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 ـــــــرة ــــــــــة البصــــــجامعـ

 ـــــــــاد ـــــة االدارة واالقتصــــــــكليـ            
  ـــــــــــةـــــــــم احملاسبـــــــــــــــــــقسـ                 

 
 
 
 
 
 
 

 محاسبـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ملزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود االنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات

 (ــــــــــــــــركـات المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوالت محاسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــ)  
 
 
 
 
 
 

 اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد 
 ــــد ستـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ المساعــــــــــــــــــــــــــــاأل                                    

 عبـــــــــدالحســـــــــــــــــــيـن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـدور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدكت                      
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 اءــــــــــــــــاإلنش عقود
 مشروعاً  البعض بعضها مع تشكل موجودات مجموعة أو موجود إنشاء أو تشييد عقد هو:  اإلنشاء عقد تعريف 

 القائم واآلخر (العمل رب)المشروع مالك أحدهما ، طرفين بين التعاقدية العالقةًبموجبه تحدد ، واحداً 
 العمالت ، الضمانات ، الزمن األسعار، ، الكميات ، المواصفات :ًويتضمن (الثانوي المقاول أو المقاول)بالتنفيذ

 فترة ، الضرائب ، األمانات ، المقدمة الدفعات، ، السلفً، الدفع شروط ، المالية الشروط ، التحويل أسعار ،
  .أخرى ، التحكيمية الشروط ، الجزائية الشروطً، الذرعات تقديم مواعيد ، الثانويين المقاولون ، الصيانة

 
 عقودًاإلنشاءًهيًً: اإلنشاء عقود أنواع: 
 اإلحالةًأو المناقصة طريق عن سواء المشروع إنشاء سعر بموجبه يحدد الذي العقدًهو :المحدد السعر عقد -أ

 : ًالتاليين الشكلين أحد يأخذ   ، المباشرة
ًً سعر أجمالي مجموعها يكون والتي ، مرحلة أو فقرة لكل سعر تحديد : أولً 

 .العقد
ً.(ًًمفتاح تسليم عقود)ًككل للعقد أجمالي سعر تحديد : ثانياً 
ً

 إليها مضافاً  الفعلية الكلفة أساس على تنفيذه أسعار تحدد الذي العقد وهو:ًً )زائد الكلفة)ً المرابحة عقدً -ب
 العمل لرب يكون العقود من النوع هذا وفي ، مقطوع مبلغ أوًالكلفة، من كنسبة عليه يتفق ربح هامش
 .عليهاًوالموافقة الكلف فقرات كافة على الطالع حق

 لعقود المالي النشاط نتيجة لقياس طرق عدة توجد: اإلنشاء لعقود المالي النشاط نتيجة لقياس المحاسبية الطرق 
 المعتمدة المحاسبية النظم تكييف إلى الحاجة تبرزً، سنة من أكثر إلى تنفيذها فترة امتداد بسبب انه إل ، اإلنشاء

 المتعلقة للمعامالت قطع إجراء يتطلب وهذاً، بها الخاصة البيانات من المستفيدة الجهات ومتطلبات يتالءم بما
 في لعتمادهما المجلس أقرهما اللتين الطريقتينًيلي وفيما ، معينة زمنية ولفترة معين بتاريخ والكلف باإليرادات

 : قًالعرا
 فترة تمتد التي للعقود بالنسبة محاسبية فترة لكل النشاط نتيجة قياس يجري وبموجبهاً:اإلنجاز نسبة طريقةًً -أ

 .محاسبيةًفترة من ألكثر تنفيذها
 :ًاإلنجاز نسبة طريقة اعتماد عند الرئيسية الضوابطً -أول

ً  رب قبل من بها المعترف الذرعات واقع من المنجز للعمل وفقاً  المتحققة اإليرادات تقاس(1ًً)
ً.ًمحاسبية فترة كل نهايةًفي العمل

 المحاسبية السجالت واقع من الفترة نهاية في عقد لكل المباشرة وغير المباشرة التكاليف تحدد(2ًً)ً
 ، مباشرة وغير مباشرة ومصاريف وأجور مواد من ، عناصرها كافة تتضمن أن يجب التي
 ، بالتنفيذ المباشرة قبل ما مصاريف ، المؤقتة كاإلنشاءات للتنفيذ الضرورية الملحقاتًكلفة

