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خصائص نشاط المقاوالت وأثرها على النظام : أوالً 

 المحاسبى 
يتصف نشاط المقاوالت بمجموعة من الخصائص أثرت بشكل  

كبير على تصميم النظام المحاسبى المطبق لهذه الشركات ومن أهم 

 :تلك الخصائص

نة مالية،  التى قد تمتد إلى أكثر من سطول فترة تنفيذ العمليات -١

قد يصل بعضها إلى سنوات طويلة كما هو الحال عند إنشاء 

الكبارى والطرق وغيرها، وقد ترتب على هذا األمر مشكالت 

 : محاسبية أثرت على تصميم النظام المحاسبى المطبق أهمها 

 كيفية تحديد األرباح الناتجة عن األعمال التى لم تنفيذ –أ 

ا بعد للعمالء خالل السنة بالكامل أو التى لم يتم تسليمه

فمن أهم المشاكل المحاسبية التى تواجه العمل . المالية 

المحاسبى فى منشآت المقاوالت تقييم األعمال التامة 

والفصل بينها وبين األعمال غير التامة والتى رفضت 

الجهة المشرفة على المشروع إعتمادها، وكذا األعمال غير 

 ولم تصل بعد إلى مستوى إتمام التامة التى بدأ التنفيذ فيها

 .أو مرحلة تنفيذ معينة

 ما هى التكاليف التى سوف يتم مقابلتها باإليرادات خالل -ب

السنة المالية وما هى التكاليف التى سوف ترحل إلى فترات 

 .محاسبية أخرى وتظهر فى قائمة المركز المالى

 مشكلة التنبؤ باإلحتياجات من المستلزمات السلعية -جـ

 .الخدمية لكل عملية على حدهو
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 تكلفة األعمال التامة غير المعتمدة، وهى األجزاء من العمل -د

التى رفض المهندس إعتمادها، وكيفية أعتراف المحاسب 

 .بتلك األعمال

 األختالف فى نوعية األنشطة التى تقوم بها شركات المقاوالت -٢

ام وما يترتب عليها من مشكالت محاسبية تتعلق بتصميم النظ

المحاسبى ونظام محاسبة التكاليف ومدى المرونة الواجب 

توافرها فى مثل هذه النظم ومدى إمكانية وضع نظام للتكاليف 

المعيارية يستخدم فى رقابة التكاليف وترشيد األداء باإلضافة 

 .إلى مشكلة إعداد التقارير المحاسبية

 إما ألن طبيعة أسناد بعض األعمال إلى مقاولى الباطن -٣

عمال تتطلب خبرات فنية متخصصة ال تتوافر لدى المنشأة األ

أو ال تريد المنشأة االلتزام بها، وقد تجد المنشأة أنه من غير 

االقتصادى أن تتولى تنفيذ جميع أعمال عقد المقاوالت بنفسها، 

فإسناد بعض األعمال لمقاولى الباطن قد يحقق للمنشأة ربحاً 

ة مع مقاولى الباطن وقيمة يمثل الفرق بين القيمة التعاقدي

العمليات المتفق عليها مع العميل، وهو ربح ال يقابله التزام 

من قبل المنشأة وقد ترتب على هذا األمر مشكالت محاسبية 

 .أهمها

 تعدد الحسابات التحليلية للعقد الواحد نظراً لتعدد مقاولى –أ 

 .الباطن

 مقاولى الباطن  كيفية تحديد قيمة األعمال التى قام بتنفيذها-ب

 . خالل الفترة المحاسبية

 كيفية قيام شركات المقاوالت بتنفيذ األعمال التى تأخر -جـ

مقاولى الباطن فى تنفيذها أو التى انسحبوا منها واالضرار 

 . المادية المترتبة على ذلك
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ترتب عليه ضعف السيولة لدى معظم شركات المقاوالت  -٤

احية وإلى استمرار تنفيذ من ننتيجة لضخامة تكاليف التنفيذ 

تلك العمليات إلى سنوات طويلة من ناحية أخرى، األمر الذى 

لجوء هذه الشركات إلى االقتراض والسحب على المكشوف 

 :وقد ترتب على هذا األمر مشكالت محاسبية أهمها 

 ضرورة تصميم مجموعة مستندية ودفترية سليمة تساعد –أ 

المنصرفة بموقع على حصر عناصر التكاليف الفعلية 

العملية وذلك بهدف التعرف على نتيجة األعمال الخاصة 

 . بتنفيذ عقد المقاولة

 كيفية حصر األعمال المنفذة تمهيداً إلعداد مستخلصات -ب

 .عنها لصرف قيمتها من العميل

 تصميم نظام محاسبى يمكن من حصر التدفقات النقدية -جـ

ن هذه التدفقات الواردة للشركة، وذلك بهدف الموائمة بي

والمدفوعات النقدية لعناصر التكاليف ومواجهة السحب 

 .على المكشوف

 ومن ثم تنفيذ العمليات فى مواقع العمل التى يحددها العميل -٥

يتطلب األمر تصميم نظام محاسبى تتوقف طبيعته على بعد 

مكان تنفيذ المقاولة عن المركز الرئيسى وحجم هذه المقاولة 

مر يترتب عليه مشاكل محاسبية تتعلق وال شك أن هذا األ

بإستالم الخامات والمهمات وإلى ضرورة حصر تكلفة العمل 

واآلالت المستخدمة داخل الموقع وطرق شراء وتخزين 

المستلزمات السلعية الالزمة للتنفيذ وفى توزيع عناصر 

التكاليف غير المباشرة على كل عقد مقاولة من العقود المكلف 

 .المقاوالتبتنفيذها شركة 
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 نظراً لطول فترة تنفيذها التى قد مخاطر تنفيذ العمليات -٦

تستغرق فى بعض األحيان سنوات طويلة، وما يترتب عليها 

من أحتمال تعرض شركات المقاوالت إلى عوامل التغيير فى 

أسعار عناصر تكاليف التنفيذ، هذا باإلضافة إلى التأخير فى 

وما يترتب عليه من زيادة تنفيذ المقاولة فى الميعاد المحدد 

فى (تكاليف تنفيذ العملية وتعرض المنشأة إلى غرامات التأخير 

 ).حالة وجود نص فى عقد المقاولة على ذلك

من أجل هذا أفردت معايير المحاسبة المصرية معيار مستقل 

يتناول المحاسبة عن عقود اإلنشاءات فى القوائم المالية للمنشآت التى 

قاوالت وكيفية المعالجة المحاسبية لتكاليف وإيرادات تعمل فى نشاط الم

العقود وأسس االعتراف بالدخل والطرق المتبعة لتحديد اإليراد من 

 . العقود

ونظراً للسمة التى تميز عقود اإلنشاء من حيث اختالف الفترة 

المحاسبية التى يبدأ فيها تنفيذ العقد عن الفترة المحاسبية التى يتم فيها 

عقد، لذا فإن الهدف األساسى فى المحاسبة عن عقود اإلنشاءات إنهاء ال

هو توزيع إيرادات وتكاليف العقد على الفترات المحاسبية التى يؤدى 

 . إلى العمل اإلنشائى خاللها

 : تعريف عقود اإلنشاءات وأنواعها : ثانياً 

 :  تعريف عقود اإلنشاءات -١
تم إبرامه خصيصاً عقد " يعرف المعيار عقد اإلنشاءات بأنه  

إلنشاء أصل أو مجموعة من األصول التى ترتبط ببعضها أو تعتمد 

على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو 

 ".الغرض أو االستخدام النهائى لها

 :وبالتالى قد يبرم عقد اإلنشاءات لألغراض التالية 
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يب أو طريق إنشاء أصل واحد مثل كوبرى أو سد أو خط أناب •

 .أو نفق

إنشاء عدد من األصول مرتبطة ببعضها البعض من ناحية  •

التصميم أو التقنية أو الوظائف أو من ناحية الغرض النهائى 

منها أو استخدامها مثال ذلك عقود إنشاء محطات تكرير 

 .البترول أو إنشاء وحدات المصانع واألجهزة المعقدة

 :  ما يلىويدخل فى نطاق عقود اإلنشاءات أيضاً

عقود الخدمات التى تتعلق مباشرة بإنشاء األصل مثال ذلك  •

عقود األشراف الهندسى على أعمال مقاولى البناء وعقود 

الخدمات الهندسية الفنية المتعلقة بإنشاء األصل وخدمات مدير 

 .المشروع

عقود هدم وإزالة بعض األصول وعقود تنظيف البيئة من أثار  •

 . لعمليات هدم هذه األصو

 :  أنواع عقود اإلنشاءات -٢
تأخذ عقود اإلنشاءات عدة أشكال، وقد قام المعيار بتصنيفها  

إلى نوعين عقود ذات سعر محدد، وعقود بالتكلفة زائد نسبة وقد تأخذ 

بعض العقود مالمح من العقود ذات السعر المحدد والعقود بالتكلفة 

ة مع وضع حد أقصى زائد نسبة، مثال ذلك العقود بالتكلفة زائد نسب

 . للسعر

هو عقد اإلنشاءات الذى يوافق فيه المقاول  : عقد محدد السعر – ٢/١

على سعر محدد للعقد ككل أو على سعر محدد لكل عنصر أو 

لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والذى قد يتضمن فى 

 . بعض مواده الحق فى زيادة األسعار بنسب معينة

 : إيضاح 
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النوع من العقود يقوم المقاول بوضع قيمة محددة طبقاً لهذا  

