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المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر 
( 1993المعدل في عام )

 عقود المقاوالت

المحاسبة عن " 11 محل المعٌار المحاسبً الدولً رقم  المحاسبً الدولً المعدلٌحل هذا المعٌار
 المفعول نافذ وأصبح .1979 (مارس)المعتمد من قبل المجلس فً شهر آذار " عقود المقاوالت

د  بعو أ1995 (رٌناي) كانون الثانً األول من فً  التً تبدألفتراتا التً تغطًعلى البٌانات المالٌة 
 . التارٌخذلك

 –( 1999المعدل فً عام )، عدل المعٌار المحاسبً الدولً العاشر 1999 (ماٌو)فً أٌار 
النص المعدل ٌصبح نافذ المفعول عندما . 45األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة الفقرة 

نافذ المفعول للبٌانات المالٌة  (1999المعدل فً عام )ٌصبح المعٌار المحاسبً الدولً العاشر 
 أو بعد ذلك 2000 (ٌناٌر)السنوٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ فً األول من كانون الثانً 

 .التارٌخ
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عقود المقاوالت 

فً   المعٌارذان داكن وٌجب تطبٌق هلوئلة وباحرف م بأمن الفقرات المكتوبة ن هذا المعٌاروكتي
 الخاصة  بالمقدمة جاء فً ضوء ما كوكذل رشادات بباقً الفقرات،إضوء ما جاء من مواد و

ة للمحاسبٌة الدولٌة على البنود قلًاورة تطبٌق المعاٌٌر روٌجب مالحظة عدم ض. الدولٌة بالمعاٌٌر
. ( من المقدمة12راجع الفقرة رقم )ٌة ماأله

 هدف المعٌار

. ٌهدف هذا المعٌار إلى توصٌف المعالجة المحاسبٌة المناسبة إلٌرادات وتكالٌف عقود المقاوالت
تمامه ٌقعان عادة فً سنوات إاوالت فإن تارٌخ بدء تنفٌذ العقد وتارٌخ قونظرا لطبٌعة أعمال الم

مالٌة مختلفة، وعلى ذلك فان النقطة األساسٌة فً المحاسبة على عقود المقاوالت تتمثل فً كٌفٌة 
وٌستخدم هذا المعٌار أسس . نجاز العقدإٌرادات وتكالٌف العقد على السنوات التً تم خاللها إتوزٌع 

عداد وعرض البٌانات المالٌة لتحدٌد توقٌت االعتراف إتحقق اإلٌرادات كما جاءت باإلطار الخاص ب
رشادات عملٌة توضح كٌفٌة تطبٌق تلك إكما ٌقدم المعٌار . ٌرادات ومصروفات العقد بقائمة الدخلإب

. األسس 

 نطاق المعٌار

لمالٌة لشركات اعند المحاسبة على عقود المقاوالت بالبٌانات  المعٌار  ذاٌجب تطبٌق ه .1
 .لمقاوالتا

لمحاسبة عن عقود ا )الحادي عشر ٌحل هذا المعٌار محل المعٌار المحاسبً الدولً  .2
 . 1978م  فً عااعتمد  والذي (المقاوالت
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 تعرٌف المصطلحات

 : المعٌارهذاة فً دمي تعرٌف المصطلحات المستخل فٌما ي .3

و مجموعة من أ أصل  لتشٌٌد  أو بناء خصٌصا ٌه فضتم التفاويهو عقد : عقد المقاولة
 ة أوفخلة من حٌث التصمٌم والتكنولوجٌا والوظًاة والمتدبطات العالقات المتراذ  الموجودات
 .م االستخد ائً أواالغرض النه

 محدد أو العقد مقابل سعرذ يفة ٌقبل المقاول بموجبه تنلعبارة عن عقد مقاو: عقد محدد السعر
 فً ضوء ل األحٌان قد ٌتضمن العقد شرط التعديض وفً بعنتج،معدل ثابت لكل وحدة م

 .التكلفة الفعلٌة

لمقاول اة ٌستعٌد بمقتضاه لمقاو عبارة عن عقد :عقد التكالٌف مضافا إلٌها نسبة أو عمولة
رسما ثابتا  و أتلك التكالٌف   باإلضافة إلى نسبة منة حددمال ح بها أووالتكالٌف ا لمسم

 .(ة ثابتةلعمو)

 أو ، أو السدود،قد ٌتضمن عقد المقاولة بناء أو تشٌٌد أصل معٌن كأحد المبانً أو الجسور .4
اولة تشٌٌد عدد من قوقد ٌتضمن عقد الم.  أو طرٌق أو أحد ى السفن أو اإلنفاق،خط أنابٌب

ة أو الغرض ف من حٌث التصمٌم والتكنولوجٌا،أو الوظًةالموجودات ذات العالقة الوطٌد
ود تشٌٌد المصافً ومعامل التكرٌر وتزوٌدها ق ومن أمثلة ذلك ع،النهائً أو االستخدام

 .بالمعدات الالزمة

 :ألغراض هذا المعٌار، تتضمن عقود المقاوالت ما ٌلً .5

رة د إداذلك عقو  ومن أمثلة،عقود تقدٌم الخدمات المرتبطة مباشرة بتشٌٌد األصل .أ 
 .المشروع وعمل التصمٌمات الهندسٌة له

