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  المعالجة المحاسبية في حالة وجود مقاول الثانوي : -ب
ل ١ رة بالعم ة االم ة بسجالت الجھ ا عالق يس لھ انوي ل اول الث . ان سجالت المق

  اه الجھة االمرة(رب العمل) وعالقته بالمقاول الرئيسي وليس له اي عالقة تج
ين الجھة ٢  ه وب امالت التي تمت بين . ان المقاول الثانوي يقوم باثبات قيود المع

االمرة ( المقاول الرئيسي ) فقط . وبالتالي فان المقاول الثانوي يثبت نفس القيود 
  التي ثبتھا المقاول الرئيسي.

ا يخص عال٣ اول . اما المقاول الرئيسي باعتباره جھة امر بالعمل وفيم ه بالمق قت
  الثانوي كجھة منفذة للعمل يقوم باثبات القيوم التالية :

  أ. عند منح سلفة للمقاول الثانوي نثبت القيد التالي :
               ١٦٤ سلف التعھدات الثانويةمن ح/ 
   ٢٦١  المجھزونإلى ح/         

-----------------------------------------------------  
  ٢٦١  لمجھزونامن ح/ 
  ١٨٣نقدية لدى المصرفإلى ح/         

دما  دفعات مق تثماري ال اق االس اب االنف ى حس ت عل ن تثب لفة ل ظ ان الس ويالح
الن ھذا الحساب يمثل الدفعات مقدما على حساب النشاط االستثماري فقط  ١٢٩١

ان المق الي ف اول وبالت ى للمق اول وان المقاوالت تعتبر النشاط الجاري بالنسبة ال
  يعتبر المجھز بالنسبة الى المقاول الرئيسي. 

د  ب.عندما ينجز المقاول الثانوي ذرعة من العمل فان المقاول الرئيسي يثبت القي
  التي:

  ٣٤١من ح/ مقاوالت ثانوية 
  إلى المذكورين          

                ١٦٤ح/ سلف التعھدات الثانوية                 
  ٢٦٦١مينات المستلمة  ح/ تأ                

   ٢٦١إلى ح/ المجھزون                          
-----------------------------------------------------  

  ٢٦١من ح/ المجھزون  
  ١٨٣نقدية لدى المصرفإلى ح/         

  والقيود أعال ه تتكرر في الدفعة الثانية والثالثة 
  ج. قيد الدفعة األخيرة.

  ٣٤١اوالت ثانوية من ح/ مق
  إلى المذكورين          

  عندما تنتھي السلفة مسبقا ال يذكر              ١٦٤ح/ سلف التعھدات الثانوية 
  ٢٦٦١ح/ تأمينات مستلمـة 

  اذا لم يقدم براءة ذمة من الضريبة         ٢٦٧٢ح/ استقطاعات لصالح الغير 
  تاخر بانجاز العملاذا                   ٤٨٣٢ح/ تعويضات وغرامات 

   ٢٦١ح/ المجھزون  
-----------------------------------------------------  
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  ٢٦١من ح/ المجھزون  
  ١٨٣نقدية لدى المصرفإلى ح/         

----------------------------------------------------------  
المو م يظھر اي عيب ب رة الصيانة واذا ل اء فت تم ارجاع د. بعد انتھ جود الثابت ي

  : القيد التاليالتامينات ب
   ٢٦٦١من ح/ تأمينات مستلمة   

   ١٨٣ نقدية لدى المصرفإلى ح/            
-----------------------------------------  

اوالت واحالت شركة  مثال/ تم احالة مقاولة انشاء دور سكنية لشركة السعد للمق
ة السعد مقاولة انشاء التاسيس انوي بكلف اول ث ى مق ار  ٤٠٠٠٠ات الصحية ال دين

  بالشروط التالية:
دارھا ١ انوي مق ة واحدة من  ٥٠٠٠. تقدم سلفة للمقاول الث ار تستقطع بدفع دين

  الذرعة االولى.
اول ٨.تستقطع تامينات صيانة بنسبة ٢ ل المق % من قيمة العمل المنجز من قب

  الثانوي وتعاد بعد انتھاء فترة الصيانة.
دينار لليوم الواحد .علما ان المقاول الثانوي انجز  ٢٠حتسب الغرامات بواقع .ت٣

اخر  دة وت رة  ٣٥العمل بذرعة واح اء فت د انتھ ات الصيانة بع دت تامين وم واعي ي
اول الرئيسي  ي سجالت المق ة ف ة الالزم ود اليومي ات قي وب : اثب الصيانة .المطل

  والمقاول الثانوي.
ى  مثال/ احالت الشركة العامة ة انشاء دور سكنية ال ة مقاول للصناعات الكھربائي
  مليون دينار بالشروط االتية : ٦٠شركة الفاو مقاوالت بكلفة

رة ١٢. يستقطع من قيمة العمل المنجز ١ اء فت د انتھ اد بع ات صيانة تع % تامين
  الصيانة.