  .الصيانة فترةًومصاريف
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  .الطريقة هذه استخدام عند والحذر الحيطة مبدأ اعتماد ضرورة(3ًً)ً
 : ًالتالية الشروط توفرت إذا اإلنجاز نسبة طريقة تستخدم - ثانيا

 تقدير إمكانية أي ، عليه العتماد يمكن والذي العقد نشاط لنتيجة المعقول التقدير إمكانية(1ًً)ً
 .المنجز العمل مراحل من مرحلة لكل اإلجمالية والتكاليف اإلجمالية اإليرادات

 .ًالمخاطر وانخفاض األسعار مستويات استقرار(2ًً)ً
 .كلياً  العقد إنجاز ينتهي عندما فقط باإليراد يعترف وبموجبهاً:ًالمنجز العقد طريقة - ب

 :ًالمنجز العقد طريقة لعتماد الرئيسية الضوابطً -أولً 
 إذا أو ، العقد إنجاز ينتهي عندما يكون الطريقة هذه بموجب باإليرادات العتراف أساس أن(1ًً)ً

 .بسيطة أعمالً  إل إلنجازه يبق ولم األساسي الجزء انتهى
 بعد إل ، باإليرادات يعترف أن دون العقد مدة خالل اإلنجاز على والدفعات التكاليف تجمع(2ًً)ً

 .ًكلية شبه بصورة العقدًإنجاز
  : التالية الشروط توفرت إذا المنجز العقد طريقة تستخدم - ثانيا

يرادات تكاليف تقدير صعوبة(1ًً)ً ً.ًعليه العتماد يمكن الذي بالشكل العقد وا 
 .ًاألسعار مستويات في سريعة تغيرات وجود(2ًً)ً

 يتم وفق اآلتي  الطريقة اختيار: 
 أو المتوفرة الشروط على يعتمد ، اإلنشاء لعقود المالي النشاط نتيجة قياس طرق من طريقة أي اختيار أن- أ

ً.لعتمادهاًالمحددة
ًفي الستمرارية مبدأ على الحفاظ بشرط معين عقد محاسبة في مناسبة يراها طريقة أي اختيار حق للمقاول- ب

 واحد وقت في معاً  الطريقتين المقاول يستعمل أن يمكن و .المماثلة العقود على ألخرى سنة من تطبيقها
 .مختلفة عقودًعلى

 اآلثار قيمة عن اإلفصاح يجب ، اإلنشاء عقود محاسبة في المستخدمة المحاسبية السياسة تغيير حالة في -ج
 .وأسبابه ، التغيير عنًالناجمة

 تكون وفق اآلتي  التخصيصات: 
 الخسائر لتلك تخصيص أخذ ينبغي ، الطريقتين لكلتا الالحقة الفترات في خسائر بحصول التوقع حالة في- أ

 .ًالمتوفرة المؤشرات على مستندة موضوعية تقديراتًوفق
 وذلك ، الطريقتين من أي اعتماد عن النظر بغض الصيانة لفترة المحتملة للمصاريف تخصيص أخذ يجري -ب

 .ًالمتوفرة المؤشرات على مستندة موضوعية تقديراتًًوفق
 تكون وفق اآلتي  اإلنشاء عقود تكاليف:ً
  .إنجازه عند وتنتهي العقد على بالحصول تبدأ التي الفترة هي العقد تكاليف خاللها تحدد التي الكلية الفترة أنً -أ
 : ًيلي لما وفقاً  يكون اإلنشاء عقود تكاليف تقسيم أن - ب

ً.ًمحدد عقد على المباشرة التكاليف:ًأول ًًًًًًًً
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 .العقود كلف إجمالي إلى العقد كلفة اساس على وتوزع محددة بعقود ربطها يمكن العقود على مشتركة تكاليف: ثانيا ًًًًًًًًًًًً
 .ًمحددة بعقود ربطها يمكن ل مباشرة غير عامة تكاليف :ثالثًا               
 ، للنشاط والمالئمة المناسبة التوزيع طرق إحدى وفق التعهدات على المباشرة غير التكاليف توزع:ًرابعا ًًًًًًًًًًًً

