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 )٨( المصري رقم ةمعيار المحاسب
 

 عقود اإلنشاء
 

 هدف المعيار
وبسبب طبيعة . المحاسبية لإليرادات والتكاليف المرتبطة بعقود اإلنشاءات      المعالجة   يهدف هذا المعيار الى شرح      

ة األنشـطة الـتى تـؤدى فى ظل عقود اإلنشاءات يقع تاريخ التعاقد وتاريخ االنتهاء من العمل فى فترات مالي                   

 توزيع إيرادات وتكاليف العقد على      ولذا فإن الموضوع األساسي فى المحاسبة عن عقود اإلنشاءات ه         . مخـتلفة 

 .ؤدى العمل اإلنشائي خاللها المحاسبية التى ياتالفتر
 

 نطاق المعيار
 يجب تطبيق هذا المعيار فى المحاسبة عن عقود اإلنشاءات فى القوائم المالية للمقاولين -١
 

 تعريفات 
 : قرين كل منهابالمعنى المذكورستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار ت -٢

  هو عقد تم إبرامه خصيصاً إلنشاء أصل أو مجموعة من األصول التى ترتبط ببعضها أو                 عقد اإلنشاءات 
 . تعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو الوظائف أو الغرض أو االستخدام النهائي لها

 يوافق فيه المقاول على سعر محدد للعقد ككل أو على سعر            الذى  هو عقد اإلنشاءات      العقـد محدد السعر   
محـدد لكل عنصر أو لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والذى قد يتضمن فى بعض مواده الحق فى                   

 . عينةزيادة األسعار بنسبة م
م بموجبه المقاول باسترداد التكاليف المسموح بها      هو عقد اإلنشاءات الذى يقو      عقـد بالتكلفة زائد نسبة    

 .أو المعرفة بالعقد باإلضافة الى نسبة مئوية من التكاليف أو مبلغ أتعاب محدد
 

سفينة أو   أو مبنى أو سد أو خط أنابيب أو طريق أو            كوبري أصل واحد مثل     إلنشاء قد يبرم    اإلنشاءاتعقد   -٣

 ناحية التصميم أو     البعض من  بعضهابمن األصول المرتبطة     عدد   إلنشاءكمـا يمكن أن يكون أيضاً       . نفـق 

 ومثال ذلك عقود إنشاء محطات       ، التقنـية أو الوظـائف أو مـن ناحية الغرض النهائي منها أو استخدامها             

 .تكرير البترول أو إنشاء وحدات المصانع واألجهزة المعقدة

 :ألغراض هذا المعيار فإن عقود اإلنشاءات تتضمن ما يلي  -٤

هذا األصل مثال ذلك خدمات مدير المشروع والمهندس  تقديم خدمات لها عالقة مباشرة بإنشاء عقود )أ( 

 .المعماري

 .األصولعقود هدم وإزالة بعض األصول وعقود تنظيف البيئة من أثار عمليات هدم هذه ) ب(و
 

١  - ٨ 
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ات سعر محدد أو عقود وهى تصنف ألغراض هذا المعيار إما كعقود ذ    .  عدة أشكال  اإلنشاءاتتـأخذ عقود     -٥

 ،قد تأخذ بعض العقود مالمح من العقود ذات السعر المحدد والعقود بالتكلفة زائد نسبة              وأبالتكلفة زائد نسبة    

 .زائد نسبة مع وضع حد أقصى للسعرومثال ذلك العقود بالتكلفة 

 دة فى الفقرات  لقواعد الوار وفـى هـذه الظـروف فإنه يجب أن يأخذ المقاول فى االعتبار كل الشروط وا               

 . من هذا المعيار لتحديد وقياس مدى تحقق اإليراد والمصروف لهذا العقد خالل كل فترة"٢٣" ، "٢٢" 
 

 تجميع وفصل عقود اإلنشاءات
ولكن فى بعض    ،   عـادة تطبيق متطلبات هذا المعيار بصفة مستقلة على كل عقد من عقود اإلنشاءات             يـتم    -٦

أو أن يطبق فى بعض  ، عيار على أحد مكونات العقد منفصالً     تطبـيق هذا الم    األمـر الحـاالت يقتضـى     

 لهذا العقد أو مجموعة الحقيقيالحـاالت على مجموعة من العقود مع بعضها وذلك من أجل إظهار الوضع              

 .العقود هذه
 
 :نه عقد مستقل عندماأجب معاملة إنشاء كل أصل على علق العقد بإنشاء عدد من األصول فإنه يعندما يت -٧

 .ن هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على حدةيكو  )أ( 
 طراف التعاقد   نه كان من حق كل طرف من أتفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأيكون قد تم اال ) ب(أو   

 . بكل أصل على حدةط أو يرفض هذا الجزء من العقد المرتبأن يقبل) العميل والمقاول(     

 .لفة وإيراد كل أصل على حدة من الممكن تحديد تك يكون) ج(أو   
 
مع عميل واحد أو مع عدد من العمالء على أنها عقد واحد            يجـب أن تعامل مجموعة العقود سواء كانت          -٨

