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المعٌار المحاسبً الدولً الثامن عشر 
( 1993المعدل فً عام )

 
اإلٌراد 

 
االعتراف :  عدل المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون األدوات المالٌة 1998فً عام 

 فً المعٌار المحاسبً الدولً الثامن عشر بما ٌفٌد اإلشارة إلى المعٌار 11والقٌاس الفقرة 
. المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون

 
المعدل فً عام ) عدل المعٌار المحاسبً الدولً العاشر 1999من عام  (ماٌو)فً شهر أٌار 

 فً المعٌار المحاسبً الدولً 36،  األحداث الالحقة لتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة الفقرة (1999
لقد أصبح النص المعدل قابل للتطبٌق عندما أصبح المعٌار المحاسبً الدولً . الثامن عشر

أي للبٌانات المالٌةالسنوٌة التً تغطً الفترات – قابل للتطبٌق  (1999المعدل فً عام )العاشر 
.  أو بعد ذلك التارٌخ2000 (ٌناٌر) كانون الثانً 1التً تبدأ فً 
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المعٌار المحاسبً الدولً الثامن عشر  
 ( 1993المعدل عام)

اإلٌراد 

وٌجب تطبٌق هذا المعٌار . ٌتكون هذا المعٌار من الفقرات المكتوبة بؤحرف مائلة وبلون داكن 
فً ضوء ما جاء من مواد وإٌضاحات بباقً الفقرات ، وكذلك فً ضوء ما جاء بالمقدمة 

مع مالحظة عدم ضرورة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة على . الخاصة بالمعاٌٌر الدولٌة
 . ( بالمقدمة 12راجع الفقرة رقم )البنود قلٌلة األهمٌة نسبٌا 

هدف المعٌار 

تم تعرٌف الدخل فً اإلطار الخاص بإعداد وعرض البٌانات المالٌةعلى أنه الزٌادة فً المنافع 
االقتصادٌة خالل الفترة المحاسبٌة فً صورة تدفقات داخلة أو زٌادة فً الموجودات  أو نقص 
. فً المطلوبات  ٌنتج عنها زٌادة فً حقوق الملكٌة وذلك بخالف ما ٌقدمه المالك من مساهمات

وتمثل اإلٌرادات الدخل الناتج من األنشطة . وٌشتمل الدخل على كل من اإلٌرادات والمكاسب
العادٌة للمنشؤة وٌشار إلٌه باستخدام مسمٌات مختلفة مثل المبٌعات، العموالت، الفوائد و إٌرادات 

ٌراد ناتج عن أنواع !وٌهدف هذا المعٌار إلى وصف المعالجة المحاسبٌة لكل . حقوق االمتٌاز
. محددة من العملٌات واألحداث

 

وٌعترف باإلٌراد .  ومن المسائل الحٌوٌة فً المحاسبة عن اإلٌراد تحدٌد توقٌت االعتراف به
عندما ٌكون من المتوقع أن تإول المنافع االقتصادٌة إلى المنشاة بشرط إمكانٌة قٌاس تلك المنافع 

وهذا المعٌار ٌحدد الظروف التً تتوافر فٌها تلك الشروط وبالتالً تحقق . بطرٌقة موثوق فٌها 
. كما ٌقدم المعٌار إرشادات عملٌة فً كٌفٌة تطبٌق تلك الشروط . اإلٌراد

نطاق المعٌار 

بجب تطبٌق هذا المعٌار عند المحاسبة عن اإلٌرادات الناتجة من العملٌات واألحداث  -1
: التالٌة

. بٌع السلع -أ 

تؤدٌة الخدمات  -ب 

استعمال أطراف أخرى لموجودات  المنشؤة وما ٌنتج عنها من فوائد إٌرادات من  -ج 
. حقوق االمتٌاز وأرباح االسهم

ٌحل هذا المعٌار محل المعٌار الدولً األصلً الثامن عشر، تحقق اإلٌراد الذي سبق  -2
. 1982 اعتماده فً عام
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تشتمل البضائع على السلع المنتجة بمعرفة المنشؤة بغرض بٌعها والسلع المشتراة بقصد  -3
إعادة بٌعها كالسلع المشتراة بمعرفة تاجر التجزئة أو األراضً أو الممتلكات األخرى 

 .التً ٌحتفظ بها بغرض إعادة البٌع

ٌتضمن تؤدٌة الخدمات عادة قٌام المنشاة بؤداء مهام محددة تعاقدٌا خالل فترة متفق  -4
بعض عقود تؤدٌة . وقد تقدم الخدمات خالل فترة واحدة أو خالل اكثر من فترة. علٌها

مثال على ذلك عقود  (المقاوالت )الخدمات قد تكون ذات عالقة مباشرة بعقود التشٌٌد 
وال ٌتناول هذا المعٌار اإلٌراد . خدمات مدٌري المشروعات والمهندسٌن والمعمارٌٌن

الناتج عن مثل تلك العقود، حٌث ٌتم معالجة تلك العقود كعقود مقاوالت وٌطبق بشؤنها 
" . عقود المقاوالت"المعٌار المحاسبً الدولً الحادي عشر 

: ٌترتب على استخدام الغٌر لموجودات  المنشؤة األشكال التالٌة لإلٌرادات  -5

عبارة عن أعباء مقابل استخدام نقدٌة أو نقدٌة معادلة أو مبالغ مستحقة : الفوائد -أ 
 .للمشروع

وهً عبارة عن أعباء مقابل استخدام بعض الموجودات  : إٌرادات حقوق االمتٌاز -ب 
طوٌلة األجل لمنشاة مثل براءات االختراع، العالمات التجارٌة، حقوق الطبع 

. وبرامج الحاسب 

عبارة عن توزٌعات أرباح على المساهمٌن حسب حصصهم  فً : أرباح االسهم  -ج 
. رأس المال 