  :الحصر ل المثال سبيلًعلى ومنها
ً .المصاريف مجموع إلى السنة خالل تعهد كل مصاريف نسبة(1ًً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً.ًاإليرادات مجموع إلى السنة خالل تعهد كل إيرادات نسبة(2ًً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 نفس في التعاقد تم إذا العقد تكاليف على تحمل العقد على للحصول المنفقة التكاليف أن(3ًً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 وتحمل فترة مصروف تعد فإنها التعاقد يتم لم أو الالحقة السنة فيًالتعاقد تم إذا أما السنة،
 .والخسائر األرباح حساب على

 تكون كما يلي  اإلنشاء عقود في باإليرادات االعتراف أساس:ً 
 قياس ألغراض إيرادات تعتبر ل الحساب على السلف وكذلك ، العمل رب من المستلمة الدفعات أن .أً

 .ًاإلنشاء عقودًنشاط نتيجة
يرادات كلف لغلق أساس تعتبر ، األولى الستالم شهادة صدور أن .بً  .ًالمقاولة وا 
 التنفيذ تحت أعمال المحاسبية الفترة انتهاء ولغاية ذرعة آخر تاريخ من بالفترة الخاصة الذرعة تعامل .جً

 .ًبالكلفة وتقيم ، المدة آخر في التام غير اإلنتاج حكمًوحكمها ،
 البيانات في إلظهارها ، اإلنشاء عقود في النشاط نتيجة لقياس اعتمادها الواجب باإليرادات يعترف .دً

 .ًوفقاً  المالية،
 هي مايلي  المنجز والعقد اإلنجاز نسبة طريقتي في سابقاً  إليها المشار والشروط لضوابطا : 
 .ًالمستحق او المستلم للعوض وفقا او العادلة بالقيمة العقد ايراد يقاس .أً
ًاو التصميمًاو المواصفات في كالتغيير يليها التي إلى محاسبية فترة من يحمل أو العقد إيراد مبلغ يتغير قد .بً

  :عندما العقد ايراد في التغييرات ادخال ويتم العقد مدة في التغييرات
ً.التغير هذا عن ناتجا اليراد مبلغ يكون:ًأول ًًً
ً .به موثوق بشكل اإليراد مبلغ قياس باإلمكان :ثانيا ًً
 .ًالعقد ايراد من تقلل او تزيد ان شأنها من متطلبات او تغييرات على والعميل المقاول بين التفاق عند:ًثالثا ًً
 .ًأخرى شروط او العقد فقرات في الزيادة نتيجة اإليراد مبلغ يزداد:ًرابعا ًً
 .ًالعقد اكمال في المقاول تأخر عن ناشئة لعقوبات نتيجة اإليراد مبلغ يقل:ًخامسا ً
ًالحالة هذه في العقد ايراد فان اإلنتاج من وحدة لكل محددا سعرا المحدد السعر أساس على العقد يشمل:ًسادسا ً

ً. ًالوحدات عدد نقصان او زيادة حسب يقل او يزداد
ً
ً
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 أمثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة متنوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ً:101ًًًالمعلوماتًالتاليةًمتعلقةًبالعقدً:1ًًًمثالًرقمً

ً(دينار)ًبالمبالغًًتفاصيلًالعقدً
ًايراداتًمقدرةًللعقدً

ًالتكلفةًالفعلبةًحتىًتاريخةً
ًالتكلفةًالمقدرةًلستكمالًالجزءًالمتبقيً

ًاجماليًتكاليفًالعقدًالمقدرةً

300000000ً
100000000ً
00000000ً
200000000ً

ً.ًإيجادًالربحًالمقدرً//ًًالمطلوب
ًً

30ًالمعلوماتًالتاليةًمتعلقةًبعقدًبالتكلفـــــةًزائدًنسبةًمنهاًوذلكًعنًنهايةًالسنواتًالتيًتنتهيًفيً:2ًرقمًًمثال
ً.ًًحزيران/

2012ً2013ًًالبيانات
100000000ً100000000ًًتكاليفًمجمعةًتمًانفاقهاًعنًالعملًحتىًتاريخهًًًًًًًًًًًً
ً٪20ً٪20ًارباحًمتفقًعليهاًكنسبةًمئويةًمنًالتكاليفًًًًًًًًًًًًًًًًً

