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  لتقدیرالشكر وا           

بعــد الشـــكر هللا عــز وجـــل، أتقـــدم بجزیــل الشـــكر الــى أســـرة جامعـــة الشــرق االوســـط  عامـــة   

ممثلـــة بإدارتهـــا وكافـــة اعضـــاء هیئـــة التـــدریس الكـــرام، للجهـــود الخیـــرة والممیـــزة المبذولـــة فـــي اثـــراء 

  . طالبها بالعلم والمعرفة

ـــد جمـــال كمـــا أتقـــدم بجزیـــل الشـــكر والعرفـــان الـــى مشـــرف   مـــه جعـــارات لتكر الي الـــدكتور خال

مشــكورًا بإالشــراف علــى هــذه الرســالة، ولســعة صــدره، فكــان لمالحظاتــه الســدیدة أعظــم األثــر فــي 

اعـــدادها بشـــكلها ومضـــمونها الحـــالي، جـــزاه اهللا كـــل خیـــر،  ویســـعدني أن أتوجـــه بخـــالص الشـــكر 

لـذین تفضـلوا ااالستاذ الـدكتور محمـد مطـر والـدكتورة عفـاف ابـو زر، و واالمتنان لألساتذة األفاضل 

بقبــــول مناقشــــة هــــذه الرســـــالة، متشــــرفًا بمناقشــــتهم وراجیــــًا المـــــولى ان یــــوفقني للعمــــل بتوجیهـــــاتهم 

ونصــحهم، وارشــادهم، وخبــراتهم الواســعة لمــا بــذلوه مــن جهــد تــدعیمًا للجهــد المتواضــع الــذي قدمتــه 

  . هذه الرسالة
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  ردنیةأل دى موثوقیة اإلیراد الذي تعترف به شركات المقاوالت ام

  IFRSوفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة 
  "دراسة میدانیة"

  
  اعداد الطالب

  بسام خلیل بقیلة 
  اشراف

  جعاراتالالدكتور خالد جمال 
  ملخص 

 الباحث في دراسته موثوقیة االیراد التي تعترف به شـركات المقـاوالت فـي االردن لقد ناقش
جــًا ه، حیــث اجــرى الباحــث دراســة اختباریــة منتIFRSاســتنادًا الــى معــاییر التقــاریر المالیــة الدولیــة 

االســلوب النــوعي الوصــفي مــن واقــع المقــابالت التــي اجراهــا مــع عینــة الدراســة اضــافة الــى دراســة 
  .مالیة للشركات التي مثلت العینةللقوائم المستفیضة 
وتوصـــل الباحـــث الـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج كـــان ابرزهـــا أهمیـــة تطبیـــق نصـــوص معـــاییر   

فــي التــدلیل علــى موثوقیــة االیــراد الــذي یــتم االعتــراف بــه، ووجــود  IFRSالتقــاریر المالیــة الدولیــة 
یقلــل مـن موثوقیــة االیـراد الــذي یــتم ، ممــا هــذا المعـاییرمجموعـة مــن المعوقـات التــي تعتــري تطبیـق 

اســس لــم تتضــمنها المعــاییر كاالســاس لقــوائم المالیــة، اضــافة الــى تطبیــق االعتــراف بــه فعــًال فــي ا
وبناء على النتائج، فقد اوصى الباحـث بمجموعـة مـن .  النقدي والتكلفة المضافة لالعتراف باالیراد

 IFRSمعـاییر التقـاریر المالیـة الدولیـة  التوصیات كان ابرزها التأكید على وجوب تطبیق نصـوص
خاصـــة قیـــاس االیـــراد وفـــق نســـبة االنجـــاز، كمـــا  ذات العالقـــة بعقـــود االنشـــاء ومحاســـبة المقـــاوالت

، كـــذلك لمــا لـــذلك مــن زیـــادة فـــي موثوقیــة االیـــراد IFRSتضــمنته معـــاییر التقــاریر المالیـــة الدولیـــة 
   .التوقف عن تطبیق االسس التي ال تتضمنها المعاییر

  
  
 االیراد،االعتراف، ، الموثوقیة،   IFRS معاییر التقاریر المالیة الدولیة: الكلمات المفتاحیة  

  لمقاوالتاركات ش
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Abstract  
 
The researcher investigates reliability of revenue that 

recognized by construction companies according to International 
Financial Reporting Standards (IFRS), the researcher  adopted 
qualitative description method through interviews with study 
sample, also, comprehensive studying to financial statements 
issued by companies that represented the sample of the study. 

Researcher conducted many results, the most important of it: 
the importance of applying IFRS to achieve reliability, but there are 
many obstacles challenged this application, that resulted at the 
end from reliability of revenue recognized by these companies, in 
addition, study revealed that some companies applied basics 
related to revenue recognition  not included in IFRS. 

Recommendations by the researcher  assure the importance 
of reliability of recognized revenue in construction companies the 
most important one is necessity of applying IFRS especially 
measuring revenue according to percentage of completion as it 
included in IFRS, which leads to enhance reliability of revenue,  
and avoid applying basics not included IFRS. 
 
Key words: International Financial Reporting Standards (IFRS), reliability , recognition, revenue, 

construction companies      
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  الفصل األول

  لدراسةعامه لمقدمة 

  

   تمھید 1:1 

وذلـك لمسـاهمتها فـي  ،فـي النشـاط االقتصـادي بـارزاً  المقـاوالت دوراً  صـناعةتلعب   

ومـن االمثلـة   مجموعهـا البنیـة التحتیـة للمجتمـع،نشاءات الرئیسیة والتي تشكل في إلتنفیذ مشاریع ا

قامـة الجسـورو رصـف الطـرق، و تشـیید المبـاني،  : علـى مشـاریع اإلنشـاءات تلـك نشـاء المــدارس  ،إ وإ

بمــا   حیــث یســاهم  ،اد الدولــةویمثــل قطــاع المقــاوالت جــزءًا هامــًا فــي اقتصــ   .الــخ.. والمستشــفیات

دائـرة ( 2012 باالسـعار الجاریـة  لعـام (GDP) حجـم النـاتج المحلـي االجمـاليمـن  4,4%  نسـبته

فـي تشـغیل العمالـة وتحریـك ویساهم ایضًا  .  (2)حسب الملحق رقم  )2012 ،االحصاءات العامه

ـــــ،   االخـــــرى االقتصـــــادیةالقطاعـــــات  ـــــع قطـــــاع المقـــــاوالت بمالمـــــح یختل ـــــاقي ویتمت ف بهـــــا عـــــن ب

كثیــرًا مــن حیــث المواصــفات  تتنــوع  كمــا ان العقــود ،رؤوس امــوال كبیــرةلــ یحتــاجفهــو  ،القطاعــات

  . ومدد العقود

 ،كطـول الفتــرات الزمنیــة للمقــاوالت  ،فیهــا مخــاطر عالیــة جـودبو صــناعة المقــاوالت تتمیـز و 

عنــد التعاقــد لالیــرادات  یردالتقــواســتخدام  ،ومــا یــرتبط بــذلك مــن مشــاكل تتعلــق بــاالعتراف بــاالیراد

خــالل تنفیــذ كافــة االنشــطة المتعلقــة  ةوالدقــطلــب المزیــد مــن الحــرص االمــر الــذي یت ،والمصــروفات

وخاصــــة عنــــد اعــــداد المناقصــــة التــــي تعتبــــر نقطــــة البدایــــة فــــي أنشــــطة شــــركات  ،بهــــذه الصــــناعة

  . المقاوالت
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لهـا تتعـرض  ر التـيطمخاومن ثم تخفیض ال ،ویتوقف النجاح في إعداد المناقصة السلیمة

كافـة العوامـل أخـذ  علـى ،ةالمناقصـوثیقـة  اعند تقـدیر تكـالیف العقـد الـذي تتضـمنهشركة المقاوالت 

  .من خالل دراسة السوق والمنافسین وغیر ذلك ،المتعلقة باالیرادات والمصروفات بعین االعتبار

بــاالیراد، یفیـة االعتــراف عــن المقــاوالت وك ةعنــى بالمحاسـبمعـاییر محاســبیة تُ نشــأت  ودولیـاً   

خــرى التــي ســیتم النظــر الیهــا فــي معــرض الحــدیث عــن تلــك المعــاییر، وغیــر ذلــك مــن المشــاكل األ

النظریـة المحاسـبیة فـي سـبیل الوصـول الـى موثوقیـة  ضـمنتهاكذلك ظهرت كثیر من االفكـار التـي ت

  . والمصروفات خاصة عن االیرادات القوائم المالیة لهذه الشركات تتضمنها االرقام التي

  وأسئلتها ةمشكلة الدراس2:1 

 في شـركات المقـاوالت، وتـرتبط خاصـة بعقـودنظم المحاسبة تي تتضمنها المشاكل التتعدد   

بمسـألة تحدیـد أو قیـاس  هالمحیطـ  uncertaintyسبب حالة عدم التأكـد باإلنشاءات طویلة األجل 

یراداتـــهمصـــروفات  ال قـــد لعـــدة ســـنوات،  أحیانـــًا والتـــي تمتـــد إذ نظـــرًا لطـــول فتـــرة العقـــد   ،العقـــد وإ

ذلــك علـــى وقــد یــنعكس  تتطــابق فــي قیمــة النفقــات الفعلیـــة للعقــد مــع القیمــة المقــدرة لهـــذه النفقــات،

 بســبب الفجــوة الزمنیــة  قــد ال تتطــابق اإلیــرادات الفعلیــة للعقــد مــع اإلیــرادات المقــدرة،االیــرادات، إذ 

ویترتـب علـى ذلـك  ،الصـعوبة بمكـانبـؤ مـن نل التقـدیر والتممـا یجعـ ،التي ینتج عنها كثـرة التغیـرات

تنفیــذ عنــد االنتهــاء مــن اال  ةبدقــة وموثوقیــ)  الــربح أو الخســارة(نتیجــة أعمــال العقــد عــدم موثوقیــة 

  )18ص:  2013مطر، إنعام، (. وتسلیمه للعمیل بصورة نهائیة العقد

        Internationalلیـة ولمعالجة هذه المشاكل فقد عمد مجلس معاییر المحاسبة الدو   

   (IASB)  Accounting Standard Boardبالمحاسـبة فـي  ىیعنـ الـى اصـدار معیـار خـاص

او البنـــاء  اإلنشـــاءســـمى عقـــود بم IAS 11 المحاســـبي الـــدولي ، وهـــو المعیـــارشـــركات المقـــاوالت

Construction Contracts.   
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التـي  اإلیـرادات مـا مـدى موثوقیـة ": ة مشـكلة الدراسـة بالسـؤال التـاليویمكن بالتـالي صـیاغ  

  ."IFRSوفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة األردنیةالت تعترف بها شركات المقاو 

  :التاليالرئیسي سؤال لبافي ضوء ما تقدم، تتمثل عناصر مشكلة الدراسة  

الـى     IAS 18 و  IAS    11وبـاالخص تطبیـق معـاییر التقـاریر المالیـة الدولیـةیـؤدي هل *

عـدم ي یـؤدي الـى ذال األمر األردنیةفي شركات المقاوالت الذي یتم االعتراف به  اإلیرادموثوقیة 

   ؟بعضها ببعض تداخل الفترات المالیة

  :وفي ضوء سؤال الدراسة الرئیسي، یمكن صیاغة اسئلة الدراسة الفرعیة على النحو التالي

علــى  األحیــاناعتمادهــا فـي كثیــر مــن یر فـي شــركات المقــاوالت و داســتخدام التقــ یــؤدي هـل -1

   ؟التي یتم االعتراف بها اإلیراداتمن موثوقیة الى التقلیل التكالیف المعیاریة 

هل یمكن تحدید نسبة االنجاز بدقة استنادًا الى االسـس المتعـارف علیهـا بـذلك، والتـي یـتم  -2

  ؟دعلى اساسها االعتراف باالیرا

تتحمــل الشــركة  ةعملیــة مســتجدصــعوبات مشــاكل و ود فــي وجــیریــة یتــؤدي األوامــر التغهــل -3

   ؟ایتم االعتراف بهالتي  اإلیراداتبها تكالیف اضافیة تؤدي الى التقلیل من موثوقیة ببس

  ةدراسف الاهدأ 3:1 

  :راسة الى تحقیق ما یليالدهذه تهدف 

اوالت فــي شــركات المقــ  IFRSالتقــاریر المالیــة الدولیــة التعــرف علــى واقــع تطبیــق معــاییر  -1

  . األردنیة

 التقـــاریرالتعریــف بالممارســـات المحاســـبیة المســـتخدمة فـــي قطــاع المقـــاوالت وفقـــا لمعـــاییر  -2

  . IFRS الدولیة المالیة



- 5  - 
 

 

فـي إزالـة    Revenue بـاإلیرادالمتعلـق   IAS  18بیـان اهمیـة معیـار المحاسـبة الـدولي  -3

  . في شركات المقاوالت الذي یتم االعتراف به  اإلیرادبموثوقیة المتعلق الخالف 

  ةهمیة الدراسأ4:1 

تنبع أهمیة الدراسة من اهمیة الموضوع التي ستتطرق إلیه، حیـث یعتبـر قطـاع اإلنشـاءات   

،  )3(، حسـب الملحـق رقـم شـركات المقـاوالتممـثًال بفـي األردن الهامـة من القطاعات االقتصادیة 

ي، وتحــاول هــذه الدراســة المســاهمة فــي كمــا یلعــب دورًا مهمــًا فــي تحریــك عجلــة النشــاط االقتصــاد

تطـویر األنظمـة المحاسـبیة فـي شـركات المقـاوالت فـي األردن بمـا یتناسـب ومعـاییر التقـاریر المالیــة 

، كمـــا تســـاهم فـــي إضـــفاء الثقـــة والمصـــداقیة لـــدى مســـتخدمي القـــوائم المالیـــة لهـــذه IFRSالدولیـــة 

   .الشركات والمعدة إستنادًا الى  هذه المعاییر 

  ةحدود الدراس5:1 

ـــــى شـــــركات المقـــــاوالت فـــــي    ـــــة مقـــــاولي  األردناقتصـــــرت الدراســـــة عل ـــــًا لتصـــــنیف نقاب وفق

 . 2013وقد تم اختیار فترة التصنیف لشركات المقاوالت لعام  درجة اولى،  األردنیةاإلنشاءات 

 جرائیةاال التعریف بالمصطلحات6:1 

اوض علیـه تحدیـًدا لبنـاء أصـل او عقـد یـتم التفـ:  Construction contractالنشـاء عقـد ا 1-

مجموعة أصـول ذات عالقـات متداخلـة أو اعتمـاد متبـادل مـع بعضـها الـبعض فـي مجـال التصـمیم 

  .  )IASB    ،2013( الستخدام النهائي لهاأو التقنیة المستخدمة او ا

انشــاء یوافـق فیــه المقـاول علــى عقـد :    Fixed-plus contract العقـد ذو الســعر الثابــت2- 

عر ثابــت للعقــد، أو علــى ســعر ثابــت للوحــدة الناتجــه، والــذي یكــون فــي بعــض الحــاالت خاضــعًا ســ

  .(IASB ,2013) لشروط تصاعد التكالیف
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إنشـــاء یــتم بموجبـــه تعـــویض عقــد :  Cost-plus contract ةالعقــد ذو التكلفـــة المضـــاف 3-

ســـبة مئویــــة مـــن هــــذه المتعاقـــد عـــن التكــــالیف المســـموح بهــــا او التكـــالیف المحــــددة إضـــافة  الــــى ن

  ).IASB  ،2013( التكالیف أو رسم ثابت

وهــو العقــد التــي یــتم تنفیـــذه  :Short –term contractعقــد انشــاءات قصــیرة األجــل   4-

  )  2013 ،زویلفو  مطر(التي یتم فیها التعاقد المحاسبیة وتسلیمه للعمیل خالل نفس الفترة 

العقـد التـي یـتم تنفیـذه علـى  ووهـ   Long – term contract: األجـلعقد انشـاءات طویلـة  5-

  .) 2013، زویلف و مطر (  مدار عدة فترات محاسبیة

تعلیمـات مـن قبـل العمیـل بامكانیـة تغییـر نطـاق العمـل الـذي سـیتم أداءه :  Variation التغیر6- 

  ). IASB   ،2013( بموجب العقد 

میـل او أي طـرف آخـر مقابـل قیمة یسعى المقاول للحصول علیها مـن الع:  Claims الحقوق7- 

  ). IASB    ،2013(التكالیف التي لم یتم أخذها بعین االعتبار عند تسعیر العقد   

القــیم االضــافیة المدفوعــه للمقـــاول إذا :  Incentive payments المــدفوعات التحفیزیــة8- 

  ).IASB ،  2013(تحقق معاییر أداء معینة أو زادت عن ذلك   

 طریقــة مــن طــرق تحقــق اإلیــراد یــتم: Percentage of completion نســبة االنجــاز 9-

  ).IASB    ،2013( بموجبها االعتراف باإلیراد بنسبة معینه من انجاز العقد

ة أن البیانـــات المالیـــة خالیـــة مـــن االخطـــاء الهامـــ  Reliability:) المصـــداقیة( یـــةوثوقلما10- 

معلومـــــات تمثـــــل بصـــــدق العملیـــــات ومحایـــــدة، ویمكـــــن االعتمـــــاد علیهـــــا مـــــن قبـــــل المســـــتخدمین ك

واالحـــداث، أو مــــن المتوقـــع أن تمثــــل االحـــداث المســــتقبلیة بمعقولیـــة اســــتنادًا الـــى ثالثــــة عناصــــر 

  ).2008ابو نصار وحمیدات، (هي القابلیة للتحقق، وعدالة التمثل، والحیادیة : اساسیة
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سـبیة والتـي تكـون علـى الزیـادة فـي المنـافع االقتصـادیة خـالل الفتـرة المحا: Income الدخل11- 

شكل تدفقات نقدیة داخلة او زیادة في األصول او تخفیض فـي المطلوبـات بحیـث تـؤدي الـى زیـادة 

  .)IASB    ،2013( المالكیتعلق بمساهمات  ما حقوق الملكیة، ما عدا

نقدیـــــة، (  هـــــو التـــــدفق اإلجمـــــالي للمنـــــافع االقتصـــــادیة خـــــالل الفتـــــرة: Revenue إلیـــــرادا12- 

مثـــل ( ةللنشـــاطات التشـــغیلیة العادیـــة للمنشـــأ نتیجـــة  الـــذي ینشـــأ) ینـــة، أصـــول أخـــرىحســـابات مد

أي التــي تــؤدي الــى زیــادة ) مبیعــات البضــاعه، أتعــاب الخــدمات الفائــدة، حقــوق التــألیف، التوزیعــات

  .)IASB    ،2013(  في حقوق الملكیة ما عدا تلك تنتج عن مساهمات المالك

الـذي یـتم اسـتالمه نتیجـة بیـع األصـل أو دفعــه  الـثمنو هـ  :Fair value  القیمـة العادلـة13- 

،    IASB(لتحویـل االلتـزام بموجـب عملیـة منتظمـة بـین مشـاركین فـي السـوق فـي تـاریخ القیـاس 

2013.( 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

م فــي اإلطــار النظــري عــرض االصــول النظریـة للمحاســبة عــن شــركات المقــاوالت وفقــًا سـیت

المتعلــق بعقــود االنشــاء  IAS 11حیــث تطــرق المعیــار  IFRSلمعــاییر التقــاریر المالیــة الدولیــة 

الـى اإلیـراد بشـكل عـام   IAS 18الـى المحاسـبة فـي شـركات المقـاوالت، وتطـرق المعیـار ) البنـاء(

  . ه، كما وسیتم التطرق الى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسةوطرق االعتراف ب

  اإلطار النظري  1:2

 IAS و المعیـار IAS 11 یشـمل اإلطـار النظـري لهـذه الدراسـة عـرض خلفیـة عامـة عـن المعیـار 

  .IFRIC 12 ،IFRIC 15وهما  IAS 11المتعلقین بالمعیار  ینوالتفسیر  18

  تعریف عقد االنشاء  2:2

یمكـــن ان یكـــون عقـــد االنشـــاء القامـــة اصـــل واحـــد مثـــل جســـر او بنایـــة او ســـد او خـــط انابیـــب او 

طریـــق او ســـفینه او نفـــق، ویمكـــن ان یتعلـــق عقـــد االنشـــاء ببنـــاء عـــدد مـــن االصـــول المترابطـــة او 

المعتمـــــدة علـــــى بعضـــــها الـــــبعض مـــــن حیـــــث تصـــــمیمها او التكنولوجیـــــا والوظیفـــــة او الغـــــرض او 

لها، ومن امثلة هـذه العقـود عقـود إنشـاءات محطـات التكریـر وأجـزاء مـن مصـنع  االستخدام النهائي

  )616ص : 2014مؤسسة المعاییر الدولیة العداد التقاریر المالیة، . (او معدات

  أنواع عقود اإلنشاء 3:2

  الى نوعین هما اإلنشاءوفقًا لطول فترة تنفیذ العقد تقسم عقود   

وهـــي العقـــود التـــي یـــتم تنفیـــذها  Short-Term Contract:عقـــود إنشـــاء قصـــیرة األجـــل  1-

وتكــون المشــاكل المحاســبیة لهــذا النــوع .  وتســلیمها للعمیــل خــالل نفــس الفتــرة التــي یــتم فیهــا التعاقــد
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یراداتـــه تتحققـــان خـــالل الفتـــرة  مـــن العقـــود فـــي العـــادة محـــدودة طالمـــا ان كـــالً  مـــن نفقـــات العقـــد وإ

  . مشكلة في تحدید أرباح العقدالمحاسبیة نفسها ومن ثم ال توجد أیة 

د التـي یـتم تنفیـذها علـى و وهـي العقـ  :Long-Term Contractد إنشـاء طویلـة األجـل و عقـ 2-

وهذا النوع من العقود هو من یثیـر مشـاكل محاسـبیة معقـدة نظـرًا لعـدم .  مدار عدة فترات محاسبیة

كمـا ان نفقاتـه وكـذلك إیراداتـه .  سـهانفقاتـه وتحقـق إیراداتـه خـالل الفتـرة المحاسـبیة نف دتزامن استنفا