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

 .جمالىتكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح ا) ب(أو   
أو فى ترتيب زمني مستمر الواحد تلو ) على التوازي(يـتم تنفـيذ العقـود المختلفة فى ذات الوقت          ) ج(أو    

 .األخر
 
 طبقاً لرغبة العميل ، أو قد يتم تعديل العقد األصلي ليتضمن إنشاء  قد يسمح العقد بإنشاء أصل إضافي -٩

 :د مستقل عندما ويجب معاملة إنشاء األصل اإلضافي كعق،أصل إضافي 
األصـل جوهرياً فى التصميم أو التقنية أو الوظائف عن األصل أو األصول التى تم إنشائها                يخـتلف    )أ( 

 .بموجب العقد األصلي

 . التفاوض بشأن سعر األصل الجديد بدون األخذ فى االعتبار أسعار العقد األصلييتم) ب(أو  
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 إيرادات العقود

 : ما يلي يجب أن تتضمن إيرادات العقود-١٠
 .القيمة األصلية لإليرادات المتفق عليها فى العقد )أ( 

 :التعديالت على األعمال الواردة فى العقد والمطالبات والحوافز وذلك) ب(و
 .إلى مدى احتمال أن يتحقق إيرادات عن هذه األعمال )١(
 . هناك إمكانية قياس اإليراد المتعلق بهاإذا كانت) ٢(و
 

 العقد  إيرادات ويتأثر قياس    استالمه ،  بالقيمة العادلة للمقابل الذى تم أو سيتم         يـتم قـياس إيرادات العقود      -١١

بـالعديد من عوامل عدم التأكد والتى تتوقف على نتائج األحداث المستقبلية ، ويجب إعادة النظر فى تقدير                  

 اإليرادات  ولذلك فإن قيمة    ،  فى ضوء األحداث التى تقع وفى ضوء تكشف عوامل عدم التأكد           اإليرادهـذا   

 : أخرى ومثال ذلكإلىمن العقد يمكن أن تزيد أو تنقص من فترة 

قـد يـتفق المقاول والعميل على أوامر التعديل أو المطالبات التى قد تزيد أو تنقص إيرادات العقد فى                     )أ(

 .فترة الحقة للفترة التى تم فيها االتفاق على التعاقد األصلي

  عليها فى العقد محدد السعر وذلك نتيجة الزيادة فى تكاليف    االتفاقتم قد تزيد قيمة اإليرادات التى ) ب(أو 

 . المنصوص عليها فى العقد         

 .نتيجة للغرامات التى نتجت عن تأخير المقاول فى تنفيذ تعاقدهقد تنخفض قيمة اإليرادات ) ج(أو 

من وحدات المنتج النهائي ، فى هذه        بسعر محدد لكل وحدة      اًعـندما يكـون العقد محدد السعر مرتبط       ) د(أو  

 .الحالة تزيد إيرادات العقد بزيادة عدد الوحدات
 
يؤدى التعديل الى زيادة  وقد  ، المقاول يتم بموجبه تعديل نطاق العمل   إلى الـتعديل هو أمر يصدره العميل        -١٢

راء تعديل على مدة    غيير بعض المواصفات الفنية أو إج      التعديالت ت   تلك يـراد العقد ومن أمثلة    و نقـص إ   أ

 :ويتم تضمين التعديالت لإليرادات عندما ، سريان العقد

 . بأن العميل سوف يعتمد هذه التعديالت وقيمة اإليرادات المتولدة منهامؤكديكون هناك احتمال ) أ( 

 .يه يمكن قياس قيمة اإليرادات الناتجة عن تنفيذ التعديالت المذكورة قياساً يمكن االعتماد عل) ب(أو  
 

خر كاسترداد لتكلفة لم تكن تتضمنها      من طرف آ  المطالـبة هى مبلغ يسعى المقاول لتحصيله من العميل أو           -١٣

ب فى تأخير العمل أو أن هناك أخطاء فى         ب وقد تنشأ المطالبة مثالً من أن يكون العميل قد تس           ، قـيمة العقد  

ويخضع قياس مبلغ اإليراد الناتج عن    ،    أو وجود خالفات تتعلق ببعض التعديالت      تالتصـميم أو المواصفا   

 اعتبارلذا يتم   . مـاً لدرجة عالية من عدم التأكد ويتوقف غالباً على نتائج المفاوضات           ئهـذه المطالـبات دا    

 : إيرادات العقود فقط فى حالةجزءاً من المطالبات 

 ل سوف يقبل سداد هذه    العميأن مرحلة متقدمة تبين أنه من المحتمل إلىوصول المفاوضات مع العميل ) أ( 

 .        المطالبات

 . بدرجة موثوق بهالمنتظر أن يقبلها العميل يمكن قياسهاأن قيمة المطالبة التى من ا) ب(و  
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 معايير أداء معينة أو بما يزيد عنها كحالة أن إلىالحوافـز هـى مبالغ إضافية تدفع للمقاول نتيجة وصوله      -١٤

 ويمكن تضمين الحوافز فى      ، اول لحوافز عند انتهائه المبكر من المقاولة      يـنص العقـد على استحقاق المق      