ويمكنًتقديرًناتجًالعقدًبشكلًيعتمدًعليهًفيًنهايةًكلًسنةً،ًولعدادًقائمةًالدخلًعنًكلًمنًالسنتينًفأنهًيتمًماً
ً:ًيليً
ً.ًحسابًالتكاليفًالمنفقةً-1
ً.ًبةًالربحًنس×ًالتكاليفًالمنفقةً=ًحسابًالربحًالمتفقًعليهًً-2
ً.ًًالربحًالمحددً+ًتكاليفًمنفقةً=ًحسابًاليرادًً-3
ً

شركةًمقاولتًغيرًقادرةًعلىًالتوصيلًالىًقياسًموثوقًبهًلناتجًالعقدً،ًولكنًالتقديراتًأنًكلً:3ًًًمثالًرقمً
ً:ًالتكاليفًالمنصرفةًيمكنًاستيرادهاًمنًالعميلً،ًوأمكنًتوافرًالمعلوماتًالتاليةً

ً(ًدينارً)ًالمبالغًًتفاصيلًالعقدً
ًاليرادًالمقدرًللعقدً

ًالتكاليفًحتىًتاريخهًً
ًتكاليفًالستكمالً

ًاجماليًالتكاليفًالمقدرةً
ًمرحلةًالكمالًاللمعتمدةً

100000000ً
30000000ً
00000000ً
00000000ً

20ً%ً
ً.ًإيجادًالربحًالمقدرً//ًالمطلوب

ً
ً
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ً:ًًالتفاصيلًالتاليةًتتعلقًبعقدًيتوقعًانًيترتبًعليهًخسارةً:0ًًمثالًرقمً
ً(دينار)ًالمبالغًًتفاصيلًالعقدً

ًايرادًمقدرًللعقدً
ًالتكلفةًالمتكبدةًحتىًتاريخهً

ًالتكاليفًالمقدرةًلستكمالًالجزءًالمتبقيً
ًاجماليًالتكاليفًالكليةًالمقدرةً

100000000ً
02000000ً
00000000ً
120000000ً

ً.ًًإيجادًالخسارةًالمقدرةً//ًالمطلوب
ً 0ًًمثالًرقم ًبالقربًمنًمركزًالمدينةً: ًلبناءًمجمعًتسويقيًجديد ًالبصرة ًالكنوزًمعًمحافظة .ًتتفاوضًشركة

ًممثلً ًاشار ًالمبدئي ًالجتماع ًوفي ،ً ًالموقع ًنفس ًفي ًالقديم ًالتسويقي ًالمجمع ًهدم ًبعد وذلك
دولرًمقابلًكال ًمن10000000ًًمستعدةًلدفعًمبلغًيزيدًعنًًالمحافظةًالىًانًالمحافظةًليست

،ًوبالرغمًمنًذلكًأصرًممثلًالمحافظةًعلىً(هدمًالمجمعًالقديمًوبناءًالمجمعًالجديد)مكونيًالعقدً
ًبسجالتً ًالحتفاظ ًالمقاول ًعلى ًينبغي ًوانه ،ً ًوالتفاوضًعليها ًعروضًمنفصلة ًتقديم ضرورة

يقدمًعندًالطلبًتفاصيلًتكاليفًالعقدًالتيًسوفًتنفقًحتىًًمنفصلةًلكلًمنًعنصريًالعقدً،ًوان
ًالبالغً ًالعقد ًسعر ًتجزئة ًعلى ًالتفاق ًتم ًالعروضًالمنفصلة ًتقديم ًوبعد ًالعنصر ًحسب تأريخه

ً.ًًلهدمًالمجمعًالقديمًً٪20لبناءًالمجمعًالجديدًونسبةًً٪00دولرًدينارًبنسبة10000000ًً
تقييمًماًأذاًكانًينبغيًتجزئةًعقدًأنشاءًالمجمعًالجديدًوعقدًهدمًالمجمعًالقديمًومعاملتهماًعلىًأنهماًً/المطلوب

ً.ًًًعقدانًمنفصالنًأوًدمجهماًومعاملتهماًكعقدًواحدً
تشتهرًشركةًهبةًبخبرتهاًفيًبناءًالجسورًوصيانتهاً،ًونظرا ًلسمعةًهذهًالشركةًقامتًالسلطاتً:0ًًمثالًرقمً