 ، أن تضـع بالمجـامع المهنیـة المحاسـبیة فـي معظـم البلـدان  ممـا دعـى تكون فـي العـادة كبیـرة نسـبیًا

مـثًال المعیـار وقـد صـدر فـي هـذا السـیاق .  معاییر محاسـبیة خاصـة لمعالجـة هـذا النـوع مـن العقـود

ریطـــاني للمحاســـبین القـــانونیین، عـــن المجمـــع البالصـــادر  (SAAP. No9) 9المحاســـبي رقـــم 

عـــن المجمـــع األمریكـــي  الصـــادر (AP B No. 29) 29وكـــذلك المعیـــار المحاســـبي رقـــم 

مجلـس عـن  (IAS No. 11) 11للمحاسـبین القـانونیین، وكـذلك المعیـار المحاسـبي الـدولي رقـم 

   ).16ص : 2013مطر، إنعام، (المعاییر المحاسبیة الدولیة 

   نشاءعقود اال خصائص نشاط  4:2

تتمیز نشاط المقاوالت بخصائص وصفات تمیزها عن غیرها من االنشطة األخرى   

  ):193-192ص : 2002التمي والدباغ، (: الصناعیة والخدمیة منها

إمتداد النشاط الى اكثر من مدة مالیة واحدة عادة، لذلك یطلق على حسابات الشركة في   -1

  .هذا حسابات تكالیف العقود طویلة األجل

استثمار رؤوس اموال كبیرة في النشاط، وفي بعض االحیان یتم تمویل نشاط المقاوالت   -2

  .من االیرادات المتحققة خالل مراحل العمل

تنوع االیرادات او وجود ایرادات اخرى ثانویة عدا االیراد من النشاط الرئیس للمقاوالت   -3

  : مثل
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  .ویینایرادات من العقود الثانونیة أو المقاولین الثان  *

  ).المبیعات للغیر(ایرادات المعامل االنتاجیة   *

  .ایرادات من المواد المتبقیة في نهایة الموقع أو العمل  *

  .ایرادات من مكافاءات تشجیعیة  *

  :تنوع الخسائر في هذا النشاط مثل  -4

  .خسائر من العقود الثانونیة، أو العقود من الباطن  *

  .تكالیف الطلب والضیاع والنقص  *

  .غرامات التأخیر  *

  .خسائر فسخ العقود وترك العمل بسبب ضعف امكانات المقاوالت  *

خسائر مالیة وقانونیة الحقة مثل عدم كفاءة العمل مستقبًال كأنهیار عمارة او سقوط   *

  .جسر

  .غرامات بسبب عقوبات من دائرة الضرائب تتعلق بالتحاسب الضریبي  *

ریع األخرى أو من خارج النشاط ویشمل ذلك مواد وجود تحویالت بین المقاولة والمشا  -5

  :أولیة ومعدات مثل

  .المواد المرسلة من صاحب العمل  *

  .تحویل المواد والمعدات من مشروع الخر او من مقاولة ألخرى  *

  .تحویل مواد ومعدات من المقاولین الثانویین  *

وهي تكالیف الصیانة ظهور تكالیف الحقة بعد انتهاء النشاط تؤثر على نتیجة النشاط   *

  . والنشاط والضمان لفترة قادمة محددة بعد التنضید والتسلیم
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   القواعد العامه المتعلقة بعقود االنشاء 5:2 

كعقـود منفصـلة، او تجمیـع اكثـر مـن النشـاء وتتعلق هذه القواعد بكیفیة النظر الى عقود ا 

        :وتتضمن هذه القواعد ما یليعقد في عقد واحد، أو فصل العقد الواحد الى اكثر من عقد، 

عنـد تغطیــة العقــد لبنــاء أصــلین او اكثـر، فیجــب اعتبــار بنــاء كــل اصـل كعقــد منفــرد عنــد تــوفر  1-

   ).481-480ص : 2008الجعارات، ( الشروط التالیة

  . اذا تم تقدیم اقتراحات تتعلق ببناء كل اصل لوحده وبمعزل عن األصول األخرى –أ 

، وكـــان بامكــان المقـــاول او العمیــل قبـــول او ةعلـــى كــل أصـــل علــى حــد إذا تــم التفــاوض -ب

  . رفض ذلك الجزء من العقد المتعلق بكل أصل

  . إذا أمكن تحدید اإلیرادات والتكالیف المرتبطة بكل أصل -ج

ذا لــم تتــوفر الشــروط الثالثــة فــي البنــد  2- بـــأعاله، فیجــب ان ینظــر الــى العقــد بشــكل كلـــي ) 1(وإ

  .الكلیة للعقد على األصول المشمولة به بناء على أسس دقیقة وتوزیع التكلفة

یجــب اعتبــار العقــدین أو أكثــر كعقــد واحــد ســواء كانــت مــع مقــاول واحــد أو عــدة مقــاولین فــي 3- 

 :ضوء ما یلي

  .إذا تم التفاوض علیهما معاً  –أ 

بنــاء إذا كــان العمــل بینهمــا مشــتركًا كجــزء مــن مشــروع واحــد لــه هــامش ربــح موحــد، أي ل -ب

أصــل واحــد أو أصــول معینــة بحیــث یــتم تحقیــق جــزء معــین مــن بنــاء األصــل أو األصــول 

  .بموجب كل عقد

  . أن العقود تم تنفیذها بشكل متقطع أو بتتابع مستمر -ج
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ذا مـــنح العقـــد العمیـــل الخیـــار لطلـــب أصـــل أو أكثـــر بموجـــب ذات العقـــد ودون الحاجـــة  4- وإ

في یجـــب اعتبـــاره كعقـــد منفـــرد عنـــد تـــوفر فـــإن بنـــاء كـــل اصـــل إضـــا ،لتنظـــیم عقـــد جدیـــد

  :الشرطین التالیین

كــان األصــل اإلضــافي مختلــف تمامــًا عــن األصــل أو األصــول المغطــاه بموجــب العقــد اذا  -أ

  . األصلي

كـان ســعر األصـل اإلضــافي قــد تـم التفــاوض علیـه دون النظــر الــى السـعر الــوارد فــي اذا  -ب

  . العقد األصلي

جراءات عقود ا 6:2   )17-16ص : 2013مطر، إنعام، ( إلنشاء طویلة األجلشروط وإ

توفر التشریعات والقـوانین السـائدة فـي أي بلـد، اإلطـار العـام للشـروط التـي یجـب تضـمینها   

وتســـتمد هـــذه العقـــود معظـــم شـــروطها عـــادة مـــن أحكـــام القـــانونین .  لعقـــود اإلنشـــاء طویلـــة  األجـــل

  :العقود فهي بشكل عام كما یليدة في أما اإلجراءات التي تتبع عا.  التجاري والمدني

  . یتم تحدید شروط المقاولة ومواصفاتها والفترة الزمنیة المحددة لها 1-

) مؤقـت أو ابتـدائي(یقدم المقاول كغیره من مقاولین آخرین عطـاءه للمقاولـة مرفقـًا بتـأمین نقـدي  2-

لتــأمین عــادة لمــن ال ترســي ویــرد هــذا ا.  یعــادل نســبة مئویــة محــددة مــن القیمــة اإلجمالیــة للعطــاء

  . كما أن هذا التأمین یصادر إذا ما تخلى المقاول عن عطائه قبل فرز العطاءات.  علیه المقاولة

عند رسو العطاء على المقاول، یطلـب منـه أن یـودع فـي أحـد البنـوك مبلغـًا معینـًا بنسـبة مئویـة  3-

 ). تأمین حسن التنفیذ(معینة من قیمة المقاولة وذلك تحت مسمى 
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أثنـــاء ) المقــاول والعمیــل(تعتبــر أیــة شــروط تغیریــة فـــي العقــد یــتم االتفــاق علیهــا بـــین الطــرفین  4-

كمــا یضــمن العقـد فــي معظــم األحیـان للعمیــل حــذف أو .  عملیـة تنفیــذ العقــد بمثابـة جــزء مــن العقـد

            مـا بـین  ضافة أعمال جدیدة للمقاولة وذلك في حدود نسبة مئویة معینة تتـراوح عـادة ا

  . من قیمة المقاولة %10- %25

زمـــة للمقــــاول، تحــــدد ضـــمن شــــروط العقــــد مبـــالغ وتوقیــــت الــــدفعات البقصـــد تــــوفیر الســــیولة ال 5-

كمـــا جـــرت .  الواجــب تســـدیدها والتــي تشـــكل عــادة نســـبة مئویـــة معینــة مـــن قیمــة األعمـــال المنجــزة

زمــة المقدمــة كســلفة لشــراء المــواد ال ةالعــادة أیضــا علــى ان یــدفع العمیــل للمقــاول عنــد التعاقــد دفعــ

  .للمقاولة

.  تحــدد شــروط العقــد طبیعــة وقیمــة الجــزاءات التــي یتحملهــا المقــاول فــي حــال إخاللــه بالتزاماتــه 6-

ویتم عادة تحمیل المقاول غرامات عن كل یـوم یتـأخر فیـه عـن تسـلیم المقاولـة فـي موعـدها المحـدد 

  . كان بسبب ظروف قهریةفي العقد إال إذا أثبت أن هذا التأخیر 

مـــن جانـــب آخـــر تتـــیح شـــروط العقـــد للعمیـــل أن یحجـــز جـــزءًا مـــن الـــدفعات التـــي تســـتحق 

وذلـك إذا مـا تبـین مـن خـالل فحـص العمـل المنجـز بـأن المقـاول  ، للمقـاول بموجـب فـواتیر اإلنجـاز

مرار فـي وفي مثل هذه األحوال یـتم االسـت.  ببعض الشروط المنصوص علیها في االتفاقیة قد أخلَ 

  . ن یقوم المقاول بإصالح الخللأهذه الحجوزات الى 

بعد إنجاز المقاولة، یتسـلمها العمیـل اسـتالمًا مؤقتـًا فـي حـین یبقـى المقـاول مسـؤوًال عـن سـالمة  7-

وذلـــك قبـــل ان یـــتم تســـلیمها بصـــورة نهائیـــة للعمیـــل وبموجـــب محضـــر اســـتالم  ،العمـــل لفتـــرة معینـــة

تم تســلیم المقاولــة بموجــب شــهادة اعتمــاد موقعــة مــن قبــل مهنــدس نهــائي،  وقــد جــرت العــادة أن یــ

، یكـــون للمقـــاول .  العمیــل او مـــن ایــة جهـــة یفوضــها بـــذلك وبمجــرد اســـتالم العمیــل للمقاولـــة نهائیــًا
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الــذي كــان قــد أودعــه فــي البنــك عنــد رســو المقاولــة ) تــأمین حســن التنفیــذ(الحــق فــي اســترداد قیمــة 

  . علیه

  نشاءي تسعیر عقود اإل الطرق المستخدمه ف 7:2

  :Fixed Priceسلوب السعر الثابت المحدد مقدمًا ا1- 

علیـه  یـنَص و علـى سـعر محـدد ) العمیل والمقاول(وبموجب هذا األسلوب یتم األتفاق بین الطرفین  

للعقـد  ةالنظـر عـن التكـالیف الفعلیـ ویـتم االلتـزام بـه وذلـك بغـَض .  صراحة فـي شـروط اتفاقیـة العقـد

  . ا المقاولالتي یتحمله

لكن یمكن في حاالت استثنائیة تضمین اتفاقیة العقد شرطًا یعطي الحـق للمقـاول بـأن یطلـب إعـادة 

  . النظر في السعر المحدد وذلك تحت ظروف معینة تؤدي إلى تصاعد ملموس في نفقات العقد

  Cost-Plus" هامش معین+ التكلفة "سلوب السعر الذي یحدد على أساس ا 2-

بحیـث ، األسلوب یحدد المبلغ الذي سیتقاضاه المقاول من العمیل بعد إنجـاز المقاولـةوبموجب هذا 

یغطي هذا المبلغ التكالیف اإلجمالیة الفعلیة للمقاولـة مضـافًا الیهـا مبلغـًا معینـًا یحـدد قیمتـه إمـا فـي 

یــة أو مبلغــًا بعینــه یحــدد قیمتــه فــي اتفاق ،صــورة هــامش فــي صــورة نســبة مئویــة معینــة مــن التكلفــة

  . العقد

لكـن یمكـن هنــا وفـي حــاالت اسـتثنائیة أن یتضـمن العقــد مـن هــذا النـوع شـرطًا یحــدد الحـد األقصــى 

  . للسعر الذي ال یجوز تجاوزه بأي حال من األحوال

وتجــدر االشــارة هنــا الــى ان ســعر العقــد المحــدد بموجــب أي مــن األســلوبین المشــار إلیهمــا أعــاله 

ُ قد ُ  التـي تمثـل أیـة تعـدیالت فـي المقاولـة قـد یـتم ) بـاألوامر التغیریـة(ف خفض بقیمة ما یعـر یزاد أو ی

كما قد یتحمل المقـاول قیمـة أیـة غرامـات .  االتفاق علیها بین الطرفین وذلك بعد تاریخ توقیع العقد

.  سـبب سـوء التنفیـذ بتستحق علیه للعمیل إما بسبب تأخره أي المقاول فـي إنجـاز أعمـال العقـد، أو 
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للمقاول أن یطالـب العمیـل بـالتعویض عـن أیـة نفقـات فعلیـة تحـدث خـالل تنفیـذ العقـد وبالمثل یحق 

بسـبب أعمــال لــم تكـن مشــمولة بشــروط االتفاقیــة، أو عـن أیــة خســائر یتحملهـا بســبب تــأخر العمیــل 

كما یمكن تضمین االتفاقیة شرطًا یعطي للمقـاول الحـق فـي الحصـول .  في تسدید الدفعات الدوریة

صـــیة یمنحهـــا لـــه العمیـــل إذا مـــا أنجـــز أعمـــال العقـــد فـــي وقـــت أبكـــر مـــن التـــاریخ علـــى مكافـــأة شخ

  . )18ص : 2013مطر، إنعام، ( المحدد في االتفاقیة

كــذلك مــن االعتبــارات الهامــة التــي یتوجــب مالحظتهـــا فــي المحاســبة عــن هــذا النــوع مـــن   

  )20-19ص : 2013مطر، إنعام، (لعقود ما یلي ا

  تكالیف العقد 

المبــالغ المدفوعــة علــى المقاولــة خــالل الفتــرة المحاســبیة مســاویة تمامــًا تكــون  إذ یمكــن أن

وفــــي هــــذه الحالــــة تــــدخل القیمــــة .  للتكــــالیف الفعلیــــة الواجــــب تحمیلهــــا للمقاولــــة خــــالل تلــــك الفتــــرة

اإلجمالیــة لتلــك المبــالغ المدفوعــة فــي احتســاب نســبة اإلنجــاز أو أن تكــون المبــالغ المدفوعــة علــى 

ل الفتــرة المحاسـبیة أكبــر مــن قیمـة التكــالیف الفعلیــة الواجـب تحمیلهــا للمقاولــة، بمعنــى المقاولـة خــال

أن تزید قیمة المبالغ المدفوعة قیمة التكالیف المسـتنفدة وفـي هـذه الحالـة یعتبـر الفـرق بینهمـا نفقـات 

  . مقدمة ترحل ألعمال العقد في السنة التالیة وال تدخل في احتساب نسبة اإلنجاز

  ل المنجزة للعقداألعما

خضع تلك األعمال عادة في نهایة السنة المالیة للفحص والتعمیم مـن قبـل مهنـدس تحیث   

أن یـتم اعتمـاد جمیـع األعمـال المنجـزة بالكامـل وفـي مثـل هـذه : العمیل، وفي مثل هذه األحـوال إمـا

لألعمـال المنجـزة أو الحالة یصدر المقاول للعمیـل فـواتیر انجـاز یطالبـه فیهـا بتسـدید القیمـة الكاملـة 

وفـــي هـــذه الحالـــة تكـــون المطالبـــات التـــي  ،تمـــاد جـــزء فقـــط مـــن تلـــك األعمـــالاعأن یقـــوم العمیـــل ب
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تســتحقها بالتســدید للمقــاول بقــدر مــا تــم اعتمــاده مــن تلــك األعمــال فقــط لیرحــل الجــزء المتبقــي منهــا 

  . للسنة المالیة التالیة ضمن ما یعرف بحساب عقود تحت التنفیذ

  النقدیةالدفعات 

  :والتي تتمثل بالتالي التي یسددها العمیل للمقاول خالل السنة المالیة 

أن تكون القیمة االجمالیة لتلك الدفعات معادلـة تمامـًا للقیمـة االجمالیـة للمطالبـات التـي أصـدرها  -

كـون وفي مثل هذه الحالة یكون العمیـل قـد سـدد التزاماتـه نحـو المقـاول بالكامـل لی.  المقاول للعمیل

  ). صفرا(قائمة المركز المالي رصید حسابه في 

كما قد یحـدث وفـي حـاالت اسـتثنائیة أن تتجـاوز القیمـة االجمالیـة للـدفعات النقدیـة التـي یسـددها  -

العمیــل للمقــاول القیمــة االجمالیــة للمطالبــات الصــادرة، وفــي مثــل هــذه الحالــة یظهــر الفــرق بینهمــا 

  . للمقاول ضمن المطلوباتالي قائمة المركز المفي ) دائن(كرصید 

  نقابة مقاولي االنشاءات األردنیین  8:2

مقــــــاولي لتنظـــــیم اعمالهــــــا بمســـــمى وصـــــدر قــــــانون  ،1972النقابـــــة عــــــام هــــــذه تأسســـــت   

وصـدر نظامهـا الـداخلي  1987في األول من نیسان عـام  ،   1987لسنة  (13)االنشاءات رقم 

  :من النقابة وتتألف 1990كانون أول  16بتاریخ  1990لسنة  (31)رقم 

  الهیئة العامة *  

  لس النقابةمج *  

  مهام وواجبات مجلس النقابة وصالحیاته

محافظـــــة علـــــى آدب ممارســـــة المهنـــــة وقواعـــــدها والـــــدفاع عـــــن حقـــــوق منتســـــبي النقابـــــة  -

  .ومصالحهم وكرامة اعضائها وسائر العاملین بها

 .بة بشأنهاالنظر في طلبات العضویة للنقابة واتخاذ القرارات المناس -
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لســنة  13ادارة شــؤون النقابــة االداریــة والمالیــة وفقــًا الحكــام قــانون مقــاولي االنشــاءات رقــم  -

ووفقـــًا لالنظمـــة الصـــادرة بمقتضـــاه وتحصـــیل الرســـوم والـــواردات المســـتحقة للنقابـــة  1987

 .وادارة اموال النقابة وموجوداتها واستثمارها

الســنة المنتهیــة ورفعهــا امــام الهیئــة العامــة مرفقــة  اعــداد الموازنــة الســنویة للنقابــة ومیزانیــة -

 . بالتقاریر الالزمة لبیان الوضع المالي للنقابة

 .دعوة الهیئة العامه الى عقد اجتماعاتها وتنفیذ قراراتها وتوصیاتها -

الفصــل فــي الخالفــات المهنیــة التــي تقــع بــین اعضــاء النقابــة والمشــاركة فــي حــل النزاعــات  -

 .ء من جهة واصحاب االعمال من جهة أخرىالمهنیة بین االعضا

 .اتخاذ االجراءات التأدیبیة بحق االعضاء وفقًا الحكام القانون -

اعــداد مشــاریع القــوانین واالنظمــة الخاصــة بالنقابــة والمتعلقــة بمهنــة المقــاوالت ورفعهــا الــى  -

 . الوزیر بعد اقرارها من الهیئة العامه

  اول مراحل طرح العطاء من وجهة نظر المق 9:2

یقوم المالك للمشروع بطرح مناقصة بین شركات المقاوالت لتنفیذ المشروع ویجب ان تكون  –أ 

  .تلك الشركات مصنفة لدى نقابة مقاولي االنشاءات االردنیة

تتقدم شركات المقاوالت بشراء نسخة من مستندات المناقصة والتي تشمل التفاصیل المتعلقة  - ب

  .خططات وجداول الكمیات والشروط االخرىبالمشروع من حیث الموقع والم

یتم دراسة المشروع من قبل شركات المقاوالت ویتم تقدیم العروض مرفق معها التأمین الالزم  -ج

  .بعد ان یتم دراسة العطاء وتحدید تكلفة كل بنودها وتحدید االسعار بعد هامش الربح

  :مرحلة التحضیر العداد الموازنة -د 
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ي مراحل إعداد الموازنة وفي العادة تتكون من االدارة العلیا وادارة التسعیر تحدید المشاركین ف *

  .والمسؤولین الفنیین والتنفیذیین والدوائر االخرى

تحضیر الجداول الزمنیة العداد الموازنة وتحدید خطوات العمل التي یجب اتباعها العداد  *

  .الموازنة

زمني مع التزام بالخطة واالهداف ویتم تسلیم  تسلیم الموازنة الى المسؤولین وفقًا لجدول* 

  .الموازنة الى مدراء المشاریع واالقسام المعینة

یتم ارساء المشروع على شركة المقاوالت االقل سعرًا او حسب وجهة نظر صاحب العمل،  -هـ 

  :وهنا یقوم المقاول بتوقیع العقود حیث یتطلب منه ما یلي

  .ة حسب شروط العقد والتي تم التطرق الیها الحقاً تقدیم الكفاالت البنكیة الالزم* 

  .استالم الموقع والبدء في تنفیذ المشروع* 

  في شركات المقاوالت  النظام المحاسبي 10:2

ـــــــاوالت الـــــــى تحقیـــــــق مـــــــا یلـــــــي  ـــــــة، (یهـــــــدف النظـــــــام المحاســـــــبي فـــــــي شـــــــركات المق عطی

  ):9ص   2003سلیمان،

  .الشركة للحصول على العطاء إجراء تقدیرات صحیحة للعروض التي ستقدم بها  -1

  .استقالل كل عقد بتكالیفه، ومعرفة النتیجة النهائیة لتنفیذه ربحًا أو خسارة  -2

  .حصر إیرادات الشركة ومصروفاتها، وأصولها والتزاماتها بصورة حقیقة  -3

تحدید تكلفة األجور والمواد والتكالیف المباشرة  وغیر المباشرة، وجمیع أعمال الشركة   -4

