقاولة 
 بل إن البعض یغالي في تحدید حجم األعمال ٠األعمال الكلیة للمقاولة " معظم " الفترة تمثل 

 ٠بح منة فیصل بھ إلى النصف أو إلى ثلثي األعمال الكلیة للمقاولة التامة الذي یبرر حساب الر
وعلى أیة حال فھذه أمور تقررھا سیاسة الشركة طبقا لما تراه من الظروف الخاصة بكل مقاولة 

  ٠ودرجة المخاطرة فیھا 
أن ال یتم حساب األرباح إال عن األعمال التامة المعتمدة أي التي یقرھا ویستلمھا مھندس  .٢

التامة المعتمدة  إذ أن ھذه األعمال ٠ ومن الواضح أن ھذا أمر منطقي للغایة ٠حب العمل صا
ھي التي تمثل اإلنتاج التام المباع والمسلم للعمیل ومن ثم یلزم إجراء تصفیة حساب ھذه 

 فتقارن تكالیفھا التي تحملتھا ٠بقیمتھ البیعیة واستخراج نتائجھا األعمال والذي تقارن تكلفتھ 
كة المقاوالت بالمستحق لھا طرف العمیل وفقا لفئات التعاقد عن األعمال التامة المعتمدة التي شر

  ٠یتضمنھا عقد المقاولة 
فإن الربح المحسوب ال یدرج ، وحتى عند حساب الربح عن ھذه األعمال التامة المعتمدة  .٣

منھ عادة نسبة أو مبلغ إنما تحجز بالكامل في حساب األرباح والخسائر العام لشركة المقاوالت 
معقول لمواجھة الظروف غیر المتوقعة مستقبال مثل ارتفاع أسعار عوامل اإلنتاج أو الحاجة 

احتیاطي العملیات تحت " تشغیل بعض األجزاء ویسمى ھذا المبلغ المحتجز باسم إلى إعادة 
      ٠ستقبل ویظھر بالمیزانیة لیغطي منة أیة مطالبات أو خسائر تتحقق في الم" التنفیذ 

احتیاطي العملیات تحت " وفي نھایة تشغیل جمیع بنود األعمال بالمقاولة فإنھ تتم تسویة حساب 
 ویرحل لحساب األرباح والخسائر ٠المتجمع من الفترات المختلفة لتشغیل المقاولة " التنفیذ 

اولة لمواجھة أیة العام للمنشأة مع مراعاة احتجاز مبلغ معقول أو نسبة من األرباح الكلیة للمق
 على أن یسوي احتیاطي ٠عیوب فنیة أو متطلبات خالل فترة الضمان التي ینص علیھا العقد 

   ٠الضمان بدورة عند انتھاء مدة الضمان 
من األعمال التامة المعتمدة في إحدى الفترات فإنھ ترحل ھذه الخسارة أما عند تحقق خسارة  .٤

أن تنتبھ عامة لشركة المقاوالت وھنا یجب على اإلدارة المحققة إلى حساب األرباح والخسائر ال
إلى ضرورة احتجاز جزء من األرباح العامة للشركة یكون بمثابة احتیاطي لمواجھة احتمال 

  ٠حدوث أو تكرار مثل ھذه الخسارة 
ولما كان العمیل ال یسدد غالبا كل قیمة األعمال المعتمدة بل یحتجز منھا نسبة بمثابة احتیاطي  .٥

فإن العدید من المحاسبین یمیلون إلى االلتجاء بشكل أكبر إلى توخي سیاسة الحیطة والحذر  ، لھ
فعلى الرغم من تطبیقھم الشروط السابقة تطبیقا حرفیا إذ أنھ عندما تتحدد نسبة األرباح المرحلة 

مثال فإنھم یمیلون إلى ترجیح ھذه % ٧٠أو % ٦٠أو % ٥٠لحساب األرباح والخسائر بنسبة 
 وما یتبقي من أرباح الفترة ٠لنسبة بنسبة المسدد من صاحب العمل إلى قیمة المستخلص ا

یحتجز بالكامل كاحتیاطي للعملیات تحت التنفیذ یزید من قوة المركز المالي للشركة وقدرتھا 
  ٠على مجابھة المخاطر المحتملة 

" سیدة الموقف" طبقا لظروف الحال  فالقول الفصل في ھذا األمر أو ذلك ھو ما تقدره اإلدارة –عموما 
في كل مقاولة من حیث الرغبة في حساب الربح من عدمھ وما یحتجز لحساب االحتیاطیات المختلفة 
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وما یرحل لحساب األرباح والخسائر العام لشركة المقاوالت تمھیدا لحساب الفائض القابل للتوزیع الذي 
        ٠٠٠یحصل علیة مالك األسھم في شركة المقاوالت 

  
  الفصل الثالث 

  قیاس نتیجة العقد أو المقاولة
  : مقدمة 

إال ، ال یمكن التعرف على النتیجة النھائیة للعقد إال بعد إتمام تنفیذ العقد وتسلیمھ وانتھاء فترة الضمان 
 أن كما، ال یمكن المنشأة من االنتظار إلى نھایة تنفیذ العقد لتحصیل قیمتھ ، أن طول فترة تنفیذ العقد 

   ٠العمیل ال یمكن أن یدفع أیة مبالغ دون الحصول على عمل معین 
في فترات دوریة ) مھندس ( وقد جرت العادة في أعمال المقاوالت أن یقوم مندوب صاحب العمل 

، بمعاینة األعمال التي تمت وفحصھا ومطابقتھا على المواصفات والشروط المتفق علیھا في العقد 
ن األعمال التامة المعتمدة طبقا للمواصفات المتفق علیھا ویطلق على ھذه ویقوم بإصدار شھادة ع

   ٠" مستخلص األعمال التامة المعتمدة " الشھادة في الحیاة العملیة 
وقد ، وبمجرد صدور ھذه الشھادة یحق للشركة أن تطالب العمیل بقیمتھا أو جزء منھا حسب االتفاق 

بل یلجأ صاحب العمل عادة إلى ، د قیمة األعمال بالكامل جرت العادة أال یقوم صاحب العمل بسدا
، احتجاز نسبة مئویة من قیمة األعمال التامة المعتمدة وذلك لمقابلة المبالغ التي سبق أن دفعھا العمیل 

   ٠وكذلك كتأمین لضمان ومقابلة ما قد یكتشف من عیوب بعد التسلیم 
  

   : العمل لمنشأة المقاوالت طبقا ألحد الطرق اآلتیة ویتم إثبات قیمة المستخلصات وتسدیدات صاحب 
  

 " :الشھادة " جعل حساب العقد دائنا بقیمة المستخلص  .١
، " شھادة مھندس صاحب العمل " العقد دائنا بقیمة المستخلص / وبموجب ھذه الطریقة یجعل حـ 

في ھذه الحالة على امل العقد قد سبق جعلھ مدینا بكافة عناصر التكالیف لذا فإنھ یع/ وحیث أن حـ 
فإذا كانت كل األعمال التامة قد تم اعتمادھا یكون ، أنھ حساب تشغیل وحساب متاجرة في آن واحد 

أما إذا كانت ، رصید حساب العقد ممثال للربح أو الخسارة الناتجة عن األعمال التامة المعتمدة 
ن من الواجب إظھار تكلفة األعمال فیكواألعمال التامة قد اعتمد بعضھا ولم یعتمد بعضھا األخر 