لمحليةًفيًمحافظةًالبصرةًبدعوتهاًلتقديمًعطاءًمدتهًسنتانًلبناءًجسرًطرقاتًضخمًلشطًالبلديةًا
ً.ًوعطاءًأخرًلصيانةًالجسرًمدتهًعشرًسنواتًبعدًإتمامًالنشاءً(ًوهوًاألكبرًفيًالمنطقة)ًالعربً

ً.ًتقييمًماًأذاًكانًينبغيًتجزئةًأوًدمجًهذينًالعقدينًفيًعقدًواحدً//ًالمطلوب
ً 0ًًمثالًرقم :ً ًأنًيستغرقًالمشروعًمدة ًومنًالمتوقع ًبرجًضخم ًألنشاء ًالنورهانًمشروعًضخم ًشركة 3ًتنفيذ

وفيماًيليً.ًدولرًألنشاءًهذاًالبرج12000000ًًسنواتًووقعتًالشركةًعقدا ًبسعرًثابتًقيمتهً
ً:ًتفاصيلًالتكاليفًالمنفقةًحتىًتاريخهًفيًنهايةًالسنةًالولىً

 ًًًًًًدولر1000000ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتكاليفًالعمالةًفيًالموقع 
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدولر3000000ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتكلفةًالمواد 
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًدولر0000000ًاستهالكًالتًومعداتًالمستخدمةًفيًالعقد 
 ًًًًًًًًًًًًدولر1000000ًتكاليفًالبيعًوالتسويقًلعرضًالبرجًبطريقةًمناسبة 
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدولر0000000ًمجموعًالتكاليفًالفعلية 
 ًًًًًًًدولر0000000ًًًًًًًالتكاليفًالمقدرةًلستكمالًالجزءًالمتبقيًمنًالعقد

ً.ًًحسابًنسبةًالنجازًوقيمًاليراداتًوالمصروفاتًوالرباحً//ًالمطلوب
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 :                                            الصحيحة مما يلي  إختر االجابة:  1مثال رقم   
1ً ً ًقيمةً( ًسنتين ًلمدة ًثابت ًبسعر ًبعقد ًوالمتعلقة ًالولى ًالسنة ًفي ًالتالية ًالعقد ًتكاليف ًرول ًشركة تحملت

ً.دولرًألنشاءًبرجًاتصالتًالضخمًمنًنوعهًفيًالمنطقة20000000ًً
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدولر12000000ًتكلفةًالمواد 
 ًدولر0000000ًً(ًًًًشاملةًتكلفةًالعمالةًفيًالموقع)تكلفةًالعقدًالخرى 
 ًًًًًًًًًًًدولر12000000ًتكاليفًمقرًلستكمالًالجزءًالمتبقيًمنًالعقد

ًبهًشركةًرولًفيًالسنةًالولىًمنًعقدًالنشاءً؟ًًفماًهوًمقدارًالربحًأوًالخسارةًالذيًينبغيًأنًتعترف
ً(ً.دولرًعلىًسنتين0000000ًتوزعًالخسارةً)0ًًدولر3000000ًًخسارةًبقيمةًًًً-أ
ً(ً.ًيعترفًبالخسارةًكلهاًفورا ً)ًدولر0000000ًًًخسارةًبقيمةًً-ب
ً.الخسارةًللسنةًالثانيةًلًيتمًالعترافًبأيًربحًأوًخسارةًفيًالسنةًالولىًويتمًتأجيلًً-جـ
دولرًحسبًنسبة3000000ًً،ًلذلكًيجبًالعترافًبخسارةًقدرهاً٪00ًبماًأنًنسبةًالتمامًهيًً-د

ً(0,0ً×ًدولر0000000ً)التمامًً
وقدًوقعـــتًعقدا ًبسعرًثابتًلمدةًًتقومًشركةًرفلًبأنشاءًناطحـــــــــــــــــــــةًسحابًفيًقلبًمحافظـــــــــــــةًالبصــــــــــــــــــــــــــرة(2ً