 :إيرادات العقد عندما

  المعايير إلىيكون العقد فى مرحلة متقدمة مما يزيد من التأكد من أن األداء موضوع هذا الحافز قد وصل ) أ( 

 .        المحددة أو زاد عنها

 .وافز بطريقة يعتمد عليهايمكن قياس قيمة هذه الحأن ) ب(      و 
 

 تكلفة العقود
 : تتضمن تكلفة العقد ما يلى-١٥

 .كافة التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد) أ( 
 .التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على العقد) ب(و 
 .التكاليف األخرى والتى يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوص العقد) ج(و 

 
 : تتضمن التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد المحدد ما يلي-١٦

 .شاملة تكاليف اإلشرافتكلفة العاملين بالموقع ) أ(    

 .تكلفة المواد المستخدمة فى اإلنشاء) ب(و  

 .إهالك األصول الثابتة المستخدمة فى العقد) ج(و  

 .العقدموقع لى إتكلفة نقل األصول الثابتة والمواد من و) د(و  

 .تكلفة استئجار األصول الثابتة) هـ(و  

 .تكلفة التصميمات الهندسية والمعاونة الفنية المتصلة مباشرة بالعقد) و(و  

 .التكاليف التقديرية ألعمال الضمان بما فى ذلك التكاليف المتوقعة للصيانة خالل فترة الضمان ) ز(و 

 .المطالبات من األطراف األخرى) ح(و 

 تخفض هذه التكاليف باإليرادات العارضة التى تتحقق والتى لم تحسب ضمن بنود إيرادات     ويمكـن أن   

 .العقد مثل بيع المواد الزائدة واألرباح الناتجة عن بيع األصول الثابتة فى نهاية عقد المقاولة
 
 :لي يمكن تحميلها على عقود محددة ما ي تتضمن التكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى -١٧

 .التأمين) أ(    

 .تكاليف التصميمات والمعاونة الفنية والتى ال تتعلق بعقد معين) ب(و  

 .تكاليف اإلنشاء غير المباشرة) ج(و  

ويـتم توزيـع هـذه التكالـيف بطريقة منتظمة ومنطقية بصفة مستمرة على كافة التكاليف التى لها نفس                   

 ومن أمثلة تكاليف اإلنشاء غير       ،  العادي لنشاط اإلنشاء    وتتم عملية التحميل فى ضوء المستوى      ،الخصائص

تراض من  ق وتعتبر تكاليف اال    ، المباشـرة تكاليف إعداد وتنفيذ كشوف مرتبات األفراد العاملين فى المقاولة          

أمـثلة التكالـيف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتى يمكن تحميلها على عقود بعينها وذلك عند قيام المقاول                  

 .تراضالخاص بتكلفة االق) ١٤(رقم  المصرى لمحاسبةمعيار االواردة فى  المعالجة البديلة بتطبيق

 العامة أو   اإلدارية قـد تتضـمن التكاليف التى يمكن تحميلها للعميل طبقاً لنصوص العقد بعض التكاليف                -١٨

 . على استردادهاتكاليف التطوير والتى نص العقد تحديداً
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على العقد وذلك من تكاليف عقد      بنشاط العقود أو التى ال يمكن تحميلها        يف التى ال تتعلق     يتم استبعاد التكال   -١٩

 :ما يلي تكاليف  وتتضمن هذه ، اإلنشاء

 .نص صريح فى العقد على استردادهاالتكاليف اإلدارية العامة التى لم يرد ) أ(   

 .البيعتكاليف ) ب(و 

 .د نص فى العقد على إمكانية استردادهاالبحوث والتطوير والتى لم يرتكاليف ) ج(و 

 .تكاليف اإلهالك لآلالت والمعدات المعطلة والتى لم تستخدم فى عقد معين) د(و 
 

 تدخـل ضـمن تكالـيف العقد تلك التكاليف المرتبطة به وذلك خالل الفترة من تاريخ تأكد الحصول على                    -٢٠

كاليف التى تكبدها المقاول خالل الفترة السابقة لتأكد         ومع هذا فإن الت     ،  تاريخ إتمام هذا العقد    إلـى الـتعاقد   

 كان يمكن تحديدها وقياسها     إذاحصـوله على العقد والمتعلقة مباشرة به يتم تضمينها كجزء من تكلفة العقد              

 وذلك فى حالة اذا كان من المحتمل الحصول على التعاقد وعند إثبات        ، بدرجـة يمكـن االعـتماد علـيها       

 يجوز تضمين    فإنه  ، لها بالحصول على العقد كمصروف خالل الفترة التى أنفقت فيها خال          التكاليف المتعلقة 

 .هذه التكاليف ضمن تكاليف العقد عند الحصول عليه فى فترة الحقة
 

 تحقق إيراد العقد ومصروفاته
 فإن إيرادات العقد     ، بطريقة موثوق منها   قد تم    اإلنشاء    عـندما يكـون تقديـر الـناتج النهائـي لعقد           -٢١

 فى ضوء مستوى اإلتمام     وذلك على الترتيب     وكمصروفات   توالتكاليف المتصلة به يمكن إدراجها كإيرادا     
 ويجب إدراج أية خسارة متوقعة فى عقد اإلنشاء          ، الـذى وصـل إلـيه نشاط العقد فى تاريخ الميزانية          