: ال ٌتناول هذا المعٌار اإلٌراد الناتج مما ٌلً  -6

المحاسبة عن "راجع المعٌار المحاسبً الدولً السابع عشر )عقود اإلٌجارات  -أ 
 . ("العقود االٌجارٌة

أرباح االسهم الناتجة عن االستثمارات التً ٌتم المحاسبة عنها طبقا لطرٌقة حقوق  -ب 
المحاسبة عن " راجع المعٌار المحاسبً الدولً الثامن و العشرون )الملكٌة 

 . ("االستثمار فً شركات زمٌلة

. عقود التؤمٌن المتعلقة بشركات التؤمٌن  -ج 

التغٌرات فً القٌمة العادلة للموجودات  المالٌة والمطلوبات  المالٌة أو التخلص  -د 
 .  (حٌث سٌتم تناولها فً معٌار خاص عن األدوات المالٌة)منها 

. التغٌرات فً قٌمة الموجودات  المتداولة األخرى  -ه 

. الزٌادة الطبٌعٌة فً قطعان الماشٌة والمحاصٌل الزراعٌة والغابات  -و 

. استخراج المعادن  -ز 
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تعرٌف المصطلحات 

فٌما ٌلً تعرٌف المصطلحات المستخدمة فً هذا المعٌار  -7

هو إجمالً التدفقات الداخلة من المنافع االقتصادٌة خالل الفترة والناتجة عن : اإلٌراد 
األنشطة العادٌة للمنشؤة والتً ٌنتج عنها زٌادة فً حقوق الملكٌة بخالف الزٌادة التً تنتج 

. عن مساهمات تقدم بمعرفة حملة حقوق الملكٌة

هً عبارة عن القٌمة التً ٌمكن أن ٌتم على أساسها مبادلة أصل أو تسوٌة : القٌمة العادلة 
. التزام بٌن أطراف تتوافر لها الدراٌة والرغبة فً التعامل ومتعادلة فً القدرة التفاوضٌة

ٌقتصر اإلٌراد فقط على إجمالً التدفقات الداخلة من المنافع االقتصادٌة المستلمة أو  -8
القابلة لالستالم بمعرفة المنشؤة ولحسابها، أما المبالغ التً تحصلها المنشؤة لحساب 

طرف ثالث كضرٌبة المبٌعات والضرائب على السلع والخدمات أو الضرائب على 
القٌمة المضافة فال تمثل منافع اقتصادٌة خاصة بالمنشؤة وال ٌنتج عنها أٌة زٌادة فً 

وبالمثل فً عقود الوكالة فإن إجمالً . حقوق الملكٌة، وبالتالً ٌتم استبعادها من اإلٌراد
التدفقات من المنافع االقتصادٌة تتضمن مبالغ محصلة لحساب الموكل وال ٌترتب علٌها 

ولذلك فإن المبالغ المحصلة لحساب الموكل . زٌادة فً حقوق الملكٌة الخاصة بالمنشؤة 
 .ال تعتبر إٌرادات، وتتمثل اإلٌرادات فً مبلغ العمولة فقط
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قٌاس اإلٌراد 

. ٌجب قٌاس اإلٌراد على أساس القٌمة العادلة للمقابل الذي ٌتم تسلمه أو القابل لالستالم -9

تتحدد قٌمة اإلٌراد الناتج عن أٌة عملٌة عادة باالتفاق بٌن المنشاة والمشترى أو  -10
وتقاس بالقٌمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم مع األخذ فً . المستخدم لألصل

. االعتبار أي خصم تجاري أو خصم كمٌة تمنحه المنشؤة

فً معظم األحوال ٌكون المقابل الذي تحصل علٌه المنشؤة فً صورة نقدٌة أو نقدٌة  -11
معادلة وٌكون مقدار اإلٌراد هو مقدار النقدٌة أو النقدٌة المعادلة المستلمة أو القابلة 

ومع ذلك فإنه إذا تم تؤجٌل استالم النقدٌة أو النقدٌة المعادلة فإن القٌمة العادلة . لالستالم
على سبٌل المثال ، فإن المنشؤة قد تمنح . للمقابل تكون أقل من قٌمته االسمٌة المحددة

المشتري ائتمانا دون فوائد أو قد تقبل ورقة قبض تحمل فوائد بمعدل ٌقل عن معدل 
فً مثل هذه الحاالت ٌتم . الفائدة السائد فً السوق كمقابل أو ثمن للبضاعة المباعة

تحدٌد القٌمة العادلة على أساس القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المتوقعة وباستخدام معدل 
: وٌتم تحدٌد معدل الفائدة المحتسب على أساس أي مما ٌلً . محتسب للفائدة

 .معدل الفائدة السائد ألداة مماثلة لمصدر له نفس المستوى االئتمانً  -أ 

معدل الخصم الذي ٌجعل القٌمة االسمٌة لألداة مساوٌا لسعر البٌع النقدي الجاري  -ب 
 .للسلع  والخدمات

وٌعالج الفرق بٌن القٌمة االسمٌة والقٌمة العادلة كإٌراد فوائد ٌتم المحاسبة عنه طبقا 
وبما ٌتفق مع ما جاء فً المعٌار المحاسبً الدولً التاسع و الثالثون  . 30 و 29للفقرات 

". االعتراف والقٌاس: البٌانات المالٌة"

فً حالة مبادلة سلع أو خدمات بسلع أو خدمات أخرى مماثلة فً النوع والقٌمة، فإن  -12
وٌحدث هذا عادة فً حالة بعض السلع . هذه المبادلة ال تمثل عملٌة مولدة لإلٌراد

كالبترول أو األلبان حٌث ٌتبادل الموردون المخزون ألجل الوفاء ببعض الطلبٌات فً 
أما فً حالة بٌع سلع أو تؤدٌة خدمات مقابل . الوقت المحدد بمناطق جغرافٌة محددة