ً:ًدولرًوقدًتحملتًالشركةًالتكاليفًالتاليةًالمتعلقةًبالعقدًحتىًنهايةًالسنةًالولى02000000ًًسنتينًقيمتهً
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدولر10000000ًتكلفةًالمواد 
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدولر0000000ًًتكاليفًالعمالة 
 دولر0000000ًًًًًًًباشرةًتكاليفًالنشاءًغيرًالم 
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدولر1000000ًًتكاليفًالتسويق 
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدولر1000000ًًاستهالكًالتًومعداتًعاطلة

دولرً،ًفماًهوًمقدارًالربحًأو10000000ًًوقدًقدرتًالتكاليفًالالزمةًلستكمالًالجزءًالمتبقيًمنًالعقدًبمبلغً
ً:ًالخسارةًالتيًينبغيًالعترافًبهاًفيًنهايةًالسنةًالولىً

١۸ً×0000000ًًربحًالعقدًكله)ًدولر3000000ًًالربحًً-أ
٦٣

ً.ً)ً

١۸×0000000ًً)ًدولر2000000ًالربحًًً-ب
٦٣

ًً.ً)ً

 ×0000000ً)ًًًدولر2100203ًالربحًًً-جـ
٢۰
٦۸

ً)ً

١٩×0000000ًًً)ًرًدول2000000ًالربحًًً-د
٦٣

ًً)ً

سنواتً،ًوتحملتًالشركةًالتكاليفًالتالية3ًًعقدًأنشاءًبسعرًثابتًلنشاءًبرجًضخمًخاللً"ًهبة"عقدتًشركةً(3ً
ً:ًًالمتعلقةًبالعقدًخاللًالسنةًالولىً

 ًًًًًًًًًًًًًدولر2000000ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتكلفةًالمواد 
 ًدولر2000000ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتكاليفًالعمالةًبالموقع 
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 ًًًًدولر1000000ًًالتكاليفًالداريةًالمتفقًعليهاًحسبًالعقدًليتمًسدادهاًمنًقبلًالعميل 
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًدولر000000ًًًًًًًًًًاستهالكًاآللتًوالمعداتًالمستخدمةًلإلنشاءات 
 ًًًًًًدولر1000000ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًليفًتسويقًوبيعًالشققًعندًتجهيزهاًًًتكا 
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدولر10000000ًاجماليًالتكاليفًالمقدرةًللمشروع

ً:ًًأذنًنسبةًالتمامًلهذاًالعقدًفيًنهايةًالسنةًهيً

٣عبارةًعنًًًًًً٪33,3ً-أ
١۸
ً

٤‚٥عبارةًًعنًًًًً٪20ً-ب
١٣‚٥

ً

٤‚٥عبارةًًًعنًًًًً٪20ً-جـ
١۸
ً

٣عبارةًًًًعنًًًًً٪30ً-د
١۸
ً

ً
تلقتًاحدىًشركاتًالمقاولتًفيًمنتصفًعقدًانشاءًمدتهًسنتينًاشعارا ًمنًالعميلًيحددًفيهًمدةًالعقدًلسنةً(0ً

الجديدًالىًفترةًالعقدًالقديمً،ًًاخرىًويطلبًمنًشركةًالنشاءاتًزيادةًانتاجهاًبالتناسبًمعًعددًسنواتًالعقد
ً:ًأذاً(11ً)وهذاًالمرًمسموحًفيًالعترافًباليراداتًالضافيةًوفقا ًللمعيارًالمحاسبيًالدوليًرقمً

ً.ًتوصلتًالمفوضاتًالىًمرحلةًمتقدمةًومنًالمرجحًقبولًالعميلًبالمطالبًً-أ
ً.ًزًمعاييرًالداءًالمحددةًأوًتلبيتهاًكانًالعقدًمتقدما ًبماًفيهًالكفايةًومنًالمرجحًأنًيتمًتجاًوً-ب
ًالناتجًعنهً،ًوكانًبالمكانًقياسًمبلغًً-جـ كانًمنًالمرجحًمصادقةًالعميلًعلىًالفرقًوعلىًمبلغًاليراد

ً.ًًاليراداتًبشكلًموثوقً
قياسًمبلغًًكانًمنًالمرجحًمصادقةًالعميلًعلىًالفرقًوعلىًمبلغًاليرادًالناتجًعنهً،ًسواءًكانًبالمكانً-د

