
عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

EMIL : alaa_reyad2000@yahoo.com 

 عملیات  األجل

  العقود طویلة 
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  رقم الصفحة                                                                    فھرست المحتویات 
  ٣  . ـ تقـــدیم عام 

  ٤   : خصائص نظام تكالیف العقود:  األول المبحث
  ٦  :إجراءات تنفیذ العقد : المبحث الثانى 
  ١٠  :لمحاسبة عن تكالیف العقد ا: المبحث الثالث 

  ١١  :المحاسبة عن عنصر المواد :  ً أوال -
  ١٤  :المحاسبة عن عنصر العمل : ً ثانیا -
  ١٥  : المحاسبة عن تكلفة الخدمات : ً ثالثا -
  ١٨  : األعباء اإلضافیة : ً رابعا -
  ١٩  :مصاریف دراسة العطاءات وفوائد البنوك : ً خامسا -
  ١٩  :الیف العقود الفرعیة تك: ً سادسا -
  ٢٠  : الغرامات و الجزاءات : ً سابعا -

  ٢١  : إجراءات سداد قیمة العقد : المبحث الرابع 
  ٢٤  : خطوات قیاس نتائج العقود : المبحث الخامس 

  ٢٧  : اظھار نتائج العقود بالمیزانیة -
  ٢٨  :مثال 

  ٣١  :حالة تطبیقیة عامة 
  ٣٨  :مالحظات عامة 

  ٤٢  :  الخاص باإلنشاءات ٨ًطبیقا على معیار رقم مثال ت
  ٤٣  : خطابات الضمان 

  والحمد  الذى بنعمتھ تتم الصالحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 المحاسبة عن العقود طویلة األجل
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 بسم  الرحمن الرحیم

  تقــــــديم عام
ر  ل تعتب ة األج ود طویل ن العق بة ع ة المحاس ارى وا" عملی رى والكب رق وال انى و الط شائیة كالمب شروعات اإلن سدود الم ل

ة  من الموضوعات الھامة فى علم المحاسبة "والجسور وخالفة  ر اإلنتاجی الیف األوام ین ٠والتى تستخدم نظام تك رق ب  والف
نظام تكالیف االوامر االنتاجیة من الناحیة التطبیقیة فى المنشآت الصناعیة عنة فى قطاع المقاوالت یرجع الى ضخامة قیمتھا 

ام خاص لمحاسبة ، تم فى موقع خاص خارج المنشأة وكل عملیة ت، وقلة عددھا ،  ل ھذه المشروعات نظ ى مث ولھذا یتبع ف
  ٠التكالیف یطلق علیة تكالیف العقود والمقاوالت 

  :على النحو التالى مباحث خمس ھذه الدراسة بحیث تقع فى لولقد خططت 
  ٠نشآت التى تتعامل على أساسةببیان الخصائص الممیزة لنظام العقود وأنواع المویتعلق :  األول المبحث

  ٠بدراسة اإلجراءات التنفیذیة للعقود و المقاوالت ویتعلق : الثانى المبحث 
  ٠بدراسة عناصر تكالیف العقد ویتعلق  : لث الثاالمبحث
  ٠ویتعلق بمناقشة إجراءات سداد قیمة العقد  : الرابع المبحث
  ٠عقد من أرباح وخسائرویتعلق بدراسة خطوات قیاس نتیجة ال : الرابع المبحث

م متخصص فى ھذه الموضوعاتولقد ساعدنى فى إعداد ھذه الدراسة خبرتى العملیة كمحاسب  ع ث ل محاسب موق ت أعم  فكن
ة للمحاسبین ٠ رئیس حسابات إلحدى شركات المقاوالت رامج التدریبی د من الب ى وضع العدی ا ساھمت ف ذه كم  والخاصة بھ

    ٠  والمراكز التدریبیة الخاصةوعاتھا فى العدید من ، كما قمت بتدریس موضالموضوعات 
  ٠ تكالیف العقود و المقاوالتكما أدعو هللا سبحانھ وتعالى أن یكون فى ھذه الدراسة الخیر والنفع للمعنیین بمحاسبة 

ًربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، اللهم أجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك الكريم خالصا  ً.  
  هللا الذى بنعمته تتم الصالحاتوالحمد 

  عـــــالء ريـــــاض/ أستاذ       ھـ ١٤٣٢رمضان : القاھرة فى 

  أستاذ احملاسبة                 م٢٠١١ أغسطس
موعة االستشارية للمحاسبة و املراجعة    با

   إدارة التكاليف و املوازنة و املتابعة              
  مبجموعة شركات أيكوباك و إجيرياب وكوباك
  دراسات عليا ىف حماسبة التكاليف 
  دراسات عليا ىف إدارة األعمال

   خبري منازعات اإلستثمار–حمكم دوىل 
  عضو مبركز العدالة للتحكيم واالستشارات القانونية
  عضو جبمعية الضرائب املصرية 
  مدرب حمرتف معتمد

---------------------  
 لالتصال :  

  ٠١٠٠ / ٥٤٤٦٨٣٨ : محمول 
 alaa_reyad2000@yahoo.com:    إیمیــــل          
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   األولالمبحث

 خصائص نظام تكالیف العقود
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د ، تعتبر تكالیف العقود أحد أنظمة تكالیف األوامر  ا عق تم بموجبھ حیث أنھا تعتمد على طلبات العمالء والتى ی

   ٠إتفاقات بین المنشأة و العمالء 

ى أ د عل ة العق ین نظام األوامر ویتم تحدید قیم ر ب شابة كبی م أن الت ل ورغ ا العمی ى یطلبھ ساس المواصفات الت

  :إال أن ھناك خصائص ممیزة لنظام العقود نوجزھا فى اآلتى اإلنتاجیة وبین نظام العقود والمقاوالت 

ة  .١ ة المقاول ق المناقصات نظرا لضخامة قیم ذا ، ًیتم إبرام عقد المقاولة فى أغلب األحیان عن طری وھ

ود ی ذه العق ل ھ ة لجذب مث ة وافی اوالت بعطاءات مدروسة دراس دم شركات المق ك ، ستتبع أن تتق وذل

ین  ة المباشرة ب ق العالق ان عن طری ب األحی ى أغل ة ف على عكس األمر اإلنتاجى الذى یتم التعاقد علی

  ٠العمیل و المنشأة 

شأة حیث أن تنفیذ العقد یتطلب فترة طویلة من الزمن تزید فى أغلب األ .٢ رة المحاسبیة للمن حیان عن الفت

ة  داد قیم ة س لذلك فإن منشآت المقاوالت تحتاج إلى وضع نظام معین باإلتفاق مع العمالء لتحدید طریق

ع ، العقد  ة م تم المحاسبة عن قیمت د لت رة العق ة فت ى نھای شأة إل ى أن تنتظر المن ر المنطق ن غی إذ أنھ م

  ٠العمالء 

ذ  .٣ تم تنفی ذ فى معظم األحیان ی ولى التنفی ى تت شأة الت ة خارج حدود المن ى موقع ة ف د المقاول األمر ، عق

تم  ى ت الذى یؤدى إلى إعتبار معظم تكالیف العقد تكالیف مباشرة وذلك على عكس األوامر اإلنتاجیة الت

  ٠داخل المنشأة 

ذ ح .٤ ى التنفی شاركة ف ة ظھور أسلوب الم ة اإلنتاجی شعب عملیات د وت ة العق ث تلجأ یرتبط بضخامة قیم ی

ا  ق علیھ ة یطل ات أخرى فرعی ى جھ ة إل معظم شركات المقاوالت إلى إسناد تنفیذ بعض أجزاء المقاول

  ٠مقاولى الباطن 

سلیم  .٥ ة لت تم وضع إجراءات تفصیلیة للمراحل المختلف ذ أن ی یرتبط بضخامة المقاولة وطول فترة التنفی

الیف العقد مع بیان الجزاءات المترتبة على اإلخالل بمواعید ا ة عناصر تك شأ مع ذى تن لتسلیم االمر ال

  ٠عن عناصر التكلفة األخرى ًتختلف معالجتھا محاسبیا ، جدیدة مثل الغرامات والجزاءات 

دة  ر واح إال ، وعلى الرغم من أن المبادئ المحاسبیة المطبقة فى كل من نظامى األوامر اإلنتاجیة والعقود تعتب

ى ، اطة وعدم التعقید أن نظام تكالیف العقود یتسم بالبس د عل الیف بكل عق إذ یكون من السھل ربط عناصر التك

  : ومن أمثلة المنشآت التى تتعامل بنظام العقود ما یلى ، حدة فى یسر وسھولة 

 وأرصفة الموانئ ، والمطارات ، والطرق ، شركات المقاوالت المدنیة مثل شركات المبانى والكبارى   - أ

  ٠شركات صناعة السفن   - ب

   ٠ات الھندسیة مثل شركات إنشاء القناطر والخزانات وغیرھا الشرك  - ت
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  الثانى المبحث

 إجراءات تنفیذ العقد
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   ٠ًنظرا لكبر حجم العقود فإن التعاقد یتم فى أغلب األحوال عن طریق المناقصة أوضحنا أنھ 

اوالت  ركات المق دى ش ى أح اء عل اء العط ة إرس ى حال اك وف إن ھن ا ف ام بھ تم القی راءات ی ن اإلج ة م مجموع

  : تتلخص فى اآلتى 

ى } خاصة إذا كانت عقود حكومیة { تقوم شركة المقاوالت بسداد تأمین یمثل نسبة من العقد  .١ عالوة عل

  ٠خطاب ضمان من أحد البنوك 

 : یتم التوقیع على عقد المقاولة بحیث یوضح األمور التالیة  .٢

  ٠القیمة اإلجمالیة للعقد   - أ

  ٠ریخ بدایة تنفیذ العقد وتاریخ التسلیم تا  - ب

ى   - ت ة األول ة الدفع د قیم ل ، تحدی ة العمی ذى یدفع دم ال غ المق ادة المبل ى الع ل ف د جرى ، وتمث وق

  ٠العرف على أن یمثل نسبة معینة من قیمة التشوینات التى تتم فى موقع العقد 

سداد إذ ، ن تحدید مواعید سداد الدفعات التالیة على أساس شھادات المھندسی  - ث سبة ال د ن مع تحدی

د  ة ، یتم فى العادة سداد نسبة من قیمة العمل المعتم ة لدی ذه القیم ن ھ ل جزء م ویحتجز العمی

رین  د أم ل أح انى ، مقاب ى والث ة أول داده كدفع بق س ا س ل لم ترداد العمی ى اس ل ف ا یتمث أولھم

  ٠ف عند التسلیم كإحتیاطى لمقابلة األعمال غیر المطابقة للمواصفات والتى لم تكتش

اء العمل   - ج د إنتھ ك بع أمین وذل ة الت ذلك قیم رة وك د ، تحدید موعد سداد الدفعة األخی ك للتأك وذل

  ٠من سالمة ومطابقة العمل المنفذ مع المواصفات 

  ٠تحدید قیمة غرامات التأخیر فى مراحل تنفیذ العقد   - ح

  : فى اآلتى وتستخدم شركات المقاوالت مجموعة من السجالت والدفاتر تتلخص 

  ٠دفتر العقود وملف العقود  .١

  ٠ملف قوائم مناقصات تحدید قیمة العقد  .٢

  ٠ملخص العملیات تحت التنفیذ  .٣

  ٠قوائم تكالیف العملیات  .٤

  ٠قوائم حصر التكالیف األسبوعیة  .٥

  : ونوضح فیما یلى طبیعة كل من ھذه السجالت والدفاتر والغرض منھا 

 : دفتر العقود وملف العقود  .١

   ٠ًوفقا لتسلسل العقود المبرمة ، ورقمة ، ملخص العقد  دفتر بیانى یسجل فیة وھو

ا  ع علیھ لیة الموق العقود األص ة ب تفظ فی ود فیح ف العق ا مل د ، أم ة بالعق ات متعلق تم ، وأى مكاتب وی

   ٠األحتفاظ بھذة الدفاتر والملفات لدى شخص مسئول بالمنشأة 
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 :ملف المناقصات  .٢

وائم م ى ق وى عل م ( ناقصات ویحت كل رق ات  ) ١ش ة العملی د وتكلف ة العق صیل لقیم ة تف ل كل قائم تمث

د  ا للمواصفات الموضوعة ، الخاصة بكل عق ة ٠ًوفق د قیم وائم تحدی ع ق اق ترف ام اإلتف ة إتم ى حال  وف

   ٠المتفق علیة إلى ملف العقود تحت التنفیذ العقد 

   }١شكل رقم { قائمة مناقصات 

  سعر المناقصة  كلفةالت
  الكمیة  وصف العملیة

  اإلجمالى  الوحدة   اإلجمالى  الوحدة
  مالحظات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

              اإلجمالى

  

 : ملخص العملیات تحت التنفیذ  .٣

   ٠ویشبة ھذا الملخص بطاقة سیر اإلنتاج المستخدمة فى نظام األوامر اإلنتاجیة 

ذا الملخص  ى ھ م ( ویتم ف ذ العمل ) ٢شكل رق د مراحل تنفی ا تحدی ق علیھ د المتف دة العق ى م ات عل ، ی

   ٠حتى ال تتعرض المنشأة للجزاءات 

د  ات عن ع العملی ى موق ا ف الزم توافرھ واد واألدوات ال ة الم د كمی ضا لتحدی ص أی ذا الملخ ستخدم ھ ًوی

سرقة ، التنفیذ  ف أو ال ا یعرضھا للتل ى العراء مم ة ف دة طویل ة لم واد المختلف ، حتى تتحاشى وضع الم

اد ى تتف ل وحت ة قب واد واألدوات المختلف ى الم ل ف ال العام ن رأس الم ر م زء كبی د ج شأة تجمی ى المن

   ٠الحاجة إلیھا 

ى لوحة ، ویعتبر ملخص العملیات من أھم قوائم الدفاتر التنظیمیة  ویتم وضع ملخص العملیات عادة ف

ق كما توضع صورة منھ فى اإلدارة الفرعیة بالموقع نف ٠بإدارة التنفیذ بالمنشأة  تم عن طری ث ی سة حی

انى  ى األسبوع الث ذھا ف وب تنفی ات المطل ى ضوء العملی ھذا الملخص تحدید االحتیاجات األسبوعیة ف
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ة أو ، سواء من المواد أو العمال  إلدارة الفرعی سلم ل ة وت واد المطلوب ة الم ك تصدر قائم ى ذل وبناء عل

   ٠المحازن إلعداد الكمیات المطلوبة 

   ٠عدد العمال وفئاتھم وتسلم إلى رئیس العمال الخطار العدد الالزم منھم كما یتم إعداد قائمة ب