وٌتم . الحصول على سلع أو خدمات غٌر مماثلة فإن هذه العملٌة تعتبر مولدة لإلٌرادات
قٌاس اإلٌراد فً هذه الحالة على أساس القٌمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة مع 

وفً حالة عدم إمكانٌة تحدٌد القٌمة . تعدٌلها بؤٌة مبالغ نقدٌة أو نقدٌة معادلة ٌتم مبادلتها
العادلة للسلع أو الخدمات بطرٌقة موثوق بها، فإنه ٌجب قٌاس اإلٌراد على أساس القٌمة 

العادلة للسلع والخدمات التً تتنازل عنها المنشاة مع تعدٌلها بؤٌة مبالغ نقدٌة أو نقدٌة 
 .معادلة ٌتم مبادلتها
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تحدٌد طبٌعة العملٌة 

ومع ذلك . ٌتم عادة تطبٌق معٌار التحقق الوارد فً هذا المعٌار على كل عملٌة على حدة -13
فإنه فً بعض األحوال ٌكون من الضروري تطبٌق معاٌٌر التحقق على األجزاء القابلة 

فمثال عندما ٌتضمن . للتحدٌد بشكل منفصل لعملٌة واحدة وذلك إلظهار جوهر العملٌة
سعر بٌع أحد المنتجات قٌمة محددة مقابل خدمات ما بعد البٌع فإنه ٌجب تؤجٌل 
االعتراف بتلك القٌمة على أن ٌتم االعتراف بها خالل الفترة التً ٌتم فٌها تؤدٌة 

وبالعكس فإن معٌار التحقق ٌمكن أن ٌنطبق على عملٌتٌن أو اكثر سوٌا عندما . الخدمات
تكون تلك العملٌات مرتبطة بطرٌقة بحٌث ال ٌمكن فهم األثر التجاري دون الرجوع إلى 

فمثال قد تقوم إحدى المنشات ببٌع بضاعة فً نفس الوقت الذي . سلسلة العملٌات ككل
تتعاقد فٌه مع المشتري على إعادة شراء البضاعة فً وقت الحق ، وبالتالً إبطال األثر 

. الحقٌقً لعملٌة البٌع ، لذا ٌتحتم فً هذه الحالة معالجة العملٌتٌن سوٌا 

بٌع السلع  

: ٌتعٌن االعتراف باإلٌراد الناتج عن بٌع السلع عند توافر كافة الشروط اآلتٌة -14

. قٌام  المنشؤة بتحوٌل معظم المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكٌة إلى المشتري .أ 

أال تحتفظ المنشؤة  بؤي دور إداري  بالطرٌقة التً عادة ما تتواجد فً حالة  .ب 
. على السلع  المباعة الملكٌة، أو أي  رقابة فعلٌة

. إمكانٌة قٌاس مقدار اإلٌراد بطرٌقة موثوق بها .ج 

.  من ا لمتوقع حصول ا لمنشؤة  على المنافع االقتصادٌة المرتبطة بالعملٌة  .د 

 إمكانٌة قٌاس التكالٌف التً ترتبت نتٌجة للعملٌة آو سوف تترتب علٌها بدرجة  .ه 
. موثوق بها

تتطلب عملٌة تحدٌد توقٌت تحوٌل مخاطر وعوائد الملكٌة إلى المشتري فحص ظروف  -15
وفً معظم الحاالت ٌتوافق توقٌت تحوٌل مخاطر ومنافع الملكٌة مع انتقال . المعاملة

إال أنه فً حاالت . وهذا ما ٌحدث غالبا فً حاالت البٌع بالتجزئة. الملكٌة إلى المشتري
أخرى قد ٌختلف توقٌت تحوٌل منافع ومخاطر الملكٌة عن توقٌت انتقال الملكٌة قانونا 

. أو التنازل عن الحٌازة

فً حالة احتفاظ المنشؤة بجزء كبٌر من مخاطر الملكٌة فإن العملٌة ال تعد عملٌة بٌع وال  -16
ومن أمثلة المواقف التً قد ٌحتفظ فٌها المشروع بمعظم مخاطر . ٌتم االعتراف باإلٌراد
: ومنافع الملكٌة ما ٌلً

حالة التزام المشروع بضمان أي أداء غٌر مرضً ال ٌتم عادة االلتزام  به فً  -أ 
. ظروف الضمان العادٌة



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 

إذا كان استالم إٌراد عملٌة بٌع معٌنة متوقفا على قٌام المشتري ببٌع السلعة  -ب 
. وتحقٌق إٌراد منها

حالة شحن البضاعة مع التزام البائع بعملٌات تركٌب وتجهٌز لم تتم بعد بشرط أن  -ج 
. ٌمثل ذلك االلتزام جزءا حٌوٌا من التعاقد

فً حالة ما إذا كان من حق المشتري إرجاع البضاعة المشتراة ألي سبب محدد  -د 
. فً عقد البٌع، وإذا كانت المنشؤة غٌر واثقة من احتماالت اإلرجاع

فً حالة احتفاظ المنشاة بجزء غٌر هام من مخاطر الملكٌة، فإن العملٌة تعتبر عملٌة بٌع  -17
فمثال قد ٌحتفظ البائع بالملكٌة القانونٌة للبضاعة المباعة . وٌجب االعتراف باإلٌراد

لسبب وحٌد هو ضمان تحصٌل قٌمة البضاعة المباعة، فً مثل هذه الحالة إذا كانت 
المنشؤة قد حولت معظم منافع ومخاطر الملكٌة إلى المشتري فإن العملٌة تعتبر عملٌة 

وكمثال آخر فإن المنشؤة قد تحتفظ بجزء غٌر هام من مخاطر . بٌع وٌعترف باإلٌراد
الملكٌة فً حالة مبٌعات التجزئة التً ٌعرض فٌها البائع رد قٌمة البضاعة للعمٌل فً 