 .عيار من هذا الم"٣٥"كمصروف فوراً طبقاً لما هو وارد فى الفقرة 
 
 فى حالة التعاقدات ذات السعر المحدد فإن الناتج النهائي لعقد اإلنشاء يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها                 -٢٢

 :فى حالة توافر كل الشروط التالية
 .لعقد بطريقة موثوق فيهالجمالى عندما يمكن قياس اإليراد اإل) أ(  
 .ع االقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا العقد تتحقق للمنشأة المنافأنعندما يكون من المتحمل ) ب(و 
ام الخاص به فى تاريخ      يمكـن قـياس كل من التكاليف الالزمة إلتمام العقد ومستوى اإلتم            عـندما ) ج(و

 .بطريقة موثوق فيهاالميزانية 
فيها بحيث يكون   بطريقة موثوق    قياسها   عندما يمكن تحديد التكلفة المتصلة بالعقد بوضوح ، وكذا          ) د(و

 . التى تم إنفاقها مع تلك التى تم تقديرها مسبقاًةن الممكن مقارنة التكاليف الفعليم
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 فـى حالـة العقود ذات التكلفة زائد نسبة فإنه يمكن تقدير الناتج النهائي من العقد بطريقة موثوق فيها                  -٢٣

 :عندما تتوافر كل الشروط التالية
 .ع االقتصادية المتصلة بهذا العقد من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافأنه) أ( 
 ن التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة أو غير قابلة لالسترداد يمكن تحديدها وقياسها بطريقة أ) ب(   و

 . موثوق فيها
 

طريقة نسبة باإلشارة إلى مستوى إتمام العقد  عملـية االعتراف بتحقق اإليراد والمصروف      يطلـق علـى    -٢٤

 إلىظل هذه الطريقة فإن إيرادات العقد يتم مقابلتها بالتكاليف التى تم إنفاقها فى سبيل الوصول                اإلتمام وفى   

مسـتوى اإلتمـام الحالي ، والتى ينتج عنها إظهار اإليرادات والمصروفات واألرباح التى تحققت من هذا                 

عقد ومستوى األداء    وهذه الطريقة تعطى معلومات مفيدة عن مدى نشاط ال          ، الجـزء المسـتكمل من العمل     

 .خالل الفترة
 

 فى قائمة الدخل عن الفترة      ات فى ظل طريقة نسبة اإلتمام فإن اإليراد يعتبر قد تحقق ويدرج ضمن اإليراد             -٢٥

لفترة  كما أن تكاليف العقد تدرج عادة كمصروفات فى قائمة الدخل عن ذات ا              ، تنفيذ األعمال الـتى تم فيها     

العقد عن  جمالى تكلفة   أية زيادة متوقعة فى إ     ومع ذلك فإن      ، جاز هذه األعمال  نالمحاسـبية التى تم خاللها إ     

 . من هذا المعيار"٣٥" يجب إثباتها فوراً كمصروف طبقاً لما هو وارد فى الفقرة هجمالى إيراداتإ
 

دما  ويمكن االعتراف بهذه التكاليف كأصول عن ، قـد يتكـبد المقـاول تكاليف تتعلق بنشاط مستقبلي للعقد     -٢٦

 وتعتبر هذه التكاليف مستحقات على العميل وغالباً يتم تبويبها           ، يكـون مـن المحـتمل تغطية هذه التكلفة        

 .كأعمال تحت التنفيذ
 

 تتحقق للمنشأة المنافع    أن يمكن تقدير الناتج النهائي لعقد اإلنشاء بطريقة موثوق فيها إذا كان من المحتمل               -٢٧

نه فى حالة ظهور شك فى إمكانية تحصيل أية مبالغ سبق            ومع ذلك فإ   ،دلمـتعلقة بتنفـيذ العق    االقتصـادية ا  

نه يجب إدراج المبلغ المشكوك فى تحصيله كمصروف بدال من    كإيرادات للعقد فى قائمة الدخل فإ     إدراجهـا   

 .اعتباره تخفيضاً لقيمة إيرادات العقد
 

 :تىلعقد ينص على اآلق فيها إذا كان اعد تقديرات موثو بصفة عامة أن تللمنشأة يمكن -٢٨

 .حقوق األطراف فيما يتعلق باألصل الذى تم إنشاؤه) أ(    

 .المقابل الذى سيتم تبادله) ب(و  

 .طريقة وشروط السداد) ج(و  

للميزانيات التقديرية وإصدار     فعال  داخلي وغالـبا مـا يكـون من الضروري أن يكون لدى المنشأة نظام            

 فى تقديرات إيرادات ومصروفات العقد وتقوم        بإعادة النظر  ة تنفيذ العقد  الـتقارير وتقوم المنشأة خالل فتر     

 ولكن إجراء مثل هذه التعديالت ال يعنى بالضرورة أن الناتج النهائي            ،ضرورياً   ذلك   بـتعديلها إذا كـان      

 .للعقد اليمكن تقديره بطريقة موثوق فيها
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باتباعها قياس كمية    تستخدم الطريقة التى يمكن      أنشأة   يتم تحديد نسبة إتمام العقد بطرق مختلفة وعلى المن         -٢٩