  

   } ٢شكل رقم { ملخص العملیات 

  ملخص العملیات

  ٢٠..... / .... / ...:ــــــــــــــل تاریخ بدء العم: ................................................. رقم العقـــد 

   ٢٠: .... / ..... / ...تاریخ التسلیم المتفق علیة ..................................... : .............إسم العمیل 

  األسبوع
  العمالة الالزمة  المواد الالزمة  وصف العملیة

  إلى  من
  مالحظات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

            اإلجمالى
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  الثالث المبحث

 المحاسبة عن تكالیف العقد
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دھا إ زم تحدی اج یل ن تنفیذ العقود طویلة األجل شأنھا شأن أى عملیة إنتاجیة یتطلب تنفیذھا إستخدام عناصر إنت

   ٠ًوالمحاسبة عن تكلفتھا تمھیدا لتحدید تكلفة أى عقد فى أى مرحلة من مراحل تنفیذة 

ن  ة م سیة الثالث ر الرئی ا العناص ن كونھ رج ع د ال تخ الیف أى عق أن تك ول ب ن الق ور و ویمك واد و أج م

   ٠مصروفات 

شآت  ى إشراك من اوالت إل دعو بعض شركات المق ذى ی ا األمر ال وتتمیز العقود طویلة األجل بضخامة قیمتھ

ا  ین وھو م د مع ى عق ة عل ة اإلنتاجی ة للعملی ة والالزم ال التخصصیة الفرعی ذ بعض األعم تنفیذیة أخرى لتنفی

   ٠یطلق علیة مقاولى الباطن 

ذ ى ھ نقوم ف ذلك س ور ل واد واج ن م ة م سیة الثالث ر الرئی ن العناص بة ع ة المحاس شة كیفی ث بمناق ا المبح

   ٠ومصروفات عالوة على مناقشة طریقة المحاسبة عن االعمال التنفیذیة التى تتم عن طریق مقاولى الباطن 

  : المحاسبة عن تكلفة عنصر المواد : ًأوال 

واد ال ا الم ز بھ ى تتمی شاءات ًنظرا للطبیعة الخاصة الت ات اإلن ى عملی تم ، مستخدمة ف واد ی ك الم إن معظم تل ف

ده  ى ح د ، ًشراؤھا خصیصا لكل عقد عل ع العق ى موق تم ارسالھا مباشرة إل م ی ن ث واد ، وم ویقتصر شراء الم

ة أو  ود المختلف ة سواء العق ات االنتاجی ة للعملی ن االصناف االخرى الالزم ل م دد قلی ى ع لتموین المخازن عل

   ٠خاصة بالورش التابعة لشركات المقاوالت العملیات ال

  : لذلك نجد أنھ من الضرورى لضبط حركة المواد فى نظام العقود أن یراعى ما یلى 

 : بالنسبة لشراء المواد  .١

د عالوة  صا لكل عق ًیتم إمساك یومیة مشتریات بشكل یسمح بالتعرف على كمیة المواد المشتراة خصی

   ٠ ) ٣شكل رقم ( مخازن على المواد المشتراة لتموین ال

  : ویتم إثبات عملیات شراء المواد بالقید التالى 

X  المخزون السلعى /  من حـ  

                 مخزن الخامات والمواد 

X عقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/  من حـ  

X عقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/  من حـ  

         X الموردین /  الى حـ  

                 مع ذكر أسم المورد         

سجل كل صنف  ث ی ة بحی ة المعروف تاذ المخازن بالطریق ر اس ى دفت ویتم إثبات المواد المرسلة إلى المخازن ف

لة  واد المرس ا الم ة أم ى توضحھا الخطوة التالی ة والت الطرق العادی فى الصفحة الخاصة بھ لیتم الصرف منھا ب

   ٠اقة العقد إلى العقود مباشرة فتثبت فى بط
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   } ٣شكل رقم { یومیة مواد منصرفة 

  خامات العقود  خامات المخازن
  التاریخ

رقم 

  الفاتورة

إسم 

  قیمة  سعر   كمیة   رقم العقد  قیمة  سعر   كمیة   المورد
  إجمالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

                  االجمالى العام

  

 : بالنسبة للمواد المنصرفة من المخازن  .٢

وا ن تصرف الم ك م د وذل ى كل عق ات صرف یصدرھا المشرفون عل ى أذون اء عل ن المخازن بن د م

واد المنصرفة بإحدى  سعیر الم تم ت ة وی واقع الكمیات المحددة فى ملخص العملیات السابق االشارة إلی

باب  ازن ألس ى المخ ف ف ى تتل ات الت ة الكمی ود بقیم ل العق اة تحمی ع مراع ة م سعیر المعروف طرق الت

   ٠ریق تضخیم السعر طبیعیة عن ط

  : مثال 

ة  م تخزین كمی ا ١٠٠ت منت قیمتھ ن ٥٠.٠٠٠ طن أس ة للط ة الفعلی إن التكلف الى ف ة مصرى وبالت  جنی

   ٠ جنیة مصرى ٥٠٠تكون 

ات % ٥حدث تلف طبیعى فى حدود  ن الكمی ة لكل طن م سعر الواجب تحمیل إن ال واد ف ة الم ن كمی م

   طن ٥%  = ٥  x طن١٠٠الجیدة والمرسلة لمواقع العمل یصبح 

   ٥٠.٠٠٠ طن وبما ان قیمة المخزن ٩٥ = ٥ -  ١٠٠= اذن الكمیة السلیمة 

   ٠ جنیة مصرى ٥٢٦=  طن ٩٥ / ٥٠.٠٠٠= اذن الطن 

   ٠ھذه المعالجة تتم فى حالة التلف الطبیعى للمخزون 

  : ماذا نفعل لو كان التلف ناتج السباب غیر طبیعیة 
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ھ  ر الطبیعى فإن ف غی ى حساب فى حالة التل ة إل واد التالف سعر وترحل خسارة الم ال یجوز تضخیم ال

   ٠األرباح و الخسائر 

  : ًوتثبت المواد المنصرفة من المخازن الى العقود المختلفة وفقا للقید التالى 

X بقیمة الجزء التالف { أرباح وخسائر /  من حـ { 

X لسلیم بقیمة الجزء ا { عقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/  من حـ {  

X بقیمة الجزء السلیم  { عقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/  من حـ{  

         X  المخزون السلعى /  الى حـ  

      مخزن الخامات والمواد                    

 : بالنسبة للمواد المحولة أو المرتجعة للمخازن  .٣

وا دیر الم ى تق الى یحدث فى بعض الحاالت ان تكون ھناك مغاالة ف ة وبالت ة معین ذ عملی ة لتنفی د الالزم

ى  رة أخرى إل واد م تم رد الم ذه الحاالت ی ل ھ ى مث ل وف ع العم لة لموق واد المرس ة الم ى كمی ادة ف زی

ة مخازن الشركة بموجب إذن رتجاع یتم بمقتضاة القید باإلضافة فى دفتر المخازن  ى بطاق وبالخصم ف

   ٠العقد 

X  المخزون السلعى /  من حـ  

            مخزن الخامات والمواد      

X عقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/  إلى حـ  

X عقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/  إلى حـ  

ع عمل  ى مواق دة إل ات الزائ ل الكمی ن المفضل تحوی وفى حالة بعد موقع العمل عن مخازن الشركة قد یكون م

ع  ة نق، أخرى قریبة من ذلك الموق ا لتكلف واد ًتفادی ن المشرفین ، ل الم ا م ع علیھ ل یوق ذكرة تحوی تم عمل م وی

د المحول ، على العملیتین ویتم بموجبھا القید بالخصم من حساب العقد المحول منة  ى حساب العق وباإلضافة ف

   ٠إلیة 

  X عقد رقم ـــــــــــــــــــــــ المحول إلیة /  من حـ  

X ــــ المحول منھ عقد رقم ـــــــــــــــــــ/  إلى حـ  

 :بالنسبة للمواد المباعة و التالفة  .٤

تم ، قد یحدث فى بعض األحیان أن یتم بیع بعض المواد المتبقیة فى موقع عقد معین  ة ی وفى ھذه الحال

   ٠ترحیل قیمة المواد المباعة إلى حساب العقد بأنھ تقید فى الجانب الدائن منھ 

  X الخزینة/  من حـ  

X م ـــــــــــــــــــــــعقد رق/  إلى حـ  
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واد  ض الم ف بع ضا أن تتل دث أی د یح د ًوق ع العق ى موق لة ال ة ، المرس روف عادی ف لظ بب التل ع س د یرج وق

ود } تلف بعض كمیات األسمنت نتیجة للرطوبة فتصبح غیر صالحة لالستخدام { طبیعیة مثل  د اى قی ھنا ال نع

  ، أو ألسباب غیر طبیعیة ، خامات شامل قیمة التلف الطبیعى الثبات التلف حیث یتحمل العقد بإجمالى قیمة ال

   ٠فى ھذه الحالة البد من ان تقید قیمة ھذه المواد بالخصم من حساب العقد 

ة  ن قیم ة تخصم م ة السباب طبیعی واد التالف ة للم وفى حالة ما إذا كان للمواد التالفة قیمة بیعیة فإن القیمة البیعی

اح و الخسائر حیث سبق أما القیمة البی، العقد  ى حساب االرب ة فترحل ال ر طبیعی عیة للمواد التالفة السباب غی

   ٠ترحیل قیمتھا كخسارة إلى ھذا الحساب من قبل 

  : المحاسبة عن تكلفة عنصر العمل : ًثانیا 

ة فى نظام تكالیف العقود نجد أن كل عقد یمثل وحدة متمیزة وقائمة بذاتھا ویتم العمل لتنفیذ كل عقد  ى موقع ، ف

ة  ع المختلف ى المواق شتغلون ف ال الم سھل حصر أجور العم ن ال ھ یصبح م ذه األجور ، لذلك فإن وتخصیص ھ

د أجور مباشرة ، لحسابات العقود الخاصة بھا  ع العق بغض وعلى ذلك تصبح أجور العمال المشتغلون فى موق

ل  ذا العم ة ھ ن طبیع ر ع م، النظ ر ض ت تعتب ثال كان شرفین م أجور الم ام ًف ى نظ رة ف ر المباش ور غی ن األج

ھ ، األوامر اإلنتاجیة داخل المصنع  ة إذا أن دة التكلف ر حجم وح ود نظرا لكب ًإال أنھا تعتبر مباشرة فى نظام العق

ة – دة التكلف ار وح شة إختی ن إلصاق – وكما سبقت اإلشارة عند مناق ا أمك رة كلم ة كبی دة التكلف ا كانت وح  كلم

ى عناصر التكالیف بھا بطری الیف الت ًق مباشر وھذا ما یحدث فعال فى نظام العقود إذ تنقلب معظم عناصر التك

ن  أكثر م ق ب د یتعل ذى ق ا وال سیر منھ در الی كانت تعامل على أنھا غیر مباشرة إلى عناصر مباشرة فیما عدا الق

ذلك، عقد  ال المخازن كأن یكون ھناك مجموعة من الورش الخاصة بتنفیذ عملیات معینة لجمیع العقود وك  عم

   ٠وسائقى السیارات وغیرھم ممن یقومون بخدمة أكثر من عقد واحد فى نفس الوقت ، العامة 

دة  صناعات أو ، ویتم إعداد قوائم األجور الخاصة بكل عقد على ح وائم حسب ال ذه الق سیم ھ تم تق ویفضل أن ی

ا العمال حتى یمكن تحدید األجور الخاصة الحرف المختلفة التى یزاولھا  د ومقارنتھ بكل عملیة من عملیات العق

   ٠ًبما سبق تحدیدة فى قائمة المناقصات المشار الیھا سابقا 

ة األجور  سمح بمعرف ث ی ر األجور بحی سطیر دفت ن ت ھ یمك د فإن وائم أجور خاصة بكل عق داد ق وإذا تعذر أع

ود تحت، المدفوعة عن كل عقد  دد العق ات بع ى خان دفتر إل سم ال أن یق ك ب تم ذل ل وی ان عددھا قلی ذ إذا ك  التنفی

سبیا  ل ، ًن ى بعم ھ یكتف ات فإن ى خان دفتر إل سیم ال صعب تق ن ال صبح م ث ی ر بحی ود كبی دد العق ان ع ا إذا ك أم

ا ، ملخصات لألجور المباشرة سظھر فیھا نصیب كل عقد على حدة  د كم ویتم إثبات القیود الخاصة بأجور العق

  : یلى 

 :قید اثبات استحقاق قید األجر  .١

    X العقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/  من حـ  

X                    األجور/  إلى حـ  
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  : قید أثبات سداد األجور  .٢

    X األجور/  من حـ  

                            X  الصندوق /   إلى حـ  

  : المحاسبة عن تكلفة الخدمات : ثالثا ً 

   :  إما فھىشأن أى نشاط أحد شكلین تتخذ الخدمات فى نظام المقاوالت شأنھا 

ا أن تكون نقدیة  : ًأوال  ن أجلھ ت المصروفات م ى أنفق ة الت ى العملی الى مباشرة عل ى ، وتصبح بالت ویالحظ ف

ا أم ال  م دفعھ واء ت ھ س ة ب صروفات الخاص ذه الم ة ھ د بقیم ل العق زم تحمی ھ یل ة أن ذه الحال تم ، ھ ى أن ت عل

   ٠وذلك بالقیود التالیة صروفات المالیة ولیس فى حساب العقد التسویات المالیة فى سجالت الم

 :قید اثبات تحمیل المصروف  .١

    X العقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/  من حـ  

X                    المصروفات المستحقة / إلى حـ  

  

   : المصروفقید أثبات سداد  .٢

    X المصروفات المستحقة /  من حـ  

                            X  الصندوق /   إلى حـ  

ا  دى : ًثانی ودة ل ن اآلالت الموج د م تفادة العق ق بإس و المتعل ود ھ دمات العق ة خ ون علی ذى تك انى ال شكل الث ال

   ٠الشركة والتى كان یعتبر عنصر استھالكھا فى األنظمة األخرى خدمات غیر مباشرة 

ى ھذا العنصر إلى عنصر تأما فى حالة العقود فینقلب  ساب اإلھالك ف ى طرق إحت ا یل كلفة مباشر وتوضح فیم

   ٠ًنظام المقاوالت تمھیدا لتحمیل العقد بنصیبة من ھذا العنصر 

وھذه اآلالت أما أن تكون ، من مستلزمات التشغیل ففى معظم عقود المقاوالت نجد أن اآلالت تمثل جزء كبیر 