  دينار لليوم الواحد . ١٠٠٠٠. تحتسب غرامات تاخيرية بمقدار ٢
االتي . انجزت شركة ا٣ ة ذرعات ك % من ١٠٠%،٥٥%،٣٠لفاو العمل بثالث

ة للعمل وسدد  ة االجمالي والي من القيم ى الت ة عل ة والثالث ى والثاني الذرعة االول
  استحقاق المقاول حسب االتفاق واعيدت التامينات بعد انتھاء فترة الصيانة.

ركة ٣ ة ش او .احال د المقالف ة الح حية والكھربائي ات الص ة التاسيس اولين مقاول
دارھا  ١٠الثانويين بكلفة  انوي مق اول الث  ٢مليون دينار على ان تدفع سلفة للمق

ات صيانة  تقطع تامين ى وتس ة االول ن الذرع دة م ة واح تقطع دفع ون دينارتس ملي
ع  اخر ١٠بواق يانة ،ت رة الص اء فت د انتھ اد بع ز وتع ل المنج ة العم ن قيم % م

و ٢٠المقاول الثانوي  ة الي م انجاز  ٥٠٠٠٠م الوحد يوم علما ان غرام ار وت دين
العمل بذرعة واحدة واعيدت التامينات بعد انتھاء فترة الصيانة. المطلوب : اثبات 
ة و سجالت  قيود اليومية الالزمة في سجالت الشركة العامة للصناعات الكھربائي

  والمقاول الثانوي.الفاو شركة 
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  .ق الوحدة: تصنيع وتجھيز الموجودات الثابتة عن طري خامسا 
تقوم بعض الوحدات بإنشاء موجوداتھا ذاتيا عن طريق أ. التصنيع داخل الوحدة: 

الج  تصنيعھا في ورشھا الخاصة وتحسب الكلفة حسب أوامر العمل الصادرة وتع
  -محاسبيا كاألتي :

   -عند صرف أي مبلغ نثبت القيد األتي :.١
   ١٢ من ح/ مشروعات تحت التنفيذ 

      ٤٥١جودات الثابتة المصنعة داخليا كلفة الموإلى ح/   
------------------------------------------ 

  عند استخدام الموجود الثابت نثبت القيد التالي ..٢
  ١١من ح/ الموجود الثابت     
  ١٢إلى ح/ مشروعات تحت التنفيذ           

--------------------------------------------- 
ة مثال: قامت ورشة اث قيمة النجارة التابع ك المركزي بتصنيع أث  ١٨٠٠٠٠للبن

  المطلوب  تسجيل القيود اليومية الالزمة .دينار وبعد إتمام تصنيعة تم استخدامة
دة:  ل الوح ز داخ دات ب. التجھي وم بعض الوح دة تق ا بسحب البضائع المع احيان

اد سعر ال تم اعتم دھا ي ة عن ع كاساس للبيع لغرض استخدامھا كموجودات ثابت بي
  -وتعالج محاسبيا كاألتي : لتسجيل قيمة ھذه الموجودات الثابتة 

   ١٢ من ح/ مشروعات تحت التنفيذ 
    ٤٢١صافي مبيعات بضائع بغرض البيع إلى ح/   

---------------------------------------------------------    
  ١١من ح/ الموجود الثابت  

  ١٢ت التنفيذ إلى ح/ مشروعات تح          
---------------------------------------------------------  

ان:  طة اللج اء بواس دات ج. االنش وم بعض الوح اء تق ة النش كيل لجن ا بتش احيان
ذه  وم ھ ي وتق ر فن الي واخ ن موظف م ادة م ة ع ذه اللجن كل ھ ا وتتش موجوداتھ

  -كاألتي : وتعالج محاسبيا اللجنة باالشراف على تنفيذ الموجودات 
   -نثبت القيد األتي : ما تسحب ھذه اللجنة سلفةعند. ١