 .لمحٌطة بعد إزالة الموجوداتاود هدم أو ترمٌم الموجودات وتهٌئة البٌئة قع .ب 

 فإنها تصنف إلى عقود ،وألغراض هذا المعٌار.  ٌتم صٌاغة عقود المقاوالت بعدة طرق .6
وقد تتضمن بعض عقود المقاوالت . محددة السعر وعقود التكلفة مضافا إلٌها نسبة أو عمولة

ئص النوعٌن السابقٌن معا، فمثال قد تتضمن عقود التكلفة مضافا إلٌها نسبة أو عمولة اخص
فً مثل هده الحاالت ٌجب على شركة . عٌنمشرط عدم زٌادة السعر عن حد أقصى 

        عند تحدٌد توقٌت24، 23  المقاوالت أن تأخذ بعٌن االعتبار كل الشروط الواردة بالفقرات
. إلٌرادات والمصروفاتااالعتراف ب
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 تجمٌع وتقسٌم عقود المقاوالت

عادة ٌتم تطبٌق متطلبات هذا المعٌار بالنسبة لكل عقد مقاولة على حده ومع ذلك فانه فً  .7
رٌا تطبٌق المعٌار على أجزاء محددة ومنفصلة من عقد واحد ون ضروبعض الحاالت قد ٌك

 .دن العقد أو مجموعة العقووأو على مجموعة عقود سوٌا وذلك بالشكل الذي ٌعكس مضم

 انه ٌجب معالجة كل أصل باعتباره عقدإ، فموجودات الند مد تشٌٌد عدحد العقوأتضمن ذا إ .8
 :ٌلًما فرافً حالة تو مستقال

 ه،صل على حدأ تم تقدٌم عرض منفصل لكل اإذ .أ 

لكل منهما ون ٌكن وأل ي والعم  المقاولن بًضل أصل على حده محل تفاوكون ٌكن أ .ب 
  .موجوداتل امنصل  أبأيلجزء من العقد المتعلق ا كرفض ذل الحق فً قبول أو

 .صل على حدهأ كل دات االٌف وإٌرتكٌد دمكانٌة تحإ .ج 

 اذإ ا واحداا عقدرهعتبابا- أكثر أو حدا و لي سواء كانت مع عم-دوقٌجب معالجة مجموعة الع .9
 :آلتٌةاوط رتوافرت الش

 . واحدة كوحدة  دوعة العقوم على مجضفاولتذا تم اإ .أ 

 روع تكون فً الواقع مشٌث بحدضحة بٌن العقواة وبطذا كانت هناك عالقة متراإ .ب 
 .جمالًإامش ربح هحد له او

. ستمرأوفى تعاقب م  فً وقت واحدد العقوذن ٌتم تنفًأ .ج 

ل لعقد لٌشمال يتم تعديأوقد . ضافًإ شٌٌد أصلفً ت لمقاول إذا شاء الخٌار العقداقد ٌعطً  .10
ره عقدا تبااعب األصل اإلضافً ٌٌدة ٌجب معالجة تشلفً هذه الحا. ضافًإٌد أصل يتش

 :وط اآلتٌةرلشاأحد  فرامنفصال إذا تو

الوظٌفة عن  أو التكنولوجٌا أو ختالفا جوهرٌا فً التصمٌم ا األصل اإلضافً اختالف .أ 
.  علٌها العقد األصلًنصالموجودات التً ي األصل أو

. لى قٌمة العقد األصلًلنظر إن اوضافً داإلألصل  ا على سعرضذا تم التفاو إ .ب 

 إٌراد العقد

 :العقد على ٌرادإشمل ين  أٌجب .11
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 .القٌمة األصلٌة لإلٌراد التً تم االتفاق علٌها عند التعاقد .أ 

 :كال من بشرط توافر فزامطالبات أو حو ت فً األعمال المتعاقد علٌها أوال تعديآٌة .ب 

.  إٌراداتكلذكد بأن ٌنتج عن تأوجود درجة معقولة من ال -1

 .ةيعوبموض  تلك القٌم ٌاسكن قٌم -2

. ( لالستالملأو القاب)ساس القٌمة العادلة للمقابل الذي تم استالمه أٌتم قٌاس إٌراد العقد على  .12
 ناتج مجموعة من علىوالتً تعتمد . ٌراد العقد بعوامل عدم التأكدإوتتأثر عملٌة قٌاس 
فبعض التقدٌرات غالبا ما تتغٌر كلما حدثت بعض األحداث وكلما تكشفت - األحداث المستقبلٌة

ٌراد العقد ٌمكن أن ٌزٌد أو ٌنقص من فترة إل عدم التأكد وعلى ذلك فان مقدار مبعض عوا
:   فعلى سبٌل المثال،إلى أخرى

ٌرادات إقد ٌتفق المقاول والعمٌل على تعدٌل العقد، وقد ٌنتج عن ذلك زٌادة أو نقص  .أ 
 .العقد فً فترة تالٌة للفترة التً حدث فٌها التعاقد المبدئً

ٌراد العقد وذلك فً حالة عقود المقاوالت محددة السعر والمتضمنة إقد ٌتم زٌادة  .ب 
 .لشرط زٌادة قٌمة العقد فً حالة زٌادة التكالٌف

فً تنفٌذ  ٌراد العقد بسبب الجزاءات المفروضة نتٌجة تأخر المقاولإقد ٌتم تخفٌض  .ج 
 .العقد