 :نه هذه الطرق قد تتضمنة العقد فإوطبقاً لطبيع. نجازه من العمل بدرجة موثوق بهاما تم إ

 .جمالى التكاليف المقدرة للعقد كلهإلى إنسبة التكلفة المنفقة على العمل المنجز حتى تاريخه ) أ(    

 .ةحصر األعمال المنفذ) ب(أو 

 .نجازه فعلياً من أعمال العقد ما تم إ) ج(أو 

 .وال تعبر الدفعات الدورية والمقدمات المحصلة من العمالء عادة عن مستوى العمل المنجز
 
تلك ن   فإ  ، ا يـتم تحديـد مستوى اإلتمام باالعتماد على ما تم تحمله من تكاليف العقد حتى تاريخه                م عـند  -٣٠

ن بعض التكاليف يجب    عكس العمل المؤدى فقط وبالتالي فإ     تكاليف التى ت   يجب أال تتضمن سوى ال     التكاليف

 :استبعادها ومثال ذلك

   التكالـيف المـتعلقة بأنشـطة أو أعمـال مستقبلية مثل التشوينات الموجودة فى موقع العملية أو التى                        ) أ(      

شوينات قد صنعت خصيصاً    ال إذا كانت هذه الت     إ  ، لـية ولكن لم تركب أو تستخدم بعد       خصصـت للعم  

 .لهذا العقد

 .الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن عن األعمال المنفذة طبقاً لعقود الباطن) ب(   و
 

 : عندما يكون من غير الممكن تقدير الناتج النهائي من عقد اإلنشاءات بدرجة مقبولة فيجب-٣١
 .لتى أنفقت والتى يكون من المتوقع استردادها عدم االعتراف باإليرادات إال فى حدود تكاليف العقد ا )أ(  
 .إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات فى الفترة التى أنفقت فيها) ب(و 

 من  "٣٥" ف وذلك طبقاً للفقرة   ويجـب االعتراف بالخسائر المتوقعة فى عقد المقاولة فوراً كمصر         
 .هذا المعيار

 
. للعقد بطريقة موثوق بها    النهائيلمقاولة تقدير الناتج     من عقد ا   األولىخالل المراحل   يصـعب فى الغالب      -٣٢

نه فى هذه الحالة     ، ومن ثم فإ    أنفقتها تتمكن المنشأة من تغطية التكلفة التى        أند يكون من المحتمل     قنـه   إال أ 

 التى ال يمكن    األحوال وفى   تغطيته ،    ويكون من المتوقع     إنفاقه فى حدود ما تم      إال باإليراداتال يعـترف    

 . للعقد بطريقة موثوق فيها فإنه يجب عدم االعتراف بتحقق أية أرباحالنهائيد الناتج تحدي

 ، وأنه من المحتمل     نه حتى لو كان الناتج النهائي من العقد ال يمكن تقديره بطريقة موثوق فيها             ومع ذلك فإ   

رق كمصروفات  فك ال نه يجب تحميل ذل   قيمة اإليرادات المتوقعة منه ، فإ     جمـالى تكاليف العقد عن      زيـادة إ  

 . من هذا المعيار"٣٥"فوراً وذلك تطبيقاً للفقرة 
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 ومن أمثلة الحاالت  ،  ن تحمل تكاليف العقد التى يكون من غير المحتمل تغطيتها كمصروفات فوراً            يجب أ  -٣٣

 :لتى ا العقودتلكالتى قد ال يحتمل تغطية تكاليف العقد فيها والتى يجب حينئذ إثباتها كمصروفات فوراً 

 .لم تصبح بعد ملزمة بالكامل أى التى يثار تساؤل جاد حول مدى سريانها ) أ(    

 .يتوقف استكمالها على حكم قضائي أو موقف قانوني) ب(أو  

 .المتعلقة بعقارات معرضة للمصادرة أو نزع الملكية) ج(أو 

 .هيكون فيها العميل غير قادر على الوفاء بالتزامات) د(أو 

 . طبقاً للعقدهبالتزاماتن المقاول فيها غير قادر على تنفيذ العقد أو غير قادر على الوفاء يكو) هـ(أو 
 
 للعقد، يكون من    النهائي التقدير الموثوق به للناتج      إمكانيةعند زوال ظروف عدم التأكد التى حالت دون          -٣٤

 "٢١"الفقرة   ما هو وارد ب    اإلنشاءات حسب د  ق والمصروفات الخاصة بع   اإليراداتالواجب االعتراف بتحقق    
 . منه"٣١"وليس طبقاً للفقرة من هذا المعيار 

 
 إثبات الخسائر المتوقعة

جمالى اإليرادات المتوقعة منه    مالى التكلفة المتوقعة للعقد عن إ     عـندما يكـون هناك احتمال أن تزيد اج         -٣٥
 .يجب إثبات الخسارة المتوقعة كمصروف فوراً