لتنفيذ كل بند من بنود األعمال التى أتفق فيها مع العميل وتتضمن هذه 

القيمة تكاليف التنفيذ وهامش الربح، وقد يتضمن العقد فى بعض 

األحيان الحق فى زيادة األسعار وبصفة خاصة فى مستلزمات اإلنتاج 

 .المسعرة

هو عقد اإلنشاءات الذى يقوم  : ة زائد نسبةعقد بالتكلف – ٢/٢

بموجبه المقاول بإسترداد التكاليف المسموح بها أو المعرفة 

بالعقد باإلضافة إلى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب 

 . محدد

 : إيضاح 
هناك بعض العقود يتم تكليف المقاولين فيها بتحديد تكاليف  

ل ثم يتم االتفاق على نسبة الربح التى التنفيذ لكل بند من بنود األعما

يحصل عليها سواء كانت فى شكل نسبة مئوية من تكاليف األعمال 

 .المنفذة أو فى شكل مبلغ ثابت محدد ال يرتبط بهذه التكاليف

ويستخدم هذا النوع فى الحاالت التى تكون فيها تكلفة األعمال  

ع من وجهة نظر ولكن يعاب على هذا النو. غير معروفة عند التعاقد

المالك هو استفادة المقاولين من زيادة التكلفة األمر الذى يحتاج إلى 

 . إحكام الرقابة على التكلفة الفعلية لكل األعمال

باإلضافة إلى ما سبق، هناك أنواع أخرى من العقود لم  

 .يتناولها المعيار منها على سبيل المثال

تستخدم هذه  : Target Cost Contract عقود القيمة المستهدفة –أ 

العقود فى حالة التعاقدات الضخمة بموجب هذه العقود يتم االتفاق 

على مبلغ مستهدف للعقد ككل يتم تحديده على أساس الدراسات 

السريعة التى قام بها كل من الطرفين، ويغطى هذا المبلغ التكلفة 
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ذا العقد الفعلية للمقاول مضافاً إليها نسبة ربح وإلى هذا الحد فإن ه

يشابه تماماً عقد التكلفة زائد نسبة، لكن عقد القيمة المستهدفة يعالج 

عيوب عقد التكلفة زائد نسبة من حيث أنه فى حالة زيادة التكلفة 

عن ما تم االتفاق عليها يحاسب المقاول عن المستهدف فقط، أما 

فى حالة تقليل التكلفة عن المبلغ المستهدف يحق للمقاول أن 

 نسبة ربح أكبر مما هو متفق عليه على أن يتم تقسيم يتقاضى

 . الفائض بين الطرفين طبقاً لما تم االتفاق عليه فى العقد

طبقاً لهذه العقود يتم محاسبة المقاول :  عقود ذات سقف سعرى -ب

على الكميات المنفذة على الطبيعة مضروبة فى فئات األسعار 

جمالية عن حد أقصى معين المتفق عليها على أال تزيد القيمة اإل

 .متفق عليه

تستخدم هذه العقود فى مجال التشييد :  عقود قوائم الكميات-جـ

والمبانى، حيث تكون التصميمات كاملة وقت تقديم العطاءات وكل 

األعمال يمكن توصيفها فى قائمة تسمى قائمة الكميات تحدد بها 

 . كميات كل بند على المقايسات المبدئية للرسومات

 العقود التى تتحدد بناء على األساس الزمنى أو المواد المستخدمة -د

وتحدد مستحقات المقاول فى هذا النوع من العقود على أساس 

 . تكلفة المواد أو ساعات العمل المباشرة

 : تجميع وفصل عقود اإلنشاءات: ثالثاً 
يتم عادة تطبيق المعالجة المحاسبية الواردة بهذا المعيار على  •

قد من عقود اإلنشاءات بصفة مستقلة ولكن فى بعض كل ع

الحاالت يقتضى األمر تطبيق أحكام هذا المعيار على مجموعة 

عقود معاً سواء أبرمت هذه العقود مع عميل واحد أو مع عدة 
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عمالء على أنها عقد واحد وذلك من أجل أظهار الوضع 

 . الحقيقى لهذا العقد أو لمجموعة العقود

 

روف والحاالت التى يتم فيها تجميع أو فصل وفيما يلى الظ

 : العقود
عندما يتعلق األمر بإنشاء عدد من األصول فيجب معاملة إنشاء  •

 : كل أصل على أنه عقد مستقل عندما 

يكون هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على ) أ ( 

 .حدة

يكون قد تم االتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأنه ) ب(و

العميل ( كل طرف من أطراف التعاقد كان من حق

أن يقبال أو يرفضا هذا الجزء من العقد المرتبط ) والمقاول

 .بكل أصل على حدة

 . يكون من الممكن تحديد تكلفة إيراد كل أصل على حدة) ج(و

يجب معاملة مجموعة العقود سواء كانت مع عميل واحد أو مع  •

 :عدد من العمالء على أنها عقد واحد عندما

 .يكون قد تم مناقشة مجموعة العقود وكأنها وحدة واحدة) أ ( 

تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية ) ب(و

 . واحدة لها هامش ربح إجمالى

) على التوازى(يتم تنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت ) ج(و

 .  الواحد تلو األخر–أو فى ترتيب زمنى مستمر 

العقد ليشمل إنشاء أصل إضافى بناء على طلب فى حالة تعديل  •

العميل يجب معاملة إنشاء األصل اإلضافى كعقد إنشاء منفصل 

إذا كان هذا األصل يختلف إختالفاً جوهرياً من حيث التصميم 
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أو التكنولوجيا أو الوظيفة عن األصل أو األصول موضوع 

يد العقد األصلى، أو كان قد تم التفاوض على سعر األصل الجد

 .دون النظر إلى سعر العقد األصلى

وتظهر أهمية تجميع وفصل عقود اإلنشاءات فى حالة الخسائر 

التى تتعرض لها شركات المقاوالت عند تنفيذ عقد المقاولة، ففى الحالة 

الثانية وهى تجميع عقود اإلنشاءات إذا كان هناك خسائر فى بعض 

صة بين الخسائر العقود وأرباح فى البعض اآلخر يتم إجراء مقا

واألرباح وذلك نتيجة لمعالجة هذه العقود على أنها عقد واحد أما فى 

الحالة األولى وهى فصل عقود اإلنشاءات يتعين إثبات نتيجة كل عقد 

دون النظر إلى نتيجة تنفيذ العقود ) سواء ربح أو خسارة(على حدة 

 . األخرى

 :القوائم المالية والتقارير المالية :رابعا 
    القوائم المالية تمثل الجزء المحورى للتقارير المالية ، وتمثل   

القوائم المالية الوسائل األساسية لتوصيل المعلومات المحاسبية 

لألطراف الخارجية ، وعلى الرغم من أن القوائم المالية قد تحتوى 

على معلومات من مصادر خارج السجالت المحاسبية ، إال أن النظم 

( ممة بشكل عام على أساس عناصر القوائم المالية المحاسبية مص

ويتم اإلمداد بالمعلومات ) األصول الخصوم ، اإليرادات ، التكاليف 

 :من خالل القوائم المالية األساسية والتى تشمل 

 .قائمة المركز المالى -  أ         

 . بقائمة الدخل -      ب   

 .قائمة التدفقات النقدية  - ج

 .رات فى حقوق الملكية  قائمة التغي-د
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         ومن أهم البيانات التى يجب أن تتضمنها القوائم و التقارير 

المالية فى شركات المقاوالت بيانات عن إيرادات العقد وتكاليف العقد 

 :، والتى يتم عرضها على النحو التالى 

 :  إيرادات العقد -١

 :يجب أن تتضمن إيرادات العقد ما يلي 

 .لية لإليرادات المتفق عليها في العقدالقيمة األص -

. التعديالت على األعمال الواردة في العقد والمطالبات والحوافز        -

وذلك إلى مدى يمكن أن يتحقق إيرادات من هذه األعمـال وأن       

 . تكون هناك أمكانية قياس اإليرادات المتعلقة بها 

ل الذى تم            ويتم قياس إيرادات العقود بالقيمة العادلة للمقاب      

أو سيتم استالمه ، اال أنه فى الحياة العملية قد تتأثر عملية القياس             

بالعديد من عوامل التأكد والتى تعتمـد علـى نتيجـة األحـداث             

المستقبلية ، وغالبا ما تحتاج التقديرات للتعديل على ضوء نتـائج           

لذا فمن الصعب تحديد القيمة     . األحداث وزوال عوامل عدم التأكد      

 .  ئية لعقد المقاولة إال عند االنتهاء من تنفيذ العقد النها

       ومن أمثلة الحاالت التى يمكن أن يزيد فيها إيراد العقـد أو            

 : ينخفض من فترة إلى آخرى 

أن يتفق المقاول مع العميل على أوامر التعـديل أو           -١

المطالبات مما يترتب عليـه زيـادة أو انخفـاض          
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ترة التى يتم فيها االتفاق     اإليرادات فى فترة تلى الف    

 .المبدئى على العقد 

أو قد تزيد قيمة اإليرادات التى تم االتفاق عليها فى           -٢

العقد ذو السعر المحدد نتيجة للزيادة فى التكـاليف         

 .المنصوص عليها فى العقد 

أو قد تنخفض قيمة اإليرادات نتيجة للغرامات التى         -٣

 .نتجت عن تأخير المقاول فى تنفيذ تعاقده 

أو عندما يتضمن العقد ذو السعر المحـدد سـعرا           -٤

ففـى  .محددا لكل وحدة من وحدات المنتج النهائى        

 هذه الحالة تزيد إيرادات العقد بزيادة عدد الوحدات 

الخـاص بعقـود     ) ٨( وقد نص المعيار المحاسبى المصرى رقـم        

اإلنشاءات  على أن تتضـمن إيـرادات العقـود علـى التعـديالت              

 .لحوافز والمطالبات وا

 :   وقد حدد المعيار المقصود من كل منهم كما يلى 

 