ا یساعد اإلدارة على معرفة تكلفة كل مقاولة وتكلفة األعمال المنجزة من المشاریع التي ما مم

  .زالت تحت التنفیذ، وكذلك أرباح المشاریع التي تمت والمشاریع التي ما زالت تحت التنفیذ
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إعداد تقاریر عن حركة النقد في الشركة عن فترة معینة، وهذا یساعد الشركة على   -5

  .وضعها النقدي ویمكنها من سداد دیوانها والتزاماتها عند استحقاقها التعرف على

تصمیم الدفاتر المحاسبیة والسجالت والمستندات واستخدام برامج الحاسوب التي تساعد   -6

في الحصول على البیانات المحاسبیة والمالیة بشكل دوري، والتي تساعد اإلدارة في اتخاذ 

  .یة واإلداریةالقرارات ورسم السیاسات المال

  .سهولة إعداد القوائم المالیة بطریقة متفقة مع أصول مهنة المحاسبة  -7

تمكین الشركة من التعرف على وضعها التمویلي وعالقتها مع البنوك المختلفة التي   -8

  .تتعامل معها من أجل اتخاذ أنسب القرارات الخاصة بعملیة التمویل

الدائنة أوال بأول ودراستها وتحلیلها إلتخاذ القرارات التعرف على الذمم المدینة والذمم   -9

  .المالئمة إلمكانیة تحصیل الذمم المدینة وسداد االلتزامات في الوقت المالئم

بیان عالقة الشركة المالیة مع المقاولین من الباطن وضبط هذه العالقة حیث تتم   -10

  .ذهاالمدفوعات لهم بشكل یتناسب مع األعمال التي قاموا بتنفی

  .تمكین الشركة من تحدید أرباحها الفعلیة الخاضعة للضریبة  -11

 خصوصیة االعتراف باالیراد 11:2

  Construction Contract عقود االنشاء  IAS11:  المعیار المحاسبي -

تعتبـر عقــود البنـاء كعقــود اإلنشـاءات والمقــاوالت مـن األنشــطة الرئیسـیة التــي تتمیـز بطــابع   

حقـق اإلیـراد، حیـث یتطلـب األمـر المحاسـبة عنهـا وفـق قواعـد وشـروط خاصـة، معین فیما یتعلق بت

فمثل هذه العقود تتمیز بطول الفتـرة الزمنیـة الالزمـة لتنفیـذها فـي الغالـب، وبـذلك فتتطلـب المحاسـبة 

عنها ضرورة االعتراف باإلیراد لتلـك العقـود التـي تزیـد فتـرة تنفیـذها عـن فتـرة مالیـة واحـدة فـي نهایـة 

  . ة مالیة، ویعرف ذلك محاسبیًا باالعتراف باإلیراد وفقًا لنسبة األنجازكل فتر 
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كذلك فإن عقود البناء قد تتعلق أحیانا ببناء أصل معین، وبـذلك فیـتم تحدیـد تكلفـة األصـل   

 IAS 23المتعلــق بعقـود البنــاء والمعیـار   IAS 11اسـتنادًا الــى المعـاییر ذات العالقــه كالمعیـار 

  .االقتراض المتعلق بتكالیف

وذلـك لمـا   IAS 11بشـكل رئیسـي فـي المعیـار ) اإلنشـاء(وقد تم التطرق الى عقود البنـاء   

للعملیــات المتعلقـــة ببنـــاء األصــول مـــن خصوصـــیات تتعلــق بهـــا، كـــذلك یــتم األخـــذ بعـــین االعتبـــار 

ــة المتعلقـــة بالعقـــد، كتـــاریخ ابتـــداء العمـــل بتنفیـــذ العقـــد وتـــاریخ االنتهـــاء منـــ ه وتـــاریخ التـــواریخ الهامـ

التوقـــف عـــن العمـــل خـــالل فتـــرة تنفیـــذ العقـــد وتـــاریخ انتهـــاء فتـــرة التوقـــف هـــذه، لمـــا لـــذلك عالقـــة 

بـــاالعتراف بـــاإلیرادات والمصـــروفات المتعلقـــة بالعقـــد خـــالل الفتـــرات المالیـــة التـــي یـــتم تنفیـــذ العقـــد 

   ).479ص : 2008الجعارات ، ( خاللها

عـــن عقــــود البنــــاء فــــي القــــوائم المالیــــة  فــــي المحاســــبة  IAS 11ویـــتم تطبیــــق المعیــــار   

للمقـــاولین، ویمكـــن أن تتضـــمن عقـــود البنـــاء الخـــدمات المرتبطـــة ببنـــاء أصـــل معـــین مثـــل خـــدمات 

  . تصمیم األصل

     Revenue Recognitionاالعتراف باإلیراد : IAS 18المعیار المحاسبي  -

أنـــه ال یتصـــور أن  یعتبـــر اإلیـــراد الشـــریان الرئیســـي الـــذي یضـــمن اســـتمراریة المنشـــأة،  إذ

یكتب لمنشأة مـا االسـتمراریة دون تحقیـق إیـرادات،  وقـد تطـرق اإلطـار المفـاهیمي  لالبـالغ المـالي 

لإلیـــرادات والمكاســـب ضـــمن تعریـــف الـــدخل، وبـــذلك فیتضـــمن الـــدخل حســـب وجهـــة نظـــر مجلـــس 

  . كًال من اإلیرادات والمكاسب  IASBمعاییر المحاسبة الدولیة 
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لإلیــراد، حیــث تطــرق الــى تحدیــد متطلبــات االعتــراف    IAS 18لمعیــار ولقــد تــم تخصــیص ا

باإلیراد في القوائم المالیة، وكـذلك المعاملـة المحاسـبیة ألشـكال اإلیـراد المختلفـة كمبیعـات البضـاعة 

او أتعاب الخدمات ورسوم األتاوى ورسوم حقوق االمتیاز والرسوم االداریـة والتوزیعـات والفوائـد الـى 

  . ن اشكال اإلیرادات المختلفةغیر ذلك م

ولعــل المحــور الهــام فیمــا یتعلــق بــاالعتراف بــاإلیراد یــدور حــول توقیــت االعتــراف بــه، أي   

متى یكـون مـن المحتمـل تـدفق المنـافع االقتصـادیة الـى المنشـأة ویمكـن كـذلك قیاسـها بموثوقیـة، وال 

سـبیة، كتحقـق اإلیـراد بـالبیع او یبتعد ذلك عن طرق تحقق االیـرادات التـي تضـمنتها األدبیـات المحا

  . عند التسلیم او عند االنتهاء من االنتاج او خالل عملیة االنتاج

والتـي  الدراسـة ومـا یهمنـا فـي المعیـار هـو طـرق االعتـراف بـاالیراد، والطریقـة التـي تتعلـق ب  

  . )473ص : 2008الجعارات، ( هي تحقق االیراد وفق نسبة االنجاز

 ترتیبات إمتیاز تقدیم الخدمات: IFRIC 12سیر التف 12:2

فـي معیـار المحاسـبة  اتویتطرق هذا التفسیر الى متطلبات محاسـبة عقـود اإلنشـاء والخـدم  

المتعلــق  IAS 18، ومعیــار المحاسـبة الــدولي )البنــاء( المتعلــق بعقـود اإلنشــاء IAS 11الـدولي 

نادًا إلـــى نســـبة إنجـــاز نشـــاط عتراف بـــاإلیرادات اســـتالوتقتضـــي هـــذه المتطلبـــات بـــا.  بتحقــق االیـــراد

علــى المبـدأ العــام الــذي یفیــد بقیــاس اإلیــرادات بالقیمــة  18ویــنص معیــار المحاســبة الــدولي .  العقـد

الحظــت بــأن القیمــة لجنــة التفســیر إال ان .  العادلــة للعــوض النقــدي المقبــوض او مســتحق القــبض

الســـالیب المناســـبة لتحدیـــد القیمـــه قـــد تكـــون فـــي الواقـــع اكثـــر المقدمـــة االعادلـــة للخـــدمات اإلنشـــائیة 

وســـیكون هـــذا هـــو   العادلـــة للعـــوض النقـــدي المقبـــوض، أو مســـتحق القـــبض للخـــدمات االنشـــائیة، 

الحـال فــي ترتیبــات إمتیــاز تقــدیم الخــدمات ألن العــوض النقــدي المنســوب الــى نشــاط اإلنشــاء غالبــًا 

، وفـي حـال كـان العـوض من إجمالي المبلـغ مسـتحق القـبض علـى العقـد ككـل هما ینبغي تخصیص
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المجمـــع العربـــي ( النقــدي یتـــألف مـــن اصــل غیـــر ملمـــوس، فإنـــه قــد یخضـــع ایضـــا لشــكوك القیـــاس

  . )IFRIC 12التفسیر : 2011للمحاسبین القانونیین، 

  اتفاقیات إنشاء العقارات : IFRIC 15التفسیر  13:2

نیة او تجاریـــة او ن تــرتبط بتطــویرات ســكأتعتبــر إتفاقیــات إنشــاء العقــارات منتشـــرة ویمكــن 

ویمتـد اإلنشـاء علـى أكثــر مـن فتـرة محاسـبیة واحـدة وقــد یحـدث علـى األرض التـي یملكهــا .صـناعیة

كمــا تتعلــق .  المشـتري او یؤجرهــا قبـل بــدء اإلنشــاء وقـد تقتضــي اإلتفاقیـات وجــود دفعــات  االنجـاز

تفاقیــــات إنشــــاء الناحیــــة  الرئیســــیة لإلخــــتالف فــــي الممارســــة بتحدیــــد معیــــار المحاســــبة المطبــــق إل

  IAS 11العقارات، وفي بعض نطاقات اإلختصاص،  فإن الممارسة السـائدة هـي تطبیـق المعیـار 

ــــاإلیراد علــــى  ــــق بعقــــود البنــــاء واإلعتــــراف ب ــــه أالمتعل وفــــي نطاقــــات .  حــــراز تقــــدم فــــي اإلنشــــاءإن

 IAS 18    ختصــاص أخــرى، فــإن المعمــول بــه هــو تطبیــق متطلبــات بیــع الســلع فــي المعیــارا

كمـا تتعلــق .  المتعلـق بـاإلیراد،  واإلعتـراف بـاإلیراد فقـط عنـد تسـلیم العقـارات المنجـزة الـى المشـتري

معـــاییر التقـــاریر نشـــاء العقـــارات، ویتعامـــل معیـــاران مـــن إالمســـألة بتوقیـــت االعتـــراف بـــاإلیراد مـــن 

ن العدیــد وأل.  IAS 11  والمعیــار IAS  18مــع محاســبة اإلیــراد وهمــا المعیــار المالیــة الدولیــة 

و تصــــنیع أصـــل حســــب مواصـــفات العمیــــل، فقـــد طلــــب مـــن لجنــــة أمـــن االتفاقیـــات تشــــمل إنشـــاء 

التفسیرات توضیح كیفیة تحدید ما إذا كانت إتفاقیة إنشاء العقارات عبارة عـن عقـد إنشـاءات ضـمن 

 IFRIC التفسـیر : 2011المجمـع العربـي للمحاسـبین القـانونیین، ( IAS 11   نطـاق المعیـار

15(.  

  الكفاالت وآثرها على تقدیر االیرادات والتكالیف 14:2

تقوم شركات المقاوالت باصدار كفاالت بناًء على طلب صاحب العمل قبل ان یتم 

تكلیف الشركة بتنفیذ العقد وبعد تنفیذه وفي نهایة عمر المشروع ، وذلك من خالل بنك 
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لعقد، وتكون عادة بنسبة مرخص في االردن وتكون هذه الكفاالت خاصة بشروط العطاء وا

 3من قیمة العطاء حسب االتفاق الموقع، ویكون لها مدة محددة وهي  من  10%او  %5

  .شهور الى سنه، ویمكن تمدیدها عند انتهاء الغایة منها

  التي تستخدمها شركات المقاوالت أنواع الكفاالت

دخول المناقصة،  وتكون  تقدم هذه الكفالة مع نموذج تسعیر العطاء عند :كفالة دخول عطاء* 

 3من قیمة العطاء بالسعر المقدم من المقاول ویجب ان تكون مدة صالحیتها  5%بنسبة 

شهور، وهي الفترة الالزمة للبت في العطاء، ویمكن تمدیدها حسب طلب صاحب العمل عند 

تأجیل العطاء أو اعادة طرحه ویتم تحمیل المصاریف التي تنشأ عن الكفالة على حساب 

كفاالت، ویكون شكل هذه الكفالة والمعلومات التي یجب ان تتضمنها حسب ما /صاریف بنكیةم

  ) .7(هو موضح في الملحق رقم 

تصدر عند احالة العطاء على المقاول، ضمانًا لتنفیذ التزامات العقد تنفیذًا  :كفالة حسن تنفیذ* 

حسب  15% - 10%بنسبة  تامًا، بعد ان یتم استرجاع كفالة دخول العطاء وتكون بالعادة

االتفاق الموقع، ولها سقف معین ونسبة تأمینات مستردة متفق علیها وتحمل مصاریف الكفالة 

على حساب المشروع بدًال من حساب المصاریف البنكیة، حسب ما هو موضح في الملحق رقم 

)8. ( 

صدار كفالة بنكیة عند توقیع العقد مع العمیل یقوم المقاول بطلب ا :كفالة الدفعة المقدمة* 

یقدمها المقاول الى صاحب العمل ضمان بتنفیذ عقد انشاءات تنفیذیة اللتزاماته التعاقدیة ویتم 

عادة حسم الدفعة المقدمة دفعة واحدة او تدریجیًا من المستخلصات الجاریة او الفواتیر التي 

تناقص قیمة ضمان الدفعة یقدمها المقاول بنسبة تساوي نسبة الدفعة المقدمة الى قیمة العقد، وت

  ). 9(المقدمة تبعًا لذلك، حسب ما هو موضح في الملحق رقم 
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وهي كفالة یتم تقدیمها من قبل المقاول الى صاحب العمل بعد االنتهاء من  :كفالة الصیانة* 

من قیمة العطاء وذلك ضمانًا للقیام باعمال اصالح العیوب،  5%المشروع تكون عادة بنسبة 

نواقص، والصیانة المطلوبة، وتسلم هذه الكفالة لصاحب العمل مع العلم انه یجب واستكمال ال

  ). 10(اعادة كفالة حسن التنفیذ السابقة والغائها، حسب ما هو موضح في الملحق رقم 

ونتیجة الصدار الكفاالت، یتحمل المقاول مبالغ اضافیة تتمثل في المصاریف البنكیة   

دها،  ونسبة تأمینات الكفاالت المستردة المتمثلة في احتجاز البنك الصدار الكفاالت أو عند تمدی

لمبالغ كبیرة، مما یحرم الشركة من السیولة النقدیة، وینتج عن ذلك اعباء اضافیة على تكالیف 

المشروع  أو حجز صاحب العمل لقیمة الكفالة، وباالخص كفالة حسن التنفیذ، وكفالة الصیانة، 

وبالتالي التأثیر على ایراد العقد باعتبار  ،بین المقاول وصاحب العملوخاصة عند نشوء مشاكل 

  .ان كفالة الصیانة تصدر بعد انتهاء المشروع وتسلیمه لصاحب العمل

  المشاكل التي تنشأ عن الكفاالت

  Contingent Liabilitiesتبین للباحث انه قد یظهر في بعض الشركات التزامات طارئة  -

التنفیذ، وهي الكفاالت المتعلقة بدخول العطاءات والتي لم یبت فیها بعد، مما بسبب الكفاالت قید 

یحمل الشركة تكالیف اضافیة بسبب تمدید الكفاالت، واحیانًا كفاالت حسن التنفیذ او اصالح 

  . نزاع بشأنها مما یرفع احتمالیة تمدیدها او حجزها یحدث عیوب 

قــة بســوء التنفیــذ ومطروحــه امــام القضــاء حیــث فــي كــذلك قــد یكــون هنــاك نزاعــات قانونیــة متعل -

ـــة للبـــت فیهـــا ویجـــب ان تكـــون الكفـــاالت ســـاریة المفعـــول ممـــا  كثیـــر مـــن االحیـــان تأخـــذ مـــدة طویل

 یعرض الشركة لتكالیف اضافیة محتملة من ناحیـة، وحجـز تأمینـات الكفـاالت فـي البنـك مـن ناحیـة

  .اخرى
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  تمویل المشروع االنشائي  15:2

مشروع اإلنشائي یستلزم خطة مالیة، وهذه الخطة تقوم على معطیات یجب إن تمویل ال  

  : ان تكون واضحة لدى المقاول وهي

  :التعرف على حجم التمویل الالزم، وكیفیة استخدامه طوال عمر المشروع وهي تتكون من -1

  .االستثمارات على شكل آلیات وموجودات ثابتة -أ  

  .شروعحجم السیولة الالزم لتسییر الم - ب  

  :التعرف على مصادر التمویل وهي -2

  .موارد ذاتیة لدى المقاول -أ  

  .تحویل بنكي بفائدة - ب  

  .وقت احتیاج التمویل وكیفیة استخدامه -ج  

سهابًا في ذلك نقول أن من أهم النقاط التي یجب ان تؤخذ في االعتبار والتي یتوقف    وإ

أو التأخر في تسلیمه هي تحدید االحتیاجات علیها االلتزام بتنفیذ المشروع في زمنه المحدد 

التمویلیة للمشروع، وال یتم ذلك إال من خالل وضع تحلیل مفصل للمشروع ولخطته التنفیذیة 

والحتیاجاته سواء من الموارد البشریة أو المعدات أو المواد تأمین وصولها وتوفیرها بالموقع أو 

  .لفاً بالمخازن في الوقت المحدد وفق برنامٍج معٍد س

كما یستلزم األمر معرفة مصادر التمویل لهذه االحتیاجات لكي یتم تدبیرها إذ غالبًا ما   

نصیر، ( یلجًا المقاول الى جهات التمویل كالبنوك أو الشركات المتخصصة في هذا المجال

 .)104ص : 2007
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  )481ص : 2008الجعارات، (ایرادات عقود االنشاء  16:2

  . لموافقة علیها في العقد المبدئي وتحدیدها كثمن لتنفیذ العقدالقیمة التي تمت ا –أ 

اإلیــرادات بســـبب التعـــدیالت التـــي تطـــرأ علـــى العمــل االصـــلي الـــذي تمـــت الموافقـــة علیـــه  -ب

  . بالعقد، وما یترتب علیه من تعدیل لقیمة العقد

ي یمكـــن الحقـــوق المتمثلـــة بـــدفعات الحـــوافز التـــي یتوقـــع تحصـــیلها والحقـــوق األخـــرى والتـــ -ج

  . قیاسها بموثوقیة

  طرق االعتراف باالیراد  17:2

  بموجب الطرق التالیة  وتتم المحاسبة عن عقود االنشاءات 

  .طریقة نسبة االنجاز -1

  .طریقة العقود المنجزه أو المنتهیة -2

  . طریقة شهادة المهندس -3

   )22-20ص : 2013مطر، إنعام، (طریقة نسبة اإلتمام أو نسبة االنجاز  -1

بموجـب هــذه الطریقــة یـتم توزیــع او تخصــیص ایـرادات العقــد، وكــذلك أرباحـه علــى الفتــرات   

وعلـى .  وذلـك بنسـب تـتالءم مـع قیمـة العمـل المنجـز خـالل كـل فتـرة ،المحاسـبیة التـي تشـهد تنفیـذه

یراداتـه وأرباحــه  هـذا االسـاس یـتم علــى مـدار الفتـرات المحاســبیة االعتـراف بجـزء مـن نفقــات العقـد وإ

  . جب نسبة إتمام  تتخذ صورة نسبة مئویة یتم تحدیدها بموجب أسس محاسبیة متعارف علیهابمو 

 ،والمیـزة الرئیسـیة لهـذه الطریقـة انهـا تتمشـى مـع متطلبـات أسـاس االسـتحقاق فـي المحاســبة  

ـــة اإلیـــرادات بالمصـــروفات، إذ بموجبهـــا یـــتم االعتـــراف بـــاإلیراد  وكـــذلك مـــع متطلبـــات مفهـــوم مقابل

ومــن ثــم تحمیــل هــذا  ،العقــد عــن األعمــال المنجــزة والمعتمــدة خــالل الفتــرة المحاســبیة المحقــق مــن

االیــراد بنفقــات العقـــد التــي تــم اســـتنفادها فــي اكتســابه، لكـــن عیبهــا االساســي هـــو ان األربــاح التـــي 
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تخصــص بموجبهــا للفتــرات المحاســبیة التــي ینفــذ خاللهــا العقــد ال  تكــون مؤكــدة بــل تكــون عرضــة 

التحقــق بســبب تغیــرات محتملــة قــد تحــدث فــي المســتقبل فــي نفقــات العقــد، او بســبب  لمخــاطر عــدم

  .احتمال عجز العمیل عن تسدید كامل التزاماته تجاه المقاول

ویقــوم النظــام المحاســبي لشــركة المقــاوالت التــي تســتخدم نســبة االتمــام فــي المحاســبة عــن 

م تبویــب البیانــات المتداولــة فــي هــذا كمــا یــت.  عقودهــا، علــى مجموعــة مــن اإلجــراءات والمســتندات

  النظام في مجموعة من الحسابات نشیر الى اهمها

  .Construction in Processحساب عقود إنشاءات تحت التنفیذ   -

 Billing on Constructionحساب مطالبات أو فواتیر عقـود إنشـاءات تحـت التنفیـذ   -

in Process .  