 ٌراد العقد ٌزداد إفان  (مخرجات)فً حالة وجود سعر محدد ثابت لكل وحدة منتج  .د 
 .فً حالة زٌادة عدد وحدات المخرجات 

وقد تؤدي هذه . قد ٌطلب العمٌل تغٌٌرات فً إطار العمل المتفق على إنجازه بموجب العقد .13
 تعدٌل مواصفات أو لتغٌٌراتتلك ا ثلةمومن أ. التغٌٌرات إلى زٌادة أو تخفٌض إٌرادات العقد

وٌتم تعدٌل إٌراد العقد بتلك التغٌٌرات إذا توافرت الشروط . تصمٌم األصل وتعدٌل مدة العقد
 :اآلتٌة

    إذا كان من المتوقع قٌام العمٌل بالموافقة على التغٌٌرات وعلى مبلغ اإلٌراد الناتج  .أ 
. عنها 

. ق بهاوا كان مقدار اإلٌراد ٌمكن قٌاسه بطرٌقة موثذإ .ب 

لك ذخر و آ طرفيل لتحصٌلها من العمٌل أو أوالمطالبات هً المبالغ التً ٌسعى المقا .14
 للعقد وقد تنتج المطالبات على سبٌل المثال يس األسالتعوٌضه عن تكالٌف لم ٌتضمنها السعر

 وجود أخطاء فً التصمٌمات أو ، حدث بسبب أخطاء العمٌلذخر فً التنفًأبسبب ت
 ونظرا ألن مقادٌر تلك 'المواصفات أو االختالف على بعض التعدٌالت فً حجم األعمال
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ل والعمٌل فانه ٌجب اعتبار تلك والمطالبات تتوقف على نتٌجة المفاوضات بٌن المقا
 :ٌرادات العقد قً حالة توافر الشروط اآلتٌةإ من االمطالبات جزء

أن تكون المفاوضات بٌن المقاول والعمٌل قد وصلت إلى مرحلة متقدمة ٌمكن معها  .أ 
. الحكم بأن العمٌل سٌقبل بالمطالبة

 .ٌمكن قٌاس قٌمة المطالبة بدرجة كبٌرة من الموضوعٌة .ب 

نجاز األعمال بالمواصفات القٌاسٌة إل إذا تم وضافٌة ٌتم دفعها للمقاإتعتبر الحوافز مبالغ  .15
فعلى سبٌل المثال قد ٌتضمن العقد حوافز على اإلتمام المبكر . المحددة أو بأفضل منها
 :ٌراد العقد فً حالةإوتعتبر الحوافز ضمن . لألعمال المتفق علٌها

 نجاز العقد بحٌث ٌكون من الممكن التنبؤ بان المواصفات إوجود تقدم فً مستوى  .أ 
. قها أو تحقٌق أفضل منهايالقٌاسٌة سوف ٌتم تحق

. أن المبالغ المتوقع أن ٌوافق علٌها العمٌل ٌمكن قٌاسها بطرٌقة موضوعٌة .ب 

 تكالٌف العقد

 : ٌلً العقد على ماتكالٌفٌجب أن تشمل   .16

 .كالٌف المتعلقة مباشرة بالعقدلتا .أ 

. ها للعقدصفة عامة وٌمكن تخصًبصكالٌف المتعلقة بنشاط العقود تال .ب 

 .ها للعمٌلليملعقد على تحا ٌنصكالٌف األخرى التً لتا .ج 

 :يتشمل التكالٌف المتعلقة مباشرة بالعقد ما ٌل  .17

. أجور العاملٌن بالموقع بما فً ذلك أجور اإلشراف .أ 

 .تكلفة المواد الخام المستخدمة فً العقد .ب 

 .ستهالك المعدات والتجهٌزات المستخدمة فً العقدا .ج 

. كلفة نقل المعدات والتجهٌزات والمواد من وإلى موقع العقدت .د 

 .إٌجار المعدات والتجهٌزات المستخدمة فً العقد .ه 
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. تكالٌف التصمٌم والمساعدة الفنٌة المتعلقة مباشرة بالعقد .و 

التكالٌف المقدرة إلصالح أو تقوٌم وضمان األعمال المنفذة بالعقد وٌدخل فً ذلك  .ز 
. التكالٌف المتوقعة للكفالة

 .أٌة مطالبات من أطراف خارجٌة .ح 

العقد، ومثال ذلك  ٌراداتإوقد ٌتم تخفٌض تلك التكالٌف بأي دخل عرضً لم ٌتم تضمٌنه ب
 .فً نهاٌة العقد  المعدات والتجهٌزاتالتخلص من وزائدةالدخل الناتج من بٌع بعض المواد ال

كن توزٌعها على عدد من العقود م ييتشمل التكالٌف المتعلقة بنشاط العقود بصفة عامة والت .18
 :على

. مٌنتأال .أ 

. معٌن  بعقدةتكالٌف التصمٌمات والمساعدات الفنٌة التً ال تتعلق مباشر .ب 

 .التكالٌف اإلضافٌة لإلنشاءات  .ج 

تلك الطرق على  وٌتم توزٌع هذه التكالٌف باستخدام طرق مناسبة ومنطقٌة وٌجب تطبٌق
 ىوٌجب أن ٌتم التحمٌل عل .الخصائص أساس متسق ومنطقً على كل التكالٌف التً لها نفس