   ٠تعاد مرة أخرى إلى المخازن لعمل ثم موجودة فى مخازن المنشأة وتسحب لإلستخدام فى مواقع ا

ى المخازن ًوأما أن یتم شراؤھا خصیصا لتنفیذ عقد معین ثم تباع بعد  ظ ف ز طرق ، انتھاء العمل أو تحف وتتمی

  :إحتساب اإلھالك فى نظام العقود بطبیعة خاصة تختلف عن حالة المصانع وتوجد لذلك طریقین 

  ٠طریقة إعادة التقدیر  .١

  ٠ھالك طریقة معدل اإل .٢

  :طریقة إعادة التقدیر  – ) ١( 

ا  ك خاللھ د تھل ة ق دة طویل ذھا إستخدام آالت لم ب تنفی ى یتطل ود الت ة العق ى حال ة ف ذه الطریق ،           تتبع ھ

ًولذلك فإن قیمة اآلالت المستخدمة فى ھذه العقود تعد مصروفا مباشرا یخص ھذه العقود وترحل إلى حساباتھا  ً  
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ى وبمقتضى ھذه ا ل إل ن المخازن وتنق سحب م ى ت آلالت الت ة ل ة الدفتری د یحمل بالقیم إن حساب العق لطریقة ف

ة ، مكان العمل  ات اآلالت وتستخرج ھذه القیمة الدفتری ن بطاق ذا ، م صا لھ شتراة خصی ت اآلالت م ا إذا كان ًأم

   ٠فإن حساب العقد یحمل بثمن تكلفة ھذه اآلالت ، العقد 

   ٠ً اآلالت المستغنى عنھا كمخلفات ویجعل حساب العقد دائنا بالمتحصالت وعند إنتھاء العمل تباع

ا  اظ بھ ى المخازن ، أما إذا ظلت اآلالت صالحة لالستخدام وتم االحتف رد إل ا وأن ت دیر قیمتھ اد تق فیجب أن یع

ًویجعل حساب العقد دائنا بھذه القیمة التقدیریة وحساب اآلالت مدینا  ً٠   

ة وعلى ذلك فإن الفرق  ا التقدیری ین قیمتھ ا وب دینا بھ ع ًبین القیمة األصلیة لآلالت التى جعل العقد م ن البی أو ثم

ذه اآلالت  ى ھ ذى طرأ عل نقص ال ة االستھالك أو ال ل قیم رة یمث ة الفت ى نھای ھ ف ًالذى جعل حساب العقد دائنا ب

   ٠والواجب تحمیلھا على حساب العقد 

  : مثال 

ة  جن٥٠٠٠قیمتھا تم ارسال اآلت  ى نھای ا ف یة إلى عقد معین وظلت تستخدم حتى نھایة العقد حیث بلغت قیمتھ

  :  جنیة وتصبح القیود كالتالى ٥٠٠العقد 

 :عند إرسال اآلالت  .١

  العقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/   من حـ ٥٠٠٠   

  اآلالت  /  إلى حـ  ٥٠٠٠                    

  

   : فى نھایة العقد .٢

   آلالتا/  من حـ ٥٠٠    

  العقد رقم ــــــــــــــــــــــــ/   إلى حـ ٥٠٠                               

  ٠وھذه القیود من شأنھا دمج قیمة اآلالت خالل فترة التشغیل ضمن تكلفة األعمال تحت التنفیذ 

دیر اآلالت ستلزم إعادة تق إن األمر ی دة سنوات ف ا لع  واألدوات الموجودة وفى حالة العقود التى یمتد العمل بھ

داد  ا اع سنى لن ة لیت سنة المالی سنة عن ال ة اإلھالك عن ال د بقیم ل العق ن تحمی فى نھایة كل سنة مالیة حتى یمك

ة  سابات الختامی سنة ، الح ة ال ى نھای ذه اآلالت ف درة لھ ة المق ا بالقیم د دائن ساب العق ل ح ة یجع ذه الحال ى ھ ًوف

   ٠لى السنة التالیة وتظھر ھذه القیمة كرصید للحساب یرحل إ

  :مثال 

م ٢٠١١ / ٠٣ / ١٥بتاریخ  د رق ذ العق ى تنفی اوالت ف دأت إحدى شركات المق م شراء اآلت  } ١٠١{  ب ة ت وأن

ـ  ى ٣٨٠٠٠ًخصیصا لھذا العقد تقدر قیمتھا ب ھ ف ة وأن ة ٢٠١١ / ٠٦ / ٣٠ جنی سنة المالی اء ال اریخ إنھ و ت  وھ

ة ١٥٠٠٠ور وخدمات أخرى یقدر بـ كان مجموع ما صرف على العقد من مواد و أج دیر قیم م تق  جنیة وأنھ ت

   ٠ جنیة ٣٦٠٠٠اآلالت بقیمة 

  : على النحو التالى } حالة اعادة تقدیر اآلالت { فإن حساب العقد یظھر فى ھذه الحالة 
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  ٢٠١١ / ٠٦ / ٣٠عن السنة المنتھیة فى  } ١٠١{ حساب العقد رقم 

  

  ة اآلت آخر المد رصید٣٦٠٠٠           إلى مذكورین 

X          رصید األعمال تحت التنفیذ٧٠٠٠  المواد /  حـ    

X          األجور /  حـ  

X          المصروفات /  حـ  

١٥٠٠٠   

  اآلالت /    حـ ٣٨٠٠٠

    

٥٣٠٠٠  ٥٣٠٠٠  

  

   أعمال تحت التنفیذ ١٧٠٠٠

   آالت ٣٦٠٠٠

  

  

  : ویالحظ أن الحساب 

  ٠ جنیة ٣٨٠٠٠د شراؤھا وقدرھا ًجعل مدینا بقیمة اآلالت عن .١

  ٠ جنیة ٣٦٠٠٠ًجعل دائنا بالقیمة الدفتریة لآلالت فى نھایة الفترة المحاسبیة وقدرھا  .٢

غ  .٣ و مبل ذلك ھ ة ل ة اآلالت نتیج ن قیم ساب م ھ الح ل ب ا حم افى م ة ٢٠٠٠ص إن قیم الى ف ة وبالت  جنی

غ رھا مبل من عناص ملت ض د ش رة ق ة الفت ى نھای ذ ف ت التنفی ال تح الك ٢٠٠٠ األعم ل إھ ة مقاب  جنی

  ٠اآلالت 

  : ویتم اثبات قیمة اإلھالك بالقیود المحاسبیة التالیة 

 :عند إرسال اآلالت   - أ

  العقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/   من حـ ٣٨٠٠٠   

  اآلالت  /  إلى حـ  ٣٨٠٠٠                    

  

  : فى نھایة المدة   - ب

  اآلالت /  من حـ ٣٦٠٠٠    

  العقد رقم ــــــــــــــــــــــــ/   إلى حـ ٣٦٠٠٠                               
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ا   - ت ارة أنھ ع اإلش شركة م ة لل من اآلالت المملوك د ض ع العق ى موق ودة ف ر اآلالت الموج الى تظھ وبالت

  ٠موجودة بمواقع العمل 

  : وفى بدایة الفترة التالیة یعاد تحمیل العقد بقیمة اآلالت بالقید التالى 

  العقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/   من حـ ٣٦٠٠٠

  اآلالت  /  إلى حـ  ٣٦٠٠٠                    

   :معدل اإلھالكطریقة  – ) ١( 

ة وتتبع ھذه الطریقة فى حالة العقود           ا معین ون أیام د تك ط ًالتى تتطلب تشغیل اآلالت لمدة قصیرة ق ، فق

دل إ ة یحسب مع ذه الطریق ساعة وبمقتضى ھ وم أو ال ى أساس الی ة عل د ، ھالك لكل آل ویجعل حساب كل عق

   ٠ًتبعا لعدد األیام أو الساعات التى أستخدمت فیھا اآلالت ، ًمدینا بقیمة إھالك اآلالت 

دة  ة الم ى نھای ویستخرج معدل إھالك اآللة عن الساعة بأن یطرح من ثمنھا األصلى القیمة المقدرة لھا كنفایة ف

در ویضاف إلیة ا اجى المق ى عدد ساعات العمر اإلنت سم المجموع عل م یق صیانة ث درة لالصالح وال ة المق لقیم

   ٠لآللة 

  : ویكون القید الخاص بتحمیل اإلھالك فى الیومیة كما یلى 

                X العقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/  من حـ  

                   X  مخصص اإلھالك /  الى حـ  

   ٠ً بقیمة عبئ اإلھالك المحدد وفقا لمدى االستفادة من اآلالت المستخدمة وذلك

ل ویالحظ  ع أجور نق ع العمل دف ى موق ل اآلالت إل ل ، أنھ قد یستلزم نق ر أجور النق ة تعتب ذه الحال ل ھ ى مث وف

ذه اآل شغیل ھ ال ت ور عم ل أج ل بالمث ا تعام د كم ى العق اآلالت ضمن المصروفات المباشرة عل الت الخاصة ب

   ٠وتكالیف القوى المحركة الالزمة لتشغیل اآلالت 

  : األعباء اإلضافیة : ًرابعا 

ر  ود غی ضا بن اك أی ود إال أن ھن ة العق ى حال صبح مباشرة ف ة ت ود التكلف م بن أن معظ ول ب ن الق رغم م ى ال ًعل

ول ب ى الق ذا ال یعن ین وھ د مع رتبط بعق اوالت دون أن ت ن الضرورى مباشرة یتم إنفاقھا فى شركات المق ھ م أن

اجى ، تطبیق نظریة األعباء اإلضافیة فى كل الظروف  ى األمر اإلنت اء اإلضافیة عل فاألصل فى حساب األعب

ة األمر ، أن مدة ھذا األمر قصیرة وال تتماشى مع الفترة المحاسبیة  ساب تكلف وبالتالى یصبح المطلوب ھو إحت

   ٠فور اإلنتھاء منھ 

ة وبدیھى أن ھذه الظروف لیست  د المقاول ى عق وفرة ف ر ، مت الیف غی ود التك أن معظم بن ا سبق االشارة ف فكم

   ٠المباشرة تصبح مباشرة فى نظام العقود 

سھا  ا ، ومن ناحیة أحرى نجد أن الفترة الالزمة لتنفیذ العقد قد تزید عن الفترة المحاسبیة نف د م الى ال یوج وبالت

د م ھ العق دما یبرر تحدید معدل عبئ إضافى یتحمل ب د ، ًق ة والعق رات محاسبیة كامل ع أن تمر فت ن المتوق إذ م

   ٠مازال تحت التشغیل 
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   ٠ًوبذلك یمكن استخراج نصیب العقد من التكالیف الغیر مباشرة التى حدثت فعال عن كل فترة محاسبیة 

رة  ر المباش صروفات غی ذه الم ة ھ ن أمثل ى وادارة ال{ وم ب الفن ورش والمكت ازن و ال صروفات المخ ود م عق

   ٠} واستھالك سیارات النقل وخالفة 

اختالف المشروعات  ك المصروفات وب ة تل اختالف قیم ، وتختلف طریقة معالجة المصروفات غیر المباشرة ب

ل المصروفات  ربح او الخسارة دون تحمی ود مجمل ال أن تظھر حسابات العق ى بعض المشروعات ب د تكتف فق

ذا التوزی شاكل ھ ا لم ام غیر المباشرة تفادی اح و الخسائر الع ى حساب االرب ا إل ى ان ترحل قیمتھ ا ، ع عل بینم

سویقیة أو  ة أو الت واء االنتاجی ة س ائف المختلف رة للوظ ر المباش ر غی دمج العناص رى ب شروعات اخ وم م تق

   ٠االداریة وتوزیعھا على العقود على اساس نسبة مئویة من بنود التكلفة المباشرة 

ر المباشرة كما تتبع بعض المنشآت طریق ود غی سیم البن تم تق ى إذ ی ى عدد ة معدل التحمیل على اساس زمن عل

   ٠ًساعات التشغیل الفعلیة لجمیع العمال ثم یتم تحمیل كل عقد وفقا لساعات التشغیل الخاصة بھ 

ل  ذ مث ال التنفی ى اعم ساعدة ف غیرة للم شاء ورش ص ا ان تم فیھ ى ی ض الحاالت الت ى بع ارة او { وف ورش النج

د اء الح سباكة أو الكھرب ل } ادة أو ال ة یتحم ل ورش الیف ك ل تك دل تحمی د مع ة تحدی ذه الحال ى ھ زم ف ة یل فإن

   ٠بمقتضاة كل عقد بتكلفة الخدمات التى استفادھا من الورش المختلفة 

ذ  ة كل شركة وظروف تنفی رتبط اساسا بطبیع ر المباشرة ی الیف غی ول أن معالجة التك ن الق ھ یمك ًوعموما فإن

و ر العق صروفات غی ع الم صعب توزی ن ال ل م ة تجع روف خاص ود ظ بعض العق یط ب د یح ا فق ة بھ د الخاص

ة  ن الطرق المعروف ة م ز ، المباشرة بطریق ن المرك دھا ع ى بع را ف ا كبی ود تفاوت ض العق ثال بع اوت م د تتف فق

   ٠وبالتالى یتفاوت نصیب كل عقد من نفقات االشراف و اإلدارة ، الرئیسى للشركة 

  :  مصروفات دراسة العطاءات وفوائد البنوك :ًخامسا 

  : مصروفات دراسة العطاءات والفوائد البنكیة تعالج كما یلى 

  ٠فى حالة إتمام التعاقد وحصول الشركة على المناقصة یتم إضافة ھذه المصاریف إلى حساب العقد  

 ذه المصروفات ت إن ھ ل خسائر ترحل فى حالة عدم االتمام وعدم حصول الشركة على المناقصة ف مث

  ٠األرباح والخسائر / الى حـ 

  : تكالیف العقود الفرعیة : ًسادسا 

ب  اوالت كتركی شركة المق ام ل دخل ضمن التخصص الع د ال ت ة ق ات فرعی یتطلب تنفیذ المقاوالت إجراء عملی

   ٠المصاعد أو الواجھات األلومنیوم أو الزجاج أو أعمال الرخام وخالفة 

ة  ذه الحال ل ھ ى مث ات وف ذه العملی ل ھ ام بمث ا القی د إلیھ صة یعھ شآت متخص ى من اوالت إل ركات المق أ ش تلج

   ٠" العقود الفرعیة أو العقود من الباطن " الفرعیة ویطلق على ھذه العملیات 

  : یتم اثبات ما تم من المقاوالت من الباطن بالقید التالى 

  العقد رقم ـــــــــــــــــــــــ/   من حـ ٢٠٠٠

  }  مقاولة نجارة { مقاولى الباطن /  إلى حـ  ٢٠٠٠                    
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  : على ان تثبت المبالغ المسددة لمقاول الباطن بالقید 