حتي یمكن قیاس ، التامة غیر المعتمدة في الجانب الدائن من حساب العقد ممثال لرصید آخر المدة 
العقد یكون لھ رصیدین أحدھما / أي أن حـ ، الربح أو الخسارة الناتج عن األعمال التامة المعتمدة 

واآلخر یمثل تكلفة األعمال التامة ، تامة المعتمدة یمثل الربح أو الخسارة الناتجة عن األعمال ال
   ٠غیر المعتمدة الذي ینقل من فترة ألخرى 

أما بالنسبة لحساب صاحب العمل والذي یسجل في جانبھ المدین قیمة المستخلص باعتبارھا تمثل 
یقوم بسداد فإن صاحب العمل ال ، مدیونیتھ عن األعمال التامة المعتمدة من قبلة أو من قبل مندوبیھ 

  : ھذا الحساب بالكامل وإنما یقوم بسداد جزء منھا فقط وإلثبات ذلك السداد فإنھ یتم بإحدى طریقتین 
، صاحب العمل بقیمة المستخلص بالكامل أي یجعل مدینا بھذه القیمة / تحمیل حـ : األولي الطریقة 

 قیمة المبالغ التي لم یسددھا ویمثل رصید ھذا الحساب، على أن یجعل دائنا بقیمة ما یسدده منھا 
  : وتجري القیود التالیة تحقیقا لذلك ، صاحب العمل والتي تمثل المبالغ المحتجزة كضمان 
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  :عند صدور المستخلص 

                                xx     صاحب العمل/      من حـ  
                                       xx ٠٠٠٠٠قم العقد ر/     إلى حـ  

  : وعند السداد 
                               xx    مراقب أستاذ التكالیف/ البنك أو حـ / ـ      من ح  

                                      xx  صاحب العمل /      إلى حـ  
وبین ما ، أنھا ال تفرق بین مدیونیة صاحب العمل عن المبالغ التي یحتجزھا بصفة ضمان : عیبھا 

  ٠قد یتأخر عن سدادة من المبالغ المطلوب سدادھا 
صاحب العمل فقط بقیمة المبالغ الواجب /  بموجب ھذه الطریقة یتم تحمیل حـ :الطریقة الثانیة 

أما المبالغ التي تحتجز فإنھا تسجل في حساب ، " المستخلص " سدادھا من قیمة شھادة المھندس 
  : مبالغ محتجزة وبالتالي فإن القیود السابقة تسجل كما یلي /خاص لھذا الغرض یطلق علیة حـ 

  :عند صدور المستخلص 
                                                من مذكورین

                           xx       صاحب العمل /      حـ  
                           xx      مبالغ محتجزة /        حـ  

                                    xx ٠٠٠٠٠العقد رقم /      إلى حـ  
   :وعند السداد 

                                   xx  مراقب أستاذ التكالیف/ البنك أو حـ / ـ       من ح  
                                      xx       صاحب العمل/    إلى حـ  

  : ساب أعمال تامة معتمدة إثبات المستخلصات في ح .٢
العقد یعامل فقط على أنة حساب تشغیل ویجعل دائنا / وبمقتضي ھذه المعالجة المحاسبیة فإن حـ 

بتكلفة األعمال التامة المعتمدة على أن یجعل حساب األعمال التامة المعتمدة مدینا بتكلفة ھذه 
  : األعمال وبالتالي یجري ھذا القید كما یلي 

                           xx ٠٠٠٠٠أعمال تامة معتمدة عقد رقم /         من حـ  
                                xx ٠٠٠٠٠عقد رقم /       إلى حـ  

وبالتالي فإن شھادة المھندس تسجل لحساب األعمال التامة المعتمدة تمھیدا لقیاس ربحیة العقد 
زة مدینا وحساب األعمال التامة المعتمدة دائنا صاحب العمل والمبالغ المحتج/ وذلك بجعل حـ 

  : وذلك بالقید التالي 
                                        من مذكورین

                           xx صاحب العمل/        حـ  
                           xx مبالغ محتجزة/        حـ  

                                  xx األعمال التامة المعتمدة /   إلى حـ  
األعمال التامة المعتمدة بمثابة حساب المتاجرة وبالتالي فإنھ یظھر ربح أو / وبھذا یكون حـ 

   ٠خسارة ھذه األعمال التامة المعتمدة 
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العقد ممثلة لقیمة / أما فیما یختص باألعمال التامة غیر المعتمدة فإنھا تظھر كرصید في حـ 
   ٠تحت التشغیل والتي سوف تستكمل في الفترة التالیة األعمال 

وفي رأي الكاتب تعتبر ھذه الطریقة أفضل من الطریقة السابقة لما توفره من العملیات الحسابیة 
   ٠فضال عما تبرزه من مراحل لقیاس تكلفة العقد والتي تتفق واإلطار العام لعملیة قیاس التكالیف

  
  : قیاس نتائج العقود 

جد أي مشكلة في تحدید نتیجة أعمال العقود التامة حیث أنة یتم مقارنة إجمالي التكالیف المنفقة ال تو
   ٠واستخراج نتیجة العقد من ربح أو خسارة ، على العقد بالقیمة التعاقدیة لھ 

تي فقد نجد في نھایة السنة المالیة بعض العقود ال، إال أن األمر مختلف بالنسبة للعقود غیر المنتھیة 
مازالت في مراحل التنفیذ ومن البدیھي أن تكلفة العقود تقدر بما استنفدتھ من عناصر التكالیف المختلفة 

إال أن األمر ، شأنھا في ذلك شأن األوامر اإلنتاجیة تحت التشغیل ، حتى تاریخ انتھاء السنة المالیة 
 ال یتحقق الربح منھا إال بانتھاء یختلف مع العقود حیث أن بعضھا یستغرق إتمامھ عدة سنوات وبالتالي

العقد فیھا وإنما یتولد تسلیم إال أن ھذه األرباح ال تتولد جمیعھا في الفترة المالیة التي تم ، العمل فیھا 
   ٠الربح تدریجیا مع األعمال التي یتم تنفیذھا خالل عدد من الفترات المالیة المتعاقبة 

لجأ المحاسبون إلى االعتراف بفكرة تولد الربح تدریجیا وقد ترتب على طول فترة تنفیذ العقد أن 
لألعمال التامة المعتمدة وعدم االنتظار حتى إتمام تنفیذ العقد باإلنتاج مما جعلھم یحتسبون أرباح 

وذلك بعدم ، وتسلیمھ مع األخذ في االعتبار ما قد یترتب على تنفیذ باقي العقد من أعباء وتكالیف 
ققة عن الجزء التام بالكامل بل احتجاز نسبة منھ تتناسب مع الجزء المتبقي من احتساب األرباح المتح

   ٠العقد كاحتیاطي لمقابلة ما قد تتعرض لھ المنشأة من أعباء وتكالیف 
  : وفي رأي الكاتب أنھ یجب مالحظة اآلتي عند قیاس نتیجة أرباح ھذه العقود 

حیث ، مدة وتكلفة تلك األعمال التامة غیر المعتمدة أنھ یجب التفرقة بین تكلفة األعمال التامة المعت  -  أ
  ٠أن األخیرة تمثل إنتاج تحت التشغیل یدخل في حسابات الفترة التالیة 

ال یجب أن تحتسب أرباح عن العقود تحت التنفیذ إال عن ذلك الجزء الذي تم واعترف بھ من واقع   -  ب
لنھائیة للعقد ال تتوقف بدرجة كبیرة على وأن تقوم دالئل قویة توضح أن النتیجة ا، شھادة المھندس 