وتشمل التكالٌف اإلضافٌة لإلنشاءات على بعض . أساس الطاقة العادٌة لألنشطة اإلنشائٌة
البنود مثل تكالٌف إعداد وصرف رواتب العاملٌن بموقع العقد، وقد تشمل التكالٌف المتعلقة 

وذلك فً حالة  بالعقد بصفة عامة والتً ٌمكن توزٌعها على عقود محددة تكالٌف االقتراض
كالٌف ت)23رقم اختٌار المقاول المعالجة البدٌلة المسموح بها بالمعٌار المحاسبً الدولً 

 .(قتراضالا

التً ٌمكن تحمٌلها للعمٌل طبقا لشروط العقد التكالٌف اإلدارٌة  من أمثله التكالٌف األخرى .19
. ردادهال فً استوحق المقا العامة وتكالٌف التطوٌر والتً ٌنص العقد صراحة على

ٌجب عدم تحمٌل التكالٌف التً ال تتعلق مباشرة بأنشطة العقود أو التً ال ٌمكن تحمٌلها على  .20
 :عقد معٌن على العقد ، ومن أمثلة ذلك

. دادهاالتكالٌف اإلدارٌة العامة التً ال ٌنص العقد على حق المقاول فً استر .أ 

 .التكالٌف البٌعٌة .ب 

. ردادها تكالٌف البحوث والتطوٌر والتً ال ٌنص العقد على حق المقاول فً است .ج 

. الت عاطلة والتً ال تستعمل فً عقد محددآالستهالك الخاص بعدد وا .د 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا

 

 

تشمل تكالٌف العقد على كافة  التكالٌف التً ٌمكن تخصٌصها للعقد من تارٌخ الحصول على  .21
العقد حتى تارٌخ إتمامه، ومع ذلك فإن التكالٌف المتعلقة بعقد معٌن والتً تحدث فً مرحلة 

التفاوض على العقد ٌمكن تحمٌلها على العقد إذا أمكن تحدٌدها بشكل مستقل وقٌاسها بطرٌقة 
وفً . موضوعٌة وإذا كان هناك درجة معقولة من التأكد بأن المقاول سوف ٌحصل على العقد

حالة معالجة تكالٌف التفاوض كمصروف فً الفترة التً حدثت فٌها فال ٌجوز اعتبار تلك 
. التكالٌف ضمن  تكالٌف العقد فً حالة الحصول على العقد فً فترة تالٌة

تحقق إٌراد ومصروفات العقد 

فً حالة إمكانٌة  تحدٌد ناتج العقد بطرٌقة موضوعٌة، فأنه ٌمكن تحدٌد إٌرادات ومصروفات  .22
وفً . العقد عن الفترة المالٌة طبقا لمستوى إتمام األنشطة المتعلقة بالعقد فً تارٌخ المٌزانٌة

حالة  توقع حدوث خسائر ألحد العقود، فإن هذه الخسائر ٌجب االعتراف بها فورا طبقا لما 
. 36جاء بالفقرة

 السعر، فإنه ٌمكن القول بأن نتٌجة العقد ٌمكن تحدٌدها بطرٌقة ةفً حالة العقود محدد .23
: موضوعٌة فً حالة توافر الشروط اآلتٌة مجتمعة

. إمكانٌة قٌاس إٌرادات العقد بطرٌقة موضوعٌة .أ 

سوف ,إذا كانت هناك درجة عالٌة من التأكد بأن المنافع االقتصادٌة المرتبطة بالعقد .ب 
.     تؤول إلى المقاول

مة ائ إعداد قختاري لعقد وكذلك درجة إتمامه فًم ازمة إلتماالكالٌف الالت ٌاسإمكانٌة ق .ج 
. رجة كافٌة من الموضوعٌةدالمالً ، ب المركز

قة موضوعٌة بحٌث ٌمكن عمل يربطمكانٌة قٌاس وتحدٌد التكالٌف الخاصة بالعقد إ .د 
 . الفعلٌة للعقد والتكالٌف المقررة مسبقاتكالٌف الٌن ب مقارنات

  ةٌقربطكن تحدٌدها ٌم العقد تٌجةولة، فان نمع  نسبة أولٌها ف مضافا إي عقود التكاللةفً حا .24
 :وط اآلتٌةشرموضوعٌة إذا توافرت ال

ة بالعقد بطكد بأن المنافع االقتصادٌة المرتتأذا كانت هناك درجة عالٌة من الإ .أ 
. لول إلى المقاوسوف تؤ

 من عدمه  لالسترداد  التكالٌف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلةاسإمكانٌة قً .ب 
 .بطرٌقة موضوعٌة

وفً . ٌشار عادة إلى أساس االعتراف باإلٌرادات طبقا لمستوى اإلتمام بطرٌقة نسبة اإلتمام .25
العقد بالتكالٌف التً حدثت فً سبٌل التوصل إلى  ٌراد إظل طرٌقة نسبة اإلتمام ٌتم مقابلة
 األعمال  بنسبة   متعلقة وربح ومصروف  ٌراد إظهار إمستوى إتمام العقد وٌنتج عن ذلك 
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وتقدم هذه الطرٌقة معلومات تفٌد فً معرفة مدى التقدم فً تنفٌذ . نجازها خالل الفترةإالتً تم 
 .العقد خالل الفترة

