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 (1القاعدة المحاسبية رقم )
 معيار قياس نتيجة النشاط لعقود اإلنشاءبيان بشأن 

Standard to Measure Construction Activities Results 
 

 Introductionالمقدمة 
يتضمن هذا البيان بحث محاسبة عقود اإلنشاءات ، و قياس نتيجة النشاط المالي لتلك العقود في البيانات 

 ( المتعلقة بهذا الموضوع.1اسبية رقم )والحسابات الختامية ، و كيفية تطبيق القاعدة المح
و يقصددد بعقددود اإلنشدداء فددي هددذا البيددان ، دنشدداء الموجددودات المابتددة والمشددارمت مددن قبدد  الوحدددات المتعاملددة 

 بنشاط التشييد واإلنشاء.
دن مددا يبددرر البحددث فددي محاسددبة عقددود اإلنشدداء فددي هددذا البيددان ، هددو دن تددارمه البدددء فيهددا وا نتهدداء منهددا 

 في فترات محاسبية مختلفة ، ولذلك لم تستعم  مدة اإلنجاز كظاهرة مميزة لعقود اإلنشاء. يقعان
 

 Construction Contract Definitionتعريف عقد اإلنشاء 
هو عقدد تشدييد  و دنشداء موجدود  و مجموعدة موجدودات تشدك  مدت بعضدها الدبعو مشدروعات واحددات ، تحددد 

ن ،  حدهما مالك المشدروع )ر  العمد ( وارخدر القداام بالتنفيدذ )المقداو  بموجبه العالقة التعاقدية بين طرفي
 - و المقاو  المانوي( ، ومتضمن :

المواصددفات ، اليميددات ، ارسددعار، الددزمن ، الضددمانات ، العمددالت ،  سددعار التحومدد  ، الشددروط الماليددة ، 
ة الصديانة ، المقداولون المدانومين ، شروط الددفت ، السدل، ، الددفعات، المقدمدة ، ارماندات ، الضدراا  ، فتدر 
 مواعيد تقديم الذرعات ، الشروط الجزااية ، الشروط التحكيمية ،  خرى.

 
 Various of Construction Contractsأنواع عقود اإلنشاء 

 Fixed Price Contract عقد السعر المحدد -1
اقصة  و اإلحالدة المباشدرة ، و هو العقد الذي يحدد بموجبه سعر دنشاء المشروع سواء عن طرمق المن

 -يأخذ  حد الشكلين التاليين :
 تحديد سعر لي  فقرة  و مرحلة ، والتي يكون مجموعها  جمالي سعر العقد.  و ت:

 (.Turn Key Basisمانيات: تحديد سعر  جمالي للعقد كك  )عقود تسليم مفتاح 
 
 



  

 Cost Plus Contract عقد المرابحة )الكلفة زائد( -2
العقددد الددذي تحدددد  سددعار تنفيددذ  علددة  سدداس اليلفددة الفعليددة مضددافات دليهددا هددام  ر دد  يتفددق عليدده  وهددو

كنسبة من اليلفة ،  و مبلغ مقطوع ، وفي هذا النوع من العقود يكدون لدر  العمد  حدق اإلطدالع علدة 
 كافة فقرات اليل، والموافقة عليها.

 
 اإلنشاء الطرق المحاسبية لقياس نتيجة النشاط المالي لعقود

توجد عدة طرق لقياس نتيجة النشاط المالي لعقود اإلنشاء ، د  انه بسب  امتداد فترة تنفيذها دلة  يمر من 
سددنة ، تبددرز الحاجددة دلددة تيييدد، الددنظم المحاسددبية المعتمدددة بمددا يددتالءم ومتطلبددات الجهددات المسددتفيدة مددن 

لمتعلقة باإليرادات واليلد، بتدارمه معدين ولفتدرة البيانات الخاصة بها ، وهذا يتطل  دجراء قطت للمعامالت ا
 -زمنية معينة ، وفيما يلي الطرمقتين اللتين  قرهما المجلس  عتمادهما في العراق :

 ccomplished Percentage MethodAطريقة نسبة اإلنجاز  -1
تنفيدذها ريمدر وبموجبها يجدري قيداس نتيجدة النشداط ليد  فتدرة محاسدبية بالنسدبة للعقدود التدي تمتدد فتدرة 

 من فترة محاسبية.
 -الضوابط الرايسية عند اعتماد طرمقة نسبة اإلنجاز: -  

تقاس اإليرادات المتحققة وفقات للعم  المنجز مدن واقدت الدذرعات المعتدرا بهدا مدن قبد  ر    و ت:
 العم  في نهاية ك  فترة محاسبية.