   ١٨٢  سلف مستديمة من ح/ 
  ١٨٣ نقدية لدى المصرفإلى ح/   

-----------------------------------------------------------  
لفة ٢ ز الس ز لتعزي ل المنج ھادة بالعم ائھا ش دم اعض لفة يق اء الس ل انتھ . قب

  ثبت القيد التالي:نبالعمل .وعند استالم الشھادة ولالستمرار 
   ١٢  مشروعات تحت التنفيذ من ح/ 

   ٢٦٥  نشاط غير جاري   إلى ح / دائنو  
---------------------------------------------- 

       ٢٦٥  نشاط غير جاري   من ح/ دائنو
       ١٨٣  نقدية لدى المصرفإلى ح/      

  د ببقية الذرعاتويتكرر ھذا القي
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----------------------------------------------  
  :كاالتي قيد استحقاق الذرعة اخيرة. ٣

   ١٢  مشروعات تحت التنفيذ من ح/ 
   ٢٦٥  نشاط غير جاري   إلى ح / دائنو  

  وھنالك احتماالن بقيد السداد وكاالتي:
  نثبت القيد االتي: أ. اذا كان مبلغ السلفة مساوي لقوائم اخر ذرعة عندھا

       ٢٦٥  نشاط غير جاري   من ح/ دائنو
  ١٨٢  سلف مستديمة إلى ح/      

  ب. اذا كان مبلغ السلفة اكبر من قوائم اخر ذرعة عندھا نثبت القيد االتي:
   مذكورينمن   

       ٢٦٥  نشاط غير جاري   ح/ دائنو   
          ١٨١ نقدية في الصندوقح/    

  ١٨٢  سلف مستديمة ح/  الى         
-----------------------------------------  

  وعند استخدام الموجود الثابت نثبت قيد االستخدام
ار  ٢٠مثال/ قررت شركة انشاء مخازن لھا عن لجنة وقامت بتسليفھا  ون دين ملي

زن  درة للمخ ة المق ا ان الكلف ا  ٦٠علم ة باعمالھ رة اللجن ون دينار.وباش ملي
زت  ت وانج ى كان ات االول ة ذرع ل بثالث ة  ١٩٦٠٠٠٠٠العم ار والثاني  ٢٠دين

ة  ار والثالث ون دين ة  ١٨٤٠٠٠٠٠ملي غ الذرع ة بمبل ز اللجن م تعزي د ت ار وق دين
ازن. تخدام المخ م اس ة وت ة الثالث لفة بالذرع فية الس م تص ة وت ى والثاني  االول

  .المطلوب  تسجيل القيود اليومية الالزمة
  

  .ركزي النشاء الموجودات الثابتة: التمويل الم سادسا
  احيانا تقرر الدولة تأسيس شركة عامة ويتم ذلك باتباع احد االساليب االتية:

تم تسجيل  أ. تقوم الدولة بايداع دفعة تمويلية في حساب الوحدة لدى المصرف وي
  القيد االتي :

       ١٨٣  نقدية لدى المصرفمن ح/   
       ٢١١  مدفوعراس المال الإلى ح/              

--------------------------------------------------------  
  سجيل القيد االتي :تب. تستلم الوحدة موجودات ثابتة من الدولة ويتم 

       ١١  الموجودات الثابتةمن ح/   
       ٢١١  راس المال المدفوعإلى ح/              

---------------------------------------------------------------  
  .: شطب وبيع الموجودات الثابتة سابعا

ة او  ر انتاجي ودات اكث ور موج ا ظھ ودات منھ ن الموج ي ع باب للتخل ك اس ھنال
ا  ذه الموجودات ام ك الموجودات، والتصرف بھ تقادمھا مما يؤدي للتخلي عن تل

ع العم ى بموق ا او ان تبق ات لحين بيعھ ا ان توضع بمخزون المخلف ل لحين بيعھ
  وكاالتي:
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  أ.تخزين الموجودات الثابتة بمخزون المخلفات ثم بيعھا: 
ة  ا التاريخي ة كلفتھ ررت االدارة استبعادھا ووضعھا  ٦٠٠٠٠مثال/ ماكن ار ق دين
  بمخزون المخلفات لحين بيعھا.