 الحوافز المطالبات التعديل
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أمر يصدره العميل إلى    

المقاول يـتم بموجبـه     

 .تعديل نطاق العمل

قد يؤدي إلى زيـادة أو      

 نقص إيراد العقد

مثل تغيير المواصفات   

الفنية أو إجراء تعـديل     

 على مدة سريان العقد

المقـاول  مبلغ يسعى   

لتحصيله من العميـل    

كاسترداد لتكلفـة لـم     

 تتضمنها قيمة العقد

ترجع إلى تأخير العمل    

ألسباب ترجع للعميل   

ــة   ــات نتيج أو خالف

 التعديل

ــالغ إضــافية  مب

ــاول  ــدفع للمق ت

نتيجة لوصـوله   

إلى معـايير أداء    

معينة أو يما يزيد    

 عنها

يثبت التعديل كـإيراد    

 في حالة 

هناك احتمـال    -١

العميــل كبيــر أن 

سوف يعتمد هـذه    

التعديالت وقيمـة   

اإليرادات المتولدة  

 .منها

يمكــن قيــاس  -٢

تثبت المطالبة ضمن   

إيرادات العقـد فـي     

 :حالة 

وصـــــول  -١

المفاوضات مـع   

ــى   ــل إل العمي

مرحلة متقدمـة   

تبين أنـه مـن     

ــل أن  المحتمـ

ــإيرا ــدرج ك ت

 :عندما 

يكون العقـ -١

في مرحلـ

متقدمة ممـ

ــن ــد م يزي

التأكد من أن

األداء 

موضوع هذ
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 :  تكاليف العقد -٢

منشأة في إنجاز عقود المقـاوالت      يمكن تقسيم التكاليف التي تتكبدها ال     

 إلى 

 : تكاليف متعلقة مباشرة بعقد معين ٢/١

 . تكاليف العمالة بالموقع شاملة تكاليف اإلشراف-أ 

         وتتضمن هذه التكلفة أجور العمالة الدائمة والمؤقتة بـالموقع         

العارضة واألجور اإلضافية والحوافز والبدالت وكافة      وأجور العمالة   

 .ا النقدية والعينية المزاي

 : تكاليف المواد المستخدمة في اإلنشاء -ب 

ــرادات  ــة اإلي قيم

 .قياساً دقيقاً

العميــل ســوف 

يقبل سداد هـذه    

 .المطالبات  

البــة قيمــة المط -٢

ــها  ــن قياس يمك

بدرجة موثـوق   

 .فيها

الحافز قـ

وصل إلـى

ــايير المعـ

ــدد أو المح

 زاد عنها 

يمكن قيـاس -٢

قيمــة هــذ

 .الحوافز 
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 . تكلفة المواد المرسلة للموقع من المورد -  

 . تكلفة المواد المرسلة للموقع من المركز الرئيسي -  

 . تكلفة مواد محولة من موقع إلى آخر-  

 ا كانت  تكلفة المواد المرسلة من العميل إلى الموقع إذ-             

 .على ذلك  العقد تنص  نصوص                

  تكلفة المواد المنصرفة لمقاولى الباطن إذا كان هناك-             

 . أتفاق أن تقوم المنشأة  بتزويده بالمواد والمؤن                

 :يتم تصنيف هذه التكلفة إلى 

 ....أسعار المواد تسليم مخازن  

 للسعر مثـل الجمـارك والتخلـيص        مصروفات أخرى مكملة   

 الجمركي 

  نسبة الهالك–والتعتيق  

 .... موقع رقم –العقد / من حـ  ×

 الموردين/ إلى حـ  × 

 مخازن مستلزمات سلعية/ أو إلى حـ  × 

 ...عملية أو عقد رقم / أو إلى حـ  × 
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 :يتم الوصول إلى تكلفة المواد المستخدمة 

 مواد أول المدة بالموقع  ××

 مرسلة من –مرسلة من المورد (إضافات  + ××

 ) محولة من موقع آخر–المركز الرئيسي 

 نصيب العملية من الفقد والتالف المسموح به + ××

××   

مرسلة من الموقع إلـى مواقـع       (االستبعادات   - )××(

 مردودات للمركز – مردودات للمورد –أخرى 

 )الرئيسي

××   

 . العدد واألدوات-جـ

أما ) تحمل على أساس القيمة اإليجارية    (تكلفة المعدات الميكانيكية     -د

إذا كان اقتناءها من أجل مشروع تحمل بالكامل على العقـد مـع             

 .استبعاد القيمة التخريدية

 . إهالك المعدات واآلالت المستخدمة-هـ

 . تكاليف نقل اآلالت والمعدات من وإلى الموقع-و

 .ابتة تكاليف استئجار األصول الث-ز

 . تكاليف التصميمات الهندسية والمعاونة المتصلة بنشاط العقد-ح
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 . تكاليف المستخلصات المقدمة من مقاول الباطن-ط

        يعتبر عقد المقاولة من الباطن تكلفة مباشرة على العملية ويتم          

تحميل هذا العقد بقيمة المنفذ من تلك العقـود دون النظـر للـدفعات              

وإذا تضمنت نصوص العقد المحـرر بـين        . لباطن  المقدمة لمقاول ا  

المنشأة ومقاول الباطن ما يفيد قيام المنشأة بتوريد الخامات فإن تكلفـة            

تلك الخامات تعتبر جزء من تكلفة المقاولة بخالف قيمة العقـد مـن             

 .الباطن 

 : المطالبات من األطراف األخرى -ى

المطالبات والغرامات         يتعين تضمين تكاليف عقد المقاولة بجميع       

أمـا المطالبـات    . الناتجة عن عدم تنفيذ العقد فى المواعيد المحـددة          

الطارئه فتعالج طبقا ألحكام المعيار المحاسـبى الخـاص بـالظروف           

 .الطارئة 

 : التكاليف التى تنفق قبل الحصول على العقد -ك

       هناك بعض التكاليف يتم تكبدها لضمان الحصول على العقـد          

تتعلق مباشرة بعقد محدد ، وتعتبر فى هذه الحالة جزاءا من تكاليف            و

عقد اإلنشاء إذا كان باإلمكان تحديدها بشكل منفصل وقياسها بدرجـة           

يعتمد عليها ويكون من المحتمل بدرجة كبيرة الحصول على التعاقـد           

 . مثل التكاليف اإلدارية العامة 
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يتم توزيعها على  ( تكاليف متعلقة بنشاط العقود بصفة عامة٢/٢

 )عقود  محددة

 . مصروفات التأمين-      أ

 . تكاليف التصميمات الهندسية والتي ال تتعلق بعقد معين-     ب

مثل تكاليف االقتـراض إذا     :  تكاليف اإلنشاء غير المباشرة      -     ج

 توافر شروط 

 .الرسملة         

 :توزع كما يلي 

ف غير المباشرة أو بتوزيع التكاليف      إما باستخدام معدل لتحميل التكالي    

غير المباشرة على أساس قيمة عناصر التكاليف المباشرة في كل عقد            

 .أو بتوزيع التكاليف غير المباشرة على أساس قيمة العقد

 :  تكاليف أخرى يمكن تحميلها على العقد ٢/٣

التي لم يـرد نـص فـي العقـد علـى            . ( التكاليف اإلدارية العامة   -

 )ااسترداده

التي لم يرد نـص فـي العقـد علـى           . ( تكاليف البحوث والتطوير   -

 )استردادها

 تكاليف اإلهالك واآلالت والمعدات المعطلة والتي لم تستخدم فـي           -

 .العقد
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 :  االعتراف بإيرادات العقد ومصروفاته -٣
        هناك شبه إجماع بين المحاسبين على استخدام أساس البيع 

ادات فى أى وحدة اقتصادية على وجه العموم كمقياس لتحقق اإلير

 ). الخاص باإليراد١١راجع المعيار المحاسبى المصرى رقم (

وبالنسبة لشركات المقاوالت فإنها تتميز كما سبق القول  

بمجموعة من الخصائص والمميزات يصعب معها إتباع المبدأ الخاص 

ك ألن هذا يعنى بأن اإليراد ال يتحقق إال بعد إتمام عملية البيع، وذل

االنتظار لحين االنتهاء من تنفيذ األعمال وتسليمها للعمالء وهذا ال 

يمكن تصوره فى ظل مطالب المساهمين بتوزيع جزء من أرباح 

الشركة وحقوق الدولة المتمثلة فى الضرائب، أضف إلى ذلك أن هذا 

 األمر سوف يترتب عليه عدم التناسب بين األعمال المنفذة مع الفترات

المحاسبية، ففى ظل السنوات التى يجرى فيها تنفيذ الجزء األكبر من 

العملية ال يظهر لها أية إيرادات بينما نجد فى السنوات األخيرة التى 

يتم االنتهاء فيها من تنفيذ المقاولة نجد أنها تتضمن جميع اإليرادات 

حتساب لذلك أستقر األمر لدى المحاسبين على ا. المتعلقة بعقد المقاولة

أرباح عن ذلك الجزء من العمل الذى تم تنفيذه حتى نهاية الفترة 

المحاسبية تطبيقاً لقاعدة الربح المتولد وال شك إن هذا األساس يمدنا 

بعالقة سليمة بين الربح المحقق وحجم األعمال المنفذة والجهد 

 .المبذول

د ويؤكد البعض على ما تقدم بأن قاعدة تحقق الربح عند البيع ق 

ال تتناسب مع طبيعة نشاط المقاوالت، وأنه على المحاسب أن يقوم 

بحساب األرباح الخاصة بالعقود الجارى تنفيذها والتى لم تتم حتى 

نهاية الفترة المحاسبية، ولكن يراعى بصفة عامة، أنه يشترط 
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الحتساب أرباح تقديرية عن العقود الجارى تنفيذها أن يبلغ مستوى 