وھذا یستتبع أن یكون الجزء المنفذ من العقد كبیرا أي یفوق نسبة ، تنفیذ الجزء المتبقي من ھذا العقد 
   ٠فأكثر % ٥٠
فبفرض أنھ في نھایة السنة المالیة إلحدى منشآت المقاوالت اتضح أن تكلفة األعمال التامة  :مثال  

 جنیة من تكلفة ھذه ١٥٠٠٠وأن شھادة المھندس لم تعتمد ،  جنیة ٩٠٠٠٠غ العقد بل/ في حـ 
وأن قیمة األعمال التامة المعتمدة تمثل ،  جنیة ١٠٠٠٠٠األعمال وقد كانت قیمة شھادة المھندس 

   ٠نسبة معقولة من قیمة العقد 
  :یمكن حساب األرباح المحققة من ھذا العقد كما یلي وعلیة 

  ١٠٠٠٠٠                                                    قیمة شھادة المھندس
  ٩٠٠٠٠جملة تكلفة األعمال التامة                         

  ٧٥٠٠٠ )        ١٥٠٠٠(  تكلفة األعمال التامة غیر المعتمدة           - 
   ٢٥٠٠٠إذن الربح المحقق یساوي                                               
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یجب على المنشأة أن تقوم بتكوین احتیاطي لمواجھة الطوارئ في المستقبل یسمي مخصص   -  ت
وذلك لمواجھة ما قد تتعرض ، للعملیات غیر التامة أو یمكن تسمیتھ حساب األرباح المحجوزة 

لیم أو التأخیر في التس، لھ المنشأة أو تتحملھ من نفقات زائدة مثل الغرامات لمخالفة المواصفات 
باإلضافة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد أو ارتفاع معدالت األجور وغیرھا من التكالیف التي 

مما یستلزم أخذ نسبة ھذا الجزء في االعتبار عند ، یستلزمھا تنفیذ الجزء المتبقي من العقد 
   ٠تكوین ھذا االحتیاطي 

من قیمة العقد % ٦٠مقاولة یمثل  اتضح أن نسبة ما تم من ھذه الفبفرض أنھ في المثال السابق
فإنھ یمكن تقسیم الربح المتحقق من العملیة السابقة بین األرباح الفعلیة والتي یجب أن ترحل إلى 

  :واالحتیاطي الواجب تكوینھ كما یلي ، حساب األرباح والخسائر 
  خسائر  جنیة فإن قیمة الربح المرحل لحساب األرباح وال٢٥٠٠٠  حیث أن الربح المحقق ھو  

  ٠ جنیة ١٥٠٠٠ = ١٠٠÷ ٦٠×  ٢٥٠٠٠        = 
   ٠ جنیة ١٠٠٠٠ = ١٥٠٠٠ – ٢٥٠٠٠ = مة االحتیاطي الواجب تكوینھ       وأن قی

یجب أن تراعي المنشأة عند تكوین االحتیاطي السابق لیس فقط نسبة الجزء غیر المنفذ من العقد   -  ث
ن قیمة شھادة المھندس من قبل صاحب بل یجب أن تأخذ في االعتبار نسبة ما لم یتم سداده م

أو كمبالغ لم یسددھا في میعادھا ، العمل سواء كان كمبالغ محتجزة باالتفاق مع صاحب العمل 
وذلك كاحتیاط لما قد ینشأ من خسائر فیما بعد عن توقف صاحب العمل عن ، لسبب أو آلخر 

   ٠سداد كل أو جزء من ھذه المبالغ 
فقط من قیمة شھادة المھندس فإن % ٨٠یقوم بسداد مثال السابق فبفرض أن صاحب العمل في ال

الجزء من الربح المحقق والذي یجب أن یرحل إلى حساب األرباح والخسائر والسابق حسابھ 
 جنیة یجب أن یحسب منھ كأرباح نھائیة ١٥٠٠٠والبالغ قدرة % ٦٠بنسبة ما تم من العقد وھي 

والتي تمثل المبالغ المحصلة فعال أما نسبة  % ٨٠ة فقط بنسبترحل لحساب األرباح والخسائر 
من ھذا الربح فإنھا تمثل احتیاطي لما یمكن أن تتعرض لھ المنشأة من خسائر نتیجة % ٢٠إلـ 

  : عدم السداد ویحسب ھذا الربح كما یلي 
  األرباح الصافیة المرحلة لحساب األرباح والخسائر 

  ٠ جنیة ١٢٠٠٠ = ١٠٠÷ ٨٠× ١٥٠٠٠                      =                                       
  وبالتالي فإن الفرق یضاف إلى االحتیاطي السابق تكوینھ وبالتالي یصبح ھذا االحتیاطي 

   ٠ جنیة ١٣٠٠٠ = ٣٠٠٠ + ١٠٠٠٠                                                            = 
العقود التي تم تنفیذ الجزء األكبر منھا ولم یبق على إتمامھا یمكن لمنشاة المقاوالت في حالة   -  ج

بأن تحسب نتیجة مثل ھذه العقود بالكامل ، لیفھ بدقة اوتسلیمھا إال جزء صغیر یمكن تقدیر تك
تكلفة األجزاء التامة المعتمدة مضافا إلیھا التكلفة ( عن طریق مقارنة التكلفة اإلجمالیة للعقد 

وال ترحل نتیجة أعمال العقد بالكامل لحساب ،  التعاقدیة للعقد بالقیمة ) المقدرة للجزء الباقي
وإنما یكتفي بترحیل نصیب األجزاء التامة فقط باستخدام إحدى الطرق ، األرباح والخسائر 

   : التالیة 
 أن یرحل لحساب األرباح والخسائر جزء من ربح العقد بنسبة القیمة التعاقدیة :الطریقة األولي 

   ٠مال التامة إلى القیمة التعاقدیة للعقد لألع
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 أن یرحل لحساب األرباح والخسائر جزء من ربح العقد بنسبة المبالغ المحصلة :الطریقة الثانیة 
   ٠من صاحب العمل إلى القیمة التعاقدیة للعقد كلھ 

األعمال أن یرحل لحساب األرباح والخسائر جزء من ربح العقد بنسبة تكلفة  :الطریقة الثالثة 
   ٠التامة المعتمدة إلى إجمالي تكالیف العقد المقدرة 

   :مثال          
  :بفرض أن إحدى منشآت المقاوالت اتضح لدیھا المعلومات التالیة عن أحد العقود          
  وأن ما تم تنفیذه من ھذه المقاولة حسب شھادة ،  جنیة ٢٠٠٠٠٠القیمة التعاقدیة لھذا العقد          

  ویقدر الفنیین بالشركة أن ،  جنیة ١٣٥٠٠٠ جنیھ وقد بلغت تكلفتھا ١٨٠٠٠٠       المھندس ھي   
   ٠من قیمة الشھادة % ٨٠كما أن صاحب العمل یسدد ،  جنیة ١٥٠٠٠  تكلفة الجزء الباقي قیمتھ           

  :الحــل         
  :یمكن حساب األرباح المتحققة من ھذا العقد كما یلي         
   ٠ جنیة ١٥٠٠٠٠  = ١٥٠٠٠ + ١٣٥٠٠٠= إجمالي تكلفة العقد         

   ٠   جنیھ ٥٠٠٠٠ = ١٥٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠٠=         أرباح العقد كلــــھ 
  :        وتوزع ھذه األرباح بإحدى األسالیب السابقة كما یلي 

  تحدد األرباح المرحلة لحساب         على أساس نسبة قیمة شھادة المھندس إلى القیمة التعاقدیة للعقد و
  :        األرباح والخسائر بالمعادلة 