  } مقاولة نجارة { مقاول الباطن /   من حـ ٥٠٠٠

  الصندوق  /  إلى حـ  ٥٠٠٠                    

م یحمل حساب وبناء على ھذا القید نجد ان حساب مقاول الباطن یظل مد ا ل ذة بینم ر المنف ال غی ًینا بقیمة األعم

   ٠العقد إال بقیمة ما نفذ فقط من العملیة 

  : الغرامات والجزاءات  : ًسابعا 

دفع  شركة ب زم ال ى ان تلت اوالت عل ل وشركة المق ین العمی اق ب تم االتف ود ان ی الیف العق من المتبع فى نظام تك

ى ، ید التسلیم غرامات تأخیر فى حالة اإلخالل بمواع ین إل د مع ذ عق كما قد یحدث أن تتعرض الشركة عند تنفی

  ٠جزاءات نتیجة مخالفة التعلیمات الحكومیة 

اح  ساب األرب ى ح ة ف اء مالی ل كأعب ود وتعام ة للعق ل تكلف ات ال تمث زاءات و الغرام ذه الج ل ھ رى ان مث ون

   ٠والخسائر العام دون تحمیلھا على حسابات العقود 
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  الرابع المبحث

 إجراءات سداد قیمة العقد 
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ة الجزء  ى أساس قیم جرى العرف على أن تتسلم شركة المقاوالت من فترة الخرى مبالغ من العمیل تتحدد عل

ة األ ٠الذى تم تنفیذة من المقاولة  ل بمعاین ون من طرف العمی دوبون فنی وم من ادة أن یق جزاء أو وقد جرت الع

ن ھؤالء ، العملیات التى تتم وفحصھا  ل شھادة م تم استالمھا مقاب ا وی ومطابقتھا على المواصفات المتفق علیھ

ة ، ًالفنیون تدل على تمام العمل وفقا للشروط  ى ضوء القیم ة ف درة ل ة المق ام والقیم ل الت ًموضحا بھا حجم العم

   ٠اإلجمالیة للمقاولة 

ا سبقت اإلشارة وبمجرد صدور ھذه الشھادة  یحق للشركة أن تطالب العمیل بقیمتھا إال أنھ قد جرى العرف كم

اطى  أمین احتی ذلك كت ى وك ة اول دادھا كدفع سابق س الغ ال ة المب شھادة لمقابل ة ال ن قیم أن یحتجز العمیل جزء م

شركة بإحدى ویتم اثبات المبالغ المسددة من العمیل المقابلة ما یكتشف من عیوب خفیة فى العمل المنتھى  ى ال ل

  : الطرق التالیة 

 :الطریقة األولى  .١

ال  ة : مث دس بقیم ھادة المھن سبة ٥٠.٠٠٠صدرت ش سداد ن ام ب ل ق م وأن العمی شھادة % ٩٠ ج ن ال م

   ٠لعقد االتفاق  ًوفقا 

  : المعالجة المحاسبیة تكون كما یلى 

 : ًاثبات قیمة العمل المعتمد طبقا لشھادة المھندس 

  } شركة ــــــــــــ { صاحب العمل  /  من حـ ٥٠٠٠٠   

  العقد رقم ــــــــــــــــــــ/  إلى حـ  ٥٠٠٠٠                    

  

  :اثبات المبالغ المدفوعة من صاحب العمل 

  الخزینة /  من حـ ٤٥٠٠٠    

  }شركة ــــــــــــ { صاحب العمل /   إلى حـ ٤٥٠٠٠                               

  :  یظھر حساب صاحب العمل على النحو التالى وبالتالى

  صاحب العمل/ حـ 

          الخزینة /     من حـ ٤٥٠٠٠                                 العقد/  الى حـ ٥٠٠٠٠

                رصید ٥٠٠٠

ھ بموجب اال ع اذ ان اق ًویالحظ على ھذه الطریقة أن حساب صاحب العمل یظل مدینا وھذا على خالف الواق تف

شركة  ل ال ة قب وف التزام ل ، بین الشركة والعمیل ال یمكن القول بان العمیل لم ی دى العمی الغ المحجوزة ل فالمب

ن ، ال تمثل دین بالمعنى المعروف  د م ة والتاك اء المقاول د انتھ حیث ال یحق للشركة أن تطالب بة العمیل اال بع

   ٠نیة وھذا ما تعالجة الطریقة الثا، سالمة العمل المنفذ 
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 : الطریقة الثانیة  .٢
شھادة % ٩٠ جم وأن العمیل قام بسداد نسبة ٥٠.٠٠٠صدرت شھادة المھندس بقیمة : مثال       من ال

   ٠لعقد االتفاق ًوفقا  

  : المعالجة المحاسبیة تكون كما یلى 

  : ًاثبات قیمة العمل المعتمد طبقا لشھادة المھندس 

 مذكورین                            من 

  } شركة ــــــــــــ { صاحب العمل /   من حـ ٤٥٠٠٠   

  مبالغ محتجزة /   من حـ ٥٠٠٠   

  العقد رقم ــــــــــــــــــــ/  إلى حـ  ٥٠٠٠٠                    

  :اثبات المبالغ المدفوعة من صاحب العمل 

  الخزینة /  من حـ ٤٥٠٠٠    

  }شركة ــــــــــــ { صاحب العمل /   إلى حـ ٤٥٠٠٠                               

  : وبالتالى یظھر حساب صاحب العمل على النحو التالى 

  صاحب العمل/ حـ 

  الخزینة         /     من حـ ٤٥٠٠٠العقد                                 /  الى حـ ٤٥٠٠٠

  

  مبالغ محتجزة/ حـ 

                    العقد               /  الى حـ ٥٠٠٠

  
  

  :  جم فقط ففى ھذه الحالة یظھر حسابة على النحو التالى ٣٥٠٠٠أما إذا قام العمیل بسداد مبلغ 
  صاحب العمل/ حـ 

  الخزینة /  من حـ ٣٥٠٠٠العقد                                 /  الى حـ ٤٥٠٠٠

   رصید ١٠٠٠٠                                                             

   ٠ جم تظھر تحت بند مدینین ١٠٠٠٠مبلغ الـ 

   ٠المبلغ المحتجز یظھر تحت بند تأمینات لدى الغیر   جم٥٠٠٠ومبلغ الـ 
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  الخامس المبحث

 خطوات قیاس نتائج العقود 
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ی ان استخراج نتائج اى عملیة ة وب ا یتطلب المقارنة بین تكالیف تلك العملی ة لھ ة التعاقدی ع أو القیم ة البی ، ن قیم

ذه  د نتیجة ھ ى تحدی إال أن طبیعة العقود وما تستلزمة من فترات طویلة إلتمامھا تؤدى إلى بعض الصعوبات ف

ة ٠العقود  ة التعاقدی ین القیم ا وب ین تكلفتھ ھ ب تم المقارن ث ت ة حی العقود المنتھی ق ب  فلیس ھناك صعوبة فیما یتعل

اح و الخسائر ، خراج نتیجة العقد من ربح أو خسارة لھذة العقود واست ى حساب االرب ة إل ذه القیم ل ھ م ترحی ث

   ٠العام للشركة 

ود ، إال أن الصعوبة قد تظھر فیما یتعلق بالعقود غیر المنتھیة  ن العق فقد نجد فى نھایة السنة المالیة مجموعة م

ف العق دیھى ان تكل ن الب ذ وم ى مراحل التنفی ت ف ى مازال ن العناصر الت تنفذتة م ا اس در بم ة وتق ر التام ود غی

شغیل  ة تحت الت ك شأن األوامر اإلنتاجی ى ذل ة شأنھا ف سنة المالی اء ال اریخ انتھ إال أن األمر ، المختلفة حتى ت

ول  ن المعق یس م ذھا ول اء تنفی د إنتھ ا إال بع ن معرفتھ ود ال یمك مختلف بالنسبة للعقود إذ ان النتائج النھائیة للعق

حاب أن ت ع اذ ان اص ع الواق ارض م ذى یتع ر ال نویة االم ائج س ار نت ل دون اظھ اوالت تعم ركات المق ل ش ظ

ة  سنوات طویل ار ل ستطیعون االنتظ اوالت ال ی ركات المق اح ش ى االرب صول عل ة ، للح ا تحتم ى م الوة عل ع

ائج سنویة  ن فرض الضریبة المناسبة ٠قوانین الضرائب من ضرورة اظھار نت تمكن م ود ورغ،  لت م ان العق

ا غیر التامة تحت التنفیذ أو  ن اعتبارھ ا ال یمك ھ لضخامة حجمھ ة اال ان ع األوامر االنتاجی ا م ى تكلفتھ تتشابة ف

  :فقد جرى العرف أن یتم تقسیم ھذه العملیات تحت التنفیذ إلى جزئین ، فى نفس درجة االنتاج تحت التشغیل 

  یتم معاملتة معاملة االنتاج التام والذى یمكن ان یتم ٠دس  یشمل العملیات المعتمدة بشھادة المھن:االول 

   ٠          احتساب الربح بالنسبة لھ 

   ٠ یشمل العملیات غیر المعتمدة وھذا الجزء ھو ما ینطبق علیة صفة االنتاج تحت التشغیل :والثانى 

  : معتمدة بشھادات المھندس یجب مراعة مجموعة العوامل االتیة عند احتساب ارباح االعمال غیر التامة وال

  ٠الجزء الذى یتم تقدیر أرباح لھ البد وان یمثل نسبة معقولة من المقاولة  .١
ا  .٢ اح عنھ ساب أرب ال یجوز احت دة ف ر المعتم ا األجزاء غی دة أم ط عن االجزاء المعتم الربح یحتسب فق

د اس د بع ة الجزء المعتم ین تكلف دس وب ین شھادة المھن ة ب تم المقارن الى ت ر وبالت ة الجزء غی تبعاد تكلف

 :ًالمعتمد من تكلفة االعمال التامة فمثال 
ة  ت تكلف اوالت كان ة الحدى شركات المق ة  نفترض أنھ فى نھایة السنة المالی ال التام ة ٧٥٠٠٠األعم  جنی

ال ، من قیمة عقد معین وأن نسبة ھذا الجزء تسمح بحساب أرباح عنھ  ذه االعم ن ھ اد جزء م وقد تم اعتم

   ٠ جنیة ٨٠٠٠٠ جنیة بشھادة المھندس البالغ قیمتھا ٥٩٠٠٠كلفتھا التامة ت

  حساب الربح فى ھذه الحالة ؟ : المطلوب 
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  : الحل 

  ٨٠٠٠٠قیمة شھادة المھندس                                      

   ٧٥٠٠٠جملة االعمال التامة          

   ١٦٠٠٠أعمال غیر معتمدة          

   ٥٩٠٠٠لمعتمدة                                  تكلفة االعمال ا

  ٢١٠٠٠األرباح المحققة                                           

كل  .٣ ى ش دة ف زاء المعتم ن االج ة ع اح المحقق ن االرب زء م از ج رورة احتج ى ض رف عل رى الع ج

ا احتیاطى لمقابلة أخطار ارتفاع أسعار عناصر التكلفة بالنسبة لالجزاء ال در لھ متبقیة بخالف ما ھو مق

ى  اء عل اطى وبن ى شكل احتی وقد جرت العادة على ان یحتجز ما یعادل ثلث ارباح االجزاء المعتمدة ف

ن حساب  شركة م اح وخسائر ال ذلك ففى المثال السابق تكون االرباح الواجب ترحیلھا الى حساب ارب

 :العقد ھى 

   جنیة ٢١٠٠٠ = ٥٩٠٠٠ – ٨٠٠٠٠=          الربح المحقق 

   جم ١٤٠٠٠ = ٢/٣ x ٢١٠٠٠=          الربح المرحل الى ارباح وخسائر الشركة 

   ٠ جنیة الى حساب احتیاطى أعمال تحت التنفیذ ٧٠٠٠         ویرحل مبلغ 

  : مثال 

ى  ود ھ د العق ة الح ة التعاقدی رض ان القیم ت ١٥٠٠٠اذا ف د كان ذا العق ة لھ ال التام الیف االعم ة وان تك  جنی

ة ٨٠٠٠ زء تكلفت اد ج م اعتم د ت ة وق سنة المالی اء ال د انتھ ة عن ا ٧٥٠٠ جنی دس قیمتھ ھادة مھن ل ش ة مقاب  جنی

   جنیة ٢٠٠٠ جنیة وقد اوضح المختصون ان تكلفة الجزء الباقى من العقد تستغرق شھرین وتتكلف ١٢٥٠٠

ى ال سائر عل اح و الخ ساب االرب ى ح ا ال د الواجب ترحیلھ اح العق د ارب تم تحدی سبة فی رض ان ن الى بف و الت نح

   ٠% ٩٠السداد المتفق علیھا ھى 

   جنیة ١٠٠٠٠ = ٢٠٠٠ + ٨٠٠٠= تكلفة العقد كلة 

   جنیة ٥٠٠٠ = ١٠٠٠٠ – ١٥٠٠٠= االرباح المتوقعة للعقد كلة 

  = االرباح المحققة فعال 

                                     شھادة المھندس 

   نسبة السداد    x                       xأرباح العقد كلة 

     قیمة العقد كلة                                 

  

                                   ١٢٥٠٠   

         ٥٠٠٠  x                       x  ٣٧٥٠% = ٩٠     

                                   ١٥٠٠٠   
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  : أو بطریقة أخرى 

                     تكلفة االجزاء التامة                 

   نسبة السداد    x                       xأرباح العقد كلة 

  تكلفة العقد كلة                                    

  

                                     ٨٠٠٠   

         ٥٠٠٠  x                       x             جنیة   ٣٦٠٠% = ٩٠   

                                    ١٠٠٠٠   

  : إظھار نتائج العقود بالمیزانیة 

الى : فیما یتعلق باالعمال التامة  .١ ات وبالت م المبیع ى حك ر ف نجد ان الجزء المعتمد بشھادة المھندس یعتب

ًال یعتبر ملكا للمنشأة ویقابلة ما تم سدادة نقدا من العمالء أو الحساب الم ر ، دین للعمیل ً أما األجزاء غی

  ٠المعتمدة فھى التى تظھر فى جانب االصول بالمیزانیة باعتبار انھا ما زالت مملوكة للشركة 

ة  :بالنسبة لحساب مقاولى الباطن  .٢ ط بقیم شركة مرتبط فق ة ال ى میزانی ذه الحسابات ف نجد ان ظھور ھ