ً.ًاليراداتًبشكلًموثوقًأمًلً
ً
سنوات0ًًوقعتًشركةًمقاولتًعقدا ًلبناءًمسرحًخاللًفترةًسنتينًووقعتًمعًهذاًالعقدًايضا ًعقدًصيانةًلمدةً(0ً

ًولذلكً ًالبعضً، ًمترابطانًبشكلًوثيقًبعضهما ًوهما ًواحد ًعقد ًعلىًانهما ًالتفاوضًعلىًالعقدينًمعا  ويتم
ً:ًًلعقدينًبأيًمنًالطرقًالتاليةًينبغيًالتعاملًمعًا

ً.ًدمجًالعقدينًومعاملتهماًعلىًانهماًعقدًواحدًً-أ
ً.ًتجزئةًالعقدينًواعتبارهماًعقدينًمنفصلينًً-بً
ً.ًالعترافًبالعقدينًبموجبًطريقةًالعقدًالمكتملًً-جـ
ًً-د ًالصيانة ًالمكتملًوغقد ًالعقد ًبموجبًطريقة ًالبناء ًعقد ،ً ًمختلفة ًبطريقة ًنسبًمعاملتهما بموجبًطريقة

ً.ًالتمامً
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتنوع لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأسئ
معًوزارةًاإلشغالًالعامةًلبناءًمجموعة1/1/1002ًًتعاقدتًشركةًالقدسًلإلنشاءاتًالهندسيةًفيًًً: 8رقم  السؤال

ً ًقدرها ًإجمالية ًبقيمة ًالجسور ًأقصاه0ًًمن ًموعد ًفي ًللوزارة ًتسليمها ًيتم ًإن ًعلى ًدينار ماليين
1/1/1000ًً ًوف. ًالمحدد ًالزمن ًفي ًأنجزت ًالمقاولة ًبأن ًعلما  ًللعقد ًبياناتًخاصة ًيلي قا ًوفيما

لشروطًالعقدًمنًحيثًالمواصفاتًوتمًتسليمهاًللوزارةًبموجبًمخالصةًنهائيةًتمتًحسبًاألصولً
ً.ًًالمرعيةً

31/12/1002ً31/12/10003ً31/12/1000ً اناتـالبي
ًباآللفًًباآللفًًباآللفً

ًالتكاليفًالفعليةًلتاريخهً
ًالتكاليفًالمقدرةًإلتمامًالعقدً

ًالصادرةًلتاريخةًللعميلً(ًالفواتير)قيمةًالمطالباتً
ًالنقديةًالمحصلةًلتاريخهًمنًالعميلً

2000ً
0000ً
1000ً
1000ً

0032ً
2200ً
0000ً
3000ً

0200ً
---ً
2000ً
0000ً

رباح أو خسائر العقد للفترات المحاسبية وفقًا لطريقة نسبة االنجاز المحددة وفق ً-8: المطلوب يرادات وا  أسلوب المدخالت تخصيص نفقات وا 
.ً 

إثبات العمليات الخاصة بالعقد على مدار الفترات المحاسبية الثالث ثم تصوير الحسابات المناسبة في أستاذ العقود ً-2ًًًًًًًًً
.ًً

ً.إظهارًاثأرًالعملياتًالسابقةًعلىًالبياناتًالماليةًالختاميةًللشركةًعلىًمدارًالسنواتًالثالثًًً-3ًًًًًًًًً
ًاحدًً: 7رقم  السؤال ًمع ًالمبرمة ًالعقود ًالنجاحًللمقاولتًعنًاحد ًمنًسجالتًشركة ًيليًبياناتًمستخرجة ما

ً.ًًالعمالءً
ً.2000ًً،2001ًًويتمًتنفيذهًعلىًمدارًالعامينً.ًمليونًدينار10ًًقيمةًالعقدًً(أوال                       
ً:وهيًكماًيليً(ً.ًباأللفًالدنانير)2000ًالتكاليفًالفعليةًللعقدًخاللًعامًً(ثانيًا                       