  ٠القیمة التعاقدیة ÷ قیمة شھادة المھندس × األرباح المحققة          = 
  ٠ جنیة ٤٥٠٠٠    = ٢٠٠٠٠٠       ÷ ١٨٠٠٠٠     ×        ٥٠٠٠٠         =     

   ٠ جنیة ٥٠٠٠  = ٤٥٠٠٠ – ٥٠٠٠٠=          ویكون االحتیاطي 
         وبأخذ نسبة السداد في االعتبار فإن األرباح المرحلة لحساب األرباح والخسائر 

   ٠ جنیة ٣٦٠٠٠ = ١٠٠ ÷ ٨٠ × ٤٥٠٠٠        = 
   ٠ جنیة ١٤٠٠٠ = ٣٦٠٠٠ – ٥٠٠٠٠=        وبالتالي یصبح االحتیاطي 

  لى أساس نسبة التكلفة وتكون       كما یمكن حساب األرباح المرحلة لحساب األرباح والخسائر ع
  :      المعادلة 

  تكلفة العقد ÷ تكلفة األعمال التامة المعتمدة × األرباح المحققة         = 
   ٠ جنیة ٤٥٠٠٠ = ١٥٠٠٠٠            ÷ ١٣٥٠٠٠      ×             ٥٠٠٠٠        =    

فإنھا ، ة منھ عبارة عن خسارة وفي جمیع األحوال إذا ثبت أن نتیجة العقد أو األجزاء المنفذ  -  ح
كما یجب تكوین ، یجب أن تحمل بالكامل على حساب األرباح والخسائر في نفس الفترة 

 . مخصص لمواجھة الخسائر المحتملة في المستقبل عند تنفیذ أعمال العقد الذي أبرم في الماضي
  

  : إظھار أثر تنفیذ العقود على المیزانیة 
 والتي ترتبط بتنفیذ العقود المختلفة بمنشأة المقاوالت فإنھ تظھر مجموعة من نتیجة للعملیات السابقة

ویكون ألرصدة ھذه الحسابات تأثیر على ، أرصدة الحسابات المتعلقة بھذه العقود في دفتر األستاذ العام 
  : قائمة المركز المالي كما یلي 

ل المیزانیة باإلضافة إلى إظھار تظھر قیمة المواد المتبقیة بموقع العمل آخر الفترة ضمن أصو .١
  ٠قیمة المواد الموجودة بالمخازن 
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یظھر حساب مقاولي الباطن ضمن خصوم المیزانیة وذلك بقیمة المبالغ التي لم تسدد عن األعمال  .٢
كما یظھر رصیدھم ضمن أصول المیزانیة وذلك عن المبالغ التي استلموھا تحت ، التي قاموا بھا 

  ٠الحساب 
صول المیزانیة رصید حساب صاحب العمل عن المبالغ التي لم یسددھا من قیمة یظھر ضمن أ .٣

وكذلك عن المبالغ المحتجزة كضمان في حالة عدم تخصیص حساب مستقل بھا ، شھادة المھندس 
  ٠لحساب مبالغ محتجزة أما إذا خصص لھا حساب مستقل فإن قیمة ھذه المبالغ تظھر كرصید 

ع العمل تظھر في جانب األصول بقیمتھا مخصوما منھا قیمة قسط حساب اآلالت المتبقیة بموق .٤
  ٠اإلھالك المحسوب 

یظھر رصید حساب العقد في جانب األصول في المیزانیة ممثال لتكالیف األعمال التامة غیر  .٥
  ٠المعتمدة 

  ٠یظھر رصید حساب األرباح المحتجزة ضمن خصوم المیزانیة  .٦
صوم بالمیزانیة وكذلك أي مقدمات عن تكالیف العقد في یظھر رصید أي مستحقات في جانب الخ .٧

  ٠جانب األصول 
  

  :مثــال 
  

 ولقد ١٩٩٩ / ٠١ /٠١لشركة النور للمقاوالت والتي بدأت في تنفیذه في  } ٦{ ُأسند العقد رقم 
   : ١٩٩٩ / ١٢ / ٣١استخرجت البیانات التالیة من دفاتر الشركة في 

 ١٧٥٠٠٠ومواد منصرفة من المخازن للعقد ،  جنیة ٢٠٠٠٠٠ مواد مشتراة لحساب العقد بمبلغ .١
 ٢٥٠٠٠ومواد محولة لعقود أخري ،  جنیة ٤٧٥٠٠ومواد متبقیة بالموقع في نھایة السنة ، جنیة 
ومواد تالفة ومخلفات تكلفتھا ،  جنیة ٢٥٠٠ جنیة وبیعت بمبلغ ١٥٠٠ومواد مباعة تكلفتھا ، جنیة 

  ٠  جنیة١٠٠٠ جنیة بیعت بمبلغ ٣٠٠٠
  ٠ جنیة ٢٥٠٠٠ جنیة ومستحقة ١٢٥٠٠٠أجور ومرتبات مسددة  .٢
  ٠ % ) ٢٠معدل اإلھالك السنوي (  جنیة ٤٠٠٠٠٠ ١٩٩٩ /٠١ / ٠١أآلت مرسلة للموقع في  .٣
 جنیة مدفوعة مقدما ٥٠٠٠ جنیة منھا ١٥٠٠٠بلغت المصروفات اإلداریة المتصلة بالمقاولة  .٤

  ٠ جنیة ١٥٠٠٠وتعویضات وغرامات 
 جنیة ١٨٠٠٠٠ جنیة قدرت في نھایة السنة بمبلغ ٢٠٠٠٠٠راة لحساب العقد قیمتھا أآلت مشت .٥

 ٠ جنیة ٤٥٠٠٠ جنیة سدد منھا ٥٠٠٠٠وبلغت قیمة مقاوالت الباطن 
  ٠ جنیة ٦٠٠٠٠بلغت تكلفة األعمال التامة غیر المعتمدة  .٦
  ٠% ٨٠ جنیة سدد منھا صاحب العمل ٧٥٠٠٠٠بلغت قیمة شھادة المھندس  .٧
  ٠من األرباح المحققة % ٧٠اح المحسوبة للعقد تقدر بنسبة إن األرب .٨

  :المطلوب 
 ٠ } ٦{ العقد رقم / تصویر حـ  .١
  ٠أرباح وخسائر / وتصویر حـ  } ٦{ تحدید أرباح العقد رقم  .٢
  ٠ ١٩٩٩ / ١٢ / ٣١بیان أثر تنفیذ العقد على المیزانیة في  .٣
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  :الحــــــــــل 
  

  لـــــھ }                                         ٦{ العقد رقم /                        حـ منـــــھ                     
٢٠٠٠٠٠  
١٧٥٠٠٠  
١٥٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  

٢٠٠٠٠٠  
٨٠٠٠٠  
٥٠٠٠٠  

٢٥٠٠٠  
١٥٠٠  
١٠٠٠  

٤٧٥٠٠  
١٨٠٠٠٠  
٥٥٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  

٨٦٥٠٠٠  

  البنك/ إلى حـ 
  مراقبة مخازن المواد / إلى حـ 
  مراقبة األجور / إلى حـ 
  مراقبة مصروفات / إلى حـ 
  اآلالت / إلى حـ 
  إھالك اآلالت / إلى حـ 
  مقاولي الباطن / إلى حـ 