أو أكثر، وذلك ألن بلوغ العقد هذا المستوى % ٥٠ إتمام هذه العقود

يعنى جدية التنفيذ وبدء ظهور مالمح وأبعاد العملية ورغم كل ما 

سبق، فهناك من المحاسبين من يرى ضرورة عدم االعتراف بأى 

يكون فى ) أو على األقل(أرباح محتسبة للعقد، إال عند إكتماله 

 .المراحل األخيرة من تنفيذه

معايير المحاسبة المصرية فى ظل المعيار وقد سارت  

المحاسبى الخاص بعقود اإلنشاءات على نفس المنوال فى تسجيل 

المصروفات واإليرادات واألرباح المتعلقة بعقد اإلنشاء طبقاً لمستوى 

طريقة "تنفيذ األعمال فى نهاية الفترة المحاسبية وهو ما يطلق عليه 

 ". نسبة اإلتمام

معيار عدة شروط يتعين على المنشأة التحقق وهذا وقد تضمن ال 

من وجودها بطريقة موثوق فيها قبل االعتراف بإيرادات العقد 

والتكاليف المتصلة به والتى يتعين إدراجها فى ضوء مستوى اإلتمام 

الذى وصل إليه نشاط العقد فى تاريخ الميزانية وذلك بالنسبة لكل نوع 

 :يلىمن أنواع عقود اإلنشاءات وذلك كما 

ويمكن القول بصفة عامة أن المشروع يعد تقديرات موثوق  

فيها سواء فى حالة العقود ذو السعر المحدد أو فى حالة العقود ذو 

 : التكلفة مضافاً إليها نسبة إذا كان العقد ينص على األتى

 .الذى يتم إنشاؤه) العملية(حقوق األطراف فيما يتعلق باألصل ) أ ( 

 .سيتم تبادلهالمقابل الذى ) ب(

 . طريقة وشروط السداد) جـ(

وحتى يعد المشروع تقديرات موثوق فيها من الضرورى أن  

تكون لدى المنشأة نظام فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير بما 

يمكنها من إعادة النظر فى تقديرات إيرادات ومصروفات العقد وتقوم 
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اة أن إجراء مثل هذه بتعديلها إذا كان ذلك ضرورياً مع مراع

التعديالت ال يعنى بالضرورة أن الناتج النهائى للعقد ال يمكن تقديره 

 .بطريقة موثوق فيها

ويالحظ أنه خالل المراحل األولى للمعاملة يصعب فى الغالب  

تقدير نتائج تنفيذ المعاملة بشكل يعتمد عليه ومع ذلك قد يكون من 

ل على اإليرادات التى تغطى المحتمل أن تتمكن المنشأة من الحصو

تكاليف التنفيذ المتكبدة، ومن ثم فإنه فى هذه الحالة ال يعترف 

عدم (باإليرادات إال فى حدود ما تم إنفاقه ويكون من المتوقع تغطيتها 

االعتراف باإليرادات إال فى حدود تكاليف العقد التى أنفقت والتى 

ى ال يمكن تحديد الناتج وفى األحوال الت) يكون من المتوقع استردادها

النهائى للعقد بطريقة موثوق فيها يتم إثبات كافة تكاليف العقد 

 .كمصروفات فى الفترة التى أنفقت فيها

وذلك قبل تعديل معيار (وقد سارت معايير المحاسبة الدولية  

على أن هناك ) المحاسبة عن عقود اإلنشاءات فى صورته النهائية

 : دة للمعالجة المحاسبية للعقود هما طريقتان يتم إتباعهما عا

 . طريقة العقد التام*  

 . طريقة نسبة اإلتمام*  

 ): العقد الكامل( طريقة العقد التام -١
طبقاً لهذه الطريقة ال يتم االعتراف باألرباح المحتسبة للعقد إال  

عند اكتمال تنفيذه أو إنجاز الجزء األكبر منه، بمعنى أن األعمال 

 تمنع من االستفادة من المبنى أو الموقع موضوع المقاولة الباقية ال

وتتمثل الميزة الرئيسية لهذه الطريقة فى أنها تبنى على نتائج واقعية 

عند إنجاز العقد بدالً من االعتماد على تقديرات قد تتطلب إجراء 

تعديالت الحقة نتيجة لظهور تكاليف لم تكن متوقعة ويؤخذ عليها أن 
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محققة ال تعكس أداء الفترات المحاسبية التى يتم خاللها اإليرادات ال

 .تنفيذ عقد المقاولة

ولم يسر معيار المحاسبة المصرى الخاص بعقود اإلنشاءات  

على طريقة العقد التام فى احتساب اإليرادات المتعلقة بعقود اإلنشاءات 

 فى تحديد اإليرادات التى) نسبة اإلتمام(وإنما أوجب استخدام طريقة 

 . تدرج بالقوائم المالية فى نهاية كل فترة محاسبية

 " : نسبة االنجاز" طريقة نسبة االتمام :خامسا 

 :  تعريف نسبة اإلتمام٥/١
فى ظل هذه الطريقة فإن اإليراد يعتبر قد تحقق ويدرج ضمن  

اإليرادات فى قائمة الدخل عن الفترة التى تم فيها تنفيذ األعمال كما أن 

 تدرج عادة كمصروفات فى قائمة الدخل عن ذات الفترة تكاليف العقد

المحاسبية التى تم خاللها إنجاز هذه األعمال بمعنى أخر يتم إظهار 

اإليرادات والمصروفات واألرباح التى تحققت عن ذلك الجزء 

المستكمل أو المنفذ من العمل حتى نهاية الفترة المالية محل القوائم 

العقد وأية إيرادات متعلقة به إلى السنة المالية وترحل باقى تكلفة 

 . التالية

ويجب األخذ فى االعتبار أنه وفقاً لطريقة نسبة اإلتمام ال ينبغى  -

أن يؤسس أو يتم االعتراف بالدخل الخاص بعقود المقاولة على 

فكل منهما يقوم على .. المتحصالت النقدية أو الفواتير المحلية 

 .  أداء العقدشروط تعاقدية ال تقيس بالضرورة

والمغزى من أستخدام طريقة نسبة اإلتمام فى المحاسبة هو أنه  -

فى ظل أغلب هذه العقود يحصل كل من البائع والمشترى على 

حقوق ملزمة فالمشترى يحصل على حق قانونى بإقتناء الشىء 

المحدد فى العقد، ويحصل البائع على حق المطالبة بمدفوعات 
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يثبت حق الملكية للمشترى، ونتيجة مع التقدم فى العمل، بما 

لذلك، فإن هناك عملية بيع مستمرة تحدث مع التقدم فى العمل 

 .ويجب االعتراف باإليراد على هذا األساس

ومن مميزات هذه الطريقة أنها تعطى معلومات مفيدة عن مدى  -

نشاط العقد ومستوى األداء خالل الفترة إذا أنها تعكس إيرادات 

 خالل الفترة التى تم فيها تنفيذ العمل الذى الفترة المحاسبية

أسفر عنه هذا اإليراد بدالً من تأجيل ذلك إلى نهاية سنة إكتمال 

العقد، بخالف أن هذه الطريقة تقوم بتوزيع العبء الضريبى 

بطريقة تحقق العدالة والمساواة على السنوات الضريبية التى 

 نتيجة المقاولة ال يتم فيها تنفيذ عقد المقاولة وأن كنا نرى أن

تتم إال عند اإلنتهاء منها وأن ربح أو خسارة أى مقاولة تظهر 

 . أثناء فترة التنفيذ ال يعتبر حقيقة) قائمة الدخل(بالقوائم المالية 

قد يقوم المقاول بإنفاق تكاليف تتعلق بنشاط مستقبلى للعقد أى  -

ة، ال تتعلق باألعمال المطلوب تنفيذها خالل المرحلة الحالي

مثال ذلك تكلفة مستلزمات تشطيب المبنى والتى يتم تخزينها 

لتستخدم فى نهاية تنفيذ عقد المقاولة مثل هذه التكاليف تعتبر 

أصول شريطة أن يكون من المحتمل تغطية هذه التكلفة وتعتبر 

تلك التكاليف فى حكم المبالغ المستحقة على العميل وتصنف 

فيذ، مع مراعاة أن أى زيادة غالباً على أنها أعمال تحت التن

اداته يجب إثباتها متوقعة فى إجمالى تكلفة العقد عن إجمالى إير

 فوراً كمصروف

 : األساليب المستخدمة في تطبيق نسبة اإلتمام ٥/٢
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 نسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى ٥/٢/١      

 : تاريخه إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد كله
يد نسبة اإلتمام وفقاً لهذا األسلوب عن طريق تحديد يتم تحد 

نسبة التكاليف المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخ إعداد الحسابات 