 
 :ر بغض النظر عن قيمة هذه الخسائ تحدد-٣٦

 . ما إذا كانت األعمال قد بدأت فى تنفيذ العقد أم ال  )أ(    

 .درجة اإلتمام التى بلغها تنفيذ العقد) ب(وأ 

  من هذا "٨"قيمة األرباح المتوقع تحقيقها من عقود أخرى لم تعالج كعقد إنشاءات واحد طبقاً للفقرة ) ج(وأ 

 .المعيار 
 
  التقديراتفيير يالتغ
 تطبق طريقة نسبة اإلتمام على أساس تجميعي فى كل فترة محاسبية وذلك بالنسبة للتقديرات الجارية لكل                 -٣٧

ثار التغيير فى   واء لإليرادات أو التكلفة وكذلك آ     ر فى التقدير س   ين التغي  إيرادات العقد وتكلفته ، لذلك فإ      مـن 

 معيار المحاسبة   راجع( محاسبي  التقدير  النه تغيير فى     النهائـي للعقد يجب معالجته على أ       تقديـر الـناتج   

) رات فى التقديرات المحاسبية و األخطاء       يبالسياسـات المحاسبية و التغي    الخـاص   ) ٥(رقـم   المصـري   

وتسـتخدم التغييرات فى التقدير فى تحديد قيمة اإليرادات والمصروفات التى سيتم االعتراف بها فى قائمة                

 .ير وفى الفترات التاليةالدخل عن الفترة التى حدث فيها التغي
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 اإلفصـاح

 :يجب على المنشأة اإلفصاح عن -٣٨
 . قيمة إيرادات العقود التى تم إدراجها كإيرادات عن الفترة )أ(  
 .الطرق المستخدمة فى تحديد إيرادات العقود التى تم إدراجها ضمن إيرادات الفترة) ب(و 
 .للعقود تحت التنفيذالطرق المستخدمة فى تحديد مستوى اإلتمام ) ج(و
 
 :ود تحت التنفيذ فى تاريخ الميزانيةق يجب على المنشأة اإلفصاح عما يلي فيما يتعلق بالع-٣٩

 .حتى تاريخه) ناقصاً الخسائر المحققة (ةجمالى التكاليف المنفقة واألرباح المحقق إ )أ(  
 .جمالى الدفعات المقدمة المحصلةإ) ب(و 
 .زة طرف العمالء قيمة المبالغ المحتج )ج(و
 
 حين التأكد من    إلى المـبالغ المحـتجزة طرف العمالء هي المبالغ التى تحجز من المستخلصات الدورية               -٤٠

والمستخلصات الدورية هى  ، حين إصالح العيوب إلىسـالمة تنفـيذ الشـروط الواردة فى عقد التنفيذ أو         

 هى الدفعات   ةوالدفعات المقدم ،   لم يدفعها بعد  ء دفعها العميل أو      تم من أعمال سوا    عماالمـبالغ المطلوبـة     

  . وذلك قبل تنفيذ األعمال المتعلقة بهال بمعرفة المقاوالمحصلة
 

 : يجب على المنشأة أن تعرض ما يلي -٤١
 .على العمالء عن أعمال العقد كأصل ضمن األصولجمالى المبالغ المستحقة إ) أ(  
 .ن أعمال العقد كالتزام ضمن االلتزاماتجمالى المبالغ المستحقة للعمالء عإ) ب(و 

 
 :جمالى المبالغ المستحقة من العمالء عن أعمال العقد فى صافى  تتمثل إ-٤٢

 :التكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها األرباح المحققة ، ومخصوماً منها) أ( 

  تحت التنفيذ والتى تكون جمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقودمجموع الخسائر المحققة وإ) ب( 

 .تزيد عن قيمة المستخلصات) ناقصاً الخسائر المحققة(فيها التكاليف المنفقة مضافاً إليها الربح المحقق 
 

 :جمالى المبالغ المستحقة للعمالء عن أعمال العقد فى صافى تتمثل إ-٤٣

 .اً منهاالتكاليف التى تم إنفاقها مضافاً إليها األرباح المحققة، ومخصوم) أ( 

 جمالى المستخلصات الصادرة وذلك لكافة العقود تحت التنفيذ والتى تزيد  إمجموع الخسائر المحققة و) ب( 

 ) .ناقصا الخسائر المحققة(فها المستخلصات الصادرة عن التكاليف المنفقة مضافا إليها األرباح المحقة 
 

المحاسبة معيار  وذلك طبقاً ل  ) طارئة(ة عرضية   رى ربح أو خسا    يجـب علـى المنشـأة اإلفصـاح عن أ          -٤٤

 أو  األرباحوقد تنتج   .   بالمخصصات و األصول و االلتزامات المحتملة      الخـاص ) ٢٨( رقـم    المصـرى 

 . عن بنود مثل تكلفة الضمان أو المطالبات أو الغرامات أو الخسائر الممكنةالمحتملةالخسائر 
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 ملحق

 
ويهدف الملحق إلى توضيح كيفية تطبيق      .  جزءاً من المعايير     يمثل الملحـق مجرد توضيح فقط و ال         يمـثل 

