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 ملحق
 أمثلة توضيحية

 
 جزءًا منه. ولكنه ال يمثل( 8) هذا الملحق معيار المحاسبة المصرى رقم يرافق 

 
 المحاسبية  اإلفصاح عن السياسات

 :فيما يلى أمثلة لإلفصاح عن السياسات المحاسبية 
ام ععن طريعق قيعا  طريقعة نسعبة اإلتمع أسعا عن عقود اإلنشاءات ذات السععر الثابعت علعى  باإليراديتم االعتراف 

 نسبة ساعات العمل التى تمت حتى تاريخه إلى إجمالي ساعات العمل المقدرة لكل عقد.
أسعا  التكعاليف المنفقعة خعلل الفتعرة  علعى  عن العقود التى يتحدد سعرها بالتكلفعة زادعد نسعبة باإليراديتم االعتراف 

و التناسعل للتكلفعة التعى تعم تحملهعا حتعى تاريخعه إلعى و التى يمكن تغطيتهعا زادعد اعتععال المكتسعبة مقاسعة بالنسعبة 
 العقد. إلجماليالتكاليف التقديرية 

 
 العقدو مصروفات  إيرادتحديد 
مثال إلحدى طرق تحديد مستوى اإلتمام فى تنفيذ العقد و الوقت الذى يعتم فيعه االعتعراف بتحقعق إيعرادات  يلىفيما 

 " من هذا المعيار (35" إلى "22فقرات من " راجعو مصروفات العقد ) 
تبلعغ القيمعة المبدديعة لإليعرادات المتفعق و  لبناء كعوبرى. 9000حصل مقاول إنشاءات على عقد محدد السعر بمبلغ 

 سنوات. 3ومدة تنفيذ العقد تبلغ  8000وتبلغ القيمة التقديرية إلجمالي تكاليف العقد  9000عليها فى العقد مبلغ 
 

 .8050زادت لتصبح قد قاول أن تكاليف العقد فى نهاية السنة اعولى قدر الم
و زادت مععن تكععاليف  200و فععى السععنة الثانيععة اعتمععد صععاحل العمععل أوامععر تعععديل زادت مععن قيمععة التعاقععد بمبلععغ 

تكلفعة للمععواد النمطيعة المخزنععة  100التكعاليف المنفقععة مبلعغ  تفععى نهايعة السعنة الثانيععة ت عمنو . 150التعاقعد بمبلعغ 
 تستخدم فى السنة الثالثة إلتمام التعاقد.ستى فى المواقع و ال

يحدد المقاول نسبة اإلتمام للعقعد بطريقعة نسعبة التكعاليف التعى أنفقهعا حتعى تاريخعه لمعمعال المنفعذة للعقعد إلعى  خعر 
 :لبيانات المالية خلل فترة اإلنشاءلتقدير إلجمالي تكاليف العقد وفيما يلى ملخص 
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 (1سنة )   

  
 (2سنة )
  

 (3) سنة
 

 9000  9000  9000  المبلغ اعولى لإليرادات المتفق عليه فى العقد
 200  200  -  تعديلت

 9200  9200  9000  إجمالى إيرادات العقد
 8200  6168  2093  تكلفة العقد المنفقة حتى تاريخه

 -  2032  5957  مقدرة إلتمام العقدالتكلفة ال
 8200  8200  8050   إجمالى تكلفة العقد المقدرة

 1000  1000  950  اعرباح المقدرة
 %100  %74  %26  اإلتمام نسبة
 

قيمععععة المععععواد النمطيععععة المخزنععععة بععععالمواقع  100عبعععععد اسععععتبعاد العععع %74بنسععععبة ( 2تحععععددت نسععععبة اإلتمععععام للعععععام )
 .  ( من تكلفة العقد المنفقة على اععمال المنفذة حتى تاريخه3فى العام ) الستخدامها
 والمصروفات واعرباح المحققة فى قادمة الدخل عن السنوات الثلث كما يلى : اإليرادتظهر مبالغ 

 
 

  حتى تاريخه

المحقق فى 
السنوات 
  السابقة

المحقق فى 
 العام الحالى

      (1) السنة
 2340  -  2340 (%26×  9000اإليرادات )

 2093  -  2093 (%26×  8050المصروفات )
 247  -  247 احاعرب

      (2) السنة
 4468  2340  6808 (%74×  9200اإليرادات )

 3975  2093  6068 (%74×  8200المصروفات )
 493  247  740 اعرباح
      (3) السنة

 2392  6808  9200 (%100×  9200اإليرادات )
 2132  6068  8200 المصروفات  

 260  740  1000 اعرباح
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  العقدعن  اتاإلفصاح

وصل المقاول إلى نهاية السنة اعولى للعمليات وقد سدد المقاول كل التكاليف التعى تحملهعا نقعدًا كمعا حصعل كافعة 
 المستخلصات و المقدمات نقدًا.