  ٠ًالمبالغ المدفوعة مقدما أو المستحقة لھم 

ة :رباح المحتجزة حساب اال .٣ شأة لمقابل ً یظھر فى جانب الخصوم ممثال لحساب االرباح المحتجزة بالمن

  ٠طوارئ االعمال غیر التامة 

ر  .٤ دى الغی ة :التامینات ل ات المبدئی ة التامین ذلك قیم ل وك ى تحتجز طرف العمی الغ الت ة المب ل قیم  وتمث

  ٠للمناقصات ویظھر رصیدھا فى جانب االصول 

دیھم ویظھر :ین حساب المدین .٥ أمین ل  ویمثل المبالغ التى لم یسددھا العمالء بخالف المبالغ المحتجزة كت

 ٠رصیدھا فى جانب االصول 

ى :تأمین للغیر  .٦  وتمثل قیمة التأمینات التى تحصل علیھا المنشأة من مقاولى الباطن ویظھر رصیدھا ف

  ٠جانب الخصوم 

د  فى حالة ارسال اآلالت لمواقع:حساب اآلالت  .٧ الیف العق  العمل واحتساب قیمة االھالك فقط ضمن تك

ساب  ول ضمن ح ب االص ى جان ة ف شأة ویظھر بالمیزانی ر ضمن اصول المن ان رصید اآلالت یعتب ف

ال تظھر اآلالت تحت ٠اآلت المنشأة  د ف ات العق ا اآلالت ضمن مكون ر فیھ ى تعتب  أما فى الحاالت الت

 ٠لتنفیذ بند مستقل وتظھر تحت بند االعمال تحت ا

رة ضمن اصول :فیما یتعلق بالمواد الخام  .٨ ع العمل آخر الفت  فإنھ ایضا یتم اظھار المواد المتبیقة بمواق

   ٠عالوة على اظھار المواد الموجودة بالمخازن ، المیزانیة 
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  :مثــال 
  

ي  } ٦{ ُأسند العقد رقم  ذه ف ي تنفی د ١٩٩٩ / ٠١ /٠١لشركة النور للمقاوالت والتي بدأت ف  ولق

   : ١٩٩٩ / ١٢ / ٣١استخرجت البیانات التالیة من دفاتر الشركة في 

غ  .١ د بمبل ساب العق شتراة لح واد م ة ٢٠٠٠٠٠م د ،  جنی ازن للعق ن المخ صرفة م واد من وم

ة ٤٧٥٠٠ومواد متبقیة بالموقع في نھایة السنة ،  جنیة ١٧٥٠٠٠ ود ،  جنی ة لعق واد محول وم

ة ٢٥٠٠ جنیة وبیعت بمبلغ ١٥٠٠ تكلفتھا ومواد مباعة،  جنیة ٢٥٠٠٠أخري  واد ،  جنی وم

  ٠ جنیة ١٠٠٠ جنیة بیعت بمبلغ ٣٠٠٠تالفة ومخلفات تكلفتھا 

  ٠ جنیة ٢٥٠٠٠ جنیة ومستحقة ١٢٥٠٠٠أجور ومرتبات مسددة  .٢

  % ٢٠معدل اإلھالك السنوي  (  جنیة٤٠٠٠٠٠ ١٩٩٩ /٠١ / ٠١أآلت مرسلة للموقع في  .٣

 جنیة مدفوعة مقدما ٥٠٠٠ جنیة منھا ١٥٠٠٠ المتصلة بالمقاولة بلغت المصروفات اإلداریة .٤

  ٠ جنیة ١٥٠٠٠وتعویضات وغرامات 

ا  .٥ د قیمتھ ساب العق شتراة لح غ ٢٠٠٠٠٠أآلت م سنة بمبل ة ال ي نھای درت ف ة ق  ١٨٠٠٠٠ جنی

 ٠ جنیة ٤٥٠٠٠ جنیة سدد منھا ٥٠٠٠٠جنیة وبلغت قیمة مقاوالت الباطن 

  ٠ جنیة ٦٠٠٠٠یر المعتمدة بلغت تكلفة األعمال التامة غ .٦

  ٠% ٨٠ جنیة سدد منھا صاحب العمل ٧٥٠٠٠٠بلغت قیمة شھادة المھندس  .٧

  ٠من األرباح المحققة % ٧٠إن األرباح المحسوبة للعقد تقدر بنسبة  .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

  

  

  

  

  

  



عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   29  

  :الحــــــــــل 
  

  لـــــھ }                                  ٦{ العقد رقم / منـــــھ                                            حـ 
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 
تكلفة أعمال تامة معتمدة / من حـ 

  "متمم"
  "أعمال تامة غیر معتمدة " رصید 

  
  

                               لـــــھتكلفة أعمال تامة معتمده        / منـــــھ                               حـ 
٥٥٠٠٠٠  
١٤٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  

  
٦٠٠٠٠٠  
١٥٠٠٠٠  

٧٥٠٠٠٠  

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

  ٧٥٠٠٠٠  

  من مذكورین
  صاحب العمل/ حـ 
  مبالغ محتجزة/ حـ 

  
                                      لـــــھح وخسائر             أربا/ منـــــھ                               حـ 

١٥٠٠٠  
١٢٦٠٠٠  

١٤٠٠٠٠  
١٠٠٠  

١٤١٠٠٠  

  غرامات وتعویضات/ إلى حـ 
  صافي الربح

١٤١٠٠٠  

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

  
            لـــــھ                                ب العمل       صاح/                        حـ منـــــھ        

٦٠٠٠٠٠  ٦٠٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠٠  

  تكلفة أعمال تامة معتمدة/ من حـ 
٦٠٠٠٠٠  

  البنك/ من حـ 

  
                  خصوم              ١٩٩٩ / 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
  مواد متبقیة

  أعمال تامة غیر معتمدة
    

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

وبالتالي فإن الفرق بین ، وتحمیلھ بالقیمة المقدرة في نھایة السنة في الجانب الدائن 

  ٠القیمتین یمثل قیمة إھالك ھذه اآلالت 

أما بخصوص اآلالت المرسلة للعقد فقد حسب إھالكھا حسب النسبة المقررة وھي  .٢

٢٠%  

أما ، األجور المستحقة + د بجمع األجور المسددة حسبت األجور الخاصة بالعق .٣

  ٠المصروفات فقد حسبت بطرح قیمة المصروفات المقدمة من مصروفات العقد 

لم یحمل العقد بقیمة الغرامات والتعویضات بل حملت على حساب األرباح  .٤

  ٠والخسائر حیث أنھا تكلفة ال یستلزمھا العقد 

أرباح مرحلة % ٧٠ جنیة بنسبة ٢٠٠٠٠٠وزعت أرباح العقد المحققة وقدرھا  .٥

  ٠أرباح محتجزة كاحتیاطي % ٣٠، لحساب أرباح وخسائر 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



عـــــالء ریـــــاض/ إعداد واختیار و تجمیع  محاسب   31  

  حالة تطبیقیة عامة
ات ١٩٨٠قامت شركة النیل العامة للطرق والكباري بالتعاقد في أول عام  ذ ثالث عملی ى تنفی  عل

م  د رق ان العق وبري } س { وقد ك شاء ك م بینم،  ًخاصا بإن د رق ان العق اء } ص { ا ك ًخاصا ببن
   ٠خاصا بشق طریق جدید } ع { وكان العقد رقم ، وحدات سكنیة شعبیة 

وب  م :والمطل د رق ذ العق الیف تنفی ساب تك ساكن } ص {  ح دات الم شاء وح اص بإن ط والخ فق
  ٠الشعبیة 

   ٠ جنیة ١٥٠٠٠٠٠التعاقدیة لھذا العقد وتبلغ القیمة 
  :اط والتكالیف خالل سنتي التنفیذ كما یلي وكانت البیانات عن النش

  }المبالغ بالجنیة المصري{                           :بیانات عن حركة عنصر تكلفة الخامات : أوال 
  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان

  تكلفة خامات مشتراة للعملیة وأرسلت لمخزنھا الفرعي 
  زن الشركةتكلفة خامات منصرفة للعملیة من مخا

  }س { تكلفة خامات محولة من العملیة إلى المقاولة رقم 
  }ع { تكلفة خامات محولة من العملیة إلى المقاولة رقم 
  }ع { تكلفة خامات محولة إلى العملیة من المقاولة رقم 

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

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

  }في الحدود المسموح بھا % ٢٥منھا 
  خامات مرتجعة لمخزن الشركة

٤٠٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠  
٣٠٠٠  

١٨٠٠٠  
١٠٠٠٠  

  ــ
٤٠٠٠٠  
٢٠٠٠  

  
٩٠٠٠  

٣٠٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  
١٥٠٠٠  
٢٠٠٠  

  ــ
  ــ

٤٠٠٠  
٣٠٠٠٠  
٤٠٠٠  

  
٥٠٠٠  

    
  }المبالغ بالجنیة المصري{                                      :بیانات عنصر األجور المباشرة: ًثانیا 

  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان
صافي األجور المدفوعة إلى العمال والمھندسین والفنیین وغیرھم من 

  لة طاقم العمل المخصص للمقاو
  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 { 
یات تحت التنفیذ ما  لكل من العمل١٩٨١ ، ١٩٨٠    بلغت تكلفة الخامات المنصرفة خالل عامي 

  :یلي 
  }المبالغ بالجنیة المصري{                                                                                     

  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان
  "س "  العملیة رقم 
  "ص " العملیة رقم 
  "ع " العملیة رقم 

٦٠٠٠٠  
٢٠٠٠٠  
٧٠٠٠٠  

٥٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  
٦٠٠٠٠  
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  :وقد بلغت تكالیف التخزین العام عن كل سنة ما یلي 
  إیجار المخزن الرئیسي

  التأمین على المخازن
  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( كز الصیانة مر -}ب { 

   ساعة في كل ٣٢٠٠ً جنیھا عن تأدیة ساعات صیانة مجموعھا ٦٠٠٠     وقد بلغت جملة تكالیفھ 
  :  ساعة لخدمة معدات ورشة الصیانة ذاتھا بینما توزع باقي مدة العمل كما یلي ٢٠٠سنھ منھا     

   ٠ ساعة صیانة لسیارات النقل ١٠٠٠          
   ٠اعة صیانة للحفارات و المدقات    س٥٠٠          
   ٠   ساعة صیانة للخالطات ٥٠٠          

   ساعة حصل علیھا المواد الخاص ٢٠٠منھا (  ساعة صیانة لمولدات الطاقة ١٠٠٠        
                   ٠) } ص { بالمقاولة رقم بالمقاولة                  

    ) :٦/٣( مركز النقل  - }جـ { 
  بخالف نصیبھا من خدمات مركز ( د بلغت تكالیف تشغیل أسطول سیارات النقل بالشركة     وق  

  : ما یلي)            الصیانة 
  }المبالغ بالجنیة المصري{                                                                                     

  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان
  ھالك سیاراتإ

  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  

  }و متر المسافة بالكیل{ :                                               وبلغ متوسط المسافة ما یلي 
  }س { بلغ متوسط المسافة بالنسبة للمقاولة 
  } ص { بلغ متوسط المسافة بالنسبة للمقاولة 
  }ع  {  بلغ متوسط المسافة بالنسبة للمقاولة 

٢٠  
١٠  
٥  

   ) ٦/٤( مركز تكالیف مجموعة اآلالت الخدمیة  -}د { 
دل ویتم استھالكھا بطریقة القسط ا : " الحفارات أو المدقات ) ٦/٤/١(  ت بمع % ٢٠لسنوي الثاب

ى ١٩٨٠سنویا وذلك حتى آخر عام  دل إل ع المع داء من % ٢٥ حیث قررت اإلدارة رف ًسنویا ابت
   ٠" ً جنیھا ١٥٠٠٠٠ وذلك من التكلفة التاریخیة البالغة ١٩٨١عام 
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ذه اآلالت  شغیل ھ ذه اآلالت ( وقد بلغت التكالیف األخرى لت بخالف اإلھالك وبخالف نصیب ھ
  : ما یلى ) مات مركز الصیانة من خد

  }المبالغ بالجنیة المصري{                                                                                     
  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان

  أجور العمال والفنیین القائمین على تشغیل ھذه اآلالت 
  ف أخريتكلفة وقود وقطع غیار وتكالی

٣٠٠٠  
٦٠٠٠  

٤٠٠٠  
٧٠٠٠  

  : بلغت أیام التشغیل بین المقاوالت على مدار السنة كما یلى 
  }األرقام باألیام{                                                                                                  

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

٥٠  
١٥٠  
١٠٠  

  ــــ
  ــــ

٣٠٠  
  
 ٤٠٠٠٠ بمبلغ ١٩٨١اشتریت ھذه اآلالت ابتداء من أول عام  " :آالت تصنیع البالط  ) ٦/٤/٢( 

ا  ا ٠ًجنیھ ستحقة علیھ ة الم ضریبة الجمركی ت ال ا بلغ اجي ١٥٠٠٠ كم ا اإلنت غ عمرھ ا ویبل ً جنیھ
ي نھ اع ف نوات تب س س غ خم ھ بمبل ا ٥٠٠٠ایت ام ، ً جنیھ ي ع شغیلھا ف ة ت ت تكلف د بلغ         ١٩٨١وق

ز (  دمات مرك ن خ تفادتھا م الف اس ت وبخ سط الثاب ة الق سب بطریق ذي یح الك ال الف اإلھ بخ
م ٤٠٠٠) الصیانة  ة رق ل العملی ا بالكام ا استفادت بھ سنة كلھ ام ال     ً جنیھا وقد بلغت مده تشغیلھا أی

   ٠} ص { 
ط )  ٦/٤/٣(  شغیلھا  " :آالت الخل الیف ت ة تك ت جمل صیانة ( بلغ ز ال ن مرك تفادتھا م دون اس ) ب

  :ً جنیھا وكان توزیع أیام تشغیلھا بین العملیات الثالثة كما یلي ٢٠٠٠٠
  }اماألرقام باألی{                                                                                                 

  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 
ة  .١ اص بالمقاول داخلي الخ د ال شغیل المول ة ت ت تكلف غ } ص { بلغ ا ٢١٠٠مبل دون ( ً جنیھ ب

غ ) الصیانة  ة بمبل ي ذات المقاول ًعلما بأن الشركة قد أشترت مولدا أخر الستخدامھ ف ً٦٠٠٠ 
  ٠ ١٩٨٠ً جنیھا لعدم كفاءتھ وذلك في عام ٤٠٠٠ًجنیھا واضطرت لبیعة بمبلغ 