  . Contract Costsحساب تكالیف العقد   -

  . Contract Revenuesحساب إیرادات العقد   -

  . Contract Debtorsحساب مدیني العقود   -

وهــو الــذي یعتمــد تكــالیف العقــد منهجــًا أو أساســًا   Input Methodأســلوب المــدخالت   -

  .لتحدید نسبة اإلتمام

وحـــدات (وهـــو الـــذي یعتمـــد مخرجـــات العقـــد  Output Methodأســـلوب المخرجـــات   -

  . منهجًا أو أساسًا لتحدید نسبة اإلتمام) تاماالنتاج ال

بموجب األسلوب األول، وهو أسلوب المدخالت یتم تحدید نسبة اإلتمام التي سـتتخذ أساسـًا لتحدیـد 

 :أو تخصیص إیرادات ومن ثم أرباح العقد في نهایة فترة محاسبیة معینة على النحو التالي
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  ة الفترة  التكلفة الفعلیة للجزء المنفذ حتى نهای      

  ------------------------------= نسبة االنجاز 

  التكلفة التقدیریة للجزء تحت التنفیذ 

أمــا بموجـــب بموجـــب األســـلوب الثــاني وهـــو أســـلوب المخرجـــات فیــتم تحدیـــد نســـبة اإلتمـــام بموجـــب 

  :المعادلة التالیة

  عدد الوحدات المنجزة من المقاولة         

  -------------------------------        = نسبة اإلنجاز 

  عدد الوحدات محل المقاولة            

ویعبــر عــادة عـــن الوحــدات المنجــزة إمـــا فــي صـــورة عــدد معــین مـــن الكیلــومترات مـــثًال إذا   

كانت المقاولة المشمولة بالعقد تعبید طریق معـین، أو بعـدد مـن األمتـار المربعـة إذا كانـت المقاولـة 

ألســـلوب األول أي اســـلوب المـــدخالت هـــو األكثـــر شـــیوعًا لـــدى وا.  الـــخ... مجمـــع ســـكني معـــین 

  .  شركات المقاوالت

    طریقة العقود التامة أو المنتهیة -2

تتفق هذه الطریقة مع طریقة نسبة اإلتمام في أن إثبات التكالیف الفعلیة للعقد وكذلك   

ال بأول وحال حدوثها، المطالبات التي یقدمها المقاول للعمیل، والدفعات المسددة من العمیل یتم أو 

  :لكنها تفترق عنها من زاویتین رئیسیتین هما

عدم الحاجة الى تقدیر التكالیف الالزمة إلنجاز  العقد في نهایة كل سنة كما في   -

  .الطریقة السابقة

عدم االعتراف بأیة إیرادات أو أرباح للعقد إال بعد إنجاز العقد وتسلیمه للعمیل، مما    -

  .تخصیص أیة إیرادات أو أرباح أو خسائر للعقد على مدار الفترة المحاسبیة یبقي الحاجة الى
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تتمیــز طریقــة العقــود التامــة عــن طریقــة نســبة اإلتمــام بالموضــوعیة والبســاطة ومحدودیــة مشــاكلها 

یــرادات العقــد واالكتفــاء باالنتظــار الــى  المحاســبیة، وذلــك بســبب عــدم الحاجــة الــى تقــدیر تكــالیف وإ

یــرادات العقــد بقــدر حیــث انتهــاء إت مــام العقــد حیــث یمكــن عنــد تلــك اللحظــة تحدیــد كــل مــن نفقــات وإ

كبیـر مـن الدقـة والموضــوعیة، لكـن عیبهـا الرئیســي یـتلخص فـي عــدم مسـایرتها ألسـاس االســتحقاق 

ذلــك ألنهــا تحمــل نفقــات العقــد إلیــرادا الفتــرات المحاســبیة التــي .  ولمبــدأ مقابلــة اإلیــرادات بالنفقــات 

 لهــا، فــي حیــث تخصــیص إیــراد العقــد بالكامــل للفتــرة المحاســبیة التــي یــتم االنجــاز فیهــاتحــدث خال

  .)38ص : 2013مطر، إنعام، (

  )209ص : 2012 ،جمعه( طریقة اعتماد شهادة المهندس -3

اإلشــارة الـــى أنـــه عنـــد انتهـــاء العمـــل فـــي المقاولــة، أو عنـــد االنتهـــاء مـــن جـــزء منهـــا، یقـــوم 

بمعاینـة األعمـال التامـة للتأكـد مـن ) صـاحب العمـل(مسندة للعملیة مهندس مكلف من قبل الجهة ال

مطابقتهـــــا للمواصـــــفات المتفـــــق علیهـــــا فـــــي عقـــــد المقاولـــــة، فـــــإذا كانـــــت األعمـــــال التامـــــة مطابقـــــة 

للمواصـــفات المتفـــق علیهـــا یقـــوم المهنـــدس بتحریـــر شـــهادة بـــذلك، وتحتـــوي شـــهادة المهنـــدس او مـــا 

لتــي تمــت، ونسـبتها الــى المقاولــة ككـل إذا كانــت أقــل مــن یسـمى بالمســتخلص علــى بیـان األعمــال ا

حجم المقاولة، وكـذلك أیـة بیانـات أخـرى یتضـمنها عقـد المقاولـة والشـروط المتفـق علیهـا بـین شـركة 

  . والجهة المسندة للعملیة

وتجــدر اإلشـــارة الـــى انـــه إذا كانــت المقاولـــة صـــغیرة بحیـــث یــتم تشـــغیلها فـــي وقـــت قصـــیر   

ن فتـرة مالیـة، فـإن األمـر قـد یحتـاج مسـتخلص واحـد او شـهادة واحـدة للمهنـدس نسبیًا أو فـي أقـل مـ

في نهایة العمل في المقاولة، أما إذا كانت المقاولة تتطلب أجًال طویًال التمامها فـإن األمـر یحتـاج 

الــى معاینــات متعــددة مــن مهنــدس الجهــة المســندة للعملیــة، وبالتــالي إلــى اســتخراج مستخلصــات او 

  . ددة منهشهادات متع
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ولذلك ترجع أهمیة شهادة المهندس إلى أنها غالبًا تسـتخدم فـي العقـود طویلـة األجـل حیـث   

یتفق عادة علـى أن تقـوم الجهـة المسـندة للعملیـة، بـدفع قیمـة مـا تـم مـن أعمـال الـى المقـاول، وذلـك 

عملیـات الالزمـة حتى یتوفر لدى المقاول السیولة النقدیة الكافیة لیتمكن مـن االسـتمرار فـي تمویـل ال

  .التمام المقاولة

وفي العادة ال یتم دفع قیمة ما تم من اعمـال إال بنـاًء علـى شـهادة مهنـدس الجهـة المسـندة   

  .للعملیة، والتي توضح بأن األعمال المنجزة تمت في حدود المواصفات والشروط المتفق علیها

  )211-210ص : 2012جمعه، ( طبیعة المستخلصات وشهادة المهندس

.  مستخلصـــًا یتضــمن بیـــان مــا نفـــذ مــن اعمـــالصـــاحب العمــل تقــدم شــركة المقـــاوالت الــى   

علـى تلـك الشـهادة یـتم التحاسـب وتسـدید ، وبنـاًء ویتم اعتماد المستخلصات بمعرفة شهادة المهندس

أن تنفیــذها یتطلــب ســنوات بــاقي االعمــال وخاصــة تمویــل ،  حتــى یــتمكن المقــاول مــن المســتحقات

  .عتماد على المصادر الذاتیةیصعب خاللها اال

المبــدئي لالعمــال المنجــزة، ثــم یــتم فــي نهایــة ومتــى تــم االنتهــاء مــن العملیــة یــتم أوًال  التســلیم 

، مـع مراعـاة هالتسلیم النهائي، وتنتهي األعمال مع تسلیم مسـتخلص ختـامي واعتمـادعمر المشروع 

) ... الـدفعات(قة، وكیفیـة سـداد أن عقد المقاولة ینص على شروط وطریقـة حسـاب المبـالغ المسـتح

  :وغیر ذلك على سبیل المثال

 .العدد واآلالت والمستلزمات في موقع العمل تسدد عند جمع: الدفعة المقدمة -

  .بناء على شهادة المهندس عن االعمال التي تمت : الدفعة التالیة -
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كمـا السـعر تهـا، و التـي تـم تنفیـذها والمعتمـده كمیكما تصدر شـهادة المهنـدس وتوضـح األعمـال 

، وبشـكل عـام، یتطلـب األمـر التعـرف علـى تكلفـة األعمـال المنفـذة والمعتمـدة  .العقـدهو محـدد فـي 

ثـم تخصـیص وتوزیـع التكـالیف غیـر  ، على مراكز التكلفة العقد تكالیفوالذي یتطلب بدوره تحمیل 

لیف عنــد اجــراء المقارنــة المباشــرة علــى المراكــز االنتاجیــة، كمــا ال ینبغــي أغفــال أهمیــة تحلیــل التكــا

  بین 

   .قیمة شهادة المهندس عن االعمال المنفذة والمعتمدة  -

 . تكلفة األعمال الواردة بالشهادة -

  . وبدون هذه الخطوة ال یمكن التوصل الى االرباح

المهنــدس عــن األعمــال المعتمــدة، ویــتم الســداد عــادة شــهادة لــذلك یــتم التحاســب علــى أســاس 

مــن قیمــة  90%بمــا نســبته لیهــا فــي العقــد، وعــادة تســدد قیمــة الشــهادة علــى أســاس نســبة یتفــق ع

   كتأمین أو ضمان سالمة األعمال المنفذة 10%الشهادة، وتحجز الجهة المسندة للعملیة 

 

  )212ص : 2012جمعه، ( طرق المحاسبة إلثبات قیمة شهادة المهندس

   توجد طرق محتلفة الثبات قیمة شهادة المهندس منها

  على أساس ) العقد(اثبات قیمة الشهادات في حساب عملیة المقاولة : االولىالطریقة 

  .اثبات صافي المستحق 1/1

  .اثبات اجمالي المستحق 2/1

  . اثبات قیمة الشهادات في حساب أعمال منفذة ومعتمدة: الطریقة الثانیة

  . اثبات قیمة الشهادات في سجل تذكاري: الطریقة الثالثة
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  االنشاء  عقودتكالیف  18:2

 :وتتضمن تكالیف العقد ما یلي -1

التكــالیف المحــددة التــي تتعلـــق مباشــرة بالعقــد والتــي یمكـــن تخصیصــها للعقــد كـــالمواد  –أ  -2

الك األجهــــزة هــــتمصــــاریف او المباشــــرة المســــتخدمة فــــي تنفیــــذ العقــــد، واألجــــور المباشــــرة، 

مــن والــى موقــع  والمعــدات المســتخدمة فــي تنفیــذ العقــد، ومصــاریف نقــل األصــول المختلفــة

  .العقد، ومصاریف التصمیم واي حقوق مدفوعة لطرف ثالث

التكــالیف المرتبطــة بنشــاط التعاقــد العــام للمتعاقــد الــى المــدى الــذي یمكــن توزریعهــا علــى  -ب

العقــود، مثـــل الفائـــدة التــي یمكـــن رســـملتها عنــد الحاجـــة الـــى تمویــل خـــارجي لتنفیـــذ العقـــد، 

صاریف صـناعیة غیـر مباشـرة كاالهتالكـات والتـأمین للعقد من م هوكذلك ما یتم تخصیص

  . ومصاریف الكهرباء والماء واألجور غیر المباشرة والمواد غیر المباشرة

أي تكــالیف أخــرى یمكــن تحمیلهــا بالتحدیــد علــى العمیــل فــي ظــل شــروط العقــد، كتحمیــل  -ج

تمـــت العقــد بجـــزء مــن المصـــاریف االداریـــة أو مصــاریف التطـــویر، وأي مصــاریف أخـــرى 

  .موافقة العمیل مسبقًا على تعویض المقاول عنها بموجب شروط العقد

  . تكالیف النقل واالقامة بعد االحالة -د

فــي حالــة بیــع أي جــزء مــن المــواد المخصصــة للعقــد أو الــتخلص مــن األجهــزة والمعــدات  –هـــ

الجعـــارات، ( وأي أصـــول اخـــرى مقابـــل اعتبـــارات معینـــه، فیـــتم تخفـــیض تكلفـــة العقـــد بهـــا

 . )481ص : 2008
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  :وال تتضمن تكلفة العقد المصاریف التالیة -2

  . مصاریف البیع والتسویق –أ 

المصــــاریف االداریــــة والعامــــة ومصـــــاریف التطــــویر التــــي ال یوجـــــد موافقــــة مــــن العمیـــــل  -ب

  . بتعویض المقاول عنها

: 2008الجعــارات، ( مصــاریف االهــتالك لألصــول التــي لیســت علــى عالقــة بتنفیــذ العقــد -ج

  . )283ص 

  مشاكل تقدیر التكالیف في عقود االنشاء 19:2

  عقود إنشاء یصعب تقدیر إجمالي تكلفتها بدقة  -

نظـرًا ألن عملیــة المقاولــة ال تـزال تحــت التنفیــذ أي تـم تنفیــذ جــزء مـن العملیــة، وفــي الوقــت   

تمـــت،  جزاء التـــيالنفســـه یوجـــد تقـــدم فـــي العمـــل، كمـــا حصـــلت الشـــركة علـــى شـــهادة المهنـــدس بـــا

وبموجب تلك الشهادة یتم التسدید تحت الحساب، لـذلك تفتـرض هـذه الطریقـة أن الشـركة التـي تقـوم 

بالمقاولـــة تحقـــق أرباحـــًا مـــن العملیـــة خـــالل تنفیـــذها، ویـــتم التوصـــل الـــى رقـــم الـــربح علـــى أســــاس 

  :المعادلة التالیة

  والمعتمدة ةذتكلفة تلك األعمال المنف –قیمة االعمال الواردة بالشهادة = الربح 

بـل یجـب مراعـاة  ،مع مراعاة أن الربح الذي تم التوصل الیه ال یعتبر قـابًال للتوزیـع بأكملـه

األمــر الــذي یتطلــب تكــوین مخصــص للعملیــات تحــت  ،مــا یــتم حجــزه كتــأمین مــن شــهادة المهنــدس

ر أو مـــن الـــربح لمقابلـــة أي ارتفـــاع فـــي أســـعار المـــواد أو األجـــو  30%التنفیـــذ، یقـــدر عـــادة بنســـبة 

وغیر ذلك، كما یجـوز زیـادة فـي الحـذر ترحیـل أي مبـالغ أخـرى تـرى .. الخدمات وغرامات التأخیر 

وغیــر ... ارئ أو احتیــاطي عــام اإلدارة ترحیلهــا إلــى احتیاطیــات بأســماء مختلفــة مثــل احتیــاطي طــو 

   ).210-219ص : 2012جمعه، (ذلك 
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  عقود إنشاء یمكن تقدیر إجمالي تكلفتها بدقة -

بح للعملیات تحت التنفیـذ التـي علـى وشـك التسـلیم ولـم تسـلم  حتـى نهایـة العـام، یحسب الر 

ـــة امكانیـــة تقـــدیر "جـــازالننســـبة ا"علـــى أســـاس  ، ویـــتم االلتجـــاء الـــى تطبیـــق هـــذه الطریقـــة فـــي حال

  ).223ص : 2012جمعه، (  ةالتكالیف الكلیة تقدیرًا دقیقًا یراعى فیه جمیع االحتماالت المتوقع

  ف بإیرادات العقد وتكالیفةاالعترا  20:2

  :هلعوامل التي یجب أخذها بعین االعتبار فیما یتعلق باالعتراف بإیرادات العقد وتكالیفا -أ

یجــــب االعتــــراف بــــإیرادات العقــــد وتكالیفــــه فــــي قائمــــة الــــدخل الشــــامل عنــــدما یكــــون  – *

  .باالمكان تقدیر المخرج من العقد بموثوقیة

لتكــالیف اســتنادًا الــى نســبة االنجــاز فــي تــاریخ نهایــة الفتــرة یــتم االعتــراف بــاإلیرادات وا -*

  . المالیة

عنــدما تزیــد تكــالیف العقــد عــن ایراداتــه، فیجــب االعتــراف بكامــل الخســارة مباشــرة فــي  -*

  .قائمة الدخل الشامل بغض النظر عن نسبة اإلنجاز

سـاس تراكمـي، ویـتم یتم تقدیر نسبة االنجـاز فـي تـاریخ نهایـة الفتـرة المالیـة بنـاء علـى ا -*

المتعلـــق   IAS 8التعامـــل مـــع التغیـــر فـــي تقـــدیر نســـبة االنجـــاز اســـتنادًا الـــى المعیـــار 

: 2008الجعــارات، ( بالسیاســات المحاســبیة، التغیــرات فــي التقــدیرات المحاســبیة واألخطــاء

  . )284-283ص 

  )218-217ص : 2012جمعه، ( طریقة قیاس ربح او خسارة المشروع 21:2

ربـــح او خســـارة المشـــروع مـــن خـــالل خصـــم التكـــالیف المدفوعـــة مـــن االیـــرادات یـــتم قیـــاس   

ولـــو لـــم یـــتم تنفیـــذ تلـــك العقـــود بالكامـــل خـــالل الفتـــرة المحصـــلة خـــالل فتـــرة عمـــر المشـــروع، حتـــى 

فــي فتــرة زمنیــه معینــه، تقلبــات حجــم األربــاح مــن عــام الــى آخــر أو تراكمهــا  ، ولــذلك لتفــاديالمالیــة
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تتوقــف المعالجــة المحاســبیة للــربح علــى وعلیــه فقــد فــي فتــرات أخــرى،  خســائریترتــب علیــه حــدوث 

  هناك نشاط مقاوالت نفذ فعًال ولكنویمكن ان یكون درجة العمل الذي تم في الموقع، 

  . عمال المنفذةأللة اآلم یتم استالم شهادات المهندس بشأنه، نظرًا لض -

ملیـة تحـت التنفیـذ ویصـعب تقـدیر استلم عنه شهادة المهندس نظرًا لكبر حجمه وال تزال الع -

 . إجمالي تكلفتها المنتظرة

اســتلم عنــه شــهادة المهنــدس والعملیــة علــى وشــك االنتهــاء ویمكــن تقــدیر التكلفــة اإلجمالیــة  -

 . المنتظرة

  المعالجة المحاسبیة للخسائر المحتملة من المشاریع 22:2

یرادات المشرو    ع المتبقیة حتى نهایة تنفیذه، یقوم المقاول بإعادة النظر دوریًا بتكالیف وإ

فأذا ما أظهرت التقدیرات المتجددة خسارة محتملة، وجب االعتراف بهذه الخسارة تماشیًا مع 

على ) 11(من المعیار المحاسبي الدولي رقم ) 34(سیاسة الحیطة والحذر، حیث نصت المادة 

  ).48، 11لي المجمع العربي للمحاسبین القانونین، األصل المحاسبي الدو (ما یلي 

یراداته عن خسارة محتملة، "   عندما تكشف التقدیرات الحالیة إلجمالي تكالیف العقد وإ

یجب حینئذ تكوین مخصص للخسائر الكلیة المحتملة من العقد، وذلك بغض النظر عن نسبة 

ویجب تكوین المخصص حتى لو تجاوزت قیمة الخسارة الطارئة قیمة التكلفة .   العمل المنجز

  ".یخیة للعقدالتار 

، على أنه إذا تطلب األمر تكوین ذلك )11(من المعیار المحاسبي ) 36(وتنص المادة   

المجمع العربي للمحاسبین : ( المخصص، فیجب تقدیر الخسارة دون مراعاة األمور التالیة

 )50القانونیین، األصول الدولیة للمحاسبة، 
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  .فیما إذا بدأ العمل في العقد أم ال  -1

  .لة اإلتمام لنشاط العقدمرح  -2

  .قیمة األرباح المحتملة من عقود أخرى  -3

ذا كانــت قیمــة المشــروع كبیــرة، ویتوقــع أن تســتوعب جــزءًا هامــًا مــن جهــاز المنشــأة ومصــروفاتها  وإ

العامــــة، فــــإن هــــذه المصــــاریف تأخــــذ طــــابع المصــــاریف المباشــــرة، وتوخــــذ باالعتبــــار عنــــد تكــــوین 

وع، كذلك یمكـن اإلفصـاح عـن الخسـارة المتوقعـة للمشـروع دون مخصص الخسائر المحتملة للمشر 

تكوین مخصص الخسائر المحتملة، حیث یتـأثر قیـاس الخسـارة المتوقعـة بـأمور غیـر مؤكـدة خـالل 

  .فترة التنفیذ
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  الدراسات السابقة  23:2 -

  الدراسات العربیة السابقة 23:1:2

  التحلیل الكميتأخیر االنشاءات، : ، بعنوان)2000( نيدراسة الموم -

مشروع منجزة وحاول  130حیث قام الباحث بدراسة أكثر من دراسة لسجالت أكثر من   

بناء نموذج ریاضي للعالقة بین الزمن المخطط والفعلي للتنفیذ، وأظهرت نتائج الدراسة بأن 

المصمم هو السبب األول وتغییرات رب العمل وسوء األحوال الجویة واختالف ظروف موقع 

للعالقة بین الزمن المخطط الفعلي للمشروع ) خطي بسیط(وقام ببناء نموذج ریاضي  العمل،

  %.99وبدرجة ثقة 

دور المحاسبة في اتخاذ القرارات اإلداریة في قطاع : بعنوان  ،(2004) دراسة جربوع  -

   المقاوالت وفقًا لمعاییر المحاسبة الدولیة

مســاعدة فـــي الرقابــة علــى كفــاءة التنفیـــذ  تــدور الدراســة حــول بیــان أهمیـــة المحاســبة كــأداة  

باســتخدام عناصــر الرقابــة وهــي المعــاییر الفنیــة، وقیــاس األداء، ومعرفــة االنحرافــات، والرقابــة علــى 

وتبـین مـن خـالل النتـائج أنـه ال بـد أن تشـمل عقـود اإلنشـاءات فـي المقـاوالت .  المیزانیات التقدیریـة

تعدیالت والمطالبـات والحـوافز بشـرط ان یكـون هنـاك احتمـال القیمة األصلیة واإلیرادات المتعلقة بال

المتعلـق بعقـود  IAS 11تحقـق إیـرادات عنهـا، وذلـك وفقـًا لمـا نـص علیـه معیـار المحاسـبة الـدولي 

كما تبین أنه ال یمكن من الناحیة المحاسبیة تحدید نتیجـة أعمـال عقـد معـین بشـكل مؤكـد .  البناء 

هـذه الطریقــة قـد تتجاهـل بعـض األعمـال المنجـزة مـن العقــد،  مـن خـالل شـهادة المهنـدس، حیـث أن

وقــد أوصــت الدراســة بأنــه .  ولكنهــا غیــر مطابقــة للمواصــفات مــن وجهــة نظــر المهنــدس المشــرف