فً مثل هذه الحاالت ٌعترف باإلٌراد، فً وقت البٌع . حالة عدم رضائه عن البضاعة
بشرط أن ٌكون البائع قادرا على تقدٌر المردودات المتوقعة بطرٌقة موثوق بها 

واالعتراف بااللتزام عن تلك المردودات اعتمادا على الخبرة السابقة والعوامل األخرى 
. المالئمة

ٌعترف باإلٌراد فقط إذا كان من المتوقع أن تحصل المنشؤة على المنافع االقتصادٌة  -18
المرتبطة بالعملٌة، وفً بعض األحوال قد ال ٌكون ذلك ممكنا حتى ٌتم استالم مقابل 

فمثال قد ٌكون من غٌر المإكد أن . البٌع أو انتهاء حالة عدم التؤكد المرتبطة بالعملٌة
تسمح إحدى الحكومات األجنبٌة بتحوٌل مقابل البٌع للمنشؤة فً حالة قٌام المنشؤة ببٌع 

وعندما تسمح الحكومة بعملٌة التحوٌل فإن حالة عدم التؤكد . بضاعة داخل تلك الدولة
ومع ذلك ففً حالة وجود شكوك قوٌة فً عدم إمكانٌة . تنتهً وٌتم االعتراف باإلٌراد

تحصٌل بعض المبالغ التً اعترف بها كإٌراد فعال، فإن تلك المبالغ المشكوك فً 
تحصٌلها أو المبالغ التً ال أمل فً تحصٌلها ٌجب االعتراف بها كمصروف ولٌس 

. كتعدٌل لمقدار اإلٌراد األصلً

ٌجب االعتراف باإلٌرادات والمصروفات المتعلقة بنفس العملٌة أو أي حدث آخر فً آن  -19
وعادة ما ٌمكن قٌاس . واحد، وٌطلق على ذلك عادة مقابلة اإلٌرادات بالمصروفات

المصروفات بما فً ذلك تكالٌف الضمان والتكالٌف األخرى التً قد تحدث بعد شحن 
ومع ذلك . البضاعة بطرٌقة موثوق فٌها عندما تتوافر الشروط األخرى لتحقق اإلٌراد

فإنه ال ٌجب االعتراف باإلٌراد إذا لم ٌكن باإلمكان قٌاس المصروفات بطرٌقة موثوق 
فٌها، وفً تلك الحاالت فإن أي مقابل ٌتم استالمه نظٌر بٌع السلعة ٌتم اعتباره أحد بنود 

. المطلوبات 
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تؤدٌة الخدمات 

فً حالة إمكانٌة تقدٌر ناتج إحدى العملٌات التً تتضمن تؤدٌة خدمات بدرجة موثوق  -20
فٌها، فإنه ٌجب االعتراف باإلٌراد المرتبط بتلك العملٌة وذلك على أساس مرحلة إتمام 

وٌمكن تقدٌر ناتج إحدى العملٌات بدرجة موثوق فٌها عندما . العملٌة فً تارٌخ المٌزانٌة
: تتوافر كافة الشروط اآلتٌة

. إمكانٌة قٌاس مقدار اإلٌراد بطرٌقة موثوق فٌها  -أ 

. أن ٌكون من المتوقع حصول المنشؤة على المنافع االقتصادٌة المرتبطة بالعملٌة -ب 

. إمكانٌة قٌاس نسبة إتمام العملٌة فً تارٌخ المٌزانٌة بطرٌقة موثوق فٌها -ج 

إمكانٌة قٌاس التكالٌف الفعلٌة والتكالٌف المقدرة إلتمام العملٌة بطرٌقة موثوق  -د 
. فٌها

ٌشار عادة إلى االعتراف باإلٌراد على أساس مرحلة إتمام العملٌة بطرٌقة نسبة اإلتمام،  -21
وفً ظل هذه الطرٌقة ٌتم االعتراف باإلٌراد فً الفترات المحاسبٌة التً ٌتم خاللها 

األساس لتحقق اإلٌراد معلومات نافعة عن أنشطة  وٌوفر استخدام ذلك. تقدٌم الخدمات
وٌتطلب المعٌار المحاسبً الدولً الحادي . الخدمة المإداة ومستوى األداء خال ل الفترة

وتعتبر متطلبات ذلك . االعتراف باإلٌراد على هذا األساس" عقود المقاوالت "عشر
المعٌار بصفة عامة قابلة للتطبٌق فً حالة تحقق اإلٌرادات والمصروفات المرتبطة بها 

. ألٌة عملٌة تتضمن تؤدٌة خدمات

ٌشترط لالعتراف باإلٌراد أن ٌكون من المتوقع حصول المنشاة على المنافع االقتصادٌة  -22
ومع ذلك فإنه فً حالة وجود شكوك حول إمكانٌة تحصٌل مبلغ . المرتبطة بالعملٌة

معٌن تم تضمٌنه إلٌرادات الفترة، فإن مقدار المبلغ غٌر القابل للتحصٌل أو أي مبلغ 
ٌتوقع عدم تحصٌله ٌجب االعتراف به كمصروف ولٌس كتسوٌة لمقدار اإلٌراد الذي 

. سبق االعتراف به

تستطٌع أٌة منشؤة بصفة عامة من عمل تقدٌرات موثوق فٌها بعد االتفاق على ما ٌلً  -23
: مع األطراف األخرى فً المعاملة

الحقوق الواجبة التنفٌذ لكل طرف فٌما ٌتعلق بالخدمة التً ٌجب تقدٌمها واستالمها  -أ 
. بمعرفة كل طرف