إلى إجمالى ) التكاليف الفعلية الخاصة بنسبة المحاسبة(الختامية 

، وتتضمن )التكاليف المعيارية لعقد المقاولة(التكاليف المقدرة للعقد كله 

نفقة كافة التكاليف التى تعكس الخدمات المؤداه حتى تاريخ التكاليف الم

التكاليف (معين فى حين تتضمن التكاليف المقدرة لتنفيذ العملية 

كافة التكاليف التى تعكس الخدمات ألمؤداه والتى سيتم ) المعيارية

 .تأديتها

التكاليف التقديرية (وعلى الرغم إن التكاليف المقدرة للعقد ككل  

 سوف تتألف من نفس عناصر تكاليف العقد التقديرية اإلجمالية )لإلتمام

األصلية، وسوف تقوم على األسعار المتوقع أن تكون سارية عند تكبد 

إال أن المعيار ال يقدم ارشادات محددة لتقدير هذا النوع .. التكاليف 

من التكاليف، إال أنه من الممكن الخروج بمجموعة من القواعد 

لية من معايير المحاسبة الدولية األخرى على النحو اإلرشادية العم

 : التالى

القاعدة األولى تقضى بضرورة إتباع إجراءات منهجية منظمة  -

وثابتة، هذه اإلجراءات يجب أن ترتبط بنظام محاسبة التكاليف، 

ويجب أن تكون قادرة على توفير مقارنة بين التكاليف الفعلية 

تقرير تكاليف العقد اإلجمالية والتقديرية، باإلضافة لذلك فإن 

 .التقديرية يجب أن يتعرف على عناصر التكلفة الهامة

أما القاعدة الثانية الهامة فهى أن تقدر التكاليف الالزمة إلنجاز  -

المشروع ينبغى أن تشمل نفس عناصر التكلفة المتضمنة فى 
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التكاليف التراكمية ويضاف إلى ذلك أن التكاليف التقديرية 

 تعكس أى زيادات متوقعة فى األسعار هذه ينبغى أن

االرتفاعات المتوقعة فى األسعار ينبغى أال تكون مخصصات 

عامة أو شاملة لكل تكاليف العقد بل مخصصات محددة 

وخاصة بكل نوع للتكلفة، ويجب أن تؤخذ الزيادات المتوقعة 

 مثل األجور والمواد الخام –فى كل واحد من عناصر التكلفة 

 . تبار كل على حدة فى االع–

يجب إجراء مراجعة دورية لتقديرات التكاليف .. وأخيراً 

الالزمة لإلنجاز لتعكس المعلومات الجديدة، ويجب فحص تقديرات 

التكاليف للوقوف على تقلبات األسعار، كما يجب أن تراجع أيضاً 

للوقوف على المشكالت المستقبلية المحتملة مثل اضطرابات العمال أو 

 . الموادتأخير 
 )نهاية السنة الحالية( التكاليف الفعلية للعقد حتى تاريخه              

      ---------------------------------- =اإلتمامنسبة
 أحدث تقدير إلجمالى (التكاليف المقدرة للعقد ككل   

 ) التكاليف              
 

 الدخل وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التى تدرج ضمن قائمة 

الخاصة بنسبة المحاسبة عن طريق ضرب نسبة اإلتمام فى قيمة عقد 

وذلك وفقاً ) اإليرادات الكلية للعقد المتفق فيه مع العميل(المقاولة 

 : للمعادلة التالية

 نسبة اإلتمام × قيمة عقد المقاولة = إيرادات الفترة  

فى كل ويستلزم هذا األسلوب تحديد مستوى إتمام تنفيذ األعمال  

فترة محاسبية والتى بموجبها يتم تسجيل اإليراد والمصروفات 

واألرباح المتعلقة بعقد اإلنشاء، كما يتطلب أن يكون لدى المنشأة نظام 
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فعال للميزانيات التقديرية وإصدار التقارير بما يمكنها من تحديد 

 . التكاليف المقدرة للعقد كله

على ما تم تحمله من وعند تحديد مستوى اإلتمام باالعتماد  

 : تكاليف حتى تاريخه يراعى اآلتى

أن تكاليف العقد هذه يجب أال تتضمن سوى التكاليف التى  -١

تعكس العمل المؤدى فقط مفاد ذلك أن هناك بعض التكاليف 

 : والمبالغ يتعين استبعادها من أمثلتها

 التكاليف المتعلقة بأنشطة أو أعمال مستقبلية مثل التشوينات –أ 

موجودة فى موقع العملية أو التى خصصت للعملية ولكن ال

لم تركب أو تستخدم بعد إال إذا كانت هذه التشوينات قد 

صنعت خصيصاً أو تم شراؤها لهذا العقد وأعتمدت من 

العميل، وعندما يتم إنفاق تكاليف ال تتعلق باألعمال 

المطلوب تنفيذها خالل المرحلة الحالية مثل تكلفة 

طيب المبنى والتى يتم تخزينها لتستخدم فى مستلزمات تش

نهاية تنفيذ عقد المقاولة فتصنف غالباً على أنها أعمال 

تحت التنفيذ وال تدرج ضمن تكاليف العقد إال فى نهاية 

 . تنفيذ العملية

 . الدفعات الدورية والدفعة المقدمة المستلمة من العميل-ب

يف أعمال أضافية فى حالة تضمين التكاليف الفعلية لقيمة تكال -٢

تم تنفيذها خالل الفترة المالية بخالف األعمال المدرجة 

نسبة (بالمقايسة، ففى هذه الحالة يتم تحديد نسبة اإلتمام 

بإضافة تكلفة األعمال اإلضافية إلى قيمة التكاليف ) اإلنجاز

المقدرة للعقد ككل وذلك حتى تعكس هذه النسبة مستوى األداء 

 . خالل الفترة المالية
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        ويرى البعض أنه عندما تزداد إجمالي التكاليف المقدرة 

فيتم المحاسبة عن هذا التغيير فى التقدير بتسجيل أثره المجمع 

فى فترة حدوثه، وذلك عن طريق تعديل نسبة اإلتمام إلى 

التقدير الجديد للتكاليف الكلية ثم طرح مقدار اإليرادات ومجمل 

ترة السابقة من اإليرادات ومجمل الربح المعترف بها فى الف

الربح المحسوبة على أساس نسبة اإلتمام الجديدة حتى تاريخه 

ويعنى ذلك أن التغيير فى التقدير تتم المحاسبة عنه فى فترة 

حدوثه بما يجعل الميزانية فى نهاية فترة التغير والمعالجة 

ن هذا المحاسبية فى الفترات التالية لفترة التغير تبدو كما لو كا

 . التقدير المعدل هو التقدير األصلي المستخدم منذ البداية

يتم إدراج تكاليف وإيرادات العملية ضمن قائمة الدخل بمجرد  -٣

االنتهاء من تنفيذ بعض األجزاء التامة سواء قلت أو زادت عن 

من إجمالى القيمة التعاقدية بعكس ما تسير عليه العديد % ٥٠

 إحتساب ربح لألعمال المعتمدة من شركات المقاوالت من عدم

أو أكثر من قيمة العقد كما سبق اإلشارة % ٥٠إال إذا بلغت 

من قبل، وبالتالى ال توجد تكاليف تتعلق بأعمال ما زالت تحت 

التنفيذ تدرج بجانب األصول بالميزانية ألننا أخذنا فى االعتبار 

القوائم جميع التكاليف الفعلية التى تم إنفاقها حتى تاريخ إعداد 

المالية فى الحسبان ونحن بصدد تحديد مستوى إتمام تنفيذ 

 .األعمال

تتحدد إيرادات عقد المقاولة التى تدرج ضمن قائمة الدخل وفقاً  -٤

لنسبة اإلتمام وذلك بصرف النظر عما قد تكون الشركة قد 

أصدرته من مستخلصات فعلية حيث تعالج تلك المستخلصات 

ى العمالء وليس بإعتبارها إيرادات بإعتبارها مبالغ مستحقة عل

 . مستحقة للشركة
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يجب على المنشأة وهى بصدد تحديد أرباح العقود أن تأخذ فى  -٥

من األرباح المحققة كمخصص لألعمال  االعتبار احتجاز نسبة

الجارى تنفيذها لمقابلة الخسائر المحتملة  للجزء الباقى من 

ة عند تكوين العملية وتأخذ بعض المنشآت بالطريقة التالي

 : المخصص المشار إليه كما يلى

% ٥٠العمليات التى تصل نسبة اإلتمام بها إلى أقل من  •

فيتم تكوين مخصص بالفرق بين إيرادات وتكاليف 

 .المقاولة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية

فيتم تكوين % ٥٠العمليات التى تزيد نسبة إتمامها عن  •

مام العقد مضروباً فى مخصص وفقاً للنسبة المتبقية إلت

إجمالي ربح المقاولة حتى تاريخ أعداد القوائم المالية 

 : وذلك وفقاً للخطوات التالية

  مصروفات العقد –إيرادات العقد = ربح المقاولة 

النسبة المتبقية إلتمام × ربح المقاولة = قيمة المخصص 

 العقد 

 :  ما تم إنجازه فعالً من أعمال٥/٢/٢ 

ر للمنشأة القدرة على إعداد نظام فعال للميزانيات قد ال يتواف 

التقديرية يمكنها من تحديد أو تقدير التكاليف الالزمة الستكمال العقد 

لذلك تضمن المعيار أسلوب آخر لقياس نسبة اإلتمام وهو ما يطلق .. 