یجب عند إعداد الموازنة التقدیریة مراعاة أن تكون تلـك المیزانیـات كأهـداف نموذجیـة لقیـاس األداء 

رشـــاد اإلدارة الـــى األداء  المقبـــول، وهـــذا یتطلـــب إشـــراك جمیـــع المســـتویات فـــي تحضـــیر الفعلـــي وإ



- 40  - 
 

 

المیزانیة حتى تكون مسؤولة في التنفیذ وحتى تكون خططهـا متناسـقة لحـث المـوظفین علـى تحقیـق 

  . األهداف الموضوعة في المیزانیة التقدیریة

المعاییر المحاسـبیة الدولیـة  إطار علمي لقیاس أثر تطبیق: ، بعنوان)2006(دراسة عابدین  -

  لعقود المقاوالت على نتائج أعمال شركات المقاوالت بفلسطین

هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى مــــدى تطبیــــق معــــاییر المحاســــبة الدولیــــة لعقــــود   

  . المقاوالت في فلسطین وأثر ذلك على نتائج األعمال لخدمة اإلدارة واألطراف المستفیدة

تـــدني نســبة التـــزام الشــركات الفلســـطینیة بتطبیــق معـــاییر المحاســـبة  وخلصــت الدراســـة الــى  

الدولیــة أو أیــة معــاییر أخــرى عنــد إعــداد القــوائم المالیــة، وأن هنــاك معوقــات تتعلــق بالشــركة نفســها 

  . وأخرى تتعلق بالبیئة التي تعمل بها هذه الشركات

المحاســـبة الدولیــــة وأوصـــت الدراســـة بتشـــجیع الشـــركات الفلســــطینیة علـــى تطبیـــق معـــاییر   

وضــرورة إصـــدار قـــانون ملـــزم لجمیـــع شـــركات المقـــاوالت لمســـك حســـابات منتظمـــة تمهیـــدًا لتطبیـــق 

وأخیـرًا ضــرورة إتبـاع نســبة اإلنجـاز فــي قیـاس نتــائج األعمـال للمشــاریع .  معـاییر المحاسـبة الدولیــة

 . النها تتماشى مع مبادئ المحاسبة الدولیة المتعارف علیها.  تحت التنفیذ

نظــام مقتــرح لتطــویر عملیــة تســعیر العطــاءات وفــق نظــام : ، بعنــوان(2006)دراســة الزطمــه  -

  تكالیف االنشطة في صناعة اإلنشاءات في قطاع غزه

هــدفت هــذه الدراســة الــى تطبیــق نمــوذج جدیــد لحســاب تكــالیف اإلنشــاءات فــي قطــاع غــزه   

ن هـذه ا ، وإ حسـاب التكـالیف المبنیـة "لطریقـة تسـمى كبدیل عن األنظمة التقلیدیة المعمول بها حالیـًا

ن تطبیـــق هـــذه الطریقـــة ســـیكون ریادیـــًا فـــي مجـــال اإلنشـــاءات، علمـــًا بأنـــه تـــم "علـــى األنشـــطة ، وإ

 تطبیقهـــا فـــي دراســـات وأبحـــاث ســـابقة فـــي مجـــاالت اإلنتـــاج والخـــدمات المختلفـــة، ولقـــد أثبتـــت هـــذه

ق مـن الطـرق التقلیدیـة، ممـا یمكـن الطریقة جدوى عالیـة وقـدرة فائقـة علـى وصـف الواقـع بطریقـة أد
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أصــحاب القــرار مــن إتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لتقلیــل التكلفــة والــتحكم بهــا ومعرفــة أســباب الحیــود 

وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن تطبیـــق نظـــام تكـــالیف األنشـــطة یـــؤدي الـــى معرفـــة أفضـــل فـــي .  عنهــا

ت األسـعار، وأن هـذا النظـام یـوفر تسعیر العطاءات، وقـدرة أكبـر علـى تقـدیر التكلفـة وتحـدیث بیانـا

المعلومـات التـي تعتبـر أساسـًا للــدخول فـي العطـاءات والمنافسـة للفـوز بهــا، كمـا یسـاعد هـذا النظــام 

ومـن .  تخـاذ القـرارات الرشـیدة والصـحیحة بشـأنهاافي الرقابة على األنشطة التـي تؤدیهـا المؤسسـة و 

م التقلیدي الـى نظـام تكـالیف األنشـطة، وأنـه ال  أهم توصیات هذه الدراسة التحول تدریجیًا من النظا

بـــد مـــن نظـــام إداري معلومـــاتي لتســـهیل عملیـــة التطبیـــق لهـــذا النظـــام علـــى شـــركات المقـــاوالت فـــي 

قطـــاع غـــزة، وكـــذلك تغییـــر طریقـــة تســـعیر العطـــاءات لتكـــون لألســـعار األكثـــر دقـــة بـــدًال مـــن أقـــل 

 . األسعار

یم العوامــل التنظیمیــة والبیئیــة المــؤثره فـــي اداء تقیــ :بعنـــوان، )2007( ابــو العــثم دراســة - 

   المقاولین للمشروعات االنشائیة في االردن

مشروعًا إنشائیًا حكومیًا  115وقد أجریت في األردن، وطبقت فیها دراسة الحالة على   

، وهدفت الى بیان أثر العوامل البیئیة والتنظیمیة على أداء المقاولین 2000-2004بالفترة 

وعات اإلنشائیة باألردن باعتبار أن القدرة القیادیة وبناء فرق العمل وعالقات المقاولین بالمشر 

والبیئة متغیرات مستقلة لها أثرها على المتغیرات التابعة المتمثلة في التكلفة والوقت والمواصفات 

  . الفنیة

ة على وقد خلصت الدراسة الى وجود أثر ذي داللة إحصائیة لهذا المتغیرات المستقل  

  .المتغیرات التابعة

كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على توفیر المعرفة النظریة والمهنیة ثم صقلها   

بالتدریب، وتأسیس جهات تنظیمیة للتنسیق والمتابعة بین شركات المقاوالت والجهات المالكة 
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األقل فحسب، بالدولة، ووضع معاییر أشد ضبطًا عند إرساء المناقصات بحیث ال یكتفي بالسعر 

عادة صیاغة  لغاء الضرائب، وإ وتشجیع توطین تكنولوجیا البناء بتقدیم التسهیالت الجمركیة وإ

  .                        عقود المقاولة فیما یخص مكافآت اإلنجاز المبكر

 

 :الدراسات االجنبیة السابقه 23:2:2

nstruction Co، بعنوان )Alkass, Mazerolle and Harris  )1996دراسة   -

Delay Analysis Techniques 

وقد أجریـت بالوالیـات المتحـدة األمیركیـة، وتـم فیهـا اسـتطالع آراء مـدراء المشـاریع   

تســلیم المشــاریع عــن  والمهندســین الخبــراء بشــركات المقــاوالت بهــدف تحدیــد أســباب تــأخر

 .مواعیدها المحددة حسب البرامج الزمنیة المقررة

بعــض العوامــل فــي الحســبان عنــد تحلیــل أســباب التــأخیر  واقترحــت الدراســة وضــع  

مثــل مــدى معقولیــة مــدة المشــروع،والتأخیر النــاجم عــن الممارســات اإلجرائیــة للجهــات ذات 

العالقــة، وضــرورة اســتخدام قواعــد البیانــات فیمــا یخــص التــأخیر، مــع تقیــیم هــذه التــأخیرات 

 .  الت والتنفیذبشكل یدوي من خالل الخبراء المتمرسین في مجال المقاو 

وقــد خلصــت الدراســة الــى ان التــأخیر ســبب أســاس فــي زیــادة التكلفــة، وأن الطــرق   

المتبعــة حالیــًا فــي إدارة المشــاریع مــن حیــث تحلیــل التــأخیرات مــا زالــت غیــر دقیقــة ویتبــدد 

 . معها كثیر من الجهد والوقت والنفقات

باب التـأخیر، واقترحـت بعـض وأوصت الدراسة باسـتخدام تقنیـات تحلیـل متعـددة لمعرفـة أسـ

البـــــرامج وطالبـــــت باســـــتخدام نتائجهـــــا، كمـــــا أوصـــــت باالســـــتعانة بـــــآراء الخبـــــراء تجنبـــــًا لوقـــــوع 

 . مستقبلیة
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وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في صیاغة االسـتبانة مـن حیـث عامـل الوقـت   

أخیرات ومدى ترسـخه فـي الفكـر الجمعـي وأثـر هـدره فـي تـأخر المشـاریع، وأهمیـة وضـع التـ

  .المحتملة ضمن الخطة الزمنیة للمشروع

 A Model for Benchmarking، بعنوان )Ahcom  )2004دراسة   -

Contractors Project Management Elements in SKA  

وقد أجریت في المملكة العربیة السعودیة، وشملت مدیري الشركات من فئة   

رفین على المشاریع الحكومیة، وقد المهندسین، ومدیري المشاریع، واالستشاریین المش

هدفت الدراسة الى بناء وتطویر نموذج یكون مرجعًا لمقاولي اإلنشاءات في سبیل 

تحسین األداء وزیادة الفاعلیة، بحیث یمكن وضع هذا النموذج كدلیل یساعد شركات 

  . المقاوالت

بالتــالي عــامًال ألسـباب التــأخیر، و ) 60(وقـد أشــارت الدراسـة الــى وجـود أكثــر مـن   

  :زیادة التكلفة، حیث وزعت على ستة مجاالت رئیسة هي

  .التخطیط المسبق وعلى نحو جید -1

  .الرقابة المستمرة من قبل ادارة المشروع -2

  .التنسیق بین المقاول واألطراف الخارجیة -3

  .إنسیابیة االتصال داخل فرق العمل -4

  .التعلیمات واألنظمة الحكومیة الساریة -5

  .المقاول على توفیر عمالة ماهرة جیدة في الوقت المحدد قدرة -6
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وخلصــت الدراســة الــى أن قــدرة المقــاول علــى تشــكیل فــرق العمــل مــن تخصصــات   

مختلفة وبخبرات كافیة، والعنایة باالتصال الفعال، والتخطـیط والرقابـة تعـد مـن أهـم أسـباب 

  .إنجاز المشروع ضمن المدة المقرة سلفاً 

دراســة فــي مســاعدة الباحــث فــي صــیاغة العدیــد مــن العوامــل وقــد أســهمت هــذه ال  

  .المسببة في تأخر المشاریع من قبل المقاولین وادراجها ضمن االستبانة

وان Chakravarty & Macleod (2006)دراســة -   Construction، بعن

Contracts (or: How to Get the Right Building at the Right Price?) 

الــى اختبــار نمــوذج  عقــد المقاولــة الــذي تــم تصــمیمه مــن قبــل المعهــد  هــدفت هــذه الدراســة

األمریكــي للرســامین، وتوصــلت الدراســة الــى ان هــذا النمــوذج یعتبــر حــال فعــاال لعــدم الدقــة فــي 

تقــدیر التكــالیف واالیــرادات، كــذلك مراعــاة الدقــة فــي تقــدیر التكــالیف مــن اجــل الحصــول علــى 

  .صل المراد بناءهالدقة التابعة لذلك في تكلفة األ

وان Roux  Le  (2006)دراسة   -  The Recognition of Costs in Different،  بعن

Phases of Completion of a Construction Contract   
هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى المفــاهیم األساســیة المتعلقــة بــاالعتراف بــاالیرادات 

قــع خبــرة الخبــراء فــي هــذا المجــال، وخاصــة المــدققین والتكــالیف المرتبطــة بعقــود البنــاء مــن وا

إلــى أن المعیــار  ةوالمحاســبین المســجلین والعــاملین لــدى اطــراف عقــد البنــاء، وتوصــلت الدراســ

IAS 11  ال یتطلــب مهـارات غیــر الممارسـات المحاســبیة المعتـادة، كــذلك اظهـرت النتــائج أن

فســیرها بمــا یــؤدي إلــى اختالفهــا عــن تــم ت  IAS 11فــي المعیــار  ةالقواعــد المحاســبیة الــوارد

  . المهارات الفنیة في بیئة اعمال المقاوالت
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وان Dobler (2008) ةدراس -  Rethinking Revenue Recognition the،  بعن

Case of Construction Contracts Under International Financial 

Reporting Standrads   

البنــــاء لتوضــــیح وتقیــــیم المتغیــــرات الكثیــــرة التــــي هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى اختبــــار عقــــود   

إلــى المشــاریع المشــتركة بــین مجلــس معــاییر  تضــمنتها الســنوات العدیــدة مــن عمــر المقاولــة اســتناداً 

  . FASBومجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي  IASBالمحاسبة الدولیة 

ــــائج الرئیســــیة لهــــذه الدراســــة ان كــــل المقترحــــاتو    غامضــــة فیمــــا یخــــص  لقــــد اظهــــرت النت

وحساســة فیمــا یخــص الموثوقیــة مقارنــة بمــا هــو موجــود فــي المعیــار المحاســبي  ءمــة، ومهمــهالمال

كذلك فإن استخدام اسلوب القیمة العادلة سوف یؤدي الي تذبـذب االیـراد الـذي .  IAS 11الدولي 

  . دارة من المالكیتم االعتراف به، وهو غیر مناسب فیما یتعلق بوظیفة الوصایة المسندة إلى اال

وان  Kucharczyk & Dylag (2011)  دراسة -  Recognising Revenue، بعن

from the Construction of Real Estates in Financial Statements of 

Developers in Poland   

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحلیــل السیاســات المحاســبیة المتعلقــة بتحقــق االیــراد النــاتج عــن 

إلـــى  ر الممتلكـــات مــن قبـــل الشـــركات المدرجــة فـــي الســـوق المــالي لوارســـو اســـتناداً عقــود تطـــوی

  .IFRIC 15التفسیر 

 وتوصــلت الدراســة الــى ان بعــض المقــاولین یقومــون بــاالعتراف بــاالیراد والمصــروفات اســتناداً 

نســبة االنجــاز التــي الــى المتعلــق بــاالیراد ، والــبعض اآلخــر اســتنادا  IAS 18إلــى المعیــار 

  .المتعلق بعقود المقاوالت IAS 11نها المعیار یتضم
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 Biondi; Glover; Jenkins; Jorgensen; Lacey; Macve andدراسة  -

sujiyama; (2012) ، وان  Comment on IASB/FASB 2011 ED on:بعن

Revenues from Contracts with Customers   

 IASBبـــین مجلســـي  ةهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعلیـــق علـــى مســـودة العـــرض المشـــترك

المتعلقة باالیرادات من العقود مع العمالء، ان االحتفـاظ بهـذه البـدائل واالسـتثناءات  FASBو

ان ، ویمكــن وفقــًا لقاعــدة العقــود یمكــن ان تخلــق بلبلــة بــین معــدي ومســتخدمي البیانــات المالیــة

ربـاح اكثـر وتـؤخر عادة الهیكلة التي تـؤدي فـي النتیجـة الـى ا، واتسمح بوجود ثغرات في التقییم

ایجـاد (فـان اللجنـة تـؤمن ان الهـدف االساسـي مـن هـذا المشـروع  ، ونتیجـة لـذلك، مـن الخسـائر

والــذي مــن الممكــن تطبیقــه  ، نمــوذج تحقیــق ایــراد شــامل بحیــث یوضــح مبــادئ تحقیــق االیــراد

لـم  ، والـذي)،  واسـواق رأس المـالالصـناعاتو الشـركات، و بثبات على كافة العملیات التجاریـة، 

  . یتم تحقیقه وعلى العكس فانه لم یتم تطبیقه بثبات

واوضـــحت الدراســـة أن احـــد االســـباب الرئیســـیة لتحضـــیر وایجـــاد هـــذا المعیـــار كـــان انشـــاء   

معیار واحد شامل لتحقیق االیراد بدًال من انشاء عدة معاییر منفصلة تهـتم بقطاعـات صـناعیة 

  .  مختلفة

 Emerging Issues in Revenueن بعنوا  ، Emengini   (2012)دراسة  -

Recognition and Financial Statement Reporting  

.  هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى  اختبـــار المفـــاهیم والقضـــایا الهامـــة التـــي تتعلـــق بتحقـــق االیـــراد  

واســتخدمت الدراســة اســـلوب البحــث المكتبـــي وذلــك الن طبیعــة هـــذه الدراســة مفتوحـــه بشــكل كبیـــر 

  . احهعلى بدائل عدیدة مت

والمعیــــار  IAS 11وتوصـــلت الدراســـة الـــى انـــه بـــالرغم مـــن كــــون المعیـــار المحاســـبي   

قــد قــدما االساســیات الضــروریة فــي تحقــق االیــراد اال انهمــا لــم یتمكنــا مــن   IAS 18المحاســبي 
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وضع تحقیق االیراد فـي إطـار عملـي عـام یمكـن الرجـوع الیـه بسـهوله، وكـذلك الـى وجـود مقترحـات 

، 2013او مطلــع عــام  2012لتحقیــق االیــراد ســوف یــتم تطبیقهــا فــي نهایــة عــام  لمعــاییر جدیــدة

اضافة الى ان اهداف التقاریر المالیة ألیة مؤسسه سوف تعتمد بشكل رئیسـي علـى اختیـار سیاسـة 

وقــد اظهـــرت الدارســة ان هنــاك بعـــض محاســبیة معینــة تتعلــق بتحقـــق االیــراد المشــار الیـــه اعــاله، 

مكـن ان یـؤثر علـى الوضـع الحقیقـي للبیانـات المالیـة، وبالتـالي التـأثیر علـى التالعب الخفـي الـذي ی

صــى الباحــث الــى االعتــراف بــاالیراد مــن قبــل شــركات المقــاوالت التــي ســوف تتــأثر ســلبًا بــذلك، وأو 

 ةوجوب التركیز على المدققین الخارجیین كجهـات حیادیـة للتأكـد مـن تطبیـق معـاییر التقـاریر المالیـ

ة الى وجوب التأكید علـى اسـتقاللیة المـدقق ومنحـة األمـان یقـوم بوظیفتـه علـى اكمـل الدولیة، إضاف

  .وجه

  

  ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 24:2  

لقـــد تناولــــت الدراســــات الســــابقة آنفــــة الــــذكر مواضــــیع مختلفــــة تتعلــــق بمحاســــبة المقــــاوالت   

ذه الشركات، وقـد تـم التركیـز فیهـا علـى دور والمشاكل العملیة التي قد تنشأ نتیجة لطبیعة أنشطة ه

  . المحاسبة في شركات المقاوالت في عملیة اتخاذ القرارات

ومــا یصــبو الباحــث الــى دراســته هــو مــدى موثوقیــة اإلیــرادات التــي یــتم االعتــراف بهــا مــن   

ار قبــل شــركات المقــاوالت االردنیــة وبالتــالي موثوقیــة نتیجــة األعمــال فــي شــركات المقــاوالت باعتبــ

وكــذلك مـا یمكــن ان تــؤدي الــى تــداخل  ،الفتـرة الزمنیــة الطویلــة ومــا یمكـن ان تتضــمنها مــن تغیــرات

الفتــرات المحاســبیة، وهــل یمكــن حــل كافــة هــذه المشــاكل بالمعیــار المحاســبي الــدولي ذات العالقــة 

 IFRIC، والتفسـیرات المتعلقـة بــه وهـي التفســیر النشــاءالمتعلــق بعقـود ا IAS 11وهـو المعیـار 

المتعلـق باتفاقیـات انشـاء   IFRIC 15المتعلـق بترتیبـات امتیـازات تقـدیم الخـدمات  والتفسـیر   12
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العملیـة ضـمن محاسـبة المقـاوالت باعتبـار  ، كذلك یریـد الباحـث تـأطیر بعـض الممارسـات العقارات

  . أن النواحي العملیة هي ما ینبثق عنه العلم المحاسبي
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  الفصل الثالث

  جراءاتألالطریقة وا

  

ـــــاول هـــــذا الفصـــــل وصـــــفًا لمـــــنهج الدراســـــة  مجتمـــــع الدراســـــة وعینتهـــــا، وأداة الدراســـــة و یتن

. صــــفًا إلجـــراءات تقنــــین أدوات الدراســـة وتطبیقاتهــــاكمــــا یتضـــمن و .  المســـتخدمة وطــــرق إعـــدادها

  . علیها الباحث في تحلیل الدراسة سیعتمدحصائیة التي الوالمعالجة ا

  الدراسةمنهج  1:3

 ســـةالدراالنـــوعي وفـــق اســـلوب المـــنهج ســـیعتمد الباحـــث  مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف الدراســـة  

تـرف بـه شـركات المقـاوالت االردنیـة، موثوقیـة االیـراد الـذي تع هدف التعرف على مـدى االختباریة ب

لــدى تلـــك   IAS 18و IAS  11 ین المحاســبة الــدولیمعیــاري تطبیــق والتعــرف علــى مــدى 

  .والمعوقات التي تحول دون ذلكعن انشطتها الشركات، و 

  ةوالعین دراسةمجتمع ال 2:3

 قابــةنمــن شــركات المقــاوالت االنشــائیة درجــه اولــى  والمســجلة ب ةدراســالتــم تمثیــل مجتمــع 

میـــاه وري وصـــرف و طـــرق وجســـور، و تخصـــص ابنیـــة،  2013مقـــاولي االنشـــاءات االردنیـــة لعـــام 

بتنســیب مـــن نقابـــة  ى حســب تصـــنیف وزارة االشــغال العامـــةاشــغال اخـــر و كهرومیكانیـــك، و صــحي، 

مـــن  )4(، حســـب الملحـــق رقـــم 343بلـــغ عـــدد هـــذه الشـــركات االنشـــائیة ، وقـــد المقـــاولین االردنیـــین

  .شركات  10وكان عدد العینه ،  مختلف االختصاصات شركات انشائیة من
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  أداة الدراسة 3:3

الباحـث مـع عینـة الدراسـة حسـب اجرهـا  المقـابالت التـيباعتمـاد طریقـة تتمثل أداة الدراسة   

لقــوائم لاریــة باالخت ةالدراســات النوعیـ، وكــذلك (1)نمـوذج المقابلــة المهیكلــة الـواردة فــي الملحــق رقـم 

للشـركات التـي تتضـمنها العینـة، مـن أجـل التعـرف علـى واقـع االیـراد الـذي یـتم 2012 المالیـة لعـام 