٨٦٥٠٠٠  

  مراقبة مواد محولة/ من حـ 
  مواد مباعة بالتكلفة / من حـ 
  "قیمة المواد التالفة المباعة " البنك / من حـ 
  مواد متبقیة آخر المدة / من حـ 
  "آخر المدة " اآلالت / من حـ 
  "متمم" أعمال تامة معتمدة تكلفة/ من حـ 
  "أعمال تامة غیر معتمدة " رصید 

  
  

  تكلفة أعمال تامة معتمده                                            لـــــھ/ منـــــھ                               حـ 
٥٥٠٠٠٠  
١٤٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  

  
٦٠٠٠٠٠  
١٥٠٠٠٠  

٧٥٠٠٠٠  

   }٦{ العقد رقم / إلى حـ 
   وخسائرأرباح / إلى حـ 
   أرباح محتجزة/ إلى حـ 

  ٧٥٠٠٠٠  

  مذكورینمن 
  صاحب العمل/ حـ 
  مبالغ محتجزة/ حـ 

  
  أرباح وخسائر                                                        لـــــھ/ منـــــھ                               حـ 

١٥٠٠٠  
١٢٦٠٠٠  

١٤٠٠٠٠  
١٠٠٠  

١٤١٠٠٠  

  مات وتعویضاتغرا/ إلى حـ 
  صافي الربح

١٤١٠٠٠  

  تكلفة األعمال التامة المعتمدة/ من حـ 
  أرباح بیع المواد / من حـ 

  
  صاحب العمل                                                        لـــــھ/ منـــــھ                               حـ 

٦٠٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠٠  

  ة أعمال تامة معتمدةتكلف/ من حـ 
٦٠٠٠٠٠  

  البنك/ من حـ 

  
                       خصوم١٩٩٩ / ١٢ / ٣١أصول                 أثر العملیات السابقة على المیزانیة في 

٦٠٠٠٠٠  
}١٠٠٠٠٠{  

٥٠٠٠٠٠  
١٥٠٠٠٠  

٥٠٠٠  
٤٧٥٠٠  
٦٠٠٠٠  

١٢٦٠٠٠  
٢٥٠٠٠  
٥٠٠٠  

٤٠٠٠٠  

  

  آالت
  إھالك: یخصم 

  
  مبالغ محتجزة

  مصروفات مقدمة
   متبقیةمواد

  أعمال تامة غیر معتمدة
    

  صافي الربح
  أجور مستحقة
  مقاولي الباطن
  أرباح محتجزة
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  :مالحظات 
العقد بكامل تكلفة اآلالت المشتراة خصیصا لھ في الجانب المدین وتحمیلھ / حـ تم تحمیل  .١

بالتالي فإن الفرق بین القیمتین یمثل و، بالقیمة المقدرة في نھایة السنة في الجانب الدائن 
  ٠قیمة إھالك ھذه اآلالت 

  %٢٠أما بخصوص اآلالت المرسلة للعقد فقد حسب إھالكھا حسب النسبة المقررة وھي  .٢
أما ، األجور المستحقة + حسبت األجور الخاصة بالعقد بجمع األجور المسددة  .٣

  ٠مصروفات العقد المصروفات فقد حسبت بطرح قیمة المصروفات المقدمة من 
لم یحمل العقد بقیمة الغرامات والتعویضات بل حملت على حساب األرباح والخسائر  .٤

  ٠حیث أنھا تكلفة ال یستلزمھا العقد 
أرباح مرحلة لحساب % ٧٠ جنیة بنسبة ٢٠٠٠٠٠وزعت أرباح العقد المحققة وقدرھا  .٥

  ٠أرباح محتجزة كاحتیاطي % ٣٠، أرباح وخسائر 
     

  قیة عامةحالة تطبی
 على تنفیذ ثالث عملیات وقد ١٩٨٠قامت شركة النیل العامة للطرق والكباري بالتعاقد في أول عام 

ًخاصا ببناء وحدات سكنیة } ص { بینما كان العقد رقم ،  ًخاصا بإنشاء كوبري } س { كان العقد رقم 
   ٠خاصا بشق طریق جدید } ع { وكان العقد رقم ، شعبیة 

  ٠فقط والخاص بإنشاء وحدات المساكن الشعبیة } ص {  تكالیف تنفیذ العقد رقم  حساب:والمطلوب 
   ٠ جنیة ١٥٠٠٠٠٠التعاقدیة لھذا العقد وتبلغ القیمة 

  :وكانت البیانات عن النشاط والتكالیف خالل سنتي التنفیذ كما یلي 
  }المبالغ بالجنیة المصري{                                  :بیانات عن حركة عنصر تكلفة الخامات : أوال 

  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان
  تكلفة خامات مشتراة للعملیة وأرسلت لمخزنھا الفرعي 

  تكلفة خامات منصرفة للعملیة من مخازن الشركة
  }س { تكلفة خامات محولة من العملیة إلى المقاولة رقم 

  }ع { قم تكلفة خامات محولة من العملیة إلى المقاولة ر
  }ع { تكلفة خامات محولة إلى العملیة من المقاولة رقم 

  تكلفة خامات ردت للموردین من الكمیات المشتراة للعملیة
  }  جنیة ٥٠٠تحقق منھا خسارة { تكلفة خامات مباعة للغیر 

  رصید الخامات الفعلي في آخر كل فترة 
منھا {  المقاولة تكلفة خامات تالفة ومفقودة أظھرھا الجرد الختامي لمخزن

  }في الحدود المسموح بھا % ٢٥
  خامات مرتجعة لمخزن الشركة

٤٠٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠  
٣٠٠٠  
١٨٠٠٠  
١٠٠٠٠  

  ــ
٤٠٠٠٠  
٢٠٠٠  

  
٩٠٠٠  

٣٠٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  
١٥٠٠٠  
٢٠٠٠  

  ــ
  ــ

٤٠٠٠  
٣٠٠٠٠  
٤٠٠٠  

  
٥٠٠٠  
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  }المبالغ بالجنیة المصري{                                             :بیانات عنصر األجور المباشرة: ًثانیا 
  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان

صافي األجور المدفوعة إلى العمال والمھندسین والفنیین وغیرھم من طاقم 
  العمل المخصص للمقاولة 

  أجور مستحقة فى  نھایة الفترة 
   جملة االستقطاعات من األجور

١٤٠٠٠٠  
  

١٠٠٠٠  
١٥٠٠٠  

٩٠٠٠٠  
  

٥٠٠٠  
١٢٠٠٠  

  
  : }٦{ بیانات عن تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة : ًثالثا 

    ) :٦/١( مركز التخزین  - }أ { 
  : لكل من العملیات تحت التنفیذ ما یلي ١٩٨١ ، ١٩٨٠    بلغت تكلفة الخامات المنصرفة خالل عامي 
  }المبالغ بالجنیة المصري{                                                                                            
  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان

  "س " العملیة رقم  
  "ص " العملیة رقم 
  "ع " العملیة رقم 

٦٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠  
٧٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  

  :وقد بلغت تكالیف التخزین العام عن كل سنة ما یلي 
  إیجار المخزن الرئیسي

  ى المخازنالتأمین عل
  مرتبات أمناء المخازن
  تكالیف تخزین متنوعة

٥٠٠٠  
٣٠٠٠  
٢٠٠٠  
٥٠٠٠  

   ٠ً جنیة سنویا ١٥٠٠فتبلغ } ص { أما تكالیف المخزن الفرعي في موقع العمل بالمقاولة رقم 
   ) :٦/٢( مركز الصیانة  - }ب { 