طريقة شهادات (عليه أسلوب ما تم إنجازه فعالً من أعمال 

 ).المهندسين

ألسلوب يتم حصر ما تم إنجازه من الخدمة عن وطبقاً لهذا ا 

طريق اإلدارة الفنية المختصة وذلك خالل فترات دورية أثناء التنفيذ 

وذلك بهدف حصر ما تم إنجازه من بنود األعمال فى نهاية الفترة 
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المحاسبية وتسعيرها وفقاً لفئات األسعار المتفق عليها فى العقد، ويتم 

المهندس (يق مهندس العميل حصر األعمال المنفذة عن طر

 . مع مهندس المقاول) االستشاري

ويعد هذا األسلوب من أفضل األساليب فى تحديد نسبة اإلتمام،  

شهادة (وذلك نظراً العتماده على شهادات معتمدة من العميل 

محدد بها كمية األعمال المنفذة حتى تاريخ إعداد القوائم ) المهندس

 وهو بذلك يعتبر دليل إثبات – بدقة كافية المالية وقيمة تلك األعمال

التى تعكس ) األعمال(قوى يمكن من خالله الوصول إلى اإليرادات 

أداء الفترات المحاسبية التى يتم خاللها تنفيذ العقد بعكس األسلوب 

 . األول

 :ويتم تحديد نسبة اإلتمام وفقاً لهذا األسلوب بالمعادلة اآلتية 
 ت حتى نهاية الفترة المحاسبية  قيمة المستخلصا        

 )المهندسين شهادات  بمجموع قيم(               
   --------------------------------- = نسبةاإلتمام

 إجمالى القيمة التعاقدية     
 

وتتحدد إيرادات عقد المقاولة التى تدرج ضمن قائمة الدخل  

م فى قيمة الخاصة بنسبة المحاسبة عن طريق ضرب نسبة اإلتما

اإليرادات الكلية للعقد المتفق فيه مع العميل وذلك وفقاً لنفس المعادلة 

 . الواردة باألسلوب األول

وعند تحديد مستوى اإلتمام باالعتماد على أسلوب ما تم إنجازه  

 :فعال من أعمال يجب مراعاة اآلتى

إضافة قيمة األعمال اإلضافية إن وحدت إلى إجمالى القيمة  -١

نظراً لتضمين ) اإليرادات الكلية لعقد المقاولة(ية للعقد التعاقد
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المستخلصات بقيمة األعمال اإلضافية التى تم تنفيذها ولم 

 . تدرج بمقايسة األعمال

األعمال الجارى تنفيذها ولم يصدر بها مستخلصات أو  -٢

شهادات من مهندس العميل تعتبر أعمال تحت التنفيذ مهما 

/ درج فى جانب األصول ضمن حـ بلغت نسبة المنفذ منها وت

 .أعمال تحت التنفيذ وتقوم بسعر التكلفة

يجب على الوحدة وهى بصدد تحديد أرباح العقود أن تأخذ فى  -٣

االعتبار احتجاز نسبة األرباح المحققة كمخصص لألعمال 

الجارى تنفيذها لمقابلة الخسائر المحتملة للجزء الباقى من 

 . ولالعملية كما تم فى األسلوب األ

 

 :  حصر األعمال المنفذة٥/٢/٣
قد ال تتمكن المنشأة من تحديد نسبة اإلتمام وفقاً ألسلوب نسبة  

التكلفة التى تم إنفاقها على العمل المنجز حتى تاريخه إلى التكاليف 

المقدرة للعقد كله نتيجة لعدم وجود نظام فعال لديها إلعداد الميزانيات 

أو تحديد .. تكاليف الالزمة إلتمام العقد التقديرية يمكنها من تقدير ال

تلك النسبة وفقاً ألسلوب ما تم إنجازه فعالً من أعمال نتيجة لعدم 

اعتماد األعمال المنجزة من العميل خالل الفترة التى تعد عنها القوائم 

المالية، وفى نفس الوقت هناك التزام على المنشأة يتمثل فى قياس 

رة المالية بغرض تحديد نتيجة النشاط لذلك األعمال المنجزة خالل الفت

أوجد المعيار أسلوب ثالث لقياس نسبة اإلتمام يمكن للجهة أن تتبعه 

لتحديد إيراد المقاولة الذى يدرح بالقوائم المالية فى نهاية كل فترة 

 ". حصر األعمال المنفذة"محاسبية وهو أسلوب 
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 األعمال وطبقاً لهذا األسلوب تقوم شركة المقاوالت بحصر 

المنفذة على الطبيعة عن طريق اإلدارات الفنية المتخصصة لديها 

وتقييمها طبقاً لفئات األسعار المتفق عليها مع العميل وإدراج تلك 

مع مراعاة أن هذه األعمال (األعمال كإيرادات ضمن قائمة الدخل، 

وهو ما يسمى فى ) غير معتمدة من العميل بعكس األسلوب الثانى

 . غير معتمد من العميل) مستخلص أعمال داخلى(قاوالت مجال الم

 

 :  إثبات الخسائر المتوقعة:سادسا 
إذا أشارت التقديرات الحالية إإلجمالى تكاليف وإيرادات عقد  

المقاولة إلى وجود خسارة بمعنى زيادة التكاليف اإلجمالية المتوقعة 

متوقعة عن إجمالى اإليرادات المتوقعة فيجب إثبات الخسارة ال

 . كمصروف فوراً

ويجب أن يؤخذ فى االعتبار أنه إذا كان هناك عقد مقاولة  

مرتفع القيمة بحيث يتوقع أن يأخذ الجزء األكبر من طاقة المنشأة 

لفترة طويلة فإن التكاليف غير المباشرة التى تنفق خالل الفترة والتى 

 فى تعتبر فى بعض األحيان متعلقة مباشرة بالعقد يجب أن تؤخذ

 . الحسبان عند إثبات الخسارة المتوقعة

 : هذا وتحدد قيمة هذه الخسائر بغض النظر عن 

 . إذا كان قد بدء العمل فى تنفيذ العقد أم ال) أ ( 

 . درجة اإلتمام أو المرحلة التى وصل إليها تنفيذ العقد) ب(

قيمة األرباح المتوقع تحقيقها من عقود أخرى ولم تعالج كعقد ) جـ(

راجع البند الخاص (إنشاءات واحد والتى ليس لها عالقة بالعقد 

 ). بتجميع وفصل عقود اإلنشاءات
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ويرى البعض أن هناك نوعان من الخسائر التى يمكن التعرض  

 : لها فى ظل العقود طويلة األجل هما

 

 : ترة الحالية من عقود مربحة خسارة فى الف٦/١
وتحدث هذه الحالة أثناء التنفيذ عندما تحدث زيادة جوهرية فى  

إجمالى التكاليف المقدرة للعقد، ولكن هذه الزيادة ال تلتهم كل أرباح 

العقد وفى ظل طريقة نسبة اإلتمام فقط، فإن زيادة التكاليف المقدرة 

ى مجمل الربح المعترف به تتطلب تعديل فى الفترة الحالية للزيادة ف

عن هذا العقد فى الفترات السابقة، ويسجل هذا العقد كخسارة فى 

 . الفترة الحالية ألنه يمثل تغير فى تقدير محاسبى

 :  خسارة عن عقود غير مربحة٦/٢
حيث أن تقديرات التكاليف فى نهاية الفترة الحالية قد تشير إلى  

لعقد وفى ظل كل من طريقة أن هناك خسارة سوف تحدث عند إتمام ا

نسبة اإلتمام وطريقة العقد الكامل، فإنه يجب االعتراف بإجمالى 

الخسائر المقدرة للعقد فى الفترة الحالية، حيث تتمشى هذه المعالجة 

لخسائر العقود غير المربحة مع السياسة المحاسبية الخاصة بترقب 

حالى والمستقبلى الخسائر المنظورة لتجنب المغاالة فى حساب الدخل ال

 ). الحيطة والحذر(

 : واألمثلة التالية توضح كيفية إثبات الخسائر المتوقعة 

 :  التغيير فى التقديرات:سابعا 
تطبق طريقة نسبة اإلتمام على أساس تجميعى فى كل فترة  

محاسبية وذلك بالنسبة للتقديرات الجارية لكل من إيرادات العقد 

 فى التقدير سواء لإليرادات أو التكلفة وكذلك وتكلفته، لذلك فإن التغيير

أثار التغيير فى تقدير الناتج النهائى للعقد يجب معالجته على أنه تغيير 
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) ٥(فى تقدير محاسبى طبقاً ألحكام معيار المحاسبة المصرى رقم 

صافى ربح أو خسارة الفترة واألخطاء الجوهرية وتغيير (الخاص بـ 

ى إذا فرض أن الشركة قد قدرت أن تكلفة بمعن) السياسات المحاسبية

 مليون جنيه وفى السنة الثانية للتنفيذ ١٠إتمام العقد المقاولة يبلغ 

 مليون جنيه نتيجة ١٢أتضح لها زيادة تكاليف إتمام العقد إلى مبلغ 

لظروف طارئة ففى هذه الحالة يتم معالجة التغيير فى التقديرات 

لتقدير المحاسبى يؤثر فى قائمة الدخل المتعلقة فى التكلفة كتغيير فى ا

عن الفترة الجارية التى حدث فيها التغيير وفى الفترات التالية دون أن 

راجع هذا األمر فى األمثلة (يمتد هذا التغيير إلى الفترات السابقة 

 ). السابقة الواردة ضمن إثبات الخسائر المتوقعة

 :  اإلفصاح عن العقود:ثامنا 
 اإلنشاءات العديد من المعامالت التى تتعلق يترتب على عقود 

باألصول واإللتزامات التى تثبت بقائمة المركز المالى، فالعميل له 

الحق فى حجز بعض المبالغ من المستخلصات المنصرفة للمقاول 

لحين التأكد من سالمة تنفيذ ) على سبيل المثال لضمان األعمال(

كما قد . حين إصالح العيوبالشروط الواردة فى عقد التنفيذ أو إلى 

يقوم العميل بصرف دفعات مقدمة وذلك قبل تنفيذ األعمال المتعلقة بها 

أما المقاول . على أن تستقطع من المستخلصات المنصرفة للمقاول

فعادة ما يقدم مستخلصات دورية وهى المبالغ المطلوبة عن ما تم من 

هذا الشأن يجب على وفى . أعمال سواء دفعها العميل أو لم يدفعها بعد

 : المنشأة عرض األمور التالية بالقوائم المالية

إجمالى المبالغ المستحقة على العمالء عن أعمال العقد كأصل ) أ ( 

 . ضمن األصول
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إجمالى المبالغ المستحقة للعمالء عن أعمال العقد كإلتزام ضمن ) ب(