ٌراد العقد بقائمة الدخل فً الفترات المحاسبٌة إ ب قة نسبة اإلتمام ٌتم االعترافطريفً ظل  .26
ئمة الدخل اوٌتم عادة االعتراف بتكالٌف العقد كمصروفات بق. نجاز األعمالإالتً ساهمت فً 

نجاز األعمال التً تسببت فً حدوث تلك إالتً تم خاللها  وذلك فً الفترات المحاسبٌة
جمالً إى  علذا كان من المتوقع زٌادة مجموع التكالٌف الالزمة للعقدإومع ذلك فانه  .التكالٌف

 .36ٌراد العقد فانه ٌجب االعتراف على الفور بتلك الزٌادة كمصروف طبقا لما جاء بالفقرة إ

وتعالج تلك التكالٌف كأصل .  للعقد ستقبلٌةمل تكالٌف مقاوالت تتعلق بأنشطة وقد ٌتكبد المقا .27
تحصٌلها من العمٌل  بالغ متوقع مهذه التكالٌف  وتمثل. طالما أنها قابلة لالسترداد مستقبال

 .تحت التنفٌذ نف عادة كأعمالتصو

كد بأن أمن الت رجة عالٌةدٌجة العقد بطرٌقة موضوعٌة إال إذا توافرت نتال ٌمكن تقدٌر  .28
ا تبٌن أن هناك بعض إذلك فانه ذ  غمور. ولول إلى المقاؤالمنافع المرتبطة بالعقد سوف ت

خل، فانه ٌجب دئمة الاٌرادات سبق االعتراف بها وظهرت بالفعل بقإالشكوك حول تحصٌل 
ات غٌر المحصلة أو من غٌر المحتمل تحصٌلها كمصروف ولٌس دمعالجة تلك اإلٌرا

 .كتخفٌض إلٌرادات العقد

 :تستطٌع المنشأة عمل تقدٌرات موضوعٌة بعد الموافقة على عقد ٌنص على .29

. ٌدهيق القابلة للتنفٌذ لكل طرف فٌما ٌتعلق باألصل الذي سٌتم تشوالحق .أ 

. المقابل محل التبادل .ب 

 .طرٌقة وشروط التسوٌة .ج 

إذ . ن لدى المنشأة نظام داخلً فعال للموازنات والتقارٌرووعادة ما ٌكون ضرورٌا أن ٌك
تقوم المنشأة بمراجعة موقف كل عقد وعمل التعدٌالت المناسبة فً التقدٌرات الخاصة 

وٌجب مالحظة أن الحاجة إلى عمل مثل هذه . ٌراداته وتكالٌفه كلما حدث تقدم فً تنفٌذه إب
. مكانٌة تحدٌد نتٌجة العقد بطرٌقة موضوعٌةإالتعدٌالت ال ٌعنً بالضرورة عدم 

 

 

وٌجب على المنشأة أن تستخدم . ٌمكن قٌاس مرحلة التقدم فً تنفٌذ العقد بطرق متعددة .30
 :ومن بٌن تلك الطرق. الطرٌقة التً تقٌس بموضوعٌة األعمال المنفذة حسب طبٌعة كل عقد
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إلى مجموع التكالٌف ه  خيتار نسبة التكالٌف الفعلٌة المتعلقة باألعمال المنفذة حتى  .أ 
. المقدرة للعقد

. معاٌنة وتقدٌر األعمال التً تم تنفٌذها .ب 

. نجازها من العقدإنسبة األعمال المادٌة التً تم  .ج 

وٌجب مالحظة أن الدفعات المستلمة من العمٌل والدفعات المقدمة ال تعكس عادة حجم 
 .األعمال المنفذة

فً حالة استخدام نسبة التكالٌف الفعلٌة حتى تارٌخه لتحدٌد نسبة اإلتمام فانه ٌجب مالحظة أن  .31
ومن أمثلة تكالٌف . ل المنفذة األعمانجازإتقتصر التكالٌف على البنود التً ساهمت فعال فً 

 :هادالعقد التً ٌجب استبعا

رسالها للموقع ولم  إنشطة مستقبلٌة للعقد كتكلفة المواد الخام التً تمأالتكالٌف المتعلقة ب .أ 
 .ا كانت تلك المواد قد صنعت خصٌصا للعقدذتستخدم بعد، إال إ

 .الدفعات المقدمة لمقاولً الباطن عن أعمال لم تنفذ بعد .ب 

 :رٌقة موضوعٌةبطد ق نتٌجة العحدٌدة تنًفً حالة عدم إمكا  .32

 والتً من المحتمل لعقد لفعلٌة لا التكالٌففً حدود  ٌرادات إٌجب االعتراف ب .أ 
. دادهاسترا

 .التً تحدث فٌها الفترة وف فًر العقد كمصتكالٌفٌجب االعتراف ب .ب 

أن ٌتم االعتراف بتلك  لعقداعن  ئراٌجب فً حالة توقع حدوث خسو
 .36 طبقا للفقرة كوذل وف ر كمصافور لخسائرا

فً أغلب األحوال ال ٌمكن تحدٌد نتٌجة العقد بموضوعٌة وذلك خالل المراحل األولى لتنفٌذ  .33
ولذا فان . العقد، ورغم ذلك فإن المنشأة قد تكون قادرة على استرداد التكالٌف الفعلٌة للعقد

ذا لم إ و. دادها أن تكون فً حدود المبالغ المتوقع استرببها ٌجاإلٌرادات الواجب االعتراف 
. أرباحٌة من تقدٌر ناتج العقد بطرٌقة موضوعٌة فانه ٌجب عدم االعتراف بأ ٌتمكن المشروع