   ساعة في كل ٣٢٠٠عھا ً جنیھا عن تأدیة ساعات صیانة مجمو٦٠٠٠          وقد بلغت جملة تكالیفھ 
  :  ساعة لخدمة معدات ورشة الصیانة ذاتھا بینما توزع باقي مدة العمل كما یلي ٢٠٠          سنھ منھا 

   ٠ ساعة صیانة لسیارات النقل ١٠٠٠          
   ٠   ساعة صیانة للحفارات و المدقات ٥٠٠          
   ٠   ساعة صیانة للخالطات ٥٠٠          
   ساعة حصل علیھا المواد الخاص بالمقاولة ٢٠٠منھا (  ساعة صیانة لمولدات الطاقة ١٠٠٠          

  ٠) } ص {                    بالمقاولة رقم 
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    ) :٦/٣( مركز النقل  - }جـ { 
  بخالف نصیبھا من خدمات مركز (            وقد بلغت تكالیف تشغیل أسطول سیارات النقل بالشركة 

   :یليما )         الصیانة    
  }المبالغ بالجنیة المصري{                                                                                            
  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان

  إھالك سیارات
  أجور السائقین ومساعدیھم 

  وقود وتكالیف متنوعة 

٢٠٠٠٠  
١٥٠٠٠  
٥٢٥٠  

٢٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠  
١٤٠٠٠  

  : وقد قام أسطول الشركة بنقل الكمیات اآلتیة لكل من المقاوالت المذكورة خالل سنتي التنفیذ 
  }الكمیات بالطن                                                                                                        {

  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان
  }س { العملیة رقم 
  }ص { العملیة رقم 
  }ع  {  العملیة رقم 

١٠٠٠  
٢٠٠٠٠  
٣٠٠٠  

٣٠٠٠  
٣٠٠٠٠  
٤٠٠٠  

  }المسافة بالكیلو متر { :                                               وبلغ متوسط المسافة ما یلي 
  }س { بلغ متوسط المسافة بالنسبة للمقاولة 

  } ص {  بالنسبة للمقاولة بلغ متوسط المسافة
  }ع  {  بلغ متوسط المسافة بالنسبة للمقاولة 

٢٠  
١٠  
٥  

   ) ٦/٤( مركز تكالیف مجموعة اآلالت الخدمیة  - }د { 
سنویا % ٢٠ویتم استھالكھا بطریقة القسط السنوي الثابت بمعدل  "  :الحفارات أو المدقات ) ٦/٤/١( 

 ١٩٨١ًسنویا ابتداء من عام % ٢٥ة رفع المعدل إلى  حیث قررت اإلدار١٩٨٠وذلك حتى آخر عام 
   ٠  "ً جنیھا١٥٠٠٠٠وذلك من التكلفة التاریخیة البالغة 

بخالف اإلھالك وبخالف نصیب ھذه اآلالت من ( وقد بلغت التكالیف األخرى لتشغیل ھذه اآلالت 
  : ما یلى ) خدمات مركز الصیانة 

  }المبالغ بالجنیة المصري{                                                                                            
  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان

  أجور العمال والفنیین القائمین على تشغیل ھذه اآلالت 
  تكلفة وقود وقطع غیار وتكالیف أخري

٣٠٠٠  
٦٠٠٠  

٤٠٠٠  
٧٠٠٠  

  : ى مدار السنة كما یلى بلغت أیام التشغیل بین المقاوالت عل
  }األرقام باألیام{                                                                                                         
  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان

  }س { العملیة رقم 
  }ص { العملیة رقم 
  }ع  {  العملیة رقم 

٥٠  
١٥٠  
١٠٠  

  ــــ
  ــــ

٣٠٠  
  



 
 

 عالء ریاض 36

 ٤٠٠٠٠ بمبلغ ١٩٨١اشتریت ھذه اآلالت ابتداء من أول عام  " :آالت تصنیع البالط  ) ٦/٤/٢( 
ً جنیھا ویبلغ عمرھا اإلنتاجي خمس ١٥٠٠٠ كما بلغت الضریبة الجمركیة المستحقة علیھا ٠ًجنیھا 

بخالف اإلھالك  ( ١٩٨١وقد بلغت تكلفة تشغیلھا في عام ، ً جنیھا ٥٠٠٠سنوات تباع في نھایتھ بمبلغ 
ً جنیھا وقد ٤٠٠٠) الذي یحسب بطریقة القسط الثابت وبخالف استفادتھا من خدمات مركز الصیانة 

   ٠} ص { بلغت مده تشغیلھا أیام السنة كلھا استفادت بھا بالكامل العملیة رقم 
 ٢٠٠٠٠)  الصیانة بدون استفادتھا من مركز( بلغت جملة تكالیف تشغیلھا  " :آالت الخلط  ) ٦/٤/٣( 

  :ًجنیھا وكان توزیع أیام تشغیلھا بین العملیات الثالثة كما یلي 
  }األرقام باألیام{                                                                                                         
  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان

  }س { العملیة رقم 
  }ص { العملیة رقم 
  }ع  {  العملیة رقم 

١٥٠  
١٠٠  
٥٠  

٥٠  
١٥٠  
١٠٠  

  
  :}ص { بیانات عن عناصر التكالیف األخرى للمقاولة : ًرابعا 

) بدون الصیانة ( ً جنیھا ٢١٠٠مبلغ  }ص { بلغت تكلفة تشغیل المولد الداخلي الخاص بالمقاولة  .١
ًعلما بأن الشركة قد أشترت مولدا أخر الستخدامھ  ً جنیھا واضطرت ٦٠٠٠في ذات المقاولة بمبلغ ً

  ٠ ١٩٨٠ً جنیھا لعدم كفاءتھ وذلك في عام ٤٠٠٠لبیعة بمبلغ 
ً جنیھا منھا ١٠٠٠٠٠ مبلغ ١٩٨٠بلغت مصاریف دراسة العطاء التي تحملتھا الشركة في عام  .٢

باقى  أما األخیرتینً جنیھا للعملیتین ٧٠٠٠٠و } ، ص { ً جنیھا خاصة بالعملیة رقم ٢٠٠٠٠
  ٠المبلغ فیخص عملیات لم توفق الشركة فى الفوز بھا 

كانت تقدیرات النقص فى القدرة اإلنتاجیة للشدات الخشبیة والسقاالت المعدنیة والعدد المستخدمة  .٣
   :     ما یلى } ص { في المقاولة رقم 

  }المبالغ بالجنیة المصري{                                                                                            
  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان

  التقدیر فى أول الفترة
  التقدیر فى آخر الفترة

٢٠٠٠٠  
١٥٠٠٠  

١٥٠٠٠  
٩٠٠٠  

 وبعد ٠ً جنیھا ٥٠٠٠٠ إلى مقاولین من الباطن نظیر ١٩٨٠أسندت عملیة البیاض فى عام  .٤
 ٣٠٠٠تبین وجود أجزاء تحتاج لعملیات إعادة تشغیل تكلفت استالم العمل من مقاول الباطن 
  ٠ً جنیھا فقط ١٠٠٠ًجنیھا تحمل منھا مقاول الباطن 

ً جنیھا كما أن ھناك ١٠٠٠٠قیمتھا } ص { ھناك غرامات إشغال طریق خاصة بالمقاولة رقم  .٥
 ٠ً جنیھا ٥٠٠٠ًأیضا غرامات تأخیر عن ھذه المقاولة بلغت 