 .اإللتزامات

 : وفيما يلى توضيح لكل أمر من األمور السابقة 

تتمثل إجمالى المبالغ المستحقة على العمالء عن أعمال العقد فى * 

 : صافى

 . التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها األرباح المحققة -

مخصوماً منها مجموع الخسائر المحققة وإجمالى المستخلصات  -

الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذ والتى تكون فيها 

ناقصاً الخسائر (فاً إليها الربح المحقق التكاليف المنفقة مضا

 .تزيد عن قيمة المستخلصات) المحققة

 : أما المبالغ المستحقة للعمالء عن أعمال العقد فتتمثل فى صافى* 

 . التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها األرباح المحققة -

مخصوماً منها مجموع الخسائر المحققة وإجمالى المستخلصات  -

لك لكافة العقود تحت التنفيذ والتى تزيد فيها الصادرة وذ

المستخلصات الصادرة عن التكاليف المنفقة مضافاً إليها 

 ). ناقصاً الخسائر المحققة(األرباح المحققة 
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 : ويمكن تحديد المبالغ المستحقة للعمالء أو على العمالء كما يلى

 التكاليف التى تم إنفاقها   ××  

     + 

 األرباح المحققة   ××  

   ـــ  ××

 : مخصوماً منه     

 مجموع الخسائر المحققة   ××  

 إجمالى المستخلصات الصادرة   ××  

 ـــ  ××

 ـــ

إجمالى المستحق على العميل أو إجمالى     ××

 المبالغ 

 للعمالء                             المستحقة 

 ماليةتأثير طريقة نسبة اإلتمام على القوائم ال

 البند أو النسبة
في ظل وضع يفترض ) النسبة المئوية لإلنجاز(طريقة نسبة اإلتمام 

 أن الناتج من العقد ال يمكن تقديره بشكل موثوق

الفواتير المسجلة ولكن لم يتم تحصيلها نقداً سوف تسجل كحسابات           - الميزانية

 .مدينة

تـم  مصروفات المشروع المتراكمة زائد الدخل المتـراكم الـذي           -

التقرير عنه ناقصاً الفواتير المتراكمة سوف يسجل كأصل متداول         

 .إذا كان موجباً وكخصوم إذا كان سالباً

عند اكتمال المشروع فإن األعمال تحت التنفيذ والفواتير المقدمـة           -

تصفى إلى الصفر، أما الفواتير غير المحصلة فتعتبـر حسـابات           
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 .مدينة

 .شروع كما تحدث فعالًيتم تسجيل تكاليف الم - قائمة الدخل

يتم االعتراف باإليراد نسبياً بمقارنة التكاليف التي تحـدث خـالل            -

 .الفترة ونسبتها إلى تكاليف المشروع الكلية المقدرة

تعبر المكاسب التي يتم التقرير عنها عن تقديرات التدفقات النقدية           -

 .من التشغيل المستقبلية

 . مقدرةتسجل الخسائر المقدرة في المجموع كخسائر -

تعامل النقدية المحصلة من العمالء كتدفقات نقدية من التشغيل عند           -قائمة التدفقات النقدية

 .تحصيلها

 .تقيد النقدية المنصرفة كتدفق نقدي خارج من التشغيل عند دفعها -

يكون حجم التدفق النقدي كما هو ألن االختيـارات بـين الطـرق              -

 .لنقدية قبل الضرائبالمحاسبية ليس لها تأثير على التدفقات ا

حجم األصول 

 المتداولة

 
 

تكـاليف  (إذا كانت األعمال تحت التنفيذ المتراكمـة        : يكون أعلى  -

يزيد عن الفـواتير    ) المشروع المتراكمة ودخل المشروع المتراكم    

 .المتراكمة

إذا كانت الفواتير المتراكمة مسـاوية او تتجـاوز         : يكون هو نفسه   -

 .األعمال تحت التنفيذ

فقط عندما تتجاوز المقبوضات من اإليرادات المبالغ       :  أقل  يكون   -

 .المؤجلة كالتزامات

 
تكون أعلى، عندما يتم االعتراف بالمكاسب في التقارير قبل أو يكون            - صافي الثروة

 .المشروع قد اكتمل



 

 - ٣٧ -

 .يكون أعلى، ألن المكاسب يتم التقرير عنها أثناء حياة المشروع - هامش الربح

 .يكون أعلى، ألن المبيعات يتم التقرير عنها أثناء حياة المشروع - صولمعدل دوران األ

الديون إلى حقوق 

 الملكية

يكون أقــل، ألن المكاسب وااللتزامات تكون منخفضـة وصـافي           -

 .الثروة أعلى

العائد على حقوق 

 الملكية

يكون أعلى، ألن المكاسب يكون بنسبة أعلـى مـن زيـادة حقـوق               -

 .الملكية

هو نفسه، ألن االختيار بين الطرق المحاسبية ليس له تـأثير علـى              - ديالتدفق النق

 .التدفق النقدي
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 لنشاط  الضريبيةالمعاملة

 المقاوالت
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 :  الضريبية لقطاع المقاوالتعاملةالم: ثانيا 

وقد أخذ المشرع الضريبى المصرى بطريقة نسبة االكتمـال حيـث           
من القانون على أن يتحدد صافى الربح الضريبى        ) ٢١(قضت المادة   

ع ما ترتبط به من عقود طويلة األجل على أسـاس           للمنشأة عن جمي  
 .نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خالل الفترة الضريبية 

وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أسـاس التكـاليف        
الفعلية لألعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة          

 .إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد 
ربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمة العقد والتكاليف اإلجمالية ويتحدد ال

 .المقدرة لهذا العقد 

 :ويتحدد الربح المقدر للعقد خالل كل فترة ضريبية على أساس 

النسبة المئوية لما تم تنفيذه خالل الفترة × الربح المقدر للعقد 
 الضريبية

لتى أنتهـى  وتتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية ا        
فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصـوما منهـا التكـاليف            

 .الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح 



 

 

 حالة عملية

 ٢٠٠٥بدأت أحدى المنشآت العقارية فى تنفيذ أحد العقـود خـالل عـام            
 ألـف ج ، وقـدرت       ٣٠٠وقد بلغت قيمة العقـد       . ٢٠٠٧وأنتهت منه فى عام     

وفيمايلى البيانات المتعلقة بهذا العقد خالل      .  ألف ج    ٢٥٠ة تكاليفه بمبلغ    المنشأ
 :فترة تنفيذه

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

التكلفة الفعلية فى سـنوات      - أ
 سابقة

- ١٦٧٤٠٠ ٤٥٠٠٠

 ١٢٢٤٠٠٩٢٦٠٠ ٤٥٠٠٠ التكلفة الفعلية خالل السنة - ب
 -٢٠٥٠٠٠١٠٢٦٠٠ التكلفة المقدرة إلكمال العقد - جـ

 .تحديد صافى الربح الضريبى خالل فترات تنفيذ العقد : والمطلوب 

 لحـــــــــــــــــلا

 :ـ  تحديد نسبة إكتمال العقد أ

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

١٦٧٤٠٠ ٤٥٠٠٠ - التكلفة الفعلية فى سنوات سابقة

 ١٢٢٤٠٠٩٢٦٠٠ ٤٥٠٠٠ التكلفة الفعلية خالل السنة

١٦٧٤٠٠٢٦٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠ )١(  ٣١/١٢الفعلية حتى التكلفة 

 -٢٠٥٠٠٠١٠٢٦٠٠ التكلفة المقدرة إلكمال العقد

٢٥٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠٢٦٠٠٠٠ )٢( إجمالى التكلفة المقدرة للعقد 

 %١٠٠ %٦٢ %١٨ )٢ ÷ ١(نسبة إكتمال العقد 

 

 



 

 

 :ب ـ  تحديد الربح المقدر للعقد 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

٣٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠٣٠٠٠٠٠ )اإليراد اإلجمالى(لعقد قيمة ا

إجمالى التكلفـة المقـدرة     )  -(

 للعقــد
٢٥٠٠٠٠٢٧٠٠٠٠٢٦٠٠٠٠

 ٤٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ إجمالى الربح المقدر للعقد

 :جـ  ـ  الربح المقدر للعقد خالل كل فترة ضريبية 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

٥٠٠٠٠٣٠٠٠٠٤٠٠٠٠ )١(إجمالى الربح المقدر للعقد 

 %١٠٠ %٦٢ %١٨ )٢( نسبة إكتمال العقد

 ٣١/١٢الربح المقدر للعقد حتى     

]٢×١[ 
٤٠٠٠٠ ١٨٦٠٠ ٩٠٠٠ 

الربح المكتسب فى السنوات    ) -(

 السابقة
- ١٨٦٠٠ ٩٠٠٠ 

 ٢١٤٠٠ ٩٦٠٠ ٩٠٠٠ الربح المقدر عن الفترة

 

 

 

 

 

 



 

 

ف به فى قائمة الـدخل      ويمكننا إظهار مبلغ اإليراد والتكلفة والربح المعتر      
 :فى السنوات الثالث للعقد على النحو التالى 