العقود ورغم ذلك فقد  وقد ٌحدث فً بعض األحٌان أال تتمكن المنشأة من تقدٌر ناتج أحد
فً مثل هذه الحاالت فانه ٌجب . ٌراداتهإٌكون هناك احتمال بأن تزٌد تكالٌف أحد العقود عن 

 .36االعتراف على الفور بالفرق كمصروف طبقا لما جاء بالفقرة 
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 من المحتمل عدم استرداد تكالٌف أحد العقود، فانه ٌجب االعتراف بها على الفور إذا كان  .34
العقد مشكوك فٌه وبالتالً ٌجب  ف ومن أمثلة الحاالت التً ٌكون استرداد تكالٌفوكمصر

 :معالجتها على الفور كمصروف هً ما ٌلً

. ن صحة أو شرعٌة العقد موضع شك كبٌرولزاما تاما، حٌث تكإلعقود غٌر الملزمة ا .أ 

. تشرٌعات صدارإتمامها على االنتهاء من قضاٌا مرفوعة أو إالعقود التً ٌتوقف  .ب 

. العقود التً تتعلق بممتلكات من المتوقع مصادرتها للملكٌة العامة أو إزالتها .ج 

.  العمٌل غٌر قادر على الوفاء بالتزاماتهإذا كان .د 

. تمام العقد أو الوفاء بتعهداته طبقا للعقدإل غٌر قادر على وإذا كان المقا .ه 

رٌقة بطحد العقود أناتج  رقدي ت نٌةم إمكاببت فً عدتسكد التً أوال عوامل عدم التزفً حالة  .35
 22بالفقرة رقم  جاء لما طبقا وفات العقدرومص ات دٌراإعتراف باالنه ٌجب إموضوعٌة، ف

. 32بالفقرة  جاء بما ٌس طبقالو

 العتراف بالخسائر المتوقعةا

 اته، فانه ٌجبدٌراإالعقد عن  لٌفع تكاة مجموادزي ع قكان من المتو افً حالة ما إذ .36
 .وفرالمتوقعة كمص ئرالخسار بالفوراف على تالعا

: ٌلً ئر بغض النظر عمااٌتم تحدٌد مقدار تلك الخس .37

. الما إذا كان العمل بالعقد قد بدأ أم  .أ 

. تمام أنشطة العقد إمرحلة  .ب 

واحد طبقا لما  قدكعمقادٌر األرباح المتوقع تحقٌقها من عقود أخرى لم ٌتم معالجتها  .ج 
. 9جاء بالفقرة رقم 
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 التغٌرات فً التقدٌرات

ساس متراكم فً كل فترة محاسبٌة وذلك طبقا للتقدٌرات أٌتم تطبٌق طرٌقة نسبة اإلتمام على  .38
ٌراد العقد أو تكالٌفه أو إتغٌٌر فً تقدٌر  وعلى ذلك فإن أثر أي. الجارٌة إلٌراد العقد وتكالٌفه 

انظر ) تغٌٌر فً تقدٌر ناتج العقد ٌتم المحاسبة علٌها على أنها تغٌر فً التقدٌر المحاسبً يأ
ئر للفترة، األخطاء الجوهرٌة اسلخ، صافً الربح أو ا8المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

ٌرات الجدٌدة فً حساب اإلٌرادات والمصروفات دوٌتم استخدام التق (غٌرات المحاسبٌةلتوا
. المتعلقة بالفترة التً حدث فٌها التغٌٌر وكذلك للفترات الالحقة

اإلفصاح 

: يلٌجب على المنشأة أن تفصح عما ي .39

. ات فً الفترة الحالٌةدٌراإعتراف بها كالات العقد التً تم ادٌرا إرقدام .أ 

 . الفترة الحالٌةللعقد المعترف بها خالاات دٌراإ تحدٌد مة فً دالطرٌقة المستخ .ب 

 . ذقود تحت التنفًالعتمام إ مرحلة دٌدة لتحدمقة المستخيالطر .ج 

: لمٌزانٌةا عدادتارٌخ إ فًذ تحت التنفً للعقودة ي بالنسبلعما يٌفصح ن أ روعلمش اٌجب على .40

 (ائرخسة أي مع خصم)ف بها ا األرباح التً تم االعتركلمجمعة وكذلاالتكالٌف الفعلٌة  .أ 
. حتى تارٌخه

. لتً تم استالمها على ذمة العقوداة مبالغ المقدمال .ب 

 .المبالغ المحتجزة .ج 

 المطالبات المرسلة للعمٌل والتً لم تسدد بعد، والتً وتمثل المبالغ المحتجزة قٌمة الفواتٌر أ .41
. صالح أٌة عٌوب بالعقدإٌتوقف سدادها على وفاء المقاول ببعض الشروط الواردة بالعقد أو 

وتمثل المطالبات أو الفواتٌر المرسلة مبالغ الفواتٌر التً أرسلت للعمٌل عن األعمال المنفذة 
 وتمثل الدفعات المقدمة المبالغ التً تم .سواء تم سدادها بمعرفة العمٌل أم ال من العقد

 .نجاز األعمالإاستالمها مقدما بمعرفة المقاول قبل 
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: عنأة اإلفصاح ٌجب على المنش .42

