




. فى القوائم المالية للمقاولينيار فى المحاسبة عن عقود اإلنشاء  هذا المعيطبق-١
٢-.   

: قرين كل منهابالمعنى المذكورحات التالية فى هذا المعيار تستخدم المصطل-٣
  هو عقد تم إبرامه خصيصاً إلنشاء أصل أو مجموعة من األصول التـى               عقد اإلنشاء 

ترتبط ببعضها أو 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 الذى   هو عقد اإلنشاءسعرالعقد محدد ال  
أو على سعر محدد لكل عنصر أو لكل مخرج من مخرجات تنفيذ العملية والـذى قـد                 

  . عينةيتضمن فى بعض مواده الحق فى زيادة األسعار بنسبة م
اسـترداد التكـاليف     الذى يقوم بموجبه المقاول ب       هو عقد اإلنشاء    عقد بالتكلفة زائد نسبة   

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



 نه عقـد  أ معاملة إنشاء كل أصل على       يتمعلق العقد بإنشاء عدد من األصول       عندما يت -٨
: مستقل عندماإنشاء

  .يكون هناك عروض منفصلة قد قدمت لكل أصل على حدة )أ (
نه كان من حق كل طرف من تفاق والتفاوض لكل أصل على حدة وأم االيكون قد ت ) ب(و   

 بكل أصل   ط أو يرفض هذا الجزء من العقد المرتب       أن يقبل ) العميل والمقاول (طراف التعاقد   أ
.على حدة

  . من الممكن تحديد تكلفة وإيراد كل أصل على حدة يكون) ج(و   
 مع عدد من العمالء على أنهـا        مع عميل واحد أو   تعامل مجموعة العقود سواء كانت      -٩

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

  .تكون العقود مرتبطة ومتداخلة وكأنها فى حقيقتها عملية واحدة لها هامش ربح اجمالى) ب(و   



منـي  أو فـى ترتيـب ز  ) على التوازي(يتم تنفيذ العقود المختلفة فى ذات الوقت        ) ج(و    
  .مستمر الواحد تلو األخر

 طبقاً لرغبة العميل ، أو قد يـتم تعـديل العقـد      قد يسمح العقد بإنشاء أصل إضافي     -١٠
 معاملة إنشاء األصـل اإلضـافي كعقـد    وتتم ،األصلي ليتضمن إنشاء أصل إضافي   

  :مستقل عندما
األصل جوهرياً فى التصميم أو التقنية أو الوظائف عن األصل أو األصول            يختلف  )أ (

.التى تم إنشائها بموجب العقد األصلي
 التفاوض بشأن سعر األصل الجديد بدون األخذ فـى االعتبـار أسـعار العقـد      يتم) ب(أو    

  .األصلي

  : ما يليإيراد العقد يتضمن-١١
. المتفق عليه فى العقدلقيمة األصلية لإليرادا)أ (

  :فى العقد والمطالبات والحوافز وذلكالتعديالت على األعمال الواردة  المدفوعات عن ) ب(و
  . عن هذه األعمالإلى مدى احتمال أن يتحقق إيراد)١(
. بدرجة يعتمد عليها هناك إمكانية قياس اإليراد المتعلق بهاإذا كانت) ٢(و





  .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  





  .يعتمد عليها ةبدرجلعقد لجمالى عندما يمكن قياس اإليراد اإل) أ(   
 تتحقق للمنشأة المنافع االقتصادية المتوقعـة مـن      أنعندما يكون من المتحمل     ) ب(و  

  .تنفيذ هذا العقد
ام الخاص  يمكن قياس كل من التكاليف الالزمة إلتمام العقد ومستوى اإلتم         عندما) ج(و

  .يعتمد عليها بدرجة نهاية الفترة الماليةبه فى 
يعتمد  بدرجة قياسها   تكلفة المتصلة بالعقد بوضوح ، وكذا       عندما يمكن تحديد ال   ) د(و

 التى تم إنفاقها مع تلـك   ةمن الممكن مقارنة التكاليف الفعلي     بحيث يكون    عليها
  .التى تم تقديرها مسبقاً

  . من المحتمل أن تتحقق للمنشأة المنافع االقتصادية المتصلة بهذا العقدأنه) أ(  
ن التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة أو غير قابلـة لالسـترداد يمكـن               أ) ب(   و

   بدرجةتحديدها وقياسها 
  .يعتمد عليها 





رادات إال فى حدود تكاليف العقد التى أنفقت والتى يكون مـن   عدم االعتراف باإلي  )أ(   
  .المتوقع استردادها

  .إثبات كافة تكاليف العقد كمصروفات فى الفترة التى أنفقت فيها) ب(و  
ف وذلك طبقاً للفقرة    و االعتراف بالخسائر المتوقعة فى عقد المقاولة فوراً كمصر        ويتم

  .من هذا المعيار" ٣٦"





  . الفترةخالل قيمة إيرادات العقود التى تم إدراجها كإيرادات  )أ(   
الطرق المستخدمة فى تحديد إيرادات العقود التى تم إدراجها ضـمن إيـرادات             ) ب(و  

  .الفترة
  . اإلتمام للعقود تحت التنفيذالطرق المستخدمة فى تحديد مستوى) ج(و

حتـى  ) ناقـصاً الخـسائر المحققـة    (ةجمالى التكاليف المنفقة واألرباح المحقق إ  )أ(   
  .تاريخه

  .جمالى الدفعات المقدمة المحصلةإ) ب(و  
  .بالغ المحتجزة طرف العمالء قيمة الم )ج(و

  .على العمالء عن أعمال العقد كأصل ضمن األصولجمالى المبالغ المستحقة إ) أ(   
  .عمال العقد كالتزام ضمن االلتزاماتجمالى المبالغ المستحقة للعمالء عن أإ) ب(و  