فدددي نهايدددة الفتدددرة مدددن واقدددت السدددجالت  تحددددد التيدددالي، المباشدددرة وشيدددر المباشدددرة ليددد  عقدددد مانيات:
المحاسددبية التدددي يجدد   ن تتضددمن كافددة عناصددرها ، مددددن مددواد و جددور ومصددارم، مباشددرة 
وشير مباشرة ، كلفدة الملحقدات الضدرورمة للتنفيدذ كاإلنشداءات الم،قتدة ، مصدارم، مدا قبد  

 المباشرة بالتنفيذ ، ومصارم، فترة الصيانة.
 الحيطة والحذر عند استخدام هذ  الطرمقة.ضرورة اعتماد مبد   مالمات:

 -تستخدم طرمقة نسبة اإلنجاز دذا توفرت الشروط التالية : - 
دمكانيدددة التقددددير المعقدددو  لنتيجدددة العقدددد والدددذي يمكدددن ا عتمددداد عليددده ،  ي دمكانيدددة تقددددير   و ت:

 اإليرادات اإلجمالية والتيالي، اإلجمالية لي  مرحلة من مراح  العم  المنجز.
 استقرار مستويات ارسعار وانخفاو المخاطر. مانيات:
 
 
 
 



  

 
 Full Contract Methodطريقة العقد المنجز  -2

 وبموجبها يعترا باإليراد فقط عندما ينتهي دنجاز العقد كليات.
 -الضوابط الرايسية  عتماد طرمقة العقد المنجز: - 

مقددة يكددون عندددما ينتهددي دنجدداز العقددد ،  و  ن  سدداس ا عتددراا بدداإليرادات بموجدد  هددذ  الطر   و ت:
 دذا انتهة الجزء ارساسي ولم يبق إلنجاز  د   عما ت بسيطة.

تجمت التيالي، والدفعات علة اإلنجاز خال  مدة العقد دون  ن يعترا باإليرادات ، د  بعد  مانيات:
 دنجاز العقد بصورة شبه كلية.

 -الشروط التالية :تستخدم طرمقة العقد المنجز دذا توفرت  - 
يرادات العقد بالشك  الذي يمكن ا عتماد عليه.  و ت:  صعوبة تقدير تيالي، وا 
 وجود تغيرات سرمعة في مستويات ارسعار. مانيات:

 

 اختيار الطريقة
 ن اختيدددار  ي طرمقدددة مدددن طدددرق قيددداس نتيجدددة النشددداط المدددالي لعقدددود اإلنشددداء ، يعتمدددد علدددة الشدددروط  -

  عتماد  ي طرمقة. المتوفرة  و المحددة
للمقدددداو  حدددددق اختيددددار  ي طرمقددددة يراهددددا مناسددددبة فددددي محاسددددبة عقددددد معددددين بشددددرط الحفددددا  علددددة مبددددد   -

ا ستمرارمة في تطبيقها من سنة رخرى علة العقدود المماملدة. و يمكدن  ن يسدتعم  المقداو  الطدرمقتين 
 معات في وقت واحد علة عقود مختلفة.

ة المسدتخدمة فدي محاسدبة عقدود اإلنشداء ، يجد  اإلفصداح عدن قيمدة في حالة تغيير السياسة المحاسبي -
 ارمار الناجمة عن التغيير ، و سبابه.

 
 Provisionالتخصيصات 

فددي حالددة التوقددت بحصددو  خسدداار فددي الفتددرات الالحقددة ليلتددا الطددرمقتين ، يجددري  خددذ تخصددي  لتلددك  -
 الخساار وفق تقديرات موضوعية مستندة علة الم،شرات المتوفرة.

يجري  خذ تخصي  للمصارم، المحتملة لفترة الصيانة بغو النظر عن اعتماد  ي مدن الطدرمقتين ،  -
 وذلك وفق تقديرات موضوعية مستندة علة الم،شرات المتوفرة.

 
 
 



  

 Cost of Contractsتكاليف عقود اإلنشاء 
علدة العقدد وتنتهدي عندد  ن الفترة اليلية التي تحدد خاللها تيالي، العقد هي الفترة التي تبد  بالحصدو   -

 دنجاز .
 - ن تقسيم تيالي، عقود اإلنشاء يكون وفقات لما يلي :  -

 التيالي، المباشرة علة عقد محدد.  -
 تيالي، عامة علة العقود يمكن ر طها بعقود محددة.  -
 تيالي، عامة شير مباشرة   يمكن ر طها بعقود محددة.  -

ق دحدددى طددرق التوزمددت المناسددبة والمالامددة للنشدداط ، تددوزع التيددالي، شيددر المباشددرة علددة التعهدددات وفدد  -
 -ومنها علة سبي  المما    الحصر:

 نسبة مصارم، ك  تعهد خال  السنة دلة مجموع المصارم،. -
 نسبة ديرادات ك  تعهد خال  السنة دلة مجموع اإليرادات. -

 
of  The Basis of Acknowledgmentأساس االعتراف باإليرادات في عقود اإلنشاء    

Revenues 
 ن الدفعات المستلمة من ر  العم  ، وكدذلك السدل، علدة الحسدا    تعتبدر ديدرادات رشدراو قيداس  -