. كموجودات بالمٌزانٌة  عقودلأعمال ا لعمالء عنا ذمة لغ  التً فً جمالً المباإ .أ 

 .نٌةالعقود كمطلوبات بالمٌزاالء عن أعمال م للع لمستحقةلغ المباا إجمالً .ب 

: تتمثل إجمالً المبالغ فً ذمة العمالء عن أعمال العقد فً صافى المبالغ اآلتٌة .43

: التكالٌف الفعلٌة باإلضافة إلى األرباح المحققة ، مخصوما منها .أ 

 .جمالً الفواتٌر المرسلةإئر المحققة مضافا إلٌها امجموع الخس .ب 

األرباح  وذلك عن كافة العقود تحت التنفٌذ والتً تزٌد تكلفتها الفعلٌة مضافا إلٌها
 .على الفواتٌر المرسلة (ئر المحققةامخصوما منها الخس)المحققة 

 :تتمثل إجمالً المبالغ المستحقة للعمالء عن أعمال العقد فً صافً المبالغ اآلتٌة .44

: التكالٌف الفعلٌة باإلضافة إلى األرباح المحققة، مخصوما منها .أ 

. ئر المحققة والفواتٌر المرسلةامجموع كل من الخس .ب 

لك عن كافة العقود تحت التنفٌذ والتً تزٌد قٌمة الفواتٌر المرسلة عنها على ذو
  .(ئر المحققةامخصوما منها الخس)الفعلٌة مضافا إلٌها األرباح المحققة  التكالٌف

طبقا لما جاء محتملة و موجودات محتملة  التزاماتفصح عن أٌة تٌجب على المنشأة أن  .45
المخصصات، االلتزامات المحتملة " السابع و الثالثون بالمعٌار المحاسبً الدولً رقم 

 من بعض البنود  االلتزامات المحتملة والموجودات المحتملةوقد تنشأ. "والموجودات المحتملة
. ئر متوقعةاكتكالٌف الضمان، والمطالبات والجزاءات أو أٌة خس

بدء التطبٌق تارٌخ 

 أ تبدالتً لتً تغطى الفترات المالٌة اسبة للبٌانات المالٌة نجب التطبٌق بالالمعٌار واهذا  ٌعتبر .46
  . ذلك التارٌخبعد وأ 1995 (اٌر ني )   األول من كانون األولفً
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 حقمل

 هذا الملحق جزءا من المعٌار، وٌهدف بصفة أساسٌة إلى توضٌح كٌفٌة تطبٌق المعٌار ٌعتبر ال
 .ة على تفهم معانٌهعدوللمسا

 اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة

 : بعض األمثلة على كٌفٌة اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌةيفٌما ٌل

 وٌتم قٌاس ،ٌرادات عقود المقاوالت محددة السعر باستخدام طرٌقة نسبة اإلتمام إتم االعتراف بي
ت العمل  عدد ساعاجمالًإعلٌة إلى فت العمل البشرى ال عدد ساعانسبة اإلتمام على أساس نسبة

 .البشري المقدرة لكل عقد

ساس أ على ةٌرادات عقود مقاوالت التكلفة مضافا إلٌها نسبة أو عمولة محددإٌتم االعتراف ب
التكالٌف الفعلٌة خالل الفترة القابلة لالسترداد مضافا إلٌها العمولة المكتسبة والتً ٌتم قٌاسها على 

. درة للعقدقعلٌة حتى تارٌخه إلى مجموع التكالٌف المفأساس نسبة التكالٌف ال

 وفات العقدرٌرادات ومصإتحدٌد 

تمام العقد وتوقٌت االعتراف بإٌراد ومصروفات إحدى طرق تحدٌد مستوى إ  المثال التالً ضحٌو
 (. من المعٌار35 إلى22نظر الفقرات أ)العقد 

 لبناء أحد الجسور، ولقد قدرت 9000حصلت إحدى شركات المقاوالت على عقد مقاولة قٌمته 
 .، كما قدرت المدة الالزمة لتنفٌذ العقد بثالث سنوات8000الشركة تكالٌف تنفٌذ العقد بمبلغ 

 .8,050وفً نهاٌة السنة األولى تبٌن أن مجموع التكالٌف الالزمة إلتمام العقد 

 وفً السنة الثانٌة تم االتفاق مع العمٌل على تعدٌل بعض األعمال نظٌر زٌادة قٌمة العقد بمبلغ 
فً نهاٌة السنة الثانٌة تبٌن أن التكالٌف الفعلٌة . 150لغ ب ولقد قدرت تكالٌف ذلك التعدٌل بم،200

 . مشونة بموقع العقد سوف ٌتم استخدامها فً العام الثالث إلتمام العقد100تشمل مواد خام بمبلغ 

 وٌحدد المقاول مستوى اإلتمام على أساس نسبة التكالٌف الفعلٌة لألعمال المنجزة إلى مجموع 
 :وفٌما ٌلً بٌان بالمعلومات المالٌة المتعلقة بالعقد خالل سنوات تنفٌذه. . . التكالٌف الالزمة للعقد 
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  1 السنة    2 السنة    3السنة 

     
 

إٌراد العقد المبدئً  9,000  9,000  9,000

200  200   __ تعدٌالت 

      

 إجمالً إٌراد العقد                                         9,000  9,200  9,200

      
التكالٌف الفعلٌة حتى تارٌخه  2093  6168  8200
 __ إلتمام   لالتكالٌف المقدرة  5957  2032 