 ، علــى المقــابالت واعتمــد الباحــث فــي دراســته   . االعتــراف بــه فــي هــذه الشــركات ومــدى موثوقیتــه

حیــث تــم التحدیــد المســبق لهــا، والتخطــیط واعــداد المحــاور الرئیســیة للمقابلــة وتحدیــد اســلوب بـــدء 

مـدراء یعملـون فـي الشـركات  10السـئلة مباشـرةً للمـدراء المـالیین وعـددهم ریق طرح االمقابلة عن ط

الســتفادة مــن اجــل اموجهــة مــن  وكانــت االســئلة (1)حســب الملحــق رقــم  المشــمولة فــي العینــة، 

واجریـــت المقابلـــة فـــي الفتـــرة مـــا بـــین شـــهر كـــانون ثـــاني .  رصـــة التوضـــیحف حالمناقشـــة ولكـــي تســـم

المقابالت في مكان عمل الشـركات عینـة الدراسـة، حیـث تراوحـت  ت، وتم2014وشهر شباط لعام 

طـــول مـــدة المقابلـــة مـــن ســـاعة الـــى ســـاعتین ونصـــف اعتمـــادًا علـــى الوقـــت المســـموح بـــه مـــن قبـــل 

جمــع البیانــات  بالمضــیف، وقــد تــم اعطــاء المقابلــة مــدتها الالزمــة، وفــي نهایــة المقابلــة قــام الباحــث 

لدراسة وتسجیلها مباشرة عقب الحصول علیهـا، حیـث تـم التصـنیف والمعلومات الخاصة بموضوع ا

سـلوب اوالتبویب في شـكل معلومـات تتسـم بالوضـوح وتخضـع للتحلیـل والتفسـیر واسـتنتاج دالالتهـا ب

  .علمي

  مصادر المعلومات الالزمة للدراسة  4:3

  :الباحث في دراسته من مصادر المعلومات التالیةاستعان   

ة1-  ادر أولی  2012شــركات المقــاوالت االردنیــة المشــموله فــي عینــة الدراســة لعــام فــي ثــل تتم: مص

  .فیها ةالمطبق واالنظمة المحاسبیة
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ة والـدوریات میـتتمثل في الكتب والدراسات واألبحـاث المنشـورة والمجـالت العل: البیانات الثانویة -2

  .لي اإلنشاءات االردنیةمقاو ونقابة والمواقع االلكترونیة الخاصة بشركات المقاوالت االردنیة 
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  نتائج الدراسة

  
  
  

  اجراءات الباحث والصعوبات التي واجهته عند جمع البیانات 1:4

  شركات المقاوالت المتعلقة بتحلیل النتائج والمقابالت المیدانیة  2:4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة 

ــ ، یمكــن فیمــا یلــي التطــرق الــى نتــائج تحلیــل ًا للدراســة المیدانیــة التــي قــام بهــا الباحــثووفق

  :ي تم جمعها بموجب المقابالت التي اجریت، وذلك على النحو التاليتالبیانات ال

  

  اجراءات الباحث والصعوبات التي واجهته عند جمع البیانات 1:4

حیـــث ان الشـــركات التـــي شـــملتها عینـــة الدراســـة غیـــر ملزمـــة بنشـــر قـــوائم مالیـــة كـــون  -أ 

ر مســـاهمة، فـــأن الباحـــث واجـــه صـــعوبة فـــي جمـــع البیانـــات، وطلبـــت جمیـــع معظمهـــا غیـــ

الشـــركات عـــدم ذكـــر اســـمها، والباحـــث یلتـــزم بـــذلك، محافظـــة علـــى ســـریة البیانـــات وتلبیـــة 

  .لت عینة الدراسةكلمطالب الشركات التي ش

وقـــد قـــام الباحـــث بــــإجراء المقـــابالت مـــع المعنیـــین فــــي الشـــركات التـــي تمثـــل عینــــة  -ب 

حیـــث انحصـــرت هـــذه المقـــابالت مـــع المـــدراء المـــالیین، ممـــا یعنـــي معـــه الوقـــوف  الدراســـة،

وخصوصـًا المعیـارین  IFRSالدقیق على متعلقات تطبیـق معـاییر التقـاریر المالیـة الدولیـة 

بشــكل رئیســي والمتعلــق بعقــود االنشــاء، ومــا   IAS 11المعیــار  :موضــوع الدراســة وهمــا

  .المتعلق باالیراد في هذه الشركات IAS 18ار یتعلق باالیراد حسب ما ورد في المعی

وقــد اســتخدم الباحــث اســلوب المقابلــة المهیكلــة ذات النهایــة المفتوحــة حســب نمــوذج  -ج 

، وذلـــك للحصـــول علـــى اجابـــات تتعلـــق بأســـئلة الدراســـة )1الملحـــق رقـــم (المقابلـــة المرفـــق 

ى كافــة المشــاكل بشــكل خــاص، أمــا النهایــة المفتوحــة للمقــابالت فتهــدف الــى التعــرف علــ

مــا یــؤثر بفــي صــناعة المقــاوالت  IFRS العملیــة لتطبیــق معــاییر التقــاریر المالیــة الدولیــة
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لتعـــرف علـــى أي اقتراحـــات لســـلبًا علـــى موثوقیـــة االیـــراد الـــذي یـــتم االعتـــراف بـــه، وكـــذلك 

تساهم في زیادة موثوقیة االیراد الذي یتم االعتـراف بـه، حیـث ان الخبـرات العملیـة ضـرورة 

  . IFRS طویر الفكر المحاسبي بما فیه معاییر التقاریر المالیة الدولیةلت

  

  المتعلقة بشركات المقاوالت تحلیل النتائج والمقابالت المیدانیة 2:4

ن اسئلة المقابلة والمتعلقة بمدى تطبیق شـركات المقـاوالت مفیما یتعلق بالسؤال االول 

   ؟المتعلق بعقود االنشاء IAS 11خص المعیار وباال IFRSلمعاییر التقاریر المالیة الدولیة 

یجمعـــون علـــى ضــــرورة عینــــة المفـــردات  مـــن خـــالل تحلیـــل اجابــــات المبحـــوثین، تبـــین أن

، وفیمــــا یلــــي نتــــائج تحلیــــل القــــوائم المالیــــة لعینــــة IFRSمعــــاییر التقــــاریر المالیــــة الدولیــــة تطبیــــق 

  :الدراسة

نـه الدراسـة ، بـأن هـذه الشـركات ملتزمـة تشیر التقاریر السنویة للشـركات التـي تمثـل عی -أ 

، وذلـك كمطلـب قـانوني تضـمنه قـانون IFRSبتطبیق كافة معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

، وبـــذلك فـــال مجـــال 184وتعدیالتـــه بموجـــب المـــادة رقـــم  2003الشـــركات االردنـــي رقـــم 

  . قطعیًا لعدم االلتزام بتطبیق النصوص القانونیة اطالقاً 

بهــا كیفیـــة وائم المالیــة واالیضــاحات المرفقـــة خـــالل التقــاریر الســنویة والقـــوتبــین مــن  -ب 

  ما یلي  IAS 11  ،IAS 18قیاس االیرادات وفق المعیارین 

تقــوم ) 70%أي بمــا نســبته (ان هنــاك ســبع  شــركات ) 1(تظهــر بیانــات الجــدول رقــم  *

  :ق هيثالث طر بتطبیق اسلوب نسبة االنجاز في االعتراف باالیراد بإستخدام 

نسـبة االنجـاز وفــق التكـالیف الفعلیـة للعمـل المنجــز حتـى تاریخـه الـى التكــالیف : ولـىاأل  *

  .المقدرة للعقد
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  وفق شهادة المهندس للعمل المنجز، : والثانیة *

،  :والثالثه*    بأستخدام الطریقین معًا

اد أي تعتــرف بــاالیر )  20%أي مــا نســبتة (ن تطبقــان االســاس النقــدي یان هنــاك شــركت *

  الذي یتم قبضة، 

، ویعنــي ذلــك )10%أي مــا نسـبتة (نســبة + أن هنـاك شــركة واحـدة تطبــق عقــد التكلفـة  *

  . التكلفة الفعلیة مضافًا الیها نسبة معینة كإیراد یتم االعتراف به

  

 (1)جدول رقم 

  توزیع عینة الدراسة حسب الطرق المطبقة لقیاس االیراد
 المئویة النسبة التكرار  الطریقه

 الى تاریخھ حتى المنجز للعمل الفعلیة التكالیف وفق االنجاز نسبة
   المقدّره التكالیف

4 40% 

 %20 2 )   المھندس شھادة(  المنجزه العمل مسح او معاینة حسب االنجاز نسبة
 %10 1  معًا الطریقتین باستخدام االنجاز نسبة

 %20 2  النقدي االساس
 %10 1   معین ربح امشھ الیھا مضافًا التكلفة اساسا

 %100 10  المجموع
 
  

تطبیــق هــل یــؤدي فیمــا یتعلــق بالســؤال الثــاني مــن اســئلة المقابلــة والــذي یــنص علــى   

الى موثوقیة االیـراد الـذي یـتم االعتـراف   IAS 18و  IAS 11معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

تــداخل الفتــرات المالیــة بعضــها  عــدمبــه فــي شــركات المقــاوالت االردنیــة األمــر الــذي یــؤدي الــى 

    ؟ببعض

من خالل تحلیل اجابات المبحوثین، تبین ان كل مفردات العینة یوافقون علـى تطبیـق هـذه   

  :والتي بدورها ستؤدي الى موثوقیة االیراد المعترف به، وفیما یلي آراء عینة الدراسة المعاییر
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د اعــداد وتجهیـز القــوائم والبیانــات عنــ  IFRSالدولیــةتقـاریر المالیــة أن اسـتخدام معــاییر ال  - أ

لتعزیـــز الشـــفافیه  واضـــفاء ذوي العالقـــة لمختلـــف االطـــراف  یاً اساســـ اً المالیـــة اصـــبح مطلبـــ

  .المصداقیة علیها الموثوقیه و 

طبیــق معــاییر تالشــركات االردنیــة ب لــدى  التــزام وقــد أكــد افــراد العینــه انــه ال بــد مــن وجــود   -  ب

لمـا لهـا مـن ایجابیـات وبالمقابـل تبـین القة بقطاع المقاوالت ذات العالدولیة التقاریر المالیة 

ــــة الت ومــــن اهمهــــا اخــــتالف الظــــروف السیاســــیة  ،بیــــقطوجــــود معوقــــات تحــــول دون عملی

مـــر الــــذي یــــؤثر علــــى موثوقیـــة االیــــراد الــــذي یــــتم أل، اواالقتصـــادیة والقــــوانین والتشــــریعات

منتظمــة فــي تطبیــق المعیــار ، الشــركات ال)2(، وتظهــر بیانــات الجــدول رقــم االعتــراف بــه

 . IAS 11الدولي رقم المحاسبي 

عدم وجود نظام رقابة داخلي في الشركات یراقب عملیـة اعـداد القـوائم المالیـة، تبین كذلك  -ج

، فــي IFRS یعتبــر ســبب فــي عــدم اهتمــام الشــركات بتطبیــق معــاییر التقــاریر المالیــة الدولیــة

دارة فــي اظهــار المركـــز المــالي الحقیقــي للشـــركة، قیــاس االیــراد وهــذا نـــاتج عــن عــدم رغبـــة اال

  .IFRS والذي بدوره یحول دون تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة

 (2)جدول رقم 

  11IASولي الد المحاسبي المعیار طبیقااللتزام بت حسب الدراسة عینة توزیع
 المئویة النسبة التكرار المعیار تطبیق درجة

 %70 70 كامل تطبیق
 30% 30 جزئي یقتطب

 - - االطالق على تطبیق ال
 %100 10  المجموع

فیما یتعلق بالسؤال الثالـث مـن اسـئلة المقابلـة ومفـاده هـل لـدیكم اي اقتراحـات 

تتعلق بزیادة موثوقیة االیراد الذي یتم االعتراف به استنادًا الى معـاییر التقـاریر المالیـة 

  ؟ IFRSالدولیة 
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لمبحــوثین ووفقــًا آلراء مفــردات عینــة الدراســة، تبــین مــا مــن خــالل تحلیــل اجابــات ا

  :یلي

 IFRSلقــد اكــدت المقــابالت علــى اهمیــة تطبیــق معــاییر التقــاریر المالیــة الدولیــة 

وضــــرورة اصــــدار تعلیمــــات ملزمــــة  لجمیــــع شــــركات المقــــاوالت لمســــك حســــابات منتظمــــة 

تبــاع نســبة االنجــاز فــي تفصــیلیة لتطبیــق معــاییر التقــاریر المالیــة الدولیــة وعلــى ضــرورة ا

قیـــاس نتـــائج االعمـــال للمشـــاریع تحـــت التنفیـــذ الضـــفاء الموثوقیـــة علـــى االیـــراد الـــذي یـــتم 

، لمــا تتمیــز بــه هــذه الطریقــة بالمرونــة عنــد تعــدیل التكــالیف المقــدرة ومقابلــة االعتــراف بــه

  .االیراد بالمصاریف

اجه شركات من اسئلة المقابلة ومفاده هل تو  رابعفیما یتعلق بالسؤال ال

عملیة عند قیاس االیراد الخاص بالفترة مشاكل المقاوالت بحكم طبیعة صناعتها 

  المحاسبیة؟ 

من خالل تحلیل اجابات المبحوثین، تبین ان مفردات العینة یجمعون على ان   

  :، وفیما یلي نتائج وآراء عینة الدراسةهناك مشاكل وصعوبات تواجهها هذه الشركات

لـــربح الضــریبي فــي شـــركات المقــاوالت یعتبــر ســـبب فــي عــدم تطبیـــق ان مشــاكل تحدیــد ا 

حیــث ان هنــاك صــعوبة فــي محاســبة المشــاریع .   IFRSمعــاییر التقــاریر المالیــة الدولیــة 

وهـذا  IFRSطویلة االجل فـي نهایـة العـام فـي حـال اتبـاع معـاییر التقـاریر المالیـة الدولیـة 

ي تواجههــا الشـــركات فــي المحاســبة عـــن یــدل علــى قیمـــة التــأثیر الســلبي، والصـــعوبات التــ

ــة االجــــل، األمــــر الــــذي یــــؤدي الــــى عــــدم تــــداخل الفتــــرات المالیــــة بعضــــها  المشـــاریع طویلــ

  .ببعض، وبالتالي عدم توفر الموثوقیة الالزمة لالیرادات التي یتم االعتراف بها
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یر فـي سـتخدام التقـدهل یؤدي امن اسئلة المقابلة ومفاده خامس فیما یتعلق بالسؤال ال   

الــى التقلیــل مــن االحیــان علــى التكــالیف المعیاریــة شــركات المقــاوالت واعتمادهــا فــي كثیــر مــن 

  موثوقیة االیرادات التي یتم االعتراف بها؟  

من خالل تحلیل اجابات المبحوثین، فقد وافق جمیع مفردات العینة على ان التقدیر قد   

  :آراء عینة الدراسةیكون سببًا في عدم موثوقیة االیراد، وفیما یلي 

التقدیر الخاطئ في تسعیر بعض بنود العقد والتي قد تكون ناتجة عن عدم  توفر معلومات  1-

  .كافیة من قبل دائرة المشتریات عن بعض اسعار المواد المستخدمه بالمشروع

  .رتفاع اسعار بعض المواد التي تكون قد سعرت اساسًا نتیجة التضخم العاما 2-

ه عن عدم تـوفیر بعـض المـواد لتنفیـذ المشـروع فـي السـوق المحلـي، واللجـوء لشـراء اخطاء ناتج 3-

  . هذه الموارد من الخارج بأسعار أعلى وبالعمالت االجنبیة

عــدم مطابقــة المــواد المشــتراه مــن الســوق المحلــي للمواصــفات، حیــث أنــه فــي بعــض االحیـــان  4-

متـوفره فـي السـوق المحلـي، وبالتــالي یطلـب صـاحب العمـل اسـتخدام مـواد مـن ماركـات معینـه غیـر 

رفض صاحب العمل والذي یتطلـب شـراءها مـن الخـارج وفـتح اعتمـاد لشـراء هـذه المـواد، بمـا یعنـي 

زیـــادة مصـــاریف المــــواد التـــي تتمثــــل بحجـــز مبلـــغ تــــأمین لتســـدید االعتمــــاد، ومصـــاریف االعتمــــاد 

  .واآلخرى

علیـة، حیـث ان بعـض العقـود ال تعـوض كذلك قد یكون لشروط العقد تأثیر علـى المصـاریف الف 5-

شــركات المقــاوالت عـــن تفــاوت اســعار بعـــض المــواد االولیـــة المســتخدمة فــي العمـــل ، مثــال ذلـــك، 

الحدید، واالسمنت والمحروقات، حیث  أن أي ارتفاع فـي المـواد المشـتراه عـن السـعر االولـي الـذي 

  .سعار العمالت االجنبیةاعتمد في تسعیر العطاء یكون له تأثیر سلبي، وكذلك تقلبات ا



- 60  - 
 

 

ظـــروف الناتجـــة عـــن تـــأثیر االحـــوال الجویـــة والتـــي یكـــون لهـــا تـــأثیر علـــى فتـــرة عمـــر انتهـــاء ال 6-

المشــروع أو تبــاطؤ المقــاول فــي االنجــاز، ممــا یــؤثر علــى فتــرة تســلیم المشــروع فــي مدتــه مــع عــدم 

  .اعتراف صاحب العمل وتعویض المقاول عن ذلك التأخیر

مــل عــن تســدید الــدفعات المسـتحقه بموعــدها، ممــا یضــع المقــاول فــي موقــف تبـاطؤ صــاحب الع 7-

محـــرج فـــي مواجهـــة االلتزامـــات التـــي یجـــب دفعهـــا، وبالتـــالي اللجـــوء الـــى البنـــك لالقتـــراض وزیـــادة 

التكـــالیف،  وبالمقابـــل  تقیـــده فــــي فتـــرة انجـــاز العمــــل ضـــمن المـــدة المحــــدده وااللتـــزام االدبـــي مــــع 

مــــن االحیــــان تواجههــــا الشــــركات التــــي تتعامــــل مــــع العطــــاءات  صــــاحب العمــــل، وهــــذه فــــي كثیــــر

  .الحكومیه، حیث قلة الموارد أو صرف مخصصات مشروع معین لمشروع أخر

كذلك فأن نفس المشاكل التي یعانیها المقاول مع صـاحب العمـل اننعكسـت سـلبیًا علـى مقـاولي  8-

اع االســعار ورفــض بعــض االعمــال او البــاطن، الــدائنین والبنــوك، والمتعلقــة بتــأخیر الــدفعات وارتفــ

  .التعدیل علیها

 دفیما یتعلق بالسؤال السـادس مـن اسـئلة المقابلـة ومفـاده هـل یوجـد جهـة مسـؤولة عنـ

  لعقود؟ االعطاءات واعداد موازنات تسعیر اعداد 

مـن خــالل تحلیــل اجابــات المبحــوثین، تبــین ان مفـردات العینــة یجمعــون علــى وجــود دوائــر 

  :االعداد، وفیما یلي نتائج وآراء عینة الدراسة مسؤولة في عملیة

وحـول الجهــة التــي تقــوم بإعــداد الموازنــات، فقــد تبــین ان هنالــك دائــرة فــي كــل شــركة تعمــل 

على تسعیر العطاءات واعداد الموازنات،  تسمى دائرة التسعیر، وتتكون هـذه الـدائرة مـن مهندسـین 

  . الموازنات وتسعیر العطاءاتمؤهلین ولدیهم الخبرة الكافیة في مجال تطبیق 

ــــاك دوائـــــر تشــــارك وتســـــاعد فـــــي اعــــداد الموازنـــــات عــــن طریـــــق تقـــــدیم   كمــــا تبـــــین ان هن

االقتراحــــات والمالحظــــات، مثــــل دائــــرة المشــــتریات حیــــث تقــــوم بمســــاعدة دائــــرة التســــعیر بتزویــــدها 
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تقـــوم  بمســـاعدة والـــدائرة المالیـــة التـــي .   بأســـعار وكمیـــات  المـــواد المـــراد اســـتخدامها فـــي المشـــروع

دائـــرة التســـعیر مـــن خـــالل تزویـــدها بمعلومـــات مالیـــة عـــن مشـــاریع منتهیـــة لمقارنتهـــا عنـــد االعـــداد 

  .لتسعیر العطاء او إعداد الموازنة

الســالیب مـن اسـئلة المقابلـة ومفـاده هـل لـدیكم رأي حـول ا بعسـافیمـا یتعلـق بالسـؤال ال  

  مع التكالیف المقدره؟ العقد بعین االعتبار عند اعداد موازنة  ؤخذالتي ت

اجمــع افــراد العینــة علــى اهمیــة وضــرورة اعــداد  مــن خــالل تحلیــل اجابــات المبحــوثین، فقــد  

هـــذه الموازنـــة لكـــل عقـــد علـــى حـــدة مـــن اجـــل الرقابـــة علـــى التكـــالیف الفعلیـــة، ومقارنتهـــا بالتكـــالیف 

ب االنحرافــات غیــر المقــدرة فــي العقــد مــن أجــل معرفــة االنحرافــات وتحلیلهــا ومعرفــة اســبابها، وتجنــ

  . المرغوب فیها

ومفـاده هـل یمكـن تحدیـد نسـبة االنجـاز مـن اسـئلة المقابلـة ثامن بالسؤال الفیما یتعلق 

  بدقة استنادًا الى االسس المتعارف علیها والتي یتم على اساسها االعتراف باالیراد؟ 

عینــة الدراســة، مـن خــالل تحلیــل اجابــات المبحـوثین، فقــد كانــت االجابــة بـنعم لجمیــع افــراد 

هنــاك ســبع شــركات تتبــع اســلوب نســبة االنجــاز، ومــن خــالل تحلیــل المقابلــة مــع المــدراء حیــث ان 

المــالیین لهــذه الشــركات عــن كیفیــة طــرق احتســاب نســبة االنجــاز، فقــد انحصــرت فــي ثــالث طــرق 