. المقابل الذي ٌجب مبادلته -ب 

. طرٌقة وشروط التسوٌة أو السداد -ج 
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. من الضروري فً العادة أن ٌكون للمنشاة نظام داخلً كفوء للموازنات والتقارٌر المالٌة
كلما حدث تقدم فً أداء . وتقوم المنشؤة بمراجعة وإعادة تقدٌر اإلٌراد عند الضرورة

وال تعتبر الحاجة إلى إعادة تقدٌر اإلٌراد فً حد ذاتها دلٌال على عدم إمكانٌة تقدٌر . الخدمة
. ناتج العملٌة بطرٌقة موثوق فٌها

وعلى المنشؤة أن  تختار . ٌمكن تحدٌد مرحلة اإلنجاز باستخدام العدٌد من الطرق  -24
واعتمادا على طبٌعة العملٌة، فإن طرق . طرٌقة موثوق فٌها لقٌاس الخدمة التً قدمتها

: حساب نسبة اإلتمام تشمل

. حصر األعمال التً تم إنجازها -أ 

. نسبة األعمال التً تم إنجازها إلى إجمالً األعمال المطلوبة  -ب 

وٌجب - نسبة التكالٌف الفعلٌة حتى تارٌخه إلى إجمالً التكالٌف المقدرة للعملٌة  -ج 
أن تشتمل التكالٌف الفعلٌة المتجمعة على التكالٌف التً تتعلق فقط بالخدمات 

كما ٌجب أن ٌشمل إجمالً التكالٌف المقدرة للعملٌة على . المنجزة حتى تارٌخه
. التكالٌف المتعلقة بالخدمات التً تمت تؤدٌتها وكذلك الخدمات المتوقع تؤدٌتها

. وغالبا ال تعكس الدفعات النقدٌة المستلمة من العمالء مقدار الخدمات المإداة

إذا كانت الخدمات تإدى عن طرٌق تؤدٌة عدد غٌر محدد من األعمال خالل فترة  -25
محددة، فإنه ٌمكن ألسباب عملٌة االعتراف باإلٌراد باستخدام طرٌقة الخط المستقٌم 

إال إذا توافرت دالئل توضح أنه ٌمكن استخدام طرٌقة أخرى أفضل  (القسط المتساوي )
وإذا كان هناك عمل معٌن ٌعتبر اكثر أهمٌة من األعمال األخرى . لحساب نسبة اإلتمام

. المتوقع تؤدٌتها فإنه ٌجب تؤجٌل االعتراف باإلٌراد حتى ٌتم أداء العمل الهام

إذا لم تتمكن المنشؤة بطرٌقة موثوق فٌها من تقدٌر ناتج إحدى العملٌات التً تتضمن  -26
تؤدٌة خدمات فإن مقدار اإلٌراد الذي ٌعترف به ٌجب  أن ٌكون فً حدود المصروفات 

. المحققة القابلة لالسترداد

ٌصعب عادة فً المراحل المبكرة ألٌة عملٌة تقدٌر ناتج العملٌة بطرٌقة موثوق فٌها،  -27
وعلى ذلك . ومع ذلك فقد ٌكون من المتوقع أن تسترد المنشؤة التكالٌف التً حدثت فعال

. فإن مقدار اإلٌراد الذي ٌعترف به ٌكون فً حدود التكالٌف الفعلٌة القابلة لالسترداد
وعندما ال ٌمكن تحدٌد ناتج العملٌة بطرٌقة موثوق فٌها فإنه ٌجب عدم االعتراف بؤٌة 

. أرباح 

فً حالة عدم إمكانٌة تقدٌر ناتج أٌة عملٌة بطرٌقة موثوق فٌها مع توقع عدم استرداد  -28
التكالٌف التً حدثت، فإنه ال ٌعترف بؤٌة إٌرادات وٌجب االعتراف بالتكالٌف الفعلٌة 

وعندما تنتهً حالة عدم التؤكد التً منعت تقدٌر ناتج العملٌة بطرٌقة . كمصروفات
 بدال من الفقرة 20موثوق فٌها، فإنه ٌجب االعتراف باإلٌراد طبقا لما ورد بالفقرة رقم 

 . 26رقم 
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الفائدة وإٌرادات حقوق االمتٌاز وأرباح االسهم 

ٌجب االعتراف باإلٌراد الناتج عن استعمال الغٌر لموجودات  المنشؤة والمتمثل فً  -29
 عندما 30الفوائد وإٌرادات حقوق االمتٌاز وأرباح االسهم طبقا لما جاء بالفقرة رقم 

: ٌكون

. من المتوقع حصول المنشؤة على المنافع اقتصادٌة المرتبطة بالعملٌة -أ 

. من الممكن قٌاس مقدار اإلٌراد بطرٌقة موثوق فٌها -ب 

:  ٌجب االعتراف باإلٌراد طبقا لألسس اآلتٌة -30

ٌجب االعتراف بالفوائد على أساس نسبة ما ٌخص الفترة، والذي ٌؤخذ فً  -أ 
. االعتبار معدل العائد الحقٌقً على األصل

ٌجب االعتراف باإلٌرادات الناتجة عن استعمال الغٌر لموجودات  المنشؤة طوٌلة  -ب 
. األجل طبقا ألساس االستحقاق طبقا لمضمون االتفاق ذي العالقة

. ٌجب االعتراف بؤرباح االسهم عندما ٌتم إقرار حق المساهم فً استالمها -ج 

ٌتمثل معدل العائد الحقٌقً على أي أصل فً المعدل الذي باستخدامه فً خصم التدفقات  -31
النقدٌة المتوقعة خالل عمر األصل ٌكون الناتج مساوٌا لتكلفة الحصول على األصل أو 

قٌمته الدفترٌة المبدئٌة، وٌتضمن إٌراد الفوائد أي تخفٌض أو إطفاء ألي خصم أو عالوة 
. أو أي فرق آخر بٌن القٌمة الدفترٌة للدٌن فً البداٌة وقٌمته فً تارٌخ االستحقاق