   
للعقد إجمالً التكالٌف المقدرة  8050  8200  8200

      
الربح المقدر  950  1000  1000

100 %  74 % نسبة اإلتمام                                         % 26 

   

 من تكالٌف العقود الفعلٌة للعمل 100باستبعاد مبلغ  (%74)ٌتم تحدٌد نسبة اإلنجاز للسنة الثانٌة 
.  المنجز لتارٌخه والذي ٌمثل تكالٌف مواد مخزنة فً الموقع لالستخدام فً السنة الثالثة

 
وفٌما ٌلً بٌان باإلٌرادات والمصروفات واألرباح المحققة كما تظهر بقائمة الدخل خالل السنوات 

:  الثالث
  

محقق فً الفترة 
  الحالٌة

 محقق فً فترات 
  حتى تارٌخه  سابقة

 1السنة      
 (%26*9,000)اإلٌرادات  2,340    2,340
 (%26* 8,050)المصروفات 2,093    2,093

      
 الربح 247    247

      
 2السنة      

 (%74*9,200)اإلٌرادات  6,808  2,340  4,468
 (%74*8,200)المصروفات 6,068  2,093  3,975

      
 الربح 740  247  493

      
 3السنة      
 (%100*9,200)اإلٌرادات  9,200  6,808  2,392
المصروفات  8,200  6,068  2,132

      
 الربح 1,000  740  260
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اإلفصاح عن العقود   
 

بفرض أنه فً نهاٌة السنة األولى التً بدأت شركة المقاوالت فٌها نشاطها تبٌن أن كافة التكالٌف 
التً حدثت قد سددت بالكامل وأن كل الفواتٌر التً تم إرسالها للعمٌل قد حصلت بالكامل وأن 

وأن التكالٌف الفعلٌة للعقود ب، ح، د، تتضمن ".  الدفعات المقدمة المتفق علٌها قد حصلت أٌضا
كما أنه تم تحصٌل دفعات نقدٌة مقدمة عن .  تكلفة مواد خام تم شرائها لتلك العقود ولم تستخدم بعد

....   مال لم ٌتم تنفٌذها بعد للعقود ب، ح، دعأ
 

:    عقود فً نهاٌة السنة األولى كما ٌل5ًوٌتلخص موقف العقود تحت التنفٌذ وعددها 
 

الـــــــعــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــد 
         

  أ  ب  ج  د  ه  اإلجمالً

1,300  55  200  380  520  145 
إٌرادات العقد المحققة طبقا 

 22للفقرة 

1,215  55  250  350  450  110 
مصروفات العقد المحققة 

 22طبقا للفقرة 

70  30  40  -  -  - 
الخسارة المتوقعة طبقا 

 36للفقرة 

15  (30)  (90)  30  70  35 
األرباح المحققة مخصوما 

 منها الخسائر المحققة 

 التكالٌف الفعلٌة خالل الفترة  110  510  450  250  100  1,420

           
التكالٌف التً تم االعتراف 

 بها 
 22كمصروف طبقا للفقرة  110  450  350  250  55  1,215

           
التكالٌف التً تتعلق بأنشطة 

 مستقبلٌة 

205  45  -  100  60  - 
وتعتبر موجودات طبقا 

 27للفقرة 

1,300  55  200  380  520  145 
انظر الجزء )إٌرادات العقد 

 (العلوي 
 (41فقرة )الفواتٌر المرسلة  100  520  380  180  55  1,235

65  -  20  -  -  45 
إٌرادات لم ٌرسل عنها 

 فواتٌر بعد 

 (41فقرة )دفعات مقدمة  -  80  20  -  25  125
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: فٌما ٌلً المبالغ التً ٌجب اإلفصاح عنها طبقا للمعٌار
 

  1300    (أ39فقرة )إٌرادات العقود المحققة خالل الفترة 

 1435مخصوما منها الخسائر    )تكلفة العقود واألرباح المحققة 

      (أ40فقرة )حتى تارٌخه  (المحققة 

 125       ( ب40فقرة )دفعات مقدمة 

 220إجمالً المبالغ فً ذمة العمالء عن العقود والتً تظهر   

 142 كأصل طبقا للفقرة 

( 20)إجمالً المبالغ المستحقة للعمالء عن عقود والتً تظهر   

ب  42 كمطلوبات طبقا للفقرة 

 
 

: ب ٌتم حسابها كاآلت42ًأ، 42أ، 40المبالغ التً ٌجب اإلفصاح عنها طبقا للفقرات 
 

  أ  ب  ج  د  ـه  اإلجمالً
 التكالٌف الفعلٌة للعقد  110  510  450  250  100  1,420

الربح المحقق مخصوما منه الخسارة  35  70  30  (90)  (30)  15
 المحققة 

1,435  70  160  480  580  145  
 الفواتٌر المرسلة  100  520  380  180  55  1,235

 مبالغ فً ذمة العمالء  45  60  100  -  15  220
 مبالغ مستحقة للعمالء -  -  -  (20)  -  (20)

 
أ مع المقادٌر المتعلقة بالفترة 40وتتساوى المقادٌر التً ٌتم اإلفصاح عنها طبقا لمقتضٌات الفقرة 

. الحالٌة وذلك بسبب أن اإلفصاح ٌتم عن السنة األولى ألعمال شركة المقاوالت
 
 
 
 