 نتيجة نشاط عقود اإلنشاء.
يرادات المقاولة.  -   ن صدور شهادة ا ستالم ارولة ، تعتبر  ساس لغلق كل، وا 
الفترة المحاسدبية  عمدا  تحدت التنفيدذ  تعام  الذرعة الخاصة بالفترة من تارمه  خر ذرعة ولغاية انتهاء  -

 ، وحكمها حكم اإلنتاج شير التام في آخر المدة ، وتقيم باليلفة.
يعترا بداإليرادات الواجد  اعتمادهدا لقيداس نتيجدة النشداط فدي عقدود اإلنشداء ، إلظهارهدا فدي البياندات   -

رمقتددي نسددبة اإلنجدداز والعقددد والحسددابات الختاميددة ، وفقددات للضددوابط والشددروط المشددار دليهددا سددابقات فددي ط
 المنجز.

و بناءات علة ما تقدم فدان مجلدس المعدايير والقواعدد المحاسدبية فدي الجمهورمدة العراقيدة ، يقدر وموصدي 
( المتعلقة بقياس نتيجة النشاط المالي لعقود اإلنشاء، المدرج نصها  دنا  1باعتماد القاعدة المحاسبية رقم )

:- 
 
 
 



  

 (1قاعدة المحاسبة رقم )
 قياس نتيجة نشاط عقود اإلنشاء

( مدن الفقدرات المبيندة  دندا  ، و يجد  قراءتهدا فدي ضدوء الفقدرات السدابقة مدن 1تتأل، قاعدة المحاسبة رقدم )
 -هذا البيان :

 يج  اعتماد طرمقة نسبة اإلنجاز  و طرمقة العقد المنجز في قياس نتيجة النشاط لعقود اإلنشاء. -1
جددداز فدددي حالدددة دمكانيدددة التقددددير المعقدددو  لنتيجدددة العقدددد والدددذي يمكدددن يمكدددن اعتمددداد طرمقدددة نسدددبة اإلن -2

 -ا عتماد عليه ، ويمكن التأيد من ذلك دذا توفرت الشروط التالية :
 دمكانية التقدير المناس  لإليرادات اإلجمالية لي  مرحلة من مراح  العم  المنجز. -  
 حلة من مراح  العم  المنجز.دمكانية التقدير المناس  للتيالي، اإلجمالية لي  مر - 
 استقرار مستويات ارسعار وانخفاو المخاطر. -ج

 مدددا طرمقدددة العقدددد المنجدددز ، فيعتدددرا بموجبهددددا بددداإليرادات عنددددما ينتهدددي العقدددد بصدددورة شدددبه كليدددة ،   -3
 -وتستخدم هذ  الطرمقة دذا توفرت الشروط التالية :

 لذي يمكن ا عتماد عليه.صعوبة تقدير تيالي، و ديرادات العقد بالشك  ا - 
 وجود تغيرات سرمعة في مستويات ارسعار.- 

يج   ن تتضمن تيالي، عقود اإلنشاء التيالي، المباشرة المتعلقة بك  عقد، باإلضدافة دلدة التيدالي،   -4
 العامة التي يمكن ر طها بعقود محددة.

ط عقددود اإلنشدداء لعقددد معددين ، فددي حالددة اختيددار المقدداو  ري مددن طرمقددة مددن طددرق قيدداس نتيجددة نشددا  -5
 يج  عليه استخدام نفس الطرمقة في العقود المماملة.

يجد   خدذ تخصدي  للخسداار المتوقعدة فدي البياندات و الحسدابات الختاميدة سدواء كاندت عدن المرحلددة   -6
 المنجزة من العقد  و عن  عما  ستنجز في المستقب  ، بغو النظر عن اعتماد  ي من الطرمقتين.

   خددددذ تخصددددي  للمصددددارم، المحتملددددة لفتددددرة الصدددديانة ، بغددددو النظددددر عددددن اعتمدددداد  ي مددددن يجدددد  -7
 الطرمقتين.

 -يج  اإلفصاح في البيانات والحسابات الختامية عما يلي :  -8
 قيمة ارعما  تحت التنفيذ. -  
المبدددالغ المقبوضدددة ، والمسدددتحقة عدددن ذرعدددات العمددد  المنجدددز، والسدددل، والتأميندددات علدددة حسدددا  - 

 ود لألعما  قيد اإلنجاز.العق
 
 



  

التغييدددر فدددي السياسدددة المحاسدددبية المسدددتخدمة لمحاسدددبة عقدددود اإلنشددداء ، و تحديدددد قيمدددة ارمدددار  -ج
 الناجمة عن التغيير، و سبابه.

( الخاصة بقياس نتيجة نشاط عقود اإلنشاء علة البيانات و الحسابات 1تطبق قاعدة المحاسبة رقم )  -9
 .31/12/1990سنة المالية المنتهية في الختامية اعتبارات من ال

 