 .المعايير للمساعدة فى توضيح معانيها 
 

  المحاسبية اإلفصاح عن السياسات

 :فيما يلى أمثلة لإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

نشاءات ذات السعر الثابت على ساس طريقة نسبة اإلتمام عن           عن عقود اإل   اتيـتم االعـتراف بتحقق اإليراد     

 .طريق قياس نسبة ساعات العمل التى تمت حتى تاريخه إلى إجمالي ساعات العمل المقدرة لكل عقد

 أساس التكاليف المنفقة     على   يـتم االعـتراف بتحقق اإليراد عن العقود التى يتحدد سعرها بالتكلفة زائد نسبة             

لتى يمكن تغطيتها زائد األتعاب المكتسبة مقاسة بالنسبة و التناسب للتكلفة التى تم تحملها حتى               خالل الفترة و ا   

 . العقدإلجماليتاريخه إلى التكاليف التقديرية 
 

 تحديد إيرادات و مصروفات العقود

بتحقق  مـثال إلحدى طرق تحديد مستوى اإلتمام فى تنفيذ العقد و الوقت الذى يتم فيه االعتراف                  يلـى فـيما   

 )من هذا المعيار " ٣٤"إلى " ٢١" فقرات من راجع( إيرادات و مصروفات العقد 

 .لبناء كوبرىجنيه  ٩٠٠٠حصل مقاول إنشاءات على عقد محدد السعر بمبلغ 

وتبلغ القيمة التقديرية إلجمالي تكاليف     جنيه   ٩٠٠٠تـبلغ القيمة المبدئية لإليرادات المتفق عليها فى العقد مبلغ           

 . سنوات٣و مدة تنفيذ العقد تبلغ جنيه  ٨٠٠٠العقد 
 

 .جنيه  ٨٠٥٠زادت لتصبح قد فى نهاية السنة األولى قدر المقاول أن تكاليف العقد 

 و زادت من     جنيه ٢٠٠و فـى السـنة الثانية اعتمد صاحب العمل أوامر تعديل زادت من قيمة التعاقد بمبلغ                 

 تكلفة   جنيه ١٠٠ التكاليف المنفقة مبلغ     تلسنة الثانية تضمن  و فى نهاية ا   . جنيه   ١٥٠تكالـيف الـتعاقد بمبلغ      

 .للمواد النمطية المخزنة فى المواقع و التى تستخدم فى السنة الثالثة إلتمام التعاقد

يحدد المقاول نسبة اإلتمام للعقد بطريقة نسبة التكاليف التى أنفقها حتى تاريخه لألعمال المنفذة للعقد إلى آخر                 

 :لبيانات المالية خالل فترة اإلنشاءل تكاليف العقد وفيما يلى ملخص تقدير إلجمالي
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 )٣(سنة 

  جنيه

 )٢(سنة 

  جنيه

 )١(سنة 

 جنيه 

   

 المبلغ األولى لإليرادات المتفق عليه فى العقد  ٩٠٠٠  ٩٠٠٠  ٩٠٠٠

 أوامر التعديل  -  ٢٠٠  ٢٠٠

 إجمالى إيرادات العقد  ٩٠٠٠  ٩٢٠٠  ٩٢٠٠

  المنفقة حتى تاريخهتكلفة العقد  ٢٠٩٣  ٦١٦٨  ٨٢٠٠

 تكلفة مقدرة إلتمام العقد  ٥٩٥٧  ٢٠٣٢  -

  إجمالى تكلفة العقد المقدرة  ٨٠٥٠  ٨٢٠٠  ٨٢٠٠

 األرباح المقدرة  ٩٥٠  ١٠٠٠  ١٠٠٠

  اإلتمامنسبة  %٢٦  %٧٤  %١٠٠
 

يمة المواد النمطية المخزنة بالمواقع     قجنيه   ١٠٠ـبعد استبعاد ال  % ٧٤بنسبة  ) ٢(تحـددت نسبة اإلتمام للعام      

     تظهر مبالغ اإليرادات  . من تكلفة العقد المنفقة على األعمال المنفذة حتى تاريخه          ) ٣( فـى العام     السـتخدامها 

 :و المصروفات و األرباح المحققة فى قائمة الدخل عن السنوات الثالث كما يلى 
 

لمحقق فى ا

  العام الحالى

المحقق فى 

السنوات 

 حتى تاريخه  السابقة

 

  جنيه  جنيه  جنيه

 )١(عام      

 %)٢٦ × ٩٠٠٠(اإليرادات  ٢٣٤٠  -  ٢٣٤٠

 %)٢٦ × ٨٠٥٠(المصروفات  ٢٠٩٣  -  ٢٠٩٣

 األرباح ٢٤٧  -  ٢٤٧
 )٢(عام      

 %)٧٤ × ٩٢٠٠(اإليرادات  ٦٨٠٨  ٢٣٤٠  ٤٤٦٨

 %)٧٤ × ٨٢٠٠(المصروفات  ٦٠٦٨  ٢٠٩٣  ٣٩٧٥

 األرباح ٧٤٠  ٢٤٧  ٤٩٣
 )٣(عام      

 %)١٠٠ × ٩٢٠٠(اإليرادات  ٩٢٠٠  ٦٨٠٨  ٢٣٩٢

 المصروفات   ٨٢٠٠  ٦٠٦٨  ٢١٣٢

 الربح ١٠٠٠  ٧٤٠  ٢٦٠
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 اإلفصاح عن العقود 