ي عام  .٢ شركة ف ا ال ي تحملتھ غ ١٩٨٠بلغت مصاریف دراسة العطاء الت ا ١٠٠٠٠٠ مبل ً جنیھ
ً جنیھا للعملیتین األخیرتین أما ٧٠٠٠٠و } ، ص { عملیة رقم ً جنیھا خاصة بال٢٠٠٠٠منھا 

  ٠باقى المبلغ فیخص عملیات لم توفق الشركة فى الفوز بھا 
دد  .٣ ة والع سقاالت المعدنی شبیة وال شدات الخ ة لل درة اإلنتاجی ى الق نقص ف دیرات ال ت تق كان

  :      ما یلى } ص { المستخدمة في المقاولة رقم 
  }المبالغ بالجنیة المصري{                                                                                     

  ١٩٨١  ١٩٨٠  بیــــــــــــــــــــــان
  التقدیر فى أول الفترة
  التقدیر فى آخر الفترة

٢٠٠٠٠  
١٥٠٠٠  

١٥٠٠٠  
٩٠٠٠  
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ام  .٤ ى ع اض ف ة البی ندت عملی ر١٩٨٠أس اطن نظی ن الب اولین م ى مق ا ٥٠٠٠٠  إل  ٠ً جنیھ
وبعد استالم العمل من مقاول الباطن تبین وجود أجزاء تحتاج لعملیات إعادة تشغیل تكلفت 

  ٠ً جنیھا فقط ١٠٠٠ً جنیھا تحمل منھا مقاول الباطن ٣٠٠٠
م  .٥ ا } ص { ھناك غرامات إشغال طریق خاصة بالمقاولة رق ا أن ١٠٠٠٠قیمتھ ا كم ً جنیھ

 ٠ً جنیھا ٥٠٠٠ه المقاولة بلغت ًھناك أیضا غرامات تأخیر عن ھذ
م  .٦ ة رق ة و التمویلی دمات اإلداری غ  } ٨{ بلغت تكالیف مراكز الخ ام ٨٠٠٠٠مبل ا لع ً جنیھ

   ٠ ١٩٨١ً جنیھا لعام ١٠٠٠٠٠ ومبلغ ١٩٨٠
  :بیانات أخرى: ًخامسا 

م  .١ ة رق ن المقاول ذ م سبة المنف ت ن ي } ص { بلغ ال ١٩٨٠ / ١٢ / ٣١ف ة أعم ى جمل  إل
ا یع ة م ا % ٧٠ادل المقاول رق ٠منھ ة  للط ل العام ركة النی ي ش ل ف ام العم ضي نظ  ویق

اوزت  دة إذا تج ة المعتم ال التام ن األعم اح ع ساب أرب ارى بح ال % ٥٠والكب ن األعم م
  ٠الكلیة للمقاولة 

ا  .٢ اال تكلفتھ ل أعم احب العم دس ص د مھن م یعتم ام ١٢٥٠٠ل ى ع ا ف ا ١٩٨٠ً جنیھ  بینم
  ٠ ١٩٨١اعتمدت بالكامل فى عام 

سدد ٨٠٠٠٠٠ مبلغ ١٩٨٠لغت قیمة شھادة المھندس فى عام ب .٣ سبة الم ً جنیھا بینما بلغت ن
ل  ستخلص % ٩٠من صاحب العم ة الم ط من قیم ى عام ، فق ستخلص ١٩٨١وف ان الم  ك

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

ال ١٩٨٠فى عام ثلث األرباح المحققة   - أ ھ طوارئ أو التزامات عن األعم ھ أی  لمواجھ
  ٠التي لم تنفذ من المقاولة حتى نھایة العام 

اح ( نسبة من باقى األرباح بعد االحتیاطى السابق   - ب ا ) أى من ثلثى األرب سبة م ادل ن تع
ن  شركة ع ن ال ھ م دم ل ستخلص المق ة الم ن قیم سدده م م ی ل ول احب العم زه ص احتج

  ٠ ١٩٨٠ اعتمدھا خالل عام األعمال التى
ھ % ٢نسبة   - ت ھ أی ل لمواجھ ة بالكام من إجمالى تكالیف المقاولة وتحجز بعد تمام المقاول

  ٠طوارئ أو التزامات خالل فترة الضمان 
  :المطلوب 

  ؟١٩٨١ ، ١٩٨٠عن كل من عام } ص { إعداد تقریر لتكالیف المقاولة رقم  )١
د الج )٢ رة وتحدی ل فت ة ك ي نھای ربح ف ساب ال ا ح ع طبق ل للتوزی ز والجزء القاب ًزء المحتج

 للقواعد الموضحة من قبل ؟ 
الیف  )٣ ود تك من بن ن ض رك م ھ نظ ن وجھ ر م ى ال تعتب رى الت ود األخ ة البن ان معالج بی

  المقاولة المذكورة ؟
  

  الحـــــــــــل
  

  :إرشادات الحل 
ضمن عناص )١ رة یت ل فت ة ك ي نھای ة ف ة المطلوب الیف للمقاول ر التك د تقری الیف یع ر التك

رة  صروفات مباش رة وم ور مباش رة وأج واد مباش ن م ة م ذه المقاول ة بھ ة المتعلق اإلنتاجی
  ٠ ) ٦( باإلضافة إلى مقابل استفادة العملیة من خدمات مراكز الخدمات اإلنتاجیة 
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ر ضمن  )٢ یلزم مالحظة أن تكلفة التلف والفقد المسموح بھ فى المخزن الفرعى بالموقع تعتب
ـ تكالیف ھذا  ا ح ل بھ اح / المركز أما ما زاد عن الحد المسموح بھ فھو خسارة یتحم األرب

   ٠والخسائر العام للشركة 
  

  : تحسب األجور عن كل فترة مالیة كما یلى  )٣
   : ١٩٨٠فى عام : ًأوال 

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

  ٠ً جنیھا ١٦٥٠٠٠ =         ١٩٨٠        إذن األجور لعام 
  

   :١٩٨١فى عام : ًثانیا 
  ٠ً جنیھا ٩٠٠٠٠األجور المدفوعة                   

  ٠ًجنیھا  } ١٠٠٠٠    { ١٩٨٠ منھا لحساب عام -      
   ٠ً   جنیھا ١٢٠٠٠االستقطاعات                       +    

   ٠ً     جنیھا ٥٠٠٠المستحق عن الفترة الحالیة          + 
   ٠ً   جنیھا ٩٧٠٠٠ =    ١٩٨١         إذن األجور لعام 

ام  )٤ ة التخزین الع ة تكلف ا سنویا ١٥٠٠٠{ توزع جمل ًجنیھ سب } ً ة ح اوالت الثالث ین المق ب
    ٠لخامات المنصرفة للمقاولة في كل سنة على حده تكلفة كمیة ا

ً جنیھا سنویا ١٥٠٠{ بتكالیف مخزنھا الخاص } ص { كما تحمل المقاولة  ا } ً ًمضافا لھ
   ٠ًأیضا مقابل التلف والعجز المسموح بھ فى كل سنة كما ذكرنا 

سب االستفادة ال } ٦/٢{ توزع تكالیف مركز الصیانة  )٥ ع بین المراكز المستفیدة ح ة م فعلی
  ٠إھمال االستفادة الذاتیة لمركز الصیانة نفسھ 

ل  )٦ الیف النق وزع تك ات  } ٦/٣{ ت ري للخام و مت وزن الكیل سب ال ة ح ات الثالث ین العملی ب
  : المنقولة لكل عملیة كما یلى 

  : ً مثال ١٩٨٠فى عام 
  ً جنیھا ٥٢٥٠+ ً جنیھا أجور ١٥٠٠٠+ ً جنیھا إھالك ٢٠٠٠٠= جملة تكالیف النقل             

  ٠ً جنیھا ٤١٢٥٠= ً جنیھا صیانة ١٠٠٠+ وقود                                      
ام  ى ع ة ف ن  { ١٩٨٠األوزان الكیلومتری شركة أو م ام لل زن الع ن المخ واء م ة س المنقول

  :ھى كما یلى ) جھات أخرى 
  ٠كم /  طن ٢٠٠٠٠=  كیلو متر ٢٠×  طن ١٠٠٠= }   س { العملیة 

   ٠كم /  طن ٢٠٠٠٠=  كیلو متر ١٠×  طن ٢٠٠٠= } ص { لیة العم
   ٠كم /  طن ١٥٠٠٠=    كیلو متر ٥×  طن ٣٠٠٠= } ع  {  العملیة 

    ٠كم /  طن ٥٥٠٠٠= اإلجمالى                                               
  

ة  دة الخدم ة وح ا ٤١٢٥٠= إذن تكلف ن ٥٥٠٠٠÷ ًجنیھ م /  ط ا ٧٥= ك و / ً قرش ن كیل ط
   ٠متري 

سب  )٧ ة ح ات الثالث ین العملی ة ب ات اآلالت الخدمی ن مجموع ة م ل مجموع الیف ك وزع تك ت
الیف  صیانة لتك صر ال الك وعن صر اإلھ م عن اة ض ع مراع ا م ل منھ ة لك تفادة الفعلی االس
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ة  ة الخاص دات الكھربائی ط والمول ى آالت الخل سبة إل ھ بالن ة أن ة ومالحظ شغیل العادی الت
  ٠إن تكالیف تشغیلھا تتضمن إھالكھا ف، بالمقاولة 

ا  )٨ ل بھ ة ال تتحم سارة عام شراء ھى خ رار ال الخسارة المحققة من بیع المولد نتیجة خطأ ق
  ٠المقاولة إنما تدرج فى حساب األرباح والخسائر العام لشركة المقاوالت 

ة  )٩ صروفات الخاص ا الم اء أم ة العط صاریف دراس ن م صھا م ا یخ ة بم ل مقاول ل ك تحم
ا ام بمق سائر الع اح والخ ساب األرب ى ح ة ف سارة عام ى خ شركة فھ ى ال رس عل م ت والت ل

  ٠للشركة 
ى ١٩٨٠صافى خسارة إعادة التشغیل في جزء من المقاولة من الباطن خالل عام  )١٠  والت

ا ٢٠٠٠بلغت  شغیل ٣٠٠٠{ ً جنیھ ادة الت الیف إع ا تك اول ١٠٠٠ –ً جنیھ ا مق ا تحملھ ً جنیھ
  ٠} ص { حساب األرباح والخسائر ولیس على المقاولة ًتعتبر عبئا على } الباطن

  ٠ًالغرامات أیا كان نوعھا ھى خسارة عامة ولیست تكالیف تحمل على أى مقاولة  )١١
ام  )١٢ سائر الع اح والخ ساب األرب ى ح درج ف ات ت ع خام ة من بی الربح أو الخسارة المحقق

  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
 الشدات والسقاالت وغیرھا إھالك   - ح
 تكالیف تشغیل المولدات بالموقع   - 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    
  شغیل آالت صنع البالط  من تكلفة ت-٦/٤/٢   
   من تكلفة تشغیل الخالطات-٦/٤/٣   
  
  

   ١٩٨٠ / ١٢ / ٣١تكلفة األعمال التامة في 
  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  
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 + ٣٠٠٠ – ٣٠٠٠٠ – ٢٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠٠= تكلفة الخامات المستخدمة ": ملحوظة 
   ٠ً جنیھا ٣٤٤٠٠٠ = ٩٠٠٠ – ٢٠٠٠ – ٤٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠ -١٨٠٠٠

  
   :١٩٨٠قاولة عن عام حساب أرباح الم                                              

  }المبالغ بالجنیة المصرى                     {                                                                
  قیمة المستخلص عن العام

  تكلفة أعمال تامة معتمدة ) -(
  األرباح المحققة للمقاولة عن العام

  تخصم االحتیاطیات المحتجزة  ) -( 
 الثلث  - أ

من باقى % ١٠( ا یعادل غیر المسدد من العمیل م  - ب
 ) ً جنیھا ١٢٠٠٠٠األرباح 

  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
  الشدات والسقاالت وغیرھا إھالك  - ح
 تكالیف تشغیل المولدات بالموقع   - 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    
  تشغیل آالت صنع البالط  من تكلفة -٦/٤/٢   
   من تكلفة تشغیل الخالطات-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
  مة معتمدة تكلفة أعمال تا) -(

  األرباح المحققة للمقاولة عن العام 
  تخصم االحتیاطیات اآلتیة من األرباح  ) -( 

  من إجمالى تكالیف المقاولة% ٢احتیاطى فترة الضمان ویعادل 
  ً جنیھا٦٢٠٠٠٠ = ١٩٨٠تكالیف المقاولة فى عام 
  ً جنیھا ٤٣٩٧٥٠ = ١٩٨١تكالیف المقاولة فى عام 
  ً جنیھا ١٠٥٩٧٥٠= ولـــة  إذن إجمالى تكالیف المقا

  %٢ × ١٠٥٩٧٥٠= إذن احتیاطى فترة الضمان 
ترد لألرباح حیث (احتیاطیات محتجزة من العام السابق(+) 
     )المقاولة تمت 

أرباح المقاولة المرحلة إلى حساب األرباح العام للشركة عن = 
١٩٨١  

٧٠٠٠٠٠  
٤٣٩٧٥٠  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

٢٦٠٢٥٠  
  
  
  
  
  

)٢١١٩٥(  
٧٢٠٠٠  

  
٣١١٠٥٥  

  
  :مالحظات ھامة  

الیف  .١ تحقاق : التك ى اساس االس دخل مباشرة عل ة ال ى قائم الفترة ف ة ب د الخاص الیف العق ات تك تم اثب ی

ستقبلى  شاط م ق بن شأة وتتعل ا المن سواء تم سدادھا ام ال مع االخذ فى االعتبار ان التكالیف التى تحملتھ

الیف مست ذه التك ر ھ ال یجب االعتراف بھا كأصول وتعتب ا كأعم تم تبویبھ ا ی ل وغالب ى العمی ًحقات عل

  ٠ تحت التنفیذ
  : وفیما یلى قیود الیومیة 

  بیـــــــــــــــــــــــان  لھ  منھ

Xx  

  

 

xx 

  تكالیف العقود / من حـ 

  الدائنون/ الموردین / النقدیة / الى حـ 

  أو استحقاق المصروف بكامل القیمة/ عند االنفاق 

Xx 

 

 

xx 

  ال تحت التنفیذاعم/ من حـ 

  تكالیف العقد / الى حـ 

  یتم فى نھایة الفترة تحدید التكالیف التى تخص فترات مستقبلیة ویتم اعداد ھذا القید

    

  تكالیف العقود / من حـ 

  اعمال تحت التنفیذ / الى حـ 

  تحت التنفیذ على التكالیف فى اول الفترة التالیة یتم تحمیل االعمال 
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 : ة للعمالء والتحصیالت من العمالء الفواتیر الصادر .٢