 ً1000ًمشترياتًالموادًالخامًالخاصةًبالعقد. 
 ً1200ًموادًمحولةًإلىًالعقدًمنًعقودًأخرى. 
 ً3300ًعمالةًمباشرةًوغيرًمباشرة. 
 ًًً000ًقوىًمحركة. 
 ً2200ًإعمالًمقاولتًمنفذهًمنًالباطن. 
 ً000ًالعقدًإلىًعقودًأخرىًموادًمحولةًمن. 
 ًً000ًًمصروفاتًإداريةًوعمومية.ً

ً،2000ًًوفقا ًلنسبةًالنجازًالمحققةًمنًالعقدً،ًكانتًاإلرباحًالمخصصةًللعامًً(ثالثًا                      
                           3100ًً
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،ًوالثانيةًبمبلغ0000ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًرتيًانجازًاألولىًبمبلغًفاتًو2000ًأصدرتًالشركةًخاللًعامًً(رابعًا                       
ً.ًًوقدًسددًالعميلًاألولىًفقدًخاللًنفسًالعامً,0000ًً

ً.2000ًًًبلغت2001ًًالقيمةًاإلجماليةًللتكاليفًالفعليةًخاللًعامًً(خامسًا                     
وقدًأرسلتًالشركةًإلىًالعميل2001ًًتمًانجازًالعقدًفيًموعدهًالمحددًخاللًعامًً(سادسًا                     

ً.ًًفاتورةًانجازًنهائيةًسددهاًالعميلًمعًالفاتورةًالسابقةً
 د مديني العقو / فواتير االنجاز  حـ/ حـ, عقود تحت التنفيذ / حـ:) 7118،  7111تصوير الحسابات التالية على مدار العامين  - 8: المطلوب

 .  7118/7111إظهار البيانات الخاصة بالعقد في الحسابات الختامية للشركة وميزانيتها العمومية في نهاية العامين ً-2ًًًًًًًًًًً

(0ً)للمقاولتً،ًوذلكًبخصوصًالعقدًرقمً(ًاألمين)معلوماتًمستخرجةًمنًسجالتًشركةًًالتي:  4رقم  السؤال
ً:ًسنوات3ًًلرصفًًطريقًيتمًتسليمهًعلىًمدارً

ً.ًدينارًحددًبأسلوبًالسعرًالثابت00000000ًًسعرًالعقدًً-1
ً.ًدينار00000000ًًالتكاليفًالكليةًالمقدرةًللعقدًً-2
ًارتفاعًًً-3 ًبسبب ًالكلية ًالتكاليف ًتقدير ًإعادة ًإلى ًاألولى ًالسنة ًنهاية ًفي ًالمقاول اضطر

ً.ًدينار000000ًًفجائيًفيًأسعارًالموادًالخامًفزادتًهذهًالتكاليفًبمبلغً
وفيًنهايةًالسنةًالثانيةً،ًتمًالتفاقًبينًالطرفينًعلىًإجراءًتغيراتًفيًالعقدًرفعتًسعرًًً-0

ً ًبمبلغ 2000000ًًالعقد ًبمبلغ ًالتكاليفًالكلية ًفي ًإضافية ًزيادة ًمع 1000000ًدينار
1000000ًكماًتمًجردًالموادًالخامًالموجودةًفيًمخازنًالعقدًفتبينًإنًماًقيمتهً.ًدينارً

ً.ًدينارًقدًصرفتًخاللًالعامًفيًحينًأنهاًستستخدمًفيًإعمالًالمقاولةًللسنةًالثالثةً
لمدخالتً،ًإيًبطريقةًنسبةًالنفقاتًالفعليةًللعقدًإلىًتحددًنسبةًالنجازًوفقا ًألسلوبًاً-0

ً:ًًوذلكًبتوفرًالمعلوماتًالتاليةً.ًالنفقاتًالكليةًالمقدرةًلهً
ًً-أًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًاألولى ًالسنة ًنهاية ًحتى ًالفعلية 20030000ًًًالتكاليف

ًدينارً
ًًالتكاليفًالفعليةً-بًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًالثانية ًالسنة 01000000ًحتىًنهاية

ًدينارً
رباحًالعقدًللسنواتًً -7.تحديدًنسبًالنجازًعلىًمدارًالسنواتًالثالثً -8: المطلوب  تخصيصًإيراداتًوا 

ً.الثالثً
 
 

 

 

 

  