 ت منت تكاليف العقود )ل ،ج ، هع( خامات تم شراؤها إال أنها لم تستخدم فى العقود المنفذة حتى تاريخه .
 ة للعقد ل ، ج ، هع ، سدد العميل دفعات مقدمة عن أعمال لم تتم بعد. بالنسب

 يظهر موقف الخمسة عقود تحت التنفيذ فى نهاية السنة اعولى كما يلى :
 اإلجمالي  "هـ"  "د"  "ج"  "ب"  "أ"  
             
طبقعععًا للفقعععرة  المعتعععرف بهعععاالعقعععد  إيعععراد
"22" 

 
145  520  380  200  55  1300 

طبقعععًا  المعتعععرف بهعععامصعععروفات العقعععد 
 "22للفقرة "

 
110  450  350  250  55  1215 

 المعتعععععرف بهعععععاالخسعععععادر المحتملعععععة و 
 "36طبقًا للفقرة "

 
-  -  -  40  30  70 

ناقصععًا الخسععادر  المعتععرف بهعااعربعاح 
 المعترف بها

 
35  70  30  (90)  (30)  15 

 1420  100  250  450  510  110  تكاليف العقد المنفقة خلل الفترة 
 المعتععرف بهععاتكععاليف العقععد المنفقععة و 

كمصععروفات العقعععد خعععلل الفتعععرة طبقعععًا 
 "22للفقرة "

 

110  450  350  250  55  1215 
تكععععاليف العقععععد المتعلقععععة بالنشععععاط فععععى 

كأصعععععول  المعتعععععرف بهعععععاالمسعععععتقبل و 
 "27طبقًا للفقرة "

 

-  60  100  -  45  205 
 1300  55  200  380  520  145  )أعله( لعقدإيراد ا

 1235  55  180  380  520  100  "(41المستخلصات )فقرة "
 65  -  20  -  -  45  لم يتم المطالبة به  الذى إيراد العقد

 125  25  -  20  80  -  "(41مقدمات )فقرة "
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 ى :المبالغ التى يجل اإلفصاح عنها طبقًا للمعيار هى كما يل

 جنيه           
 1300     "( )أ(39خلل الفترة ) فقرة " الذى تم االعتراف بهقيمة اإليراد 

 ( المعترف بها) ناقصًا الخسادر  المعترف بهاتكاليف العقود التى تم تحملها و اعرباح 
 1435         "()أ(40)فقرة "حتى تاريخه

 125        "()ل(40مقدمات محصلة )فقرة "
 220  ")أ(42القيمة المستحقة من العملء عن أعمال  العقود و المدرجة كأصول طبقًا للفقرة " إجمالى
 (20)  " )ل(42طبقًا للفقرة " كالتزاماتالقيمة المستحقة للعملء عن أعمال العقود و المدرجة  إجمالي
 

 )ل(" كاآلتى :42)أ(" ، "42)أ(" ، "40تم حسال المبالغ الواجل اإلفصاح عنها طبقًا للفقرات "
 اإلجمالي  "هـ"  "د"  "ج"  "ب"  "أ"  
             

 1420  100  250  450  510  110  تكاليف العقد المنفقة حتى تاريخه
ناقصععًا الخسععادر  المعتععرف بهعااعربعاح 

  المعترف بها
 

35  70  30  (90)  (30)  15 
  145  580  480  160  70  1435 

 1235  55  180  380  520  100  المستخلصات
 220  15  -  100  60  45  مستحق على العملء
 (20)  -  (20)  -  -  -  مستحق للعملء

 
" هعو نفع  المبلعغ ععن الفتعرة الجاريعة عن اإلفصعاح متعلعق بالسعنة اعولعى )أ( 40المبلغ المفصح عنه طبقعًا للفقعرة "

 من التشغيل .
 