  بیـــــــــــــــــــــــان  لھ  منھ

Xx  

  

 

xx 

  العمالء / من حـ 

  اعمال تحت التنفیذ/ الى حـ 

  عند إصدار الفواتیر 

Xx 

 

 

xx 

  الخزینة / الصندوق / النقدیة / من حـ 

  اعمال تحت التنفیذ / الى حـ 

  عند التحصیل
  

 : اإلیرادات  .٣

  : ًایرادات العقود طبقا لنسبة إتمام تنفیذ العقد ویتم احتسابھا كالتالى   یتم اثبات 

                                           إجمالى التكالیف حتى تاریخ القوائم المالیة 

                                                   x١٠٠                      = نسبة االتمام 

  التكالیف التقدیریة الالزمة التمام تنفیذ العقد + التكالیف حتى تاریخ القوائم المالیة       إجمالى                    

  

   نسبة اإلتمام xاالیراد اإلجمالى للعقد =      ایرادات العقد 

  

   االیراد المعترف بھ فى فترات سابقة –ایرادات العقد =   ایرادات الفترة 

  ـــــــــــــــانبیــــــــ  لھ  منھ

Xx  

  

 

xx 

  اعمال تحت التنفیذ / من حـ 

  } ایرادات المقاولة { االیرادات / الى حـ 

  قید اثبات االیراد 

  = االرباح المحققة فعال 

                                     شھادة المھندس 

   نسبة السداد    x                       xأرباح العقد كلة 

     قیمة العقد كلة                                 

  : أو بطریقة أخرى 

                                     تكلفة االجزاء التامة 

   نسبة السداد    x                       xأرباح العقد كلة 

  تكلفة العقد كلة                                    
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  : مثال 
  : فترات مالیة والتالى بیانات كل فترة ٣ جم مصرى وسیتم تنفیذة خالل ٥٠٠.٠٠٠بلغ تم توقیع عقد انشاء بم

  الفترة الثالثة  الفترة الثانیة  الفترة األولى  البیان

  ٣٥.٠٠٠  ٣٢٠.٠٠٠  ٥٠.٠٠٠  التكالیف الخاصة بالفترة 

  ــــــ  ٣٠.٠٠٠  ٤٠٠.٠٠٠  التكالیف التقدیریة التمام العقد فى نھایة الفترة

  ١٠٠.٠٠٠  ٢٠٠.٠٠٠  ٢٠٠.٠٠٠   الصادرة خالل الفترةالفواتیر

  ١٥٠.٠٠٠  ٢٧٥.٠٠٠  ٧٥.٠٠٠  المتحصالت خالل الفترة

  

  : وقد توافرت البیانات التالیة 

   ٠ جم خاصة بأعمال مستقبلیة ١٠.٠٠٠تتضمن تكالیف الفترة الثانیة مبلغ : ًأوال 

ًرة موثوق فیھا فى الفترة األولى ولكن كان ذلك ممكنا لم یكن فى االمكان تقدیر الناتج النھائى للعقد بصو: ًثانیا 

   ٠فى الفترة الثانیة 

  : المطلوب 

  قیود الیومیة إلثبات ما سبق ؟ 

  : الفترة األولى : ًأوال                                          : الحل 

  بیـــــــــــــــــــــــان  لھ  منھ

٥٠.٠٠٠  

  

 

٥٠.٠٠٠ 

  قود تكالیف الع/ من حـ 

  الدائنون/ الموردین / النقدیة / الى حـ 

  اثبات تكالیف العقد عن الفترة األولى

٢٠٠.٠٠٠ 

 

 

٢٠٠.٠٠٠ 

  العمالء/ من حـ 

   اعمال تحت التنفیذ/ الى حـ 

  اثبات قیمة الفواتیر الصادرة خالل الفترة األولى 

٧٥.٠٠٠  

  

  

٧٥.٠٠٠  

   الخزینة / الصندوق / النقدیة / من حـ 

   لعمالءا/ الى حـ 

  اثبات التحصیالت خالل الفترة األولى 

٥٠.٠٠٠  

  

  

٥٠.٠٠٠  

  اعمال تحت التنفیذ  / من حـ 

  ایرادات العقود / الى حـ 

لم یتم استخدام نسبة االتمام لعدم امكانیة تقدیر الناتج { اثبات ایرادات الفترة األولى 

  }حدود التكالیف النھائى للعقد بصورة موثوق بھا وبالتالى اثبات االیرادات فى 
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   : ثانیةالفترة ال: ً ثانیا                                                 

  بیـــــــــــــــــــــــان  لھ  منھ

٣٢٠.٠٠٠  

  

 

٣٢٠.٠٠٠ 

  تكالیف العقود / من حـ 

  الدائنون/ الموردین / النقدیة / الى حـ 

  اثبات تكالیف العقد عن الفترة الثانیة

١٠.٠٠٠ 

 

 

١٠.٠٠٠ 

  اعمال تحت التنفیذ/ من حـ 

  تكالیف العقد  / الى حـ 

  اثبات تكالیف الفترات المستقبلیة 

٢٠٠.٠٠٠ 

 

 

٢٠٠.٠٠٠ 

  العمالء/ من حـ 

  اعمال تحت التنفیذ / الى حـ 

  اثبات قیمة الفواتیر الصادرة خالل الفترة الثانیة  

٢٧٥.٠٠٠  

  

  

٢٧٥.٠٠٠  

  نة  الخزی/ الصندوق / النقدیة / من حـ 

  العمالء / الى حـ 

  اثبات التحصیالت خالل الفترة الثانیة

٤٠٠.٠٠٠  

  

  

٤٠٠.٠٠٠  

  اعمال تحت التنفیذ  / من حـ 

  ایرادات العقود / الى حـ 

  ثانیةاثبات ایرادات الفترة ال

  : حساب نسبة االتمام 
  

   الثانیة                                          إجمالى التكالیف حتى نھایة الفترة

                                                   x١٠٠                      = نسبة االتمام 

  التكالیف التقدیریة الالزمة التمام تنفیذ العقد  + نھایة الفترة الثانیةالتكالیف حتى       إجمالى                    
  
  

                                     }١٠.٠٠٠ – } ٣٢٠.٠٠٠ + ٥٠.٠٠٠  

                                                   x١٠٠                      = نسبة االتمام 

                         }          ٣٠.٠٠٠ + ١٠.٠٠٠{  +  } ١٠.٠٠٠-٣٢٠.٠٠٠+٥٠.٠٠٠ {    

                                          ٣٦٠.٠٠٠x  ١٠٠  

                                                             = نسبة االتمام 

                                            ٤٠.٠٠٠ +  ٣٦٠.٠٠٠    

   جم ٤٥٠.٠٠٠%   = ٩٠ x ٥٠٠.٠٠٠ =  ایرادات العقد
   جم ٤٠٠.٠٠٠  = ٥٠.٠٠٠ – ٤٥٠.٠٠٠=  ایرادات الفترة 
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  :فترة الثالثة ال : ًثالثا

  بیـــــــــــــــــــــــان  لھ  منھ

٤٥.٠٠٠  

  

 

  

١٠.٠٠٠  

٣٥.٠٠٠ 

  لعملیاتتكالیف ا/ من حـ 

  الى مذكورین 

  أعمال تحت التنفیذ/ حـ 

  الدائنون/ الموردین / النقدیة / حـ 

  لثةاثبات تكالیف العقد عن الفترة الثا

١٠٠.٠٠٠ 

 

 

١٠٠.٠٠٠ 

  العمالء/ من حـ 

   تحت التنفیذ اعمال/ الى حـ 

  الثالثةاثبات قیمة الفواتیر الصادرة خالل الفترة 

١٥٠.٠٠٠  

  

  

١٥٠.٠٠٠  

  الخزینة  / الصندوق / النقدیة / من حـ 

  العمالء / الى حـ 

  الثالثةاثبات التحصیالت خالل الفترة 

٥٠.٠٠٠  

  

  

٥٠.٠٠٠  

  اعمال تحت التنفیذ  / من حـ 

  ایرادات العقود / الى حـ 

  لثة الفترة الثااثبات ایرادات

  : حساب نسبة االتمام 
  

   لثة                                         إجمالى التكالیف حتى نھایة الفترة الثا

                                                   x١٠٠                      = نسبة االتمام 

  التكالیف التقدیریة الالزمة التمام تنفیذ العقد  + الثالثةنھایة الفترة حتى التكالیف       إجمالى                    
  
  

 }                                    ٤٥.٠٠٠ + ٣٦٠.٠٠٠ { x ١٠٠  

                                                   x١٠٠  = نسبة االتمام 

    } صفر{  +  } ٤٥.٠٠٠+٣٦٠.٠٠٠          {                         

   جم ٥٠٠.٠٠٠%   = ١٠٠ x ٥٠٠.٠٠٠ =  ایرادات العقد
   جم ٥٠.٠٠٠  = ٤٥٠.٠٠٠ – ٥٠٠.٠٠٠=  ایرادات الفترة 

  
   

  :مراجــع البحــــــــــــــــث
  ٠ ١٩٩٢ – جامعة القاھرة -كلیة التجارة " نظام التكالیف "  محمد توفیق بلبع ٠د   
  ٠ " ب  محسى خیري عبدا لھاد٠د 
  ٠والخاص باالنشاءات  ) ٨( معیار المحاسبة المصرى رقم 
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  : سوف نتناول ھذا الموضوع من خالل دراسة الجوانب التالیة 

 ٠مفھوم خطاب الضمان  .١

 ٠أنواع خطاب الضمان  .٢

  ٠الدورة المستندیة لخطاب الضمان  .٣

 ٠الدورة المستندیة لعملیة انتھاء مدة سریان خطاب الضمان واسترداده  .٤

  ٠المعالجة المحاسبیة لخطاب الضمان  .٥

  : مفھوم خطاب الضمان : ًأوال 

 ویتولى تنفیذ ٠تعتبر خطابات الضمان من الخدمات المصرفیة الھامة التى تقدمھا البنوك التجاریة لعمالئھا 

   ٠ Guarantees Sectionھذه الخدمة قسم خطابات الضمان 

) المستفید ( قدمھ البنك بناء على طلب عمیلة إلى جھة معینة تعھد كتابى ی: " وخطاب الضمان ھو عبارة عن 

بأن یدفع نیابة عن عمیلة بمجرد مطالبة المستفید بقیمة الضمان بالكامل أو بجزء منھ عند المطالبة خالل مدة 

   ٠سریان الضمان ولنفس الغرض الذى أصدر من أجلة 

 Contingent Liability) ًعرضیا ( ً احتمالیا ًویعتبر خطاب الضمان بالنسبة للبنك الذى أصدره إلتزاما

وتتحول إلى إلتزام فعلى فى حالة عدم وفاء العمیل بااللتزامات التى ، تظھر ضمن الحسابات النظامیة للبنك 

 وفى ھذه الحالة یقوم البنك بالسداد نیابة عن العمیل وتسجل ھذه القیمة على ٠صدر خطاب الضمان من أجلھا 

   ٠ح مدینا للبنك بالمبلغ حساب العمیل ویصب

ًوقد یتطلب أیضا ضامنا ، ویتطلب إصدار خطاب الضمان بحث المركز المالى للعمیل مثل أى عملیة ائتمانیة  ً

) تأمین ( ویقوم البنك بحجز نسبة من قیمة خطاب الضمان المصدر وذلك من حساب العمیل كغطاء ، للعمیل 

   ٠ًعا لمركزه المالى ومقدار ثقة البنك فى معامالتھ ًوتختلف نسبة الغطاء من عمیل آلخر طبقا تب

ویتقاضى البنك عمولة مقابل منح خطاب الضمان للعمیل كما یحصل على فائدة على حساب العمیل المدین فى 

   ٠حالة قیام البنك بدفع قیمة خطاب الضمان للمستفید نیابة عن العمیل 

م أصحاب األعمال كالشركات الكبرى والوزارات ویطلب عمالء البنك منھ خطابات ضمان عندما یطالبھ

ًبدفع جزء من قیمة الغطاء مقدما على ، والھیئات الحكومیة عند ارتباطھم معھم بعملیات إنشائیة أو توریدات 

ًوبدال من تجمید أموال نقدیة لدى ھذه الجھات یلجأ العمالء إلى البنك بغرض ، سبیل ضمان جدیة العمل 

ان تضمن التزامھم تجاه ھذه الجھات و التى تقبل خطابات الضمان ألنھا تحل الحصول على خطابات ضم

   ٠محل النقود الواجب إیداعھا كغطاء أو تأمین بسبب تعھد البنك بضمان عمیلة أمامھا 

  : وھناك العدید من الحاالت التى تستخدم فیھا خطابات الضمان من أھما 

 
 خطابات الضمان
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  ٠المناقصات العامة  .١

  ٠المزایدات العامة  .٢

  ٠وضمان سدادھم لكافة التزاماتھم بعد التنفیذ ، ان كفاءة تنفیذ األعمال التى التزم العمالء بھا ضم .٣

  ٠ضمان السترداد البضائع واآلالت والمجوھرات التى یخرجھا أصحابھا بصفة مؤقتة  .٤

وتحل خطابات الضمان محل بوالص الشحن فى سحب البضائع من الجمارك قبل تسلم بوالص الشحن وذلك 

   ٠ إلخ ٠٠٠٠ضمان تقدیم البوالص حال وصولھا ل

  : أنواع خطابات الضمان : ًثانیا 

ویمكن تصنیف خطابات الضمان ، ھناك أنواع متعددة من خطابات الضمان التى تصدرھا البنوك التجاریة 

  : كما یلى 

 : من حیث الغرض الذى تخدمھ خطابات الضمان  .١

  ٠) األولیة ( خطابات الضمان االبتدائیة  

  ٠خطابات الضمان النھائیة  

  ٠خطابات الضمان مقابل دفعات مقدمة  

 : من حیث شكل الغطاء  .٢

  ٠)  أو نسبة مئویة منھ –سواء كان غطاء كامل ( خطابات ضمان بغطاء نقدى  

  ٠خطابات ضمان بغطاء عینى  

  ٠خطابات الضمان المكشوفة  

 : من حیث العمیل الذى یصدر لھ خطاب الضمان  .٣

 ٠) داخلیة ( ن محلیة خطابات ضما  

  ٠خطابات ضمان خارجیة  

  : خطابات الضمان من حیث الغرض الذى تخدمھ : ًأوال 

 ) : األولیة ( خطابات الضمان االبتدائیة  .١

وھى عبارة عن خطابات الضمان التى تقدم إلى الجھات الحكومیة أو الشركات كتأمین مؤقت للدخول 