 بيـــــــــان

حتى 

تاريخه 

)٣١/١٢(

معترف به 

فى سنوات 

 سابقة

معترف به 

فى العام 

 الحالى

     :٢٠٠٥عام 

 ٥٤٠٠٠ - ٥٤٠٠٠ %)١٨ × ٣٠٠٠٠٠(اإليراد 

 × ٢٥٠٠٠٠(التكـــاليف )  -(

١٨(% 
٤٥٠٠٠ - ٤٥٠٠٠ 

 ٩٠٠٠ - ٩٠٠٠ الربـــــــح

     :٢٠٠٦عام 

 ١٣٢٠٠٠ ١٨٦٠٠٠٥٤٠٠٠ %)٦٢ × ٣٠٠٠٠٠(اإليراد 

 × ٢٧٠٠٠٠(التكـــاليف )  -(

٦٢(% 
١٢٢٤٠٠ ١٦٧٤٠٠٤٥٠٠٠ 

 ٩٦٠٠ ٩٠٠٠ ١٨٦٠٠ الربـــــــح

     :٢٠٠٧عام 

 ١١٤٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠١٨٦٠٠٠ %)١٠٠ × ٣٠٠٠٠٠(اإليراد 

 × ٢٦٠٠٠٠(التكـــاليف )  -(

١٠٠(% 
٩٢٦٠٠ ٢٦٠٠٠٠١٦٧٤٠٠ 

 ٢١٤٠٠ ١٨٦٠٠ ٤٠٠٠٠ الربـــــــح

ويالحظ من المثال السابق أن العمليات المتعلقة بعقد اإلنشاءات قد ترتـب            
عليها ربح إجمالى للمنشأة المنفذة ، وبالتالى تم اإلعتراف بهذا الربح فـى كـل               

ولكـن إذا أظهـرت     . فترة بما يتناسب مع حجم العمل الذى تم إنجازه خاللهـا            
 التكلفة أنه يتوقع تحقيق خسائر عن عمليات عقود معينة ، فيجب تحديد             تقديرات



 

 

الخسارة المتوقعة واالعتراف بها فى نفس السنة التى أظهرت التقديرات فيها أن            
 .هناك خسارة 

من القانون بخصم الخسارة    ) ٢١(وقد سمحت الفقرة الخامسة من المادة       
اللها تنفيذ العقد وذلك من أربـاح       التى تتحقق فى الفترة الضريبية التى أنتهى خ       

ترحيل الخسائر  ( الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خاللها          
. وبما ال يجاوز أرباح العقد خالل تلـك الفتـرة   )  Loss Carry Backللخلف 

وفى هذه الحالة يتم إعادة حساب الضريبة على هذا األساس ويسترد الممول ما             
 .يادة منها سدده بالز

وقد قضت الفقرة السادسة من المادة سـالفة الـذكر بأنـه إذا تجـاوزت        
الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها فى الفقرة السـابقة ، يـتم               

( نوات  ـــس س ــــل باقى الخسائر إلى السنوات التالية ولمدة خم       ــترحي
 .)Loss Carry Forwardائر لألمام ــترحيل الخس

  حالة عملية

 ، وقد حصلت    ٢٠٠٥بدأت أحدى المنشآت العقارية نشاطها فى أول يناير         
خالل هذه السنة على عقد إلنشاء مبنى متعدد الطوابق النتظارات السيارات بلغت            

 ألف ج ،    ٥٠٠وقد قدرت المنشأة أن إنشاء المبنى يتكلف        .  ألف ج    ٦٠٠قيمته  
وفيمايلى البيانات األخـرى الخاصـة      .ويستغرق بناؤه فترة مدتها ثالث سنوات       

 :بالعقد خالل فترة التشييد 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

٥٠٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠ - التكلفة الفعلية فى سنوات سابقة
٤١٠٠٠٠١٣٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠ التكلفة الفعلية خالل السنة
 -٤١٠٠٠٠١٢٠٠٠٠ التكلفة المقدرة إلتمام العقد

 

 الحـــــــــــــــــل

 تحديد صافى الربح الضريبى خالل فترات تنفيذ العقـد علـى النحـو              يتم
 :التالى



 

 

 : ـ  تحديد نسبة إكتمال العقد أ

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

٥٠٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠ - التكلفة الفعلية فى سنوات سابقة

٤١٠٠٠٠١٣٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠ التكلفة الفعلية خالل السنة

٥٠٠٠٠٠٦٣٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠ )١(  ٣١/١٢التكلفة الفعلية حتى 

 -٤١٠٠٠٠١٢٠٠٠٠ التكلفة المقدرة إلتمام العقد

٥٠٠٠٠٠٦٢٠٠٠٠٦٣٠٠٠٠ )٢( إجمالى التكلفة المقدرة للعقد 

 %١٠٠ %٤٠ %١٨ )٢ ÷ ١(نسبة إكتمال العقد 

 :ب ـ  تحديد الربح المقدر للعقد 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

٦٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠ )اإليراد اإلجمالى(قيمة العقد 

إجمالى التكلفـة المقـدرة     )  -(

 للعقــد
٥٠٠٠٠٠٦٢٠٠٠٠٦٣٠٠٠٠

المقدر ) الخسارة(إجمالى الربح 

 للعقد
٣٠٠٠٠()٢٠٠٠٠(١٠٠٠٠٠(

 

 

 

 

 

 



 

 

 :المقدر للعقد خالل كل فترة ضريبية ) الخسارة(جـ  ـ  الربح 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بيـــــــــان

مقـدر  ال) الخسارة(إجمالى الربح   

 للعقد
٣٠٠٠٠()٢٠٠٠٠(١٠٠٠٠٠(

 %١٠٠ %١٠٠ %١٨ )١(نسبة إكتمال العقد 

)٣٠٠٠٠()٢٠٠٠٠( ١٤٠٠٠ ٣١/١٢الربح المقدر للعقد حتى 

ما اكتسـب فـى السـنوات       ) -(

 السابقة
- ٢٠٠٠٠( ١٤٠٠٠(

)١٠٠٠٠()٣٤٠٠٠( ١٤٠٠٠ عن الفترة) الخسارة(الربح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
د                          )١( ة من العق اح متوقع اك أرب ا آانت هن د طالم ال العق ا إذا   . يتم حساب الربح المكتب على أساس نسبة إآتم أم

ى أساس               الى الخسارة     % ١٠٠آانت هناك خسارة متوقعة فتحسب الخسارة المحققة حتى تاريخه عل  من إجم
 .وبعبارة أخرى يجب اإلعتراف بالخسائر المقدرة فى الفترة التى حدثت فيها. المقدرة



 

 

د والتكلفة والربح المعترف به فى قائمة الـدخل فـى           ويمكننا إظهار مبلغ اإليرا   
 :السنوات الثالث للعقد على النحو التالى 

 بيـــــــــان
حتى تاريخه 

)٣١/١٢( 

معترف به 

فى سنوات 

 سابقة

معترف به 

فى العام 

 الحالى

     :٢٠٠٥عام 

 ١٠٤٠٠٠ - ١٠٤٠٠٠ %)١٨ × ٦٠٠٠٠٠(اإليراد 

ــاليف )  -(  × ٥٠٠٠٠٠(التك

١٨(% 
٩٠٠٠٠ - ٩٠٠٠٠ 

 ١٤٠٠٠ - ١٤٠٠٠ الربـــــــح

     :٢٠٠٦عام 

 ٣٧٢٠٠٠ ١٠٤٠٠٠ ٤٤٠٠٠٠ %)٤٠ ×٦٠٠٠٠٠(اإليراد 

ــاليف )  -(  × ٦٢٠٠٠٠(التك

٤٠(% 
٤١٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠)٢(٥٠٠٠٠٠ 

 )٣٤٠٠٠( ١٤٠٠٠ )٢٠٠٠٠( الربـــــــح

 

 

  :٢٠٠٧عام 

   

 ١٢٠٠٠٠ ٤٤٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠%)١٠٠ × ٦٠٠٠٠٠(اإليراد 

ــاليف ) -(  × ٦٣٠٠٠٠( التك

١٠٠(% 
١٣٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ٦٣٠٠٠٠ 

 )١٠٠٠٠( )٢٠٠٠٠( )٣٠٠٠٠( الربـــــــح

                                                 
 .مقربة إلى أقرب مائة ألف جنيه )١(



 

 

 

 

 :د  ـ  تسوية الخسارة التى تحققت فى نهاية تنفيذ العقد 

 جنيـــــه 
 )٣٠٠٠٠(           =     العقــــــــدخسائر 

  ١٤٠٠٠              =     ٢٠٠٥اح عام ــ أرب )-(
 )١٢٠٠٠(                  قية ترحل لألمامخسائر متب 

 بحيث  ٢٠٠٥وفى هذه الحالة يتم إعادة حساب الضريبة على أرباح عام           
 .ج ١٤٠٠٠يسترد الممول الضريبة المدفوعة بالزيادة عن مبلغ 

وجدير بالذكر أنه إذا كان المشرع الضريبى المصرى قد أخذ بطريقة نسبة     
بح الضريبى للعقود طويلة األجل ، فأنه يثـور         اإلكتمال كأساس لتحديد صافى الر    

التساؤل هنا حول مدى إمكانية تطبيق هذه الطريقة فى الحاالت التى تكون فيهـا              
هـل يـتم تأجيـل      : تقديرات تكلفة العقد غير ممكنة أوال يمكن االعتماد عليهـا           

المحاسبة الضريبية عن صافى الربح حتى يتم اكتمال العقد ؟ وإذا كان ذلك غير              
 ممكنا فما هى الطريقة الواجب تطبيقها فى هذه الحالة ؟

مـن القـانون    ) ٢١(ان هذا األمر يتطلب فى رأينا ضرورة تعديل المادة          
بحيث توضح الطريقة الواجب تطبيقها فى الحاالت التى يتعذر فيها تطبيق طريقة            

 .نسبة االكتمال 

 

 

 

 
 