فً حالة استحقاق فوائد غٌر مدفوعة قبل حٌازة استثمار محمل بفوائد، فإن مقدار النقدٌة  -32
التً تحصل فٌما بعد ٌجب أن تقسم بٌن فترة ما قبل الشراء وفترة ما بعد الشراء، وال 

وفً حالة اإلعالن عن . ٌعتبر إٌرادا سوى الجزء المتعلق بالفترة التً تلً تارٌخ الشراء
أرباح االسهم على أسهم مصدرها أرباح تحققت قبل تارٌخ شراء تلك األسهم، فإن 

وفً حالة وجود . أرباح األسهم تلك  ٌجب أن تعالج لتخفٌض تكلفة شراء األسهم
صعوبة فً تحدٌد ما إذا كانت أرباح األسهم  تلك من أرباحا محققة قبل أو بعد الشراء 
فإنه ٌجب االعتراف بؤرباح األسهم تلك  كإٌراد إال إذا كان واضحا أنها تمثل استرداد 

. لجزء من تكلفة األسهم

تحسب اإلٌرادات الناتجة عن حقوق االمتٌاز طبقا للشروط الواردة فً االتفاق المتعلق  -33
. بتلك االمتٌازات، وٌستثنى من ذلك حالة ما إذا كان هناك أساس أكثر منطقٌة وتناسق

ٌجب االعتراف باإلٌراد فقط عندما ٌكون من المتوقع أن تإول المنافع االقتصادٌة  -34
ومع ذلك فإنه فً حالة وجود شكوك حول إمكانٌة . المرتبطة بالعملٌة إلى المنشؤة

تحصٌل أحد المبالغ الذي سبق تضمٌنه باإلٌرادات، فإن المقدار غٌر القابل للتحصٌل أو 
المبالغ التً ال ٌتوقع تحصٌلها بؤٌة حال تعتبر مصروفا وال تعالج باعتبارها تعدٌال 

. لمقدار اإلٌراد األصلً

اإلفصاح 
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: ٌجب على المنشؤة أن تفصح عما ٌلً -35

السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة لالعتراف باإلٌراد، على أن  ٌشمل ذلك الطرق  -أ 
 .المستخدمة فً حساب مرحلة إتمام العملٌات التً تنطوي على تقدٌم خدمات

المبالغ الخاصة بكل مجموعة من مجموعات اإلٌراد الرئٌسٌة المحققة خالل الفترة  -ب 
: وٌشمل ذلك اإلٌراد المحقق من 

. بٌع السلع  .1

. الخدمات  تؤدٌة .2

. الفوائد .3

. إٌرادات حقوق االمتٌاز .4

. أرباح االسهم  .5

مقدار اإلٌرادات الناتج عن مبادلة سلع أو خدمات المتضمن فً كل مجموعة من  -ج 
. المجموعات الرئٌسٌة لإلٌراد

ٌجب على المنشؤة أن تفصح عن أٌة مطلوبات  أو موجودات  محتملة طبقا لما جاء  -36
المخصصات، المطلوبات  والموجودات  "بالمعٌار المحاسبً الدولً السابع و الثالثون 

وقد تنتج المطلوبات  والموجودات  المحتملة من بنود مثل تكالٌف الضمان " . المحتملة
. أو دعاوى مرفوعة ضد المنشؤة أو غرامات أو أٌة خسائر متوقعة

تارٌخ بدء التطبٌق 

ٌجب تطبٌق هذا المعٌار على البٌانات المالٌةالتً تغطً الفترات  التً تبدأ فً األول من  -37
.  أو بعد ذلك التارٌخ1995 (ٌناٌر)كانون الثانً 
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ملحق المعٌار 

ال ٌعتبر هذا  الملحق جزءا من المعٌار وٌهدف بصفة أساسٌة إلى توضٌح كٌفٌة تطبٌق المعٌار 
وتركز األمثلة على بعض جوانب . والمساعدة على تفهم معانٌه فً عدد من التطبٌقات التجارٌة

إحدى العملٌات وال تقدم مناقشة شاملة لكافة العوامل ذات العالقة والتً قد تإثر فً تحقق 
وتفترض األمثلة بصفة عامة أن مقدار اإلٌراد القابل للقٌاس الموضوعً و أنه من . اإلٌراد 

المتوقع أن تإول المنافع االقتصادٌة للمنشؤة كما أن التكالٌف الفعلٌة والتكالٌف المقدرة قابلة 
. واألمثلة هنا ال تعدل وال تتجاوز ما جاء فً المعاٌٌر. للقٌاس الموضوعً 

بٌع السلع 

. قد ٌإدي اختالف النصوص  القانونٌة بٌن  البلدان المختلفة إلى اختالف توقٌت تطبٌق المعٌار
. وبصفة خاصة فقد ٌحدد القانون النقطة التً عندها ٌتم تحوٌل معظم منافع ومخاطر الملكٌة

وعلى ذلك فإنه ٌجب قراءة األمثلة الواردة فً هذا القسم من الملحق فً ضوء القانون الواجب 
. التطبٌق بالنسبة للسلع المباعة فً الدولة التً حدثت فٌها العملٌة 

تؤجٌل تسلٌم البضاعة  المباعة بناء على رغبة المشتري مع  انتقال الملكٌة إلٌه و قبوله  -1
. الفواتٌر

: ٌعترف باإلٌراد عند انتقال الملكٌة للمشتري بالشروط اآلتٌة

. من المتوقع حدوث تسلٌم البضاعة للمشتري -أ 

أن تكون البضاعة حاضرة ومحددة وجاهزة للتسلٌم للمشتري فً تارٌخ االعتراف  -ب 
. بعملٌة البٌع