 ١٩٨٠ً جنیھا لعام ٨٠٠٠٠مبلغ  } ٨{ خدمات اإلداریة و التمویلیة رقم بلغت تكالیف مراكز ال .٦
  ٠ ١٩٨١ً جنیھا لعام ١٠٠٠٠٠ومبلغ 
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  :بیانات أخرى: ًخامسا 
 إلى جملة أعمال المقاولة ما ١٩٨٠ / ١٢ / ٣١في } ص { بلغت نسبة المنفذ من المقاولة رقم  .١

بحساب لعامة  للطرق والكبارى ویقضي نظام العمل في شركة النیل ا ٠منھا % ٧٠یعادل 
  ٠من األعمال الكلیة للمقاولة % ٥٠أرباح عن األعمال التامة المعتمدة إذا تجاوزت 

 بینما اعتمدت ١٩٨٠ً جنیھا فى عام ١٢٥٠٠لم یعتمد مھندس صاحب العمل أعماال تكلفتھا  .٢
  ٠ ١٩٨١بالكامل فى عام 

ًجنیھا بینما بلغت نسبة المسدد من  ٨٠٠٠٠٠ مبلغ ١٩٨٠بلغت قیمة شھادة المھندس فى عام  .٣
 كان المستخلص ممثال لباقى ١٩٨١وفى عام ، فقط من قیمة المستخلص % ٩٠صاحب العمل 

  ٠قیمة العقد بالكامل 
 : قررت اإلدارة حجز االحتیاطیات اآلتیة من األرباح المحققة  .٤

عمال التي لم  لمواجھھ أیھ طوارئ أو التزامات عن األ١٩٨٠ثلث األرباح المحققة فى عام   -  أ
  ٠تنفذ من المقاولة حتى نھایة العام 

تعادل نسبة ما ) أى من ثلثى األرباح ( نسبة من باقى األرباح بعد االحتیاطى السابق   -  ب
احتجزه صاحب العمل ولم یسدده من قیمة المستخلص المقدم لھ من الشركة عن األعمال 

  ٠ ١٩٨٠التى اعتمدھا خالل عام 
لیف المقاولة وتحجز بعد تمام المقاولة بالكامل لمواجھھ أیھ من إجمالى تكا% ٢نسبة   -  ت

  ٠طوارئ أو التزامات خالل فترة الضمان 
  :المطلوب 

  ؟١٩٨١ ، ١٩٨٠عن كل من عام } ص { إعداد تقریر لتكالیف المقاولة رقم  )١
ًحساب الربح في نھایة كل فترة وتحدید الجزء المحتجز والجزء القابل للتوزیع طبقا للقواعد  )٢

 الموضحة من قبل ؟ 
بیان معالجة البنود األخرى التى ال تعتبر من وجھھ نظرك من ضمن بنود تكالیف المقاولة  )٣

  المذكورة ؟
  

  ــــــلــــالحـ
  

  :إرشادات الحل 
یعد تقریر التكالیف للمقاولة المطلوبة في نھایة كل فترة یتضمن عناصر التكالیف اإلنتاجیة  )١

مواد مباشرة وأجور مباشرة ومصروفات مباشرة باإلضافة إلى مقابل المتعلقة بھذه المقاولة من 
  ٠ ) ٦( استفادة العملیة من خدمات مراكز الخدمات اإلنتاجیة 

یلزم مالحظة أن تكلفة التلف والفقد المسموح بھ فى المخزن الفرعى بالموقع تعتبر ضمن  )٢
األرباح / یتحمل بھا حـ تكالیف ھذا المركز أما ما زاد عن الحد المسموح بھ فھو خسارة 

   ٠والخسائر العام للشركة 
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  : تحسب األجور عن كل فترة مالیة كما یلى  )٣
   : ١٩٨٠فى عام : ًأوال 

  ٠ً جنیھا ١٤٠٠٠٠                   األجور المدفوعة 
   ٠ً   جنیھا ١٠٠٠٠مستحق عن الفترة                        + 
   ٠ً  جنیھا ١٥٠٠٠            االستقطاعات                  + 

  ٠ً  جنیھا١٦٥٠٠٠ =         ١٩٨٠        إذن األجور لعام 
  

   :١٩٨١فى عام : ًثانیا 
  ٠ً جنیھا ٩٠٠٠٠األجور المدفوعة                   

  ٠ًجنیھا  } ١٠٠٠٠    { ١٩٨٠ منھا لحساب عام -       
   ٠ًجنیھا    ١٢٠٠٠االستقطاعات                          + 
   ٠ً     جنیھا ٥٠٠٠المستحق عن الفترة الحالیة          + 

   ٠ً   جنیھا ٩٧٠٠٠ =    ١٩٨١         إذن األجور لعام 
ًجنیھا سنویا ١٥٠٠٠{ توزع جملة تكلفة التخزین العام  )٤ حسب تكلفة بین المقاوالت الثالثة } ً

    ٠كمیة الخامات المنصرفة للمقاولة في كل سنة على حده 
ً جنیھا سنویا ١٥٠٠{ بتكالیف مخزنھا الخاص } ص { كما تحمل المقاولة  ًمضافا لھا أیضا } ً ً

   ٠مقابل التلف والعجز المسموح بھ فى كل سنة كما ذكرنا 
بین المراكز المستفیدة حسب االستفادة الفعلیة مع إھمال  } ٦/٢{ توزع تكالیف مركز الصیانة  )٥

  ٠نة نفسھ االستفادة الذاتیة لمركز الصیا
بین العملیات الثالثة حسب الوزن الكیلو متري للخامات المنقولة  } ٦/٣{ توزع تكالیف النقل  )٦

  : لكل عملیة كما یلى 
  : ً مثال ١٩٨٠فى عام 

  ً جنیھا وقود ٥٢٥٠+ ً جنیھا أجور ١٥٠٠٠+ ً جنیھا إھالك ٢٠٠٠٠= جملة تكالیف النقل 
   ٠ً جنیھا ٤١٢٥٠= یانة ً جنیھا ص١٠٠٠                       + 

المنقولة سواء من المخزن العام للشركة أو من جھات  { ١٩٨٠األوزان الكیلومتریة فى عام 
  :ھى كما یلى ) أخرى 
  ٠كم /  طن ٢٠٠٠٠=  كیلو متر ٢٠×  طن ١٠٠٠= }   س { العملیة 
   ٠كم /  طن ٢٠٠٠٠=  كیلو متر ١٠×  طن ٢٠٠٠= } ص { العملیة 
   ٠كم /  طن ١٥٠٠٠=    كیلو متر ٥×  طن ٣٠٠٠= } ع  {  العملیة 

    ٠كم /  طن ٥٥٠٠٠= اإلجمالى                                               
  

   ٠طن كیلو متري / ً قرشا ٧٥= كم /  طن ٥٥٠٠٠÷ ًجنیھا ٤١٢٥٠= إذن تكلفة وحدة الخدمة 
لعملیات الثالثة حسب االستفادة توزع تكالیف كل مجموعة من مجموعات اآلالت الخدمیة بین ا )٧

الفعلیة لكل منھا مع مراعاة ضم عنصر اإلھالك وعنصر الصیانة لتكالیف التشغیل العادیة 
فإن تكالیف ، ومالحظة أنھ بالنسبة إلى آالت الخلط والمولدات الكھربائیة الخاصة بالمقاولة 

  ٠تشغیلھا تتضمن إھالكھا 
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ة خطأ قرار الشراء ھى خسارة عامة ال تتحمل بھا المقاولة الخسارة المحققة من بیع المولد نتیج )٨
  ٠إنما تدرج فى حساب األرباح والخسائر العام لشركة المقاوالت 