  :ادناه وهي) 3(حسب الجدول رقم 
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 (3)جدول رقم 
  حسب عینة الدراسةطرق احتساب نتیجة االعمال للمشاریع 

  
 المتّبعھ الطریقة الشركة

 التكالیف الى تاریخھ حتى المنجز للعمل الفعلیة التكالیف وفق االنجاز نسبة 1
  للعقد المقّدرة

 التكالیف الى تاریخھ حتى المنجز للعمل الفعلیة التكالیف وفق االنجاز نسبة 2
  للعقد المقّدرة

 التكالیف الى تاریخھ حتى المنجز للعمل یةالفعل التكالیف وفق االنجاز نسبة 3
  للعقد المقّدرة

 التكالیف الى تاریخھ حتى المنجز للعمل الفعلیة التكالیف وفق االنجاز نسبة 4
  للعقد المقّدرة

 )  المھندس شھادة( المنجز العمل مسح او معاینة حسب االنجاز نسبة 5
  المھندس شھادة( زالمنج العمل مسح او معاینة حسب االنجاز نسبة 6
  نسبة االنجاز باستخدام الطریقتین معًا  7
 االساس النقدي  8
  النقدي االساس 9

  معین ربح ھامش الیھا مضافًا التكلفة اساس 10
 
  

نســبة التكــالیف الفعلیــة للعمــل المنجــز حتــى تاریخــه الــى التكــالیف الكلیــة  : الطریقــة االولــى -

    :المقدرة للعقد

ه الطریقة مع متطلبات اسـاس االسـتحقاق والـذي یعنـي ان القـوائم المالیـة التـي وتتماشى هذ

تخص فترة مالیة معینة، یجب ان تتضمن كافة المصـاریف المتعلقـة بتلـك الفتـرة بغـض النظـر عمـا 

اذا كانــت دفعــت قیمتهــا او لــم تــدفع، وكــذلك الحــال بالنســبة لالیــرادات المتعلقــة بــالفترة المالیــة ســواء 

  .تها ام لم تحصلحصلت قیم

شهادة (تقدیر نسبة االنجاز حسب معاینة او مسح العمل المنجز : الطریقة الثانیة -

  )المهندس

  ):4(حسب الملحق رقم  

وبموجب هـذه الطریقـة یقـوم  المهنـدس  باصـدار الشـهادات بنـاء علـى مستخلصـات تقـدمها 

رف علــى التنفیــذ بمراجعــة شــركة المقــاوالت الــى العمیــل صــاحب العمــل، حیــث یقــوم المهنــدس المشــ
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وتقیـیم االعمــال التــي نفــذت مــن قبــل المقــاول، وفــي هــذه الحالــة قــد یعتمــد بعــض االعمــال والــبعض 

اآلخــر قــد ال یعتمــده لعــدم التنفیــذ وفقــًا لمــا  هــو متفــق علیــه فــي تنفیــذ االعمــال او لعــدم مطابقتهــا 

هــا المهنــدس بموجــب شــهادته ن ســبة انجــاز لالعتــراف بــاالیراد للمواصــفات، وتعتمــد النســبة التــي یقرَ

  .الذي یخص الفترة

، واسـالیب اخـرى  ومما یلفت انتبـاه الباحـث اسـتخدام اسـلوب لجمـع االسـلوبین السـابقین معـًا

ــــي كیفیــــة تطبیــــق هــــذا  ــــة، وفیمــــا یل ــــم تتضــــمنه أدبیــــات المحاســــبة وال المعــــاییر المحاســــبیة الدولی ل

  :االسلوب

  استخدام الطریقتین السابقتین معاً تقدیر نسبة االنجاز ب: الطریقة الثالثة -

وتعتمــد هــذه الطریقــة احتســاب االیــراد وفــق نســبة االنجــاز حســب طریقــة التكــالیف الفعلیــة  

مقارنة بالتكالیف المقـدرة ومقارنتـه مـع االیـراد المحتسـب حسـب شـهادة المهنـدس، حیـث  یـتم مقارنـة 

  :نیة،  ویتم معالجة الفرق كاالتياقیمة االیراد في الطریقة االولى مع االیراد في الطریقة الث

اذا زاد االیــراد الواجـــب االعتـــراف بـــه عـــن الفـــواتیر الفعلیـــة المقیـــدة، تســـمى هـــذه الحالـــة بفـــائض  -أ

  :، ویتم تسجیل الفرق بموجب القید التالي over billingالفواتیر 

  من حساب ایراد المشاریع **             

  )وباتمطل(الى حساب ایرادات مؤجله   **          

اذا قــل االیــراد الواجــب االعتــراف بــه عــن الفــواتیر الفعلیــة المقیــدة، تســمى هــذه الحالــة بعجــز  -ب

  :، ویتم تسجیل الفرق بموجب القید التاليunder billingالفواتیر  

  )     موجودات(من حساب اعمال منجزة لم یصدر بها فواتیر ** 

  الى حساب ایراد المشاریع  **            
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   Cost- Plusالتكلفة المضافة   :الرابعهالطریقة  -

فقــد تبــین وجــود شــركة واحــدة تســتخدم اســلوب التكلفــة المضــافة، حیــث یــتم تحدیــد االیــراد 

الواجـب االعتـراف بـه علـى اسـاس التكلفـة مضــافًا الیهـا هـامش ربـح معـین، وبموجـب هـذا االســلوب 

ددة مـن المقاولـة،  بحیـث یغطـي یحدد المبلغ الـذي سـیدفعه العمیـل للمقـاول  بعـد انجـاز اعمـال محـ

هذا المبلغ التكالیف الفعلیة مضافًا هامش ربح معین بنسبة مئویة مـن التكـالیف الفعلیـة، والـذي یـتم 

  .االعتراف به كایراد

  االساس النقدي :الطریقة الخامسة -

فــان شــركتین تســتخدما االســاس النقــدي أي انــه یــتم  االعتــراف بــاالیراد فــي الفتــرات المالیــة 

لتي یقبض فیها قیمة االیراد، وبذلك فإن عملیـة تحدیـد االیـراد الخـاص بكـل فتـرة مالیـة یعتمـد علـى ا

  .توقیت القبض النقدي

ــدیكم رأي حــول طــرق تاســعالفیمــا یتعلــق بالســؤال    ــة ومفــاده هــل ل  مــن اســئلة المقابل

  ؟الطرقوما هي ممیزات وعیوب هذه االعتراف باالیراد، وما هي الطریقة االكثر موثوقیة؟ 

  :من خالل تحلیل اجابات المبحوثین، ووفقًا الراء مفردات عینة الدراسة، تبین ما یلي  

ایجابیات وسلبیات طریقة نسبة التكالیف الفعلیة للعمل المنجز حتى تاریخه الى : الطریقة االولى

  :التكالیف الكلیة المقدرة للعقد

د، ومن ثم نتیجة اعمال المشروع خالل الفترة انها اكثر الطرق مالءمة واستخدامًا لقیاس االیرا  *

  . المحاسبیة

، مع العلم ان مرونتها، حیث انها تراعي الظروف االقتصادیة، واالنفاق الفعلي للمصاریف*  

  . ) وال تدخل ضمن االخطاء المحاسبیة(التغییرات في التقدیرات ال تتم بأثر رجعي، 

  . انها تتماشى مع عقود االنشاء طویلة االجل* 
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  .انها االنسب واالكثر دقة وخاصة اذا تم استخدامها بالطریقة الصحیحه* 

أي مقابلة االیرادات مع المصروفات بالفترة (انها تتماشى مع متطلبات اساس االستحقاق * 

   ).المالیة بغض النظر عن االیراد ودفع المصروف

  :ومن سلبیات هذه الطریقة

الفترة التي تخصها، نتیجة اهمال او فقدان بعض  عدم تسجیل كافة المصاریف الفعلیة في*

  .، وهذا من شأنه ان یؤثر على قیمة االیراد المعترف به)المصاریف(الفواتیر

قد تعمد بعض شركات المقاوالت في هذه الطریقة التالعب في زیادة التكالیف المقدرة للعقد، * 

، مما یؤدي الى تأجیل االعتراف وبالتالي تخفیض نسبة االنجاز التي تعمل على تخفیض االیراد

  .باإلیراد الى سنوات الحقه

تحــوز التكــالیف الفعلیــة فــي بدایــة كــل مشــروع علــى النســبه االكبــر مــن التكــالیف، وذلــك نتیجــة * 

استخدام المقـاول للمـواد االساسـیة مثـل االسـمنت والحدیـد، كـذلك یـتم فـي نهایـة الفتـرة المالیـة  شـراء 

الســنة التالیــة، ممــا ینــتج عنــه ایضــًا زیــادة فــي التكــالیف وكــل ذلــك  مــواد وتخزینهــا العمــال تخــص

باعتبــار (یـؤدي الـى خلــل فـي االیــراد الـذي یــتم االعتـراف بـه حیــث یرتفـع هــذا االیـراد للســنة الحالیـة 

  .على حساب السنوات القادمة) ارتفاع نسبة االنجاز

رده او المــــواد الزائــــدة فــــي لـــذلك فــــي نهایــــة عمــــر المشــــروع یقــــوم المقــــاول ببیـــع مــــا یســــمى بــــالخ* 

المشروع، ومحاسبیًا یـتم تخفـیض التكـالیف بـایرادات بیـع هـذه المـواد، ممـا یـؤدي الـى تخفـیض قیمـة 

  .االیراد على حساب السنوات السابقة

ــــه، بإعتبــــار كثــــرة *  صــــعوبة تقــــدیر تكــــالیف وایــــرادات العقــــد بالشــــكل الــــذي یمكــــن االعتمــــاد علی

  .یة، وتناسب ذلك طردیًا مع طول فترة العقدالمتغیرات على الساحة االقتصاد
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ایجابیــات وســلبیات طریقــة نســبة االنجــاز حســب معاینــة او مســح العمــل المنجــز : الطریقــة الثانیــة

  )شهادة المهندس(

أنهــا تعتمــد علــى كمیــة وقیمــة االعمــال التــي تــم االعتــراف بهــا مــن قبــل صــاحب العمــل،  بغــض *

ل، حیث ان هذه الطریقة ال تعتمـد علـى التقـدیر بـل النظر عن رفض صاحب العمل لبعض االعما

  . على قیمة االعمال المنجزة الفعلیة

  . معرفة قیمة ارباح المشروع اوًال بأول أي في نهایة كل فترة معینه تقل عن السنة المالیة* 

  .معرفة ارباح المشروع لكل فترة مالیة حتى یمكن تقدیمها الى دائرة ضریبة الدخل* 

  .نحرافات في العمل المنجز عن العمل المخطط له حتى یتم تصحیحهامعرفة اال* 

  ومن سلبیات هذه الطریقة

  . انها قد تعتمد  نسبة اعمال اقل من نسبة االنجاز لالسباب المذكورة اعاله* 

انها ترتبط ببعض السلوكیات الشخصیة للمهندسـین كالتفـاؤل والتشـاؤم والتـي تـؤدي الـى المغـاالة * 

  .ي نسبة االنجازاو التقلیل ف

   ایجابیات وسلبیات تقدیر نسبة االنجاز واستخدام الطریقتین معاً : الطریقة الثالثة

تعـــالج ســـلبیات الطـــریقتین االولـــى والثانیـــة بمعالجـــة فـــرق االیـــراد النـــاتج عـــن ســـوء تقـــدیر 

دات التكــالیف المقــدرة، ومــن ســلبیاتها أن قیمــة المطلوبــات المتداولــة تكــون اعلــى مــن قیمــة الموجــو 

  .المتداولة، وهذا یؤثر سلبًا على نسب التحلیل المالي  وباألخص نسبة السیولة

   االساس النقديایجابیات وسلبیات : الطریقة الخامسة

ومن سلبیات هذه الطریقة، انهـا تحـرم السـنوات مـن االیـراد الـذي  یبـذل فیهـا الجهـد والعمـل 

م تخصــیص االیـــراد المعتــرف بـــه لفتـــرات علــى تنفیـــذ العقــد، والـــذي یقتضــیه اســـاس االســتحقاق ویـــت

  .مالیة ال یبذل فیه أي جهد النجاز المقاولة
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هل تؤدي األوامر التغییریـة فـي وفیما یتعلق بالسؤال العاشر من اسئلة المقابلة ومفاده 

وجــود مشــاكل وصــعوبات عملیــة مســتجدة تتحمــل الشــركة بســببها تكــالیف اضــافیة تــؤدي الــى 

  :؟ وفیما یلي نتائج وآراء عینة الدراسةرادات التي یتم االعتراف بهاالتقلیل من موثوقیة االی

المشاكل التي أن  من خالل تحلیل اجابات المبحوثین، فقد وافق كل مفردات العینة على

قد تتعلق بأوامر التغییر تؤثر على موثوقیة االیرادات التي یتم االعتراف بها، وأوردت العینة 

  :لالصور التالیة لهذه المشاك

في تغطیتها لألعمال المطلوبة، بمعنى انه عند البدء  100%ان مخططات العقد غیر كافیة  -أ

بتنفیذ العمل الفعلي یطرأ أمور تكون غیر داخلة في حسبان صاحب العمل، مما یترتب علیها 

اصدار أوامر تغییریه على العقد االصلي، إما بإضافة بعض البنود أو حذفها، وفي هذه الحالة 

حصول المقاول على كتاب رسمي للتنفیذ من صاحب العمل وبذات الوقت فأن المقاول  یجب

مجبر على البدء واإلسراع في االنجاز على الرغم من عدم حصوله على امر تغییري موافق علیه 

من صاحب العمل نتیجة الخذ موافقات علیها من لجان متعدده، وهنا یقوم  المقاول بإصدار 

نتیجة تنفیذ هذه االعمال، وقد ینشأ نزاع لعدم اتفاق صاحب العمل والمقاول  مطالبة الثبات حقه

على قیمة التعویضات الناتجة عن األوامر التغیریة، وقد یلجأ المقاول الى الجهات القانونیة لرفع 

دعوى قضائیة مدعومة باألوراق المطلوبة، األمر الذي یؤدي الى تكبد تكالیف اضافیة، مع 

  .على االیراد المعترف به حتمیة تأثیرها

وقد یلجأ صاحب العمل الى اعمال تعجیزیة او صعبة : التغییر في التصمیم والمواصفات - ب

تحتاج من المقاول جهدَا اكبر ومهندسین ذوي خبرة لهذا النوع من التغییر، والمباشرة بالتنفیذ بعد 
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زیادة التكلفه ، وزیادة زمن التنفیذ  أخذ كافة الموافقات على األوامر التغیریة،  والتي یترتب علیها

  . العمال تم طلبها الحقًا لالتفاق االولي لم تطلب بالعقد

التأثیر على باقي اجزاء العقد التي لم یطلب عمل تغییرات فیها، وهنا قد ینتج تأخیر في  -ج

االعمال او تنفیذ االعمال االصلیة لحساب اوامر التغییر الجدیده، وقد یتعلق التأخیر بتكلفة هذه 

تأخر تنفیذها او تأثر انتاجیة العمال وانخفاض كفاءتهم، والذي یعني في النهایة تأخیر المشروع، 

  .وتحمل اعباء اضافیة قد یتعلق بعضها في غرامات التأخیر

الغاء بند اساسي من بنود العقد مما یؤثرعلى ایراد المقاول، حیث یكون هـذا البنـد هامـًا بالنسـبة  -د

ن حیث كمیة االعمال المطلوبة وهامش الـربح المتعلـق بهـذا البنـد، وقـد ینشـأ نتیجـة لـذلك للمقاول م

  . انخفاض االیراد المتوقع للعقد، الذي تم تقدیره عند اعداد الموازنة

بتمویــل مشــاریعها عــن طریــق تســهیالت ائتمانیــة مــن البنــوك، ممــا تقــوم شــركات المقــاوالت أن  -ه

ض، فــأذا كانــت الشــركة تخصــص قرضــًا و ات وفوائــد علــى القــر یــؤدي الــى تحمیــل الشــركة مصــروف

اال انــه فــي كثیــر مــن الحــاالت .  لكــل مشــروع فــیمكن تحمیــل فوائــد القــرض علــى تكــالیف المشــروع

تعمـــل بعـــض الشـــركات علـــى اســـتفادة جمیـــع عملیـــات الشـــركة مـــن هـــذا القـــرض، ممـــا یـــؤدي الـــى 

عتبارهــا مصــاریف اداریــة تحمــل صــعوبة تحمیــل مصــاریف القــرض علــى كــل عقــد علــى حــدا، او ا

  . مباشرة على قائمة الدخل
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  الفصل الخامس 

  والتوصیات لنتائجا

  النتائج 1:5

لتقــــاریر المالیــــة للمقـــابالت التــــي تمـــت مــــع عینــــة الدراســـة واالــــذي تــــم التحلیـــل بنـــاًء علــــى 

اوالت واالنشــاءات االردنیــة المشــمولة بالدراســة، ومــن خــالل مناقشــة الجوانــب النظریــة لشــركات المقــ

ها علــى التــي یمكــن تلخیصــو النتــائج والتوصــیات  قــد توصــل الباحــث لمجموعــة والعملیــة للدراســة، ف

  :النحو التالي

 IAS 18بعقــود االنشــاء، و  هالمتعلقــ  IAS 11أن تطبیــق معــاییر التقــاریر المالیــة الدولیــة  1-

االیــراد المعتــرف بــه فــي القــوائم ثوقیــة مو ب الثقــة لــدى االدارة  بــاالیراد، تســاعد علــى تعزیــز هالمتعلقــ

  .المالیة

بــالرغم مـن التأكیــد علــى ذلـك، حیــث ورد فــي   IAS 11عـدم تطبیــق كافـة نصــوص المعیــار  -2

ســـاس النقـــدي التطبیقـــات العملیـــة اســـتخدام أســـس غیـــر واردة فـــي المعیـــار لالعتـــراف بـــاالیراد كاال

  .والتكلفة المضافة

طریقة نسبة االنجاز هي االكثر دقة من بین الطـرق االخـرى مـن حیـث االعتـراف بـاالیراد، أن  -3

، وهــذا لمـا تتمیـز بــه هـذه الطریقـة بالمرونــة فـي تعـدیل التكــالیف المقـدرة ومقابلـة االیــراد بالمصـاریف

  . من شأنه ان یعزز موثوقیة التقاریر المالیة

تــداخل الفتــرات المالیــة وطــول عمــر المشــروع، فــأن اتبــاع طریقــة نســبة االنجــاز تعمــل ب لتجنــ -4

لكــل   علـى ازالـة الخـالف مـع دائـرة ضـریبة الـدخل، لمـا تتمیـز بـه هـذه الطریقـة فـي تقـدیر االیـرادات

  . مرحلة من مراحل المشروع
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، IFRSلیـة الدولیــة التقــاریر الما تواجـه شــركات المقـاوالت معوقــات تحـول دون تطبیــق معـاییر -5

معـــاییر التقـــاریر المالیـــة  عـــدم وجـــود قـــوانین وتشـــریعات تلـــزم هـــذه الشـــركات بتطبیـــق: ومـــن أهمهـــا

  . عند اعداد القوائم المالیة IFRS الدولیة 

معالجـــة المشــاریع طویلـــة االجــل، بســـبب تــداخل الفتـــرات المالیــة ونتیجـــة فــي صـــعوبات وجــود  -6

، وبالتـــالي عــــدم تـــوفر الموثوقیــــه الالزمــــه IAS 11لي رقــــم عـــدم تطبیــــق المعیـــار المحاســــبي الـــدو 

  .لالیرادات التي یتم االعتراف بها

هناك فجوة فـي التقـدیر بحیـث تـؤدي الـى وجـود اخـتالف جـوهري فـي التكـالیف المخططـة عـن  -7

التكـــالیف الفعلیـــة وعكـــس ذلـــك عنـــد تســـعیر العطـــاء، وتبـــین ان مـــن اســـبابها عـــدم مشـــاركة جمیـــع 

  . عداد الموازنةملین في ااالع

ضعف التعلیم المحاسبي لعقود االنشاء بحیـث تبـین مـن خـالل المقـابالت عـدم وجـود مسـاقات  -8

  .تدریسیة في الجامعات االردنیة تخص المحاسبة في قطاع المقاوالت بالرغم من اهمیتها

ت ان شروط العقد لها تأثیر على المصاریف الفعلیـة، حیـث ان بعـض العقـود ال تعـوض شـركا -9

المقاوالت عن تفاوت اسعار بعض المواد وكذلك تقلبات اسعار العمالت االجنبیة عنـد شـراء المـواد 

  . من الخارج، وعدم التزام العمیل بتسدید الدفعات المستحقة بموعدها

ریــة علـــى العقــد االصــلي ومـــا یترتــب علیهــا، امـــا باضــافة بعــض البنـــود او یان االوامــر التغی -10

ى التقلیـــل مـــن موثوقیـــة االیـــراد الـــذي یـــتم بســـببها تكـــالیف اضـــافیة تـــؤدي الـــ حـــذفها تتحمـــل الشـــركة

  .االعتراف به

تتحمــل الســنة االخیــرة فــي نهایــة عمــر كــل مشــروع جمیــع مشــاكل واخطــاء تقــدیرات الســنوات  -11

 یـتم االعتـراف بهـا  والتـي السابقة نتیجة تجمیع التكالیف التي لم یتم االعتراف بهـا فـي سـنوات العقـد

  . نهایة عمر المشروعفي 
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  التوصیات 2:5 

بنـاًء علـى مــا تـم التوصــل الیـه مـن نتــائج فـي هــذه الدراسـة، یمكـن تلخــیص اهـم التوصــیات   

  :على النحو التالي

العمـــل علـــى اصـــدار قـــوانین وتشـــریعات تلـــزم شـــركات المقـــاوالت بإعـــداد قوائمهـــا المالیـــة وفـــق  1-

  . IFRSالتقاریر المالیة الدولیة معاییر 

العمــل علــى تطــویر منــاهج التعلــیم المحاســبي فــي الجامعــات األردنیــة وخصوصــًا فیمــا یتعلــق  -2

   .بعقود االنشاء

و  IAS 11بالمعـاییر ضـرورة عقـد دورات تدریبیـة للمحاسـبین فـي شـركات المقـاوالت واالنشـاء -3

IAS 18   آلیـة وفي مجال الموازنات للمسؤولین واصحاب القرار حول اهمیة الموازنـات مـن حیـث