 المالى وذلك لضمان الجدیة وسالمة المركز، النقود السائلة وتحل محل ، فى العطاءات ) االشتراك ( 

  ٠للمشتركین فى العطاءات 

 :خطابات الضمان النھائیة  .٢

وھى عبارة عن خطابات الضمان التى یقدمھا العمیل إلى الجھات الحكومیة أو الشركات بعد رسو 

ً الواجب علیة القیام بھا طبقا وذلك لضمان التزام العمیل بتنفیذ األعمال، العطاء علیة كتأمین نھائى 

   ٠للشروط المتعاقد علیھا 
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 : خطابات الضمان مقابل دفعات مقدمة  .٣

وھى عبارة عن خطابات الضمان التى تقدمھا الشركات المنفذة إلى أصحاب األعمال كتأمین مقابل 

ى بعض وذلك ف، حصولھم على دفعات مقدمة تحت الحساب من قیمة العملیات التى یتولون تنفیذھا 

   ٠العملیات الكبیرة التى یستغرق تنفیذھا فترات طویلة مثال ذلك عقود المقاوالت 

  : ھذا باإلضافة إلى األنواع األخرى من خطابات الضمان التى تصدرھا البنوك مثل 

  ٠خطابات الضمان المالحیة بغرض تسلیم البضائع لحین ورود مستندات الشحن الخاصة بھا 

 ٠ إلخ ٠٠٠٠یة  خطابات الضمان الجمرك  

  : من حیث شكل الغطاء : ًثالثا 

 :خطابات ضمان بغطاء نقدى  .١

وھى عبارة عن خطابات الضمان التى یصدرھا البنك إلى عمالئھ مقابل سداد قیمة الضمان بالكامل 

ویحتفظ البنك بھذا الغطاء فى حساب خاص ، ًأو خصما من حسابھ الجارى ، ًأو بنسبة مئویة منھ نقدا 

   ٠تیاطى خطابات الضمان یسمى اح

 : خطابات ضمان بغطاء عینى  .٢

األوراق المالیة أو ( وھى خطابات الضمان التى یصدرھا البنك لعمالئھ  مقابل أموال عینیة مثل 

ویحتفظ بھا البنك ، الكمبیاالت أو عقارات تكون قیمتھا التسلیفیة معادلة أو أكبر من قیمة الضمان 

   ٠طوال فترة سریان الضمان 

 : طابات الضمان المكشوفة خ .٣

وتقتصر ھذه الحالة على البنوك ، وھى خطابات الضمان التى یصدرھا البنك لعمالئھ بدون غطاء 

   ٠الكبرى والعمالء ذوى السمعة الجیدة والمركز المالى القوى 

  : من حیث العمیل الذى یصدر لھ خطاب الضمان : ًثالثا 

 ) : الداخلیة ( خطابات الضمان المحلیة  .١

وھى عبارة عن خطابات الضمان التى یصدرھا البنك لصالح عمالئھ داخل الدولة لیقدموھا إلى 

   ٠أصحاب األعمال عن عطاءات محلیة 

 : خطابات الضمان الخارجیة  .٢

وھى خطابات الضمان التى تصدرھا البنوك المحلیة لصالح شركات عالمیة بالخارج تطلب بواسطة 

  العالمیة لتقدیمھا إلى أصحاب األعمال المحلیین عن عطاءات محلیة المراسلین فى نفس دولة الشركة 

  : الدورة المستندیة لخطاب الضمان : ًثالثا 

  :        یمكن تقسیم العملیات التى یقوم بھا قسم خطابات الضمان من وجھة النظر المحاسبیة إلى نوعین ھما 

  ٠عملیة إصدار خطاب الضمان  .١

  ٠عملیة إنھاء خطاب الضمان  .٢
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  :وفیما یلى الدورة المستندیة والمعالجة المحاسبیة لكل نوع من ھذه العملیات 

  : الدورة المستندیة إلصدار خطابات الضمان – ١ / ٣

یستوفى العمیل نموذج طلب إصدار خطاب الضمان من أصل وصورة یتضمن بیانات عن  .١

ضافة إلى تعھد من باإل،  إلخ ٠٠٠، والمدة ، والمستفید ، وقیمتھ ، نوع خطاب الضمان 

وتفویض من العمیل للبنك بدفع أى ، العمیل بتحمل آیة مسئولیة تقع من جراء ھذا الضمان 

 ویحول الموظف المختص الطلب إلى قسم ٠مبلغ فى حدود قیمة خطاب الضمان للمستفید 

ًالحسابات الجاریة إذا كان مقدم الطلب عمیال للبنك للتأكد من صحة توقیعھ وكفایة رصیده 

  ٠ثم یعاد الطلب إلى قسم خطابات الضمان ، كغطاء للضمان 

یحول قسم خطابات الضمان الطلب إلى قسم االستعالمات إلجراء االستعالمات الالزمة عن  .٢

وتحدید قیمة الغطاء ، مركز العمیل وعرض النتائج على إدارة البنك للرفض أو الموافقة 

ثم یحول الطلب فى حالھ الموافقة إلى قسم ، مقابل إصدار خطاب الضمان فى حالھ الموافقة 

  ٠خطابات الضمان 

یحرر إشعار خصم على حساب العمیل طالب خطاب الضمان من أصل وصورة بقیمة  .٣

ثم ترسل ، یرسل األصل إلى العمیل ، وعمولة إصدار خطاب الضمان ) الغطاء ( التأمین 

ًع نقدا یحل إذن تورید النقدیة  وفى حالھ الدف٠الصورة إلى قسم الحسابات الجاریة للتسجیل 

  ٠محل إشعار الخصم 

یحرر قسم خطابات الضمان خطاب الضمان بالبیانات التى حددھا العمیل ووافق علیھا  .٤

 ٠یسلم األصل للعمیل وترسل الصورة إلى الوحدة المحاسبیة ، البنك من أصل وصورة 

خطابات الضمان والترحیل إلى تقوم الوحدة المحاسبیة بالتسجیل فى دفتر الیومیة المساعدة ل .٥

وفى نھایة كل یوم تقوم الوحدة المحاسبیة بإعداد ، دفتر األستاذ المساعد لخطابات الضمان 

كشف یومى بخطابات الضمان الصادرة وبعد المراجعة یرسل إلى قسم الحسابات العامة 

  ٠للتسجیل فى دفتر الیومیة العامة والترحیل  إلى دفتر األستاذ العام 

فإن البنك المحلى یصدر خطاب الضمان عند تسلم تعلیمات البنك ، لنسبة لخطابات الضمان الخارجیة وبا

 وتخصم العمولة ومصروفات البرید على ٠ًطبقا للصیغة التى یطلبھا المراسل ) بالبرید أو التلكس ( المراسل 

مین حیث یعتبر البنك المراسل وال یخصم البنك الغطاء أو التأ، حساب البنك المراسل طالب إصدار الخطاب 

ویمكن أن ، ھو المسئول أمام البنك المحلى عن التأمین ثم تسجل ھذه الخطابات بدفاتر قسم خطابات الضمان 

یخصص لھا مجموعة دفتریة مستقلة مكونة من دفتر الیومیة المساعدة لخطابات الضمان الخارجیة ودفتر 

   ٠أستاذ مساعد خطابات الضمان الخارجیة 
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  : المعالجة المحاسبیة إلصدار خطابات الضمان – ٢ / ٣

   ٠           أنظر مثال رقم واحد أسفل الشرح 

  : الدورة المستندیة لعملیة إنتھاء مدة سریان خطاب الضمان واستردادة – ٣ / ٣

و ًیتسلم قسم خطابات الضمان بالبنك إخطارا من المستفید إما بتجدید صالحیة الضمان لفترة جدیدة أ .١

ًبإنتھاء العمیل من تنفیذ التزاماتھ أو تقصیره ومطالبة البنك بسداد قیمة الضمان جزئیا أو كلیا  ً٠  

فى الحالة التى یطلب فیھا المستفید تجدید صالحیة الضمان لفترة جدیدة یتم التجدید بعد موافقة العمیل  .٢

وموافقة البنك ، تجدیده بموجب خطاب یصدره القسم للمستفید یوضح فیھ بیانات الخطاب المطلوب 

  ٠ویتقاضى البنك عمولة مقابل ذلك،  إلخ ٠٠وتاریخ االنتھاء الجدید لخطاب الضمان ، على التجدید 

وتقوم الوحدة المحاسبیة ، فى حالة وفاء العمیل بالتزاماتھ تجاه المستفید یعاد خطاب الضمان للبنك  .٣

وتستخدم ، یسلم األصل للعمیل ، تین بالقسم بتحریر إذن تسویة لقیمة التأمین من أصل وصور

الصورة األولى كإشعار إضافة من قبل الحسابات الجاریة بإعادة رصید التأمین للحساب الجارى 

وتستخدم الصورة الثانیة للتسجیل فى دفتر الیومیة المساعدة لخطابات الضمان ، الدائن للعمیل 

ن أجل إلغاء القیود النظامیة وإجراء والترحیل إلى دفتر األستاذ المساعد لخطابات الضمان م

  ٠التسویات الالزمة 

ًفى حالة عدم وفاء العمیل بالتزاماتھ تجاة المستفید جزئیا أو كلیا ومطالبة المستفید للبنك بسداد قیمة  .٤ ً

ًالضمان جزئیا أو كلیا  یقوم البنك بإخطار العمیل باألمر للتفاوض مع المستفید من أجل العدول عن ، ً

فإذا لم یتفق العمیل ، أو سداد قیمة الضمان ، أو تمدید مدة الضمان ،  بقیمة الضمان المطالبة

ًوالمستفید یتم دفع قیمة الضمان للمستفید مقابل إعادة خطاب الضمان وتحمیل ھذه القیمة خصما من 

  ٠الحساب الجارى الدائن للعمیل 

مدة سریان خطابات الضمان وبعد تقوم الوحدة المحاسبیة بالقسم بإعداد ملخص انتھاء عرض أو  .٥

 ٠ األستاذ العامالمراجعة یسلم القسم الحسابات العامة للتسجیل بدفتر الیومیة العامة والترحیل إلى دفتر 

 

وبالنسبة لخطابات الضمان الخارجیة عند إلغاء الخطاب وإعادتھ إلى البنك المحلى یتم إبالغ البنك المراسل 

   ٠ مسئولیة المراسل بانتھاء صالحیة الضمان وإخالء

ًیمكن تقدیم شیكات بدال من خطاب الضمان و یجب أن تكون غیر مؤرخة و یمكن استخدامھ  :ملحوظة ھامة 

   ٠  و یمكن صرفھ في خالل ثالث سنواتفي النواحي القضائیة لمدة ستة أشھر من تاریخھ

حروف فإن البنك یأخذ بالكتابة و في حالة اذا كان مبلغ الشیك المكتوب باألرقام مختلف من الكتابة بال

   ٠ بالحروف
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  : المعالجة المحاسبیة لعملیة إنتھاء مدة خطاب الضمان واستردادة – ٣ / ٣

   ) :١( مثال رقم 

قامت احدى شركات المقاوالت بعمل تعاقد مع شركة األمل على بناء مبنى لمشروعھا القادم و كان قیمة 

 ٦لتعاقد تقدیم خطاب ضمان بقیمة العملیة على أن یقدم  جم و كان من شروط ا٣٠٠٠٠٠٠.٠٠المبنى 

 شھور ٦ًخطابات ضمان طبقا للتدرج في المشروع و كان من المفترض أن یتم االنتھاء من المشروع خالل 

 رشدي و كانت –و على ضوء ذلك قامت شركة المقاوالت بإصدار ھذه الخطابات من بنك مصر الدولي 

و في أواخر العملیة قامت شركة المقاوالت باإلخالل % ١٠طابات الضمان و كان غطاء خ% ١عمولة البنك 

بشروط التعاقد المبرم بینھا و بین شركة األمل و على ضوء ذلك قامت شركة األمل بتسییل الخطاب السادس 

  ٠حیث أن شركة المقاوالت قد استلمت خمس خطابات 

   ؟ ً المعالجة المحاسبیة في كال من الشركتین:المطلوب 

  م
 التسجیل فى دفاترالشركة

  )شركة المقاوالت ( المصدرة لخطاب الضمان 
 التسجیل فى دفاترالشركة
  المستفیدة من الخطاب

  بیــان

١  

                 من مذكورین

  غطاء خطابات الضمان مشروع األمل/    حـ٣٠٠.٠٠٠

  إصدار خطابات ضمان. م–تمویلیة .م/      حـ٣٠.٠٠٠

   مصر الدولى –البنك / لى حـ     ا٣٣٠.٠٠٠      

                                  جاري جنیة

  ال قیود 

  اصدار خطاب الضمان 

   جم ٣.٠٠٠.٠٠٠

  غطاء % ١٠

  عمولة% ١

٢  
   جارى جنیة– مصر الدولى –البنك /    من حـ٥٠.٠٠٠

   شركة األمل–غطاء خطابات الضمان /     الى حـ٥٠.٠٠٠
  رد الخطاب األول  ال قیود

٣  
   جارى جنیة– مصر الدولى –البنك /    من حـ٥٠.٠٠٠

   شركة األمل–غطاء خطابات الضمان /     الى حـ٥٠.٠٠٠
  ثانىرد الخطاب ال  ال قیود

٤  
   جارى جنیة– مصر الدولى –البنك /    من حـ٥٠.٠٠٠

   شركة األمل–غطاء خطابات الضمان /     الى حـ٥٠.٠٠٠
  ثالثرد الخطاب ال  ال قیود

٥  
   جارى جنیة– مصر الدولى –البنك /    من حـ٥٠.٠٠٠

   شركة األمل–غطاء خطابات الضمان /     الى حـ٥٠.٠٠٠
  رابعرد الخطاب ال  ال قیود

٦  
   جارى جنیة– مصر الدولى –البنك /    من حـ٥٠.٠٠٠

   شركة األمل–غطاء خطابات الضمان /     الى حـ٥٠.٠٠٠
  خامسرد الخطاب ال  ال قیود

٧  

   مشروع شركة األمل– التعویضات/ ن حـ    م٥٠٠.٠٠٠

                          الى مذكورین

  البنــك/       حـ٤٥٠.٠٠٠

   مشروع – غطاء خطابات الضمان/         حـ٥٠.٠٠٠

                         شركة األمل 

  البنــــــك/ من حـ ٥٠٠.٠٠٠

  مبانى مقاول ال– التعویضــــــــــات/ الى حـ ٥٠٠.٠٠٠     
  الخطاب السادستسییل 

  