تحمل كل مقاولة بما یخصھا من مصاریف دراسة العطاء أما المصروفات الخاصة بمقاوالت لم  )٩
  ٠للشركة ترس على الشركة فھى خسارة عامة فى حساب األرباح والخسائر العام 

 والتى ١٩٨٠صافى خسارة إعادة التشغیل في جزء من المقاولة من الباطن خالل عام  )١٠
ً جنیھا تحملھا مقاول ١٠٠٠ –ً جنیھا تكالیف إعادة التشغیل ٣٠٠٠{ ً جنیھا ٢٠٠٠بلغت 
  ٠} ص { ًتعتبر عبئا على حساب األرباح والخسائر ولیس على المقاولة } الباطن

  ٠عھا ھى خسارة عامة ولیست تكالیف تحمل على أى مقاولة ًالغرامات أیا كان نو )١١
الربح أو الخسارة المحققة من بیع خامات تدرج فى حساب األرباح والخسائر العام  )١٢

  ٠للشركة 
   ١٩٨٠عن سنة } ص { قائمة تكالیف المقاولة 

  }المبالغ بالجنیة المصرى         {                                                                               
  :تكالیف مباشرة على المقاولة  - ١

 تكلفة الخامات المستخدمة   -  أ
 األجور المباشرة   -  ب
 مصروفات دراسة العطاء  -  ت
 تكالیف المقاوالت من الباطن   -  ث
 تكالیف التخزین الفرعى بالموقع  -  ج
 إھالك الشدات والسقاالت وغیرھا   -  ح
 تكالیف تشغیل المولدات بالموقع   -  خ

  
  : یب المقاولة من تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة نص - ٢

   من تكالیف التخزین- ٦/١    
   من تكالیف الصیانة - ٦/٢    
   من تكالیف النقل - ٦/٣    
   من تكلفة تشغیل الحفارات والمدقات- ٦/٤/١    
   من تكلفة تشغیل آالت صنع البالط - ٦/٤/٢   
   من تكلفة تشغیل الخالطات- ٦/٤/٣   
  
  

   ١٩٨٠ / ١٢ / ٣١ة األعمال التامة في تكلف
  تطرح تكلفة األعمال التامة غیر المعتمدة آخر السنة 

  
  إذن تكلفة األعمال التامة المعتمدة خالل السنة 

  
٣٤٤٠٠٠  
١٦٥٠٠٠  
٢٠٠٠٠  
٥٠٠٠٠  
٢٠٠٠  
٥٠٠٠  
٢١٠٠  

  
    

٢٠٠٠  
٤٠٠  

١٥٠٠٠  
٢٠٠٠٠  

  ــــ
٧٠٠٠  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

٥٨٨١٠٠  
  

  
  
  
  
  
  

٤٤٤٠٠  
  

٦٣٢٥٠٠  
)١٢٥٠٠(  

  
٦٢٠٠٠٠  

  ١٨٠٠٠ + ٣٠٠٠ – ٣٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠٠= تكلفة الخامات المستخدمة ": ملحوظة 
   ٠ً جنیھا ٣٤٤٠٠٠ = ٩٠٠٠ – ٢٠٠٠ – ٤٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠ -                                               
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   :١٩٨٠حساب أرباح المقاولة عن عام 
  }المبالغ بالجنیة المصرى                                                {                                            

  قیمة المستخلص عن العام
  تكلفة أعمال تامة معتمدة ) - (

   للمقاولة عن العاماألرباح المحققة
  تخصم االحتیاطیات المحتجزة  ) - ( 

 الثلث  -  أ
من باقى األرباح % ١٠( ما یعادل غیر المسدد من العمیل   -  ب

 ) ً جنیھا ١٢٠٠٠٠
  جملة االحتیاطیات المحتجزة

  أرباح المقاولة المرحلة إلى حساب األرباح العام للشركة 

٨٠٠٠٠٠  
٦٢٠٠٠٠  

  
  

٦٠٠٠٠  
١٢٠٠٠  

  
  

١٨٠٠٠٠  
  
  
  
  

٧٢٠٠٠  
١٠٨٠٠٠  

 
   ١٩٨١عن سنة } ص { قائمة تكالیف المقاولة 

  }المبالغ بالجنیة المصرى                       {                                                                 
  :تكالیف مباشرة على المقاولة  - ١

 تكلفة الخامات المستخدمة   -  أ
 األجور المباشرة   -  ب
 مصروفات دراسة العطاء  -  ت
 تكالیف المقاوالت من الباطن   -  ث
 تكالیف التخزین الفرعى بالموقع  -  ج
 إھالك الشدات والسقاالت وغیرھا   -  ح
 الموقع تكالیف تشغیل المولدات ب  -  خ

  
  : نصیب المقاولة من تكالیف مراكز الخدمات اإلنتاجیة  - ٢

   من تكالیف التخزین- ٦/١    
   من تكالیف الصیانة - ٦/٢    
   من تكالیف النقل - ٦/٣    
   من تكلفة تشغیل الحفارات والمدقات- ٦/٤/١    
   من تكلفة تشغیل آالت صنع البالط - ٦/٤/٢   
  لخالطات من تكلفة تشغیل ا- ٦/٤/٣   
  
  

   ١٩٨٠ / ١٢ / ٣١تكلفة األعمال التامة في 
  تطرح تكلفة األعمال التامة غیر المعتمدة آخر السنة 

  
  إذن تكلفة األعمال التامة المعتمدة خالل السنة 

  
٢٥٥٠٠٠  
٩٧٠٠٠  

  ـــــ
  ـــــ

٢٥٠٠  
٦٠٠٠  
٢١٠٠  

  
    

١٢٠٠  
٤٠٠  

١٥٠٠٠  
  ــــ

١٤٠٠٠  
١٠٥٠٠  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

٣٦٢٦٠٠  
  

  
  
  
  
  
  

٤١١٠٠  
  

٤٠٣٧٠٠  
  ــــ
  

٤٣٩٧٥٠  
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   :١٩٨١حساب أرباح المقاولة عن عام 
  }المبالغ بالجنیة المصرى                                                                                           { 

  قیمة المستخلص عن العام
  تكلفة أعمال تامة معتمدة ) - (

  ام  للمقاولة عن العاألرباح المحققة
   اآلتیة من األرباحتخصم االحتیاطیات  ) - ( 

  من إجمالى تكالیف المقاولة% ٢احتیاطى فترة الضمان ویعادل 
  ً جنیھا٦٢٠٠٠٠ = ١٩٨٠تكالیف المقاولة فى عام 
  ً جنیھا ٤٣٩٧٥٠ = ١٩٨١تكالیف المقاولة فى عام 

  ً  جنیھا١٠٥٩٧٥٠= إذن إجمالى تكالیف المقاولـــة  
  %٢ × ١٠٥٩٧٥٠=  الضمان إذن احتیاطى فترة

  ترد لألرباح حیث تمت (احتیاطیات محتجزة من العام السابق(+) 
 )       المقاولة 

  ١٩٨١أرباح المقاولة المرحلة إلى حساب األرباح العام للشركة عن = 

٧٠٠٠٠٠  
٤٣٩٧٥٠  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

٢٦٠٢٥٠  
  
  
  
  
  

)٢١١٩٥(  
٧٢٠٠٠  

  
٣١١٠٥٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
ـــــثمراجــع    :البحـــــــــــ

  ٠ ١٩٩٢ – القاھرة جامعة -التجارة كلیة  " نظام التكالیف " توفیق بلبع محمد ٠د   
  محسب  ىعبدا لھاد خیري ٠د " 