   . االعداد

بأعتبارهـا االیـراد نسبة االنجاز في تحدید قیـاس  اسلوبضرورة اعتماد الشركات االردنیة على  -4

 .IFRSمعاییر التقاریر المالیة الدولیة طریقة علمیة تتفق على 

ضــرورة التخطــیط لعملیــة اعــداد الموازنــات بشــكل جیــد عنــد تســعیر العطــاء وذلــك عــن طریــق  -5

دسین مؤهلین ولـدیهم الخبـرة الكافیـه فـي مجـال تطبیـق الموازنـات وتسـعیر العطـاءات االستعانة بمهن

  .بما یعطي صورة اقرب للواقع عند القیام بعملیة التقدیر

ضرورة مشاركة جمیع االقسام وفي كافة المستویات االداریة في اعداد الموازنـات وذلـك بتقـدیم  -6

  .نفیذ الموازناتاالقتراحات وتقدیم المالحظات فیما یتعلق بت

  .امكانیة تقدیر االیرادات االجمالیة والتكالیف االجمالیة لكل مرحلة من مراحل العمل المنجز 7-

ضـــرورة العمـــل علـــى حـــل جمیـــع المشـــاكل المحاســـبیة المتعلقـــة بمحاســـبة عقـــود المقـــاوالت بمـــا  8-

  .یتمتع هذا القطاع بنشاط كبیر یدر اموال طائلة على االقتصاد االردني
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العمــل علــى انشــاء نظــام رقابــة داخلــي فــي شــركات المقــاوالت لمراقبــة اعمــال ومهــام كــل قســم  9-

لمعرفة االنحرافات والعمل علـى حلهـا، حتـى یـتم تجنـب أي مخـاطر قـد تحـدث فـي المسـتقبل نتیجـة 

  .التقدیرات الخاطئة والتعرف على أي اقتراحات تساعد على زیادة موثوقیة االیراد

د بدقـة عـن طریـق االسـتعانة بمهندسـین مـؤهلین لـدیهم الخبـرات الكافیـة فـي دراسة شروط العقـ 10-

ریــة  لتجنــب حــدوث أي یدراســة مخططــات العمــل مــن حیــث التصــمیم والمواصــفات، وأي اوامــر تغی

  . مشاكل مستقبلیة مع صاحب العمل

  .اخذ النتائج بعین االعتبار والعمل على األخذ بالتوصیات التي خرجت بها الدراسة -11
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  قائمة المراجع

  

  : المراجع العربیة: أوالً 

تقیـیم العوامـل التنظیمیـة والبیئیـة المـؤثرة فـي اداء المقـاولین ). 2007(ابو العثم، خالـد  -1

  .عمان العربیة جامعة: ، بحث غیر منشور، عمانللمشروعات االنشائیة في االردن

ــــالغ المــــالي . (2008)أبــــو نصــــار، محمــــد وحمیــــدات، جمعــــه  -2 معــــاییر المحاســــبة واالب

  .ن، الطبعة االولى، دار وائل للنشر، عمان، االردالجوانب النظریة والعملیة، الدولیة

تحقــق االیــرادات فــي نشــاط المقــاوالت ومشــاكل ). 2002(التمــي، خالــد، والــدباغ، اكــرم  -3

لعـدد ا، مجلة تننمیة الرافدین، ي في ظل المعاییر المحاسبیة العرفیة والدولیةالقیاس المحاسب

6. 

دار : ، الطبعـه االولـى، عمـانمعاییر التقاریر المالیة الدولیة). 2008(جعارات، خالد ال -4

 .اثراء للنشر والتوزیع

م نظام مقترح لتطویر عملیة تسعیر العطاءات وفقًا لنظـا). 2006(الزطمه، حسام الـدین   -5

، رســـالة ماجســـتیر، الجامعـــة تكـــالیف األنشـــطة فـــي صـــناعة اإلنشـــاءات فـــي قطـــاع غـــزة

  .األسالمیة، غزه
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). 2011(الشـحاده، عبــدالرزاق، والبرغـوثي، ســمیر، وشـعبان، اســامه، والقاسـم، عــامر  -6

 .زمزم ناشرون وموزعون: ، الطبعه االولى، عمانالنظریة المحاسبیة

المعـــاییر الدولیـــة إلعـــداد التقـــاریر ). 2011(ین لمجمــع العربـــي للمحاســـبین القــانونیا -7

 .المالیة

اتفاقیـــات : IFRIC 15التفســیر ). 2011(المجمــع العربــي للمحاســـبین القــانونیین   -8

 .نشاء العقاراتا

ترتیبـــات : IFRIC 12التفســـیر ). 2011(المجمـــع العربـــي للمحاســـبین القـــانونیین   -9

 .امتیاز تقدیم الخدمات

ة یـــخیر االنشــاءات والتحلیـــل الكمــي، مجلـــة الدولتـــأ). 2000(المــومني، احمــد  - 10

 .دار السفیر للنشر، عمان ،االردن الدارة المشاریع،

دور المحاسبة في اتخاذ القرارات اإلداریـة فـي قطـاع .  (2004)بوع، یوسف جر  - 11

، مجلـة بحـوث ودراسـات فـي تطـویر مهنــة المقـاوالت وفقـًا لمعـاییر المحاسـبة الدولیـة

 .ر المشكالت المعاصرة، المجلد الثاني، الجامعة االسالمیةمراجعة الحسابات لتطوی

، الطبعــة األولــى، عمــان، دار محاســبة عقــود االنشــاء. (2012)جمعــه، احمــد  - 12

 .صفاء للنشر والتوزیع
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القیمـــــــة المضـــــــافه لقطـــــــاع . (2012)دائــــــرة اإلحصـــــــاءات العامـــــــه األردنیـــــــة   - 13

 .مساهمة القطاع بالناتج المحلي اإلجمالي اإلنشاءات ونسبة

إطـــــار علمـــــي لقیـــــاس اثـــــر تطبیـــــق المعـــــاییر ).  (2006عابـــــدین، حســـــني    - 14

، على نتائج أعمال شـركات المقـاوالت بفلسـطین المحاسبیة الدولیة لعقود المقاوالت

 .غیر منشورة، جامعة النیلین، السودان هادراسة تحلیلیة تطبیقیة، أطروحة دكتور 

ت واالجـراءات الرقابیـة المحاسبة في شـركات المقـاوال). 2003(طیة، سـلیمان ع - 15

 .دار وائل للنشر: ، عمانوطریقة استخدام المسار الحرج

ـــــف، انعـــــام   - 16 ـــــنظم المحاســـــبیة المتخصصـــــة ). 2013(مطـــــر، محمـــــد، وزویل ال
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  (1)الملحق رقم 

  جامعة الشرق االوسط للدراسات العلیا 

  )شركات المقاوالت( نموذج المقابلة

  

  .....................................حضرة السید 

مـدى موثوقیـة اإلیـراد الـذي تعتـرف بـه شـركات المقـاوالت "یقوم الباحث بإجراء دراسة حـول   

، بهـــدف الوصـــول الـــى تصـــور دقیـــق عـــن IFRSالمالیـــة الدولیـــة  األردنیـــة وفقـــًا لمعـــاییر التقـــاریر

  .محاسبة المقاوالت ومدى توافقها مع معاییر التقاریر المالیة الدولیة الواجبة التطبیق في األردن

أغـــدو ممتنـــًا لحضـــرتكم بـــالتكرم باإلجابـــة علـــى االســـئلة التالیـــة، والتـــي ســـیتم التعامـــل مـــع   

ث العلمــي فقــط، كــذلك عــدم اجابــة أیــة أســئلة ال تــرون اإلجابــة اجاباتهــا بســریة تامــة الغــراض البحــ

  . علیها وسیتم تزویدكم بنسخة من الدراسة عند رغبتكم بذلك

  

 الباحث                         

  بقیلة عطااهللابسام خلیل 
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وبــاالخص  IFRSتطبــق شــركات المقــاوالت لمعــاییر التقــاریر المالیــة الدولیــة هــل :  الســؤال االول

  المتعلق بعقود االنشاء؟  IAS 11ار المعی

  
  IAS 18و  IAS 11وبـاالخصیؤدي تطبیق معـاییر التقـاریر المالیـة الدولیـة هل : السؤال الثاني

الـى موثوقیـة االیــراد الـذي یــتم االعتـراف بـه فــي شـركات المقــاوالت االردنیـة األمـر الــذي یـؤدي الــى 
  عدم تداخل الفترات المالیة بعضها ببعض؟  

  
لدیكم اي اقتراحات تتعلق بزیادة موثوقیة االیـراد الـذي یـتم االعتـراف بـه اسـتنادًا هل : الثالث السؤال

  ؟ IFRSالى معاییر التقاریر المالیة الدولیة 
  

هـــل تواجـــه شـــركات المقـــاوالت بحكـــم طبیعـــة صـــناعتها مشـــاكل عملیـــة عنـــد قیـــاس : رابـــعالســـؤال ال
  االیراد الخاص بالفترة المحاسبیة؟ 

  
اســـتخدام التقـــدیر فـــي شـــركات المقـــاوالت واعتمادهـــا فـــي كثیـــر مـــن  یـــؤدي هـــل :خـــامسلالســـؤال ا

  من موثوقیة االیرادات التي یتم االعتراف بها؟   الى التقلیل االحیان على التكالیف المعیاریة
  

  لعقود؟ اتسعیر العطاءات واعداد موازنات  د هل یوجد جهة مسؤولة عن :السؤال السادس
  

بعــین االعتبـار عنــد اعــداد موازنــة العقــد  ؤخــذل لــدیكم رأي حـول االســالیب التــي تهــ :ســابعالسـؤال ال
  مع التكالیف المقدره؟ 

  
هل یمكن تحدید نسبة االنجاز بدقة استنادًا الـى االسـس المتعـارف علیهـا والتـي یـتم  :السؤال الثامن

  على اساسها االعتراف باالیراد؟  
  

العتــراف بــاالیراد، ومــا هــي الطریقــة االكثــر موثوقیــة؟ طــرق ا هــل لــدیكم رأي حــول :التاســعالســؤال 
  ؟هي ممیزات وعیوب هذه الطرقوما 

  
عملیــة مســتجدة تتحمــل وصـعوبات یریــة فـي وجــود مشــاكل یاألوامــر التغتـؤدي  لهــ :عاشــرالسـؤال ال

  الشركة بسببها تكالیف اضافیة تؤدي الى التقلیل من موثوقیة االیرادات التي یتم االعتراف بها؟
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 (2)لحق رقم الم

  
 المحلي الناتج في  القطاع  مساهمة ونسبة االنشاءات لقطاع المضافة القیمة

  2012-2009 االجمالي
  

 2012 2011 2010 2009 المؤشر
 المحلي الناتج في االنشاءات قطاع مساھمة نسبة

  الجاریة باالسعار االجمالي
5.3 4.8 4.3 4.4 

 المحلي الناتج في االنشاءات قطاع مساھمة نسبة
 الثابتھ باالسعار االجمالي

5.3 4.9 4.6 4.4 

 الجاریة باالسعار االنشاءات لقطاع المضافة القیمة
 )دینار ملیون(

887.9 896.2 888.0 961.7 

 باالسعارالثابتة االنشاءات لقطاع المضافة القیمة
 )دینار ملیون(

515.1 491.4 470.5 961.1 

  
  

 ة مقاولي االنشاءات االردنییننقابالموقع االلكتروني ل: المصدر
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  (3)الملحق رقم                                            
  
  

  )دینار بالملیون( 2013 لعام الشركات عمل حجم
  

  خاص  حكومي 
 684.8 2770.5  المحلیة الشركات
 80.7 48.3  العربیة الشركات
 128 17.2  االجنبیة الشركات

  

نقابة مقاولي االنشاءات االردنیینتروني لالموقع االلك: المصدر
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  )4(الملحق رقم 

     التصنیف حسب المجاالت واالختصاصات والفئات 

  
  

  
  

  

ننقابة مقاولي االنشاءات االردنییالموقع االلكتروني ل: المصدر

  مجال التصنیف التخصص حسب عینة الدراسة ولىالفئة اال
   انشاء ابنیة  80

  
 االبنیة

 رسانة مصنعة خ 2
 منشآت معدنیة  8
 بریفاب / جاھزه  3

 صیانة ابنیة  10
 اعمال دیكور وتأثیث 6
   انشاء طرق  14

  
  طرق
  
  
  
 

 خلطات اسفلتیة 21
 خرسانة جسور وتقاطعات وانفاق  30

 جدران وعبارات استنادیة  -
 صیانة طرق  -

 

   میاه وصرف صحي  36
میاه وصرف 

  صحي
 

 محطات معالجة وتحلیة میاه لشرب  3
 محطات تنقیة الصرف الصحي  16

   ككھرومیكانی 58
  كھرومیكانیك

  
  
  
 

 میكانیك 3
 كھرباء 3
 الكترونیات واتصاالت   2

 شبكات واتصاالت  10

   حفر ابار میاه  2
 اشغال عامة  - اشغال اخرى

 اعمال تركیب منشآت صناعیة  1
 حفریات / اشغال ترابیة  35
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 )5( رقم الملحق
  مقاوالت اعمال مستخلص نموذج

....................                                                                                                   لمشروعا اسم
  رقم مستخلص

                                                             ........................ منطقة..........................  المقاول اسم
  /   /     تاریخ

 التكلیف امر تاریخ..................... العقد مدة...................... العقد قیمة...........................  العقد رقم
...............  

 .......................... للعقد النھائیة القیمة.. ...................... التغییریة االوامر قیمة
  

 السعر مالحظات
 االجمالي

 سعر
الوحد

 ة

 نسبة
 التنفیذ

 اجمالي
 الكمیات
 المنفذة

 الكمیة
  المنفذة
 ً  حالیا

 الكمیة
 المنفذة
 ً  سابقا

 الكمیة
 حسب
 العقد

الوحد
 ه

 حسب المنجزه االعمال
 جداول في ماورد جدول

 الكمیات

 رقم
 البند

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  المجموع   

   فنیة السباب خصمیات
  العقد حسب اخرى خصمیات

   التنفیذ حسن ضمان%10 خصم
  سابقھ مستخلصات قیمة خصم

  الخصمیات الياجم
 للدفع المستخلص قیمة صافي

  
  
  
  

  ..................... بالحروف االجمالي   ................... المشروع مدیر......... .........   الموقع مھندس  ................المقاول مھندس 
  
  
  

  من شركات عینة الدراسة : المصدر
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  (6) رقم الملحق
  التقدیریة الموازنة

  

 نسبة
 االنحراف

/ المجموعة التقدیریة القیمة التقدیري الرصید الفعلیة الحركة الفعلي الرصید االنحراف
 الحساب

 الشركة ایرادات مدین دائن مدین دائن مدین دائن مدین دائن  
           
           
           
           
           
           
           
           
 مصروفات          

  الشركة
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 )7(الملحق رقم 
   

   

  
  :...................................................................................المشروع 

  
  .............................: ..................................................اء رقم العط

  
ــــــى الســــــادة  لقــــــد تــــــم اعالمنــــــا ان ) :.........................................صــــــاحب العمــــــل (ال

وه عنــه ســیتقدم بعــرض للمناقصــة للمشــروع المنــ...................................المنــاقص شــركة 
اعــاله اســـتجابة لـــدعوة العطــاء ، ولمـــا كانـــت شــروط العطـــاء تـــنص علــى ان یقـــدم المنـــاقص بكفالـــة 

  : مناقصة مع عرضه ، وبناًء على طلبه ، فإن مصرفنا
عنــه .... ............یكفــل بتعهــد ال رجعــة عنــه ان یــدفع لكــم مبلــغ  .........................بنــك 

  : یتضمن الطلب مایليورود أول طلب خطي منكم وبحیث 
أن المناقص ، بدون موافقة منكم ، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقـدیم العـروض   -أ

  .یوماً ) 90(او قبل انقضاء صالحیة العرض المحددة ب  
  
) 6/1(انكـم قـد قمـتم بإحالـة العطـاء علیـه ، ولكنــه اخفـق فـي إبـرام اتفاقیـة العقـد بموجـب المــادة  -ب

  .قدمن شروط الع
  
 (2/4)م ضـمان االداء بموجـب المـادة انكم قد قمتم بإحالة العطاء علیه ، ولكنه اخفـق فـي تقـدی -ج

   .من شروط العقد
یومــًا ویتعــین إعادتهــا الینــا ) 90(وعلــى ان یصــل الطلــب قبــل انقضــاء مــدة صــالحیة الكفالــة البالغــه 

  .كما أن هذه الكفالة تحكمها القوانین المعمول بها في االردن
  .........................................مصرف / وقیع الكفیل ت

  ...............................................المفوض بالتوقیع 
  ..........................................................التاریخ 

  مانة عمان الكبرىالموقع االلكتروني ال :المصدر

   المناقصة كفالة نموذج
Form of tender Guarantee 
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 )8(الملحق رقم   
   

  
    

  ................ ................................................................: ةلى السادا

  ............................................................. . :یسرنا إعالمكم  بأن مصرفنا 

  .............................................................:..قد كفل بكفالة مالیة ، المقاول 

  ................... ...... :المتعلق بمشروع(          /             ) بخصوص العطاء رقم 

وهـــذا الضـــمان غیـــر مشـــروط وغیـــر قابـــل . دینـــار اردنـــي (................................) بمبلـــغ 

عون یومــًا لحــین اســتالم البنــك إشـــعار تســ) 90(للــنقض ویجــدد تلقائیــًا لمــدة متعاقبــة مــدة كـــل منهــا 

خطي من االمانة بإنتهاء حاجتها للضمان وذلك لضمان تنفیذ العطاء المحـال علیـه حسـب الشـروط 

بمجــرد ورود أول طلــب خطــي مــنكم . الــواردة فــي وثــائق عقــد المقاولــة ، وأننــا نتعهــد بــأن نــدفع لكــم 

مـع ذكـر االسـباب الداعیـة لهـذا . و شـرط المبلغ المذكور أو اي جزء تطلبونـه منـه بـدون اي تحفـظ ا

وذلــك بصــرف . الطلــب بــأن المقــاول قــد رفــض أو اخفــق فــي تنفیــذ أي مــن التزاماتــه بموجــب العقــد 

  .النظر عن اي اعتراض او مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع 

بموجــب العقــد  وتبقـى هــذه الكفالــة سـاریة المفعــول مــن تــاریخ اصـدارها ولحــین تســلم االشـغال المنجــزة

  المحدد 

  .............................من عام  ...................شهر .......................بتاریخ 

  ................................ :مصرف/ توقیع الكفیل 
  ....................................... :المفوض بالتوقیع

  ................................................. :التاریخ
  مانة عمان الكبرىالموقع االلكتروني ال :المصدر

  )التنفیذ كفالة( األداء ضمان وذجنم
Performance Guarantee  
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 )9(الملحق رقم 

   

  
    

  
  

  ...................... .........: ..............................................الى السادة 

  ............................................... :یسرنا إعالمكم  بأن مصرفنا یكفل المقاول

  ...................................................دینار اردني (..................)  :بمبلغ

الخــاص بمشــروع  .....................بخصــوص العطــاء رقــم  وذلــك مقابــل كفالــة الدفعــة المقدمــة

  .ة المقدمة حسب شروط العطاءبتأمین قیام المقاول بسداد قیمة الدفع..........................

الرصــید المســتحق منــه عنــد اول طلــب خطــي  أو وأننـا نتعهــد بــأن نــدفع لكــم المبلــغ المــذكور اعـاله  

  .منكم ،  وذلك بصرف النظر عن اي اعتراض او تحفظ یبدیه المقاول

  ،مقدمـةألقسـاط الدفعـة ال وتبقى هذه الكفالة ساریة المفعول من تـاریخ صـدورها ولحـین سـداد المقـاول

  . ویتم تمدیدها تلقائیًا لحین سداد قیمة الدفعة المقدمة بالكامل 

  

  .................................... :مصرف/ توقیع الكفیل 

  ........................................... :المفوض بالتوقیع

  ..................................................... :خیالتار 

  مانة عمان الكبرىالموقع االلكتروني ال: مصدرال

    المقدمة الدفعة كفالة نموذج
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 )10(الملحق رقم 
   

  
  

  

  : .............................................................................. الى السادة 

  :...................................................... یسرنا إعالمكم  بأن مصرفنا 

. ..................................................... :مالیـــــــــــة ، المقــــــــــــاولقـــــــــــد كفـــــــــــل بكفالــــــــــــة 

 :بمبلــغ. .............:............المتعلــق بمشــروع (        /          ) بخصــوص العطــاء رقــم 

ــــــاراردني(........................)  ــــــاول لتنفیــــــذ ....................دین ــــــزام المق ــــــك ضــــــمانًا اللت وذل

  . ع التزاماته فیما یخص اعمال االصالحات والصیانة بموجب أحكام عقد المقاولةجمی

المبلــــغ المـــذكور أو اي جــــزء  -وأننـــا نتعهـــد بــــأن نـــدفع لكــــم  بمجـــرد ورود أول طلـــب خطــــي مـــنكم 

مــع ذكـــر االســـباب الداعیــة لهـــذا الطلـــب بــأن المقـــاول قـــد . تطلبونــه منـــه بــدون اي تحفـــظ او شـــرط 

ذ التزاماتـه فیمـا یخـص اعمـال االصـالحات والصـیانة بموجـب العقـد، وكـذلك رفض أو اخفق في تنفی

  .بصرف النظر عن اي اعتراض او مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع 

وتبقى هذه الكفالة ساریة المفعول من تاریخ صدورها  ولحـین التسـلم النهـائي لألشـغال بموجـب العقـد 

صــالحات المطلوبــة مــا لــم یــتم تمدیــدها أو تجدیــدها بنــاًء علــى وقیــام المقــاول بإكمــال النــواقص واال

  . طلب صاحب العمل

  ..............................من عام   .................شهر ......................بتاریخ 

  ............................ :مصرف/ توقیع الكفیل 
  .................................. :المفوض بالتوقیع

  ............................................ :التاریخ
  مانة عمان الكبرىالموقع االلكتروني ال: المصدر

  ) لعیوبا اصالح كفالة( العیوب اصالح ضمان نموذج  
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