. أن ٌعترف المشتري بصفة قاطعة بتؤجٌل تسلم البضاعة  -ج 

. انطباق شروط السداد العادٌة -د 

ال ٌعترف باإلٌراد إذا كانت هناك نٌة للحصول على أو تصنٌع البضاعة فً الوقت 
. المحدد للتسلٌم 

: شحن البضاعة بشروط  -2

: التركٌب والفحص  -أ 

ٌعترف باإلٌراد عادة  عندما ٌقبل المشتري استالم البضاعة وبعد إتمام عملٌات 
ومع ذلك فإنه ٌمكن االعتراف باإلٌراد فورا عند قبول . الفحص والتركٌب 

: المشتري بتسلم البضاعة فً الحاالت اآلتٌة

إذا كانت عملٌات التركٌب والتجهٌز بسٌطة بطبٌعتها، فعملٌات التجهٌز  .1
والتركٌب فً حالة تلٌفزٌون تتلخص فً تفرٌغه من عبوته وتوصٌله بالقوى 

. الكهربائٌة وبالهوائً 
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إذا كان الفحص ٌتم فقط ألغراض تحدٌد السعر النهائً، مثال  ذلك حالة شحن  .2
. حدٌد خام أو سكر أو فول صوٌا

: حالة وجود حق محدود للمشتري فً رد البضاعة بعد موافقة البائع  -ب 

فً حالة عدم التؤكد حول إمكانٌة رد البضاعة، فإنه ٌعترف باإلٌراد عندما ٌتسلم 
المشتري البضاعة وٌقبل بها رسمٌا أو عند تسلٌم البضاعة للمشتري وانقضاء الفترة 

. المسموح خاللها بالرد

 .حالة بضاعة األمانة التً ٌتسلمها الوكٌل لبٌعها لحساب الموكل -ج 

. ٌتم االعتراف باإلٌراد عندما تباع البضائع بمعرفة الوكٌل لطرف ثالث

: المبٌعات نقدا عند التسلٌم -د 

. ٌتم االعتراف باإلٌراد عند إتمام التسلٌم وتحصٌل النقدٌة بمعرفة البائع أو وكٌله

. حالة البٌع بالتقسٌط مع تسلٌم البضاعة للمشتري بعد سداد آخر قسط -3

ٌتم االعتراف باإلٌراد الناتج من عملٌة البٌع عند تسلٌم البضاعة للعمٌل، ومع ذلك فإنه 
إذا اتضح من الخبرة السابقة أن معظم تلك المبٌعات ٌتم إنجازها فإنه ٌمكن االعتراف 
باإلٌراد عند استالم دفعات من العمٌل بمبالغ كبٌرة وبشرط وجود البضاعة لدى البائع 

. وتجهٌزها للشحن للمشتري

مقدما قبل الشحن مع كون البضاعة  (أو جزء منه )حالة الطلبٌات مع تحصٌل ثمن البٌع  -4
غٌر جاهزة بالمخزن إما ألنها  مازالت تحت التصنٌع أو ألنها سوف تشحن مباشرة 

. للعمٌل عن طرٌق طرف ثالث

. ٌتم االعتراف باإلٌراد فً هذه الحالة عند تسلٌم البضاعة للعمٌل 

والتً بموجبها ٌتفق البائع فً  (بخالف عملٌات المبادلة  )اتفاقٌة  البٌع وإعادة  الشراء  -5
نفس الوقت على إعادة شراء نفس البضاعة المباعة فً تارٌخ الحق، أو إذا كان للبائع 

خٌار إعادة الشراء  أو إذا كان للمشتري خٌار أن ٌطلب من البائع إعادة شراء 
. البضاعة

ٌجب فحص شروط االتفاق للتؤكد عما إذا كان البائع قد حول بصفة جوهرٌة مخاطر 
فإذا كان البائع مازال محتفظا . وعوائد الملكٌة إلى المشتري ومن ثم االعتراف باإلٌراد

بمخاطر وعوائد الملكٌة، فالعملٌة تعد عملٌة تموٌلٌة ال ٌنتج عنها اعتراف باإلٌراد حتى 
. ولو تم نقل الملكٌة قانونا للمشتري
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. حالة البٌع لوسطاء كالموزعٌن والتجار وغٌرهم لغرض إعادة البٌع -6

ومع ذلك . ٌعترف باإلٌراد بصفة عامة إذا كانت مخاطر وعوائد الملكٌة قد تم تحوٌلها
إذا كان المشتري ٌعتبر وكٌال للبائع فإنه ٌجب معاملة عملٌة البٌع باعتبارها من عملٌات 

. بضاعة األمانة

. االشتراك فً المجالت والصحف و غٌرها -7

إذا كانت البنود متساوٌة القٌمة خالل الفترات المختلفة ، فإنه ٌعترف باإلٌراد باستخدام 
. خالل الفترة التً ٌتم إرسال البنود خاللها (القسط المتساوي )طرٌقة الخط المستقٌم 

وفً حالة اختالف قٌم البنود من فترة إلى أخرى، فإن اإلٌراد ٌتم االعتراف به على 
. أساس قٌمة البند إلى إجمالً قٌمة المبٌعات للبنود التً ٌشملها االشتراك

. البٌع بالتقسٌط والتً بموجبها ٌكون المقابل قابل للتحصٌل على أقساط -8

وٌتمثل . ٌتم االعتراف باإلٌراد المنسوب إلى ثمن البٌع بعد خصم الفوائد فً تارٌخ البٌع
ثمن البٌع فً القٌمة الحالٌة للمقابل وٌتم حسابه عن طرٌق خصم األقساط باستخدام 

وٌعترف بإٌراد الفوائد عند اكتسابه على أساس نسبة ما ٌخص . معدل الفائدة الضمنً
. الفترة وباستخدام معدل العائد الضمنً