. قيد ادخال الموجود الثابت للمخزن : يجب احتساب اندثار من اخر يوم احتسب ١
دثار  ه ان ال ب د االدخ ات قي تم اثب دثار ي د االن ات قي د اثب زن وبع ه للمخ وم ادخال لي

راكم  دثار المت افتراض ان مخصص االن زن. ب ةمللللمخ ار وان  ٤٠٠٠٠ اكن دين
وم ا اريخ ي ة ت ا لغاي رة احتسب بھ ةمخال الداالندثار من اخر فت للمخازن ھو  اكن

  دينار. ١٠٠٠٠
       ٣٧٣  اندثار االالت ومعدات من ح/ ١٠٠٠٠
       ٢٣١٣مخصص اندثار متراكم االالت ومعداتإلى ح/   ١٠٠٠٠٠           

--------------------------------------------------------------  
  من مذكورين    

       ١٣٥٤   مخزون المخلفات والمستھلكاتح/  ١٠٠٠٠
       ٢٣١٣مخصص اندثار متراكم االالت ومعداتح/ ٥٠٠٠٠

  ١١٣  االالت ومعدات ح/ الى ٦٠٠٠٠         
--------------------------------------------------------------   

  . قيد بيع الموجود الماكنة بالمخزن :وھنالك ثالثة احتماالت وكاالتي٢
  دينار. وعندھا نثبت القيود االتية ١٠٠٠٠* ان تباع بقيمة 

       ١٦٥  مدينو نشاط غير جاري من ح/ ١٠٠٠٠
       ١٣٥٤   مخزون المخلفات والمستھلكاتإلى ح/   ١٠٠٠٠٠           

--------------------------------------------------------  
          ١٨١ نقدية في الصندوقمن ح/ ١٠٠٠٠
       ١٦٥  مدينو نشاط غير جاري إلى ح/   ١٠٠٠٠٠           

-------------------------------------------------------  
  دينار. وعندھا نثبت القيود االتية ١٢٠٠٠ان تباع بقيمة  *

       ١٦٥  مدينو نشاط غير جاري من ح/ ١٢٠٠٠
  الى مذكورين                        

    ١٣٥٤   مخزون المخلفات والمستھلكاتح/   ١٠٠٠٠           
    ٤٩٣   ايرادات راسماليةح/   ٢٠٠٠             

--------------------------------------------------------  
          ١٨١ نقدية في الصندوقمن ح/ ١٢٠٠٠
       ١٦٥  مدينو نشاط غير جاري إلى ح/   ١٢٠٠٠           

-------------------------------------------------------  
  د االتيةدينار. وعندھا نثبت القيو ٨٠٠٠ان تباع بقيمة  *

  من مذكورين   
       ١٦٥  مدينو نشاط غير جاري ح/   ٨٠٠٠
                    ٣٩٣   خسائر راسماليةح/   ٢٠٠٠

    ١٣٥٤   مخزون المخلفات والمستھلكاتح/   ١٠٠٠٠٠           
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-------------------------------------------------------          
           ١٨١ دوقنقدية في الصنمن ح/ ٨٠٠٠

       ١٦٥  مدينو نشاط غير جاري إلى ح/   ٨٠٠٠           
-------------------------------------------------------  

  ب.بقاء الموجودات الثابتة بموقع العمل لحين بيعھا: 
ة  ا التاريخي ة كلفتھ ال/ ماكن غ  ١٢٠٠٠٠مث ا بمبل ررت االدارة بيعھ ار ق دين

ار. ٩٠٠٠٠ راكم لل ين دثار المت افتراض ان مخصص االن ةب ار  ٤٠٠٠٠ ماكن دين
للمخازن ھو  ماكنةخال الدوان االندثار من اخر فترة احتسب بھا لغاية تاريخ يوم ا

  دينار.المطللوب/ اثبات قيود اليومية الالزمة ١٠٠٠٠
       ٣٧٣  اندثار االالت ومعدات من ح/ ١٠٠٠٠
       ٢٣١٣دثار متراكم االالت ومعداتمخصص انإلى ح/   ١٠٠٠٠٠           

-------------------------------------------------------------------------  
  من مذكورين     

       ١٦٥  مدينو نشاط غير جاري ح/  ٩٠٠٠٠
       ٢٣١٣مخصص اندثار متراكم االالت ومعداتإلى ح/   ٥٠٠٠٠

  الى مذكورين                        
  ١١٣  االالت ومعدات ح/   ١٢٠٠٠٠           

    ٤٩٣   ايرادات راسماليةح/   ٢٠٠٠٠             
----------------------------------------------------------  

           ١٨١ نقدية في الصندوقمن ح/  ٩٠٠٠٠
       ١٦٥  مدينو نشاط غير جاري إلى ح/  ٩٠٠٠٠           
-------------------------------------------------------  

  