وصل المقاول إلى نهاية السنة األولى للعمليات وقد سدد المقاول كل التكاليف التى تحملها نقداً كما حصل كافة                  

 .المستخلصات و المقدمات نقداً

 .خامات تم شراؤها إال أنها لم تستخدم فى العقود المنفذة حتى تاريخه ) ب ،ج ، هـ(تضمنت تكاليف العقود 

ويظهر موقف الخمسة عقود    .. بالنسبة للعقد ب ، ج ، هـ ، سدد العميل دفعات مقدمة عن أعمال لم تتم بعد                  

 : كما يلى تحت التنفيذ فى نهاية السنة األولى

اإلجمالي    "أ"  "ب"  "ج"  "د"  "هـ" 

   جنيه  جنيه  جنيه  جنيه  جنيه  جنيه

١٤٥  ٥٢٠  ٣٨٠  ٢٠٠  ٥٥  ١٣٠٠ 

"إيرادات العقد المحققة طبقاً للفقرة       

٢١" 

١١٠  ٤٥٠  ٣٥٠  ٢٥٠  ٥٥  ١٢١٥ 

مصروفات العقد المحققة طبقاً للفقرة      

"٢١" 

٤٠  ٣٠  ٧٠  -  -  - 

طبقاً الخسـائر المحتملة و المقدرة       

 "٢٥"للفقرة 

٣٠(  ١٥(  )٣٥  ٧٠  ٣٠  )٩٠ 

األربـاح المحققـة ناقصاً الخسائر       

 المحققة

 تكاليف العقد المنفقة خالل الفترة   ١١٠  ٥١٠  ٤٥٠  ٢٥٠  ١٠٠  ١٤٢٠

١١٠  ٤٥٠  ٣٥٠  ٢٥٠  ٥٥  ١٢١٥ 

تكالـيف العقـد المـنفقة و المثبتة         

كمصروفات العقد خالل الفترة طبقاً     

 "٢١"للفقرة 

٦٠  ١٠٠  -  ٤٥  ٢٠٥  - 

تكالـيف العقد المتعلقة بالنشاط فى       

المسـتقبل و المثبـتة كأصول طبقاً       

 "٢٦"للفقرة 

 )أعاله(إيرادات العقود   ١٤٥  ٥٢٠  ٣٨٠  ٢٠٠  ٥٥  ١٣٠٠

 ")٤٠"فقرة (المستخلصات   ١٠٠  ٥٢٠  ٣٨٠  ١٨٠  ٥٥  ١٢٣٥

 طالبة بها إيرادات عقد لم يتم الم  ٤٥  -  -  ٢٠  -  ٦٥

 ")٤٠"فقرة (مقدمات   -  ٨٠  ٢٠  -  ٢٥  ١٢٥
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 :المبالغ التى يجب اإلفصاح عنها طبقاً للمعيار هى كما يلى 

 جنيه           

 ١٣٠٠      ") )أ(٣٨"فقرة ( قيمة اإليرادات التى تحققت خالل الفترة 

 ١٤٣٥ "))أ(٣٩"فقرة (حتى تاريخه) ناقصاً الخسائر المحققة( المحققة تكاليف العقود التى تم تحملها و األرباح 

 ١٢٥        "))ب(٣٩"فقرة (مقدمات محصلة 

 ٢٢٠  ")أ(٤١"إجمالى القيمة المستحقة من العمالء عن أعمال  العقود و المدرجة كأصول طبقاً للفقرة 

 )٢٠(  " )ب(٤١" طبقاً للفقرة تزاماتكال القيمة المستحقة للعمالء عن أعمال العقود و المدرجة إجمالي
 

 :آلتى اك" )ب(٤١"، " )أ(٤١"، " )أ(٣٩" المبالغ الواجب اإلفصاح عنها طبقاً للفقرات احتسابتم 

اإلجمالي    "أ"  "ب"  "ج"  "د"  "هـ" 

   جنيه  جنيه  جنيه  جنيه  جنيه  جنيه

 تكاليف العقد المنفقة حتى تاريخه  ١١٠  ٥١٠  ٤٥٠  ٢٥٠  ١٠٠  ١٤٢٠

٣٥  ٧٠  ٣٠  )٩٠(  )٣٠(  ١٥ 

األربـاح المحققـة ناقصاً الخسائر       

 المحققة 

١٤٥  ٥٨٠  ٤٨٠  ١٦٠  ٧٠  ١٤٣٥   

 المستخلصات  ١٠٠  ٥٢٠  ٣٨٠  ١٨٠  ٥٥  ١٢٣٥

 مستحق على العمالء  ٤٥  ٦٠  ١٠٠  -  ١٥  ٢٢٠

 مستحق للعمالء  -  -  -  )٢٠(  -  )٢٠(
 

هو نفس المبلغ عن الفترة الجارية ألن اإلفصاح متعلق بالسنة األولى           " )أ( ٣٩"قاً للفقرة   المبلغ المفصح عنه طب   

 .من التشغيل 
 


