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بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 
 

تطكر عمـ المحاسبة بتطكر الحياة االقتصادية كاالجتماعية كأصبحت لو معايير عالمية 
حيث أصبحت ىناؾ حاجة ممحة إلظيار المركز المالي لمكحدات االقتصادية في نياية السنة 

ظيار نتيجة نشاطيا مف ربح أك خسارة خالؿ السنة  ير بيانات فضاًل عف تكؼنفسيا المالية كا 
. تفصيمية عف النشاط الداخمي لتمؾ الكحدات لتمكيف اإلدارة مف اتخاذ القرارات السميمة 

إف التطكر الذي يشيده العالـ اآلف لـ يقتصر عمى الناحية االقتصادية كاالجتماعية 
فحسب بل شمل أيضًا الناحية العمرانية حيث مف المعمكـ إف القطاع المسؤكؿ عف الجزء األكبر 

مف اكبر قطاعات النشاط االقتصادي كيحتل  دتنفيذ ىذه الميمة ىك قطاع التشييد الذي يع مف
. مكقعًا متميزًا في نيػضة البناء االقتصػادي كاالجتماعي 

اعتمد قطاع التشييد كالمتمثل بكزارة اإلسكاف كاإلعمار عمى اإلمكانات الذاتية في تنفيذ 
ق عمل ىذا القطاع مف خصكصية تميزه عف باقي أعماؿ المشاريع اإلنشائية كنظرًا لما يتميز ب

القطاعات األخرى كالمتمثمة بطكؿ فترة إنجاز المشاريع المكمفة بإنجازىا كالتي قد تستمر ألكثر 
مف سنة كاحدة فضاًل عف إف كل شركة مقاكالت قد تككف مسؤكلة عف تنفيذ اكثر مف مشركع في 

ق منفصل عف مشركع آخر مف حيث المكاصفات كقت كاحد كاف كل مشركع ىك عمل قائـ بذات
كالمتطمبات الفنية كالمالية األخرى مما يتطمب إظيار نتيجة نشاط كل مشركع مف المشاريع عمى 

. حدة مف ربح أك خسارة 
كنظرًا ليذه الخصكصية التي يتمتع بيا عمل ىذا القطاع فاف المشرع العراقي لـ يغفل 
عف كضع القكانيف التي تحكـ عمل ىذا القطاع فضاًل عف إصدار تعميمات خاصة بو كالتي قد 

تختمف عف بقية القطاعات كنتيجة ليذه الخصكصية كلألىمية المتزايدة ليذا النشاط ىك الذي دفع 
.  كتابة فيو مف مختمف النكاحي أىميا الناحية المحاسبية الباحثة لل

إف الذي دفع الباحثة لمكتابة في ىذا المكضكع ىك إف العمـ ال يمكف أف يتكقف عند حد 
معيف أك ظرؼ معيف بل ىك مستمر كمتكاصل كمف غير الصكاب التكقف عف مكاصمة البحث 

. ة كالتقصي كاستخالص النتائج حتى كاف لـ تستثمر مباشر
فمك تـ استثمار كل النتائج كالبحكث كالدراسات في العالـ لـ نجد نظامًا أك اسمكبًا أك 

. حتى نظرية تستمر لفترة طكيمة كفي المياديف كافة 
كمف اجل بمكغ ذلؾ جاء ىذا البحث مكزعًا عمى خمسة فصكؿ تناكؿ الفصل األكؿ 

تناكؿ التعريف بعقكد اإلنشاء كأنكاعيا منيجية البحث كالدراسات السابقة أما الفصل الثاني فقد 
كالخصائص األساسية التي تتميز بيا أعماؿ قطاع التشييد كتناكؿ ىذا الفصل كذلؾ مفاىيـ 
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اإليرادات كالمصركفات كمفيكـ كطرؽ تحديد الدخل أما الفصل الثالث فقد تناكؿ الطرؽ 
بية  ك الكشكفات المالية في المحاسبية لقياس نتيجة النشاط لعقكد اإلنشاء كالمعالجات المحاس

. سجالت المقاكؿ 
كتناكؿ الفصل الرابع الجانب التطبيقي مف البحث حيث ضـ نبذة تعريفية عف الشركة 

عينة البحث كتناكؿ كذلؾ عرض لممشاكل المحاسبية ليذه الشركة كأخيرًا تناكؿ الفصل الخامس 
. االستنتاجات كالتكصيات 

 