: مبٌعات العقارات -9

ومع ذلك فقد ٌسمح . ٌتم االعتراف باإلٌراد عادة عندما تنتقل الملكٌة إلى المشتري
القانون للمشتري بان ٌكون له وضع قانونً على الممتلكات قبل نقل الملكٌة ومن ثم فإن 

فً مثل هذه . مخاطر ومنافع الملكٌة تكون قد حولت إلى المشتري فً هذه المرحلة
الحاالت وبافتراض عدم التزام البائع باستكمال أٌة أعمال جوهرٌة بموجب العقد فإنه قد 

وفً حالة التزام البائع بؤعمال جوهرٌة بعد . ٌكون من المناسب االعتراف باإلٌراد
تحوٌل الملكٌة أو بعد أن ٌكون للمشتري وضع قانونً، فإنه ٌجب االعتراف باإلٌراد 

ومثال ذ لك حالة مبنى أو أٌة تسهٌالت أخرى لم ٌكتمل تشٌٌدها . عند تؤدٌة تلك األعمال
. بعد

وفً بعض األحوال فإنه قد ٌتم البٌع مع بقاء البائع مرتبطا بدرجة ما بالعقارات المباعة 
من أمثلة ذلك اتفاقٌات البٌع . بحٌث ال تتحول مخاطر ومنافع الملكٌة إلى المشتري

وإعادة الشراء والتً تتضمن خٌارات الشراء والبٌع، واالتفاقٌات التً ٌضمن بموجبها 
تؤجٌر أو أشغال العقار لفترة محددة أو ٌضمن عائد معٌن على استثمارات المشتري لمدة 

فً مثل هذه الحاالت فإن طبٌعة ومدى ارتباط البائع المستمر فً العملٌة ٌحددان . محددة
فقد تتم المحاسبة عنها كعملٌة بٌع أو تموٌل أو تؤجٌر أو مشاركة . كٌفٌة المحاسبة عنها

وفً حالة اعتبارها عملٌة بٌع فقد ٌإدي استمرارٌة ارتباط . فً الربح حسب األحوال
. البائع فً العملٌة إلى تؤجٌل االعتراف باإلٌراد

وٌجب على البائع أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار كٌفٌة سداد ثمن البٌع بمعرفة المشتري ومدى 
فمثال إذا كان إجمالً المبالغ التً تم استالمها ال تقدم دلٌال . استعداده إلتمام عملٌة السداد

كافٌا على استعداد المشتري لسداد ثمن البٌع فإنه ٌجب االعتراف باإلٌراد فً حدود ما 
. تم استالمه من نقدٌة فقط
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تقدٌم الخدمات 

: أتعاب التجهٌز والتركٌب  -10

ٌعترف بؤتعاب التجهٌز والتركٌب كإٌراد بالرجوع إلى مرحلة إتمام تلك العملٌات إال إذ 
. ا حدثت مع عملٌة بٌع أحد المنتجات، ففً هذه الحالة ٌعترف بها عند نقطة بٌع المنتج

: أتعاب الخدمات التً تدخل ضمن ثمن البٌع  -11

مثال ذلك حالة )عندما ٌشتمل ثمن بٌع أحد المنتجات على مقدار محدد لخدمات الحقة 
فإنه ٌجب  (بٌع برامج كمبٌوتر جاهزة مع االلتزام بدعم وتحسٌن تلك البرامج بعد البٌع

تؤجٌل االعتراف بذلك المقدار على أن ٌتم االعتراف به كإٌراد خالل الفترة التً ٌتم فٌها 
وتتمثل القٌمة التً ٌجب تؤجٌلها فً مقدار التكالٌف المقدرة لتغطٌة . تؤدٌة الخدمات

. الخدمات المتفق علٌها مضافا إلٌها هامش ربح معقول

: عموالت اإلعالنات -12

ٌتم االعتراف بعموالت اإلعالنات فً األوساط اإلعالمٌة المختلفة عند نشر تلك 
وتستخدم نسبة اإلتمام لالعتراف باإلٌرادات الناتجة عن تصمٌم و إنتاج . اإلعالنات
. اإلعالنات

. عموالت وكاالت التؤمٌن -13

ٌعترف بالعموالت المحصلة أو القابلة للتحصٌل كإٌرادات من تارٌخ بدء أو تجدٌد وثٌقة 
. التؤمٌن فً حالة ما إذا كانت وكالة التامٌن غٌر مطلوب منها تؤدٌة أٌة خدمات مستقبلٌة

أو )أما إذا كان من واجب الوكالة تؤدٌة خدمات خالل مدة الوثٌقة، فإن مقدار العمولة 
. ٌجب تؤجٌله مع االعتراف به كإٌراد خالل مدة سرٌان الوثٌقة (جزء منها

. أتعاب الخدمات المالٌة -14

ٌتوقف تحقق اإلٌراد الخاص بؤتعاب الخدمات المالٌة على األغراض التً من أجلها تم 
وقد ال ٌعبر اسم . الحصول على األتعاب وأسس المحاسبة عن أي أداة مالٌة ذات عالقة

وعلى ذلك فإنه من الضروري التفرقة بٌن . األتعاب عن طبٌعة وجوهر الخدمة المقدمة
األتعاب التً تعتبر جزءا من العائد الفعلً أو الحقٌقً على أداة مالٌة معٌنة واألتعاب 

. التً تكتسب عند تقدٌم الخدمات واألتعاب التً تكتسب عند تؤدٌة فعل جوهري 

: األتعاب التً تعتبر جزءا من العائد الفعلً على أداة مالٌة معٌنة .أ 

إال أنه إذا كانت األداة المالٌة سٌتم . ٌتم معاملة تلك األتعاب كتسوٌة للعائد الفعلً
تقٌٌمها بعد تارٌخ االستحواذ علٌها على أساس القٌمة العادلة، فإن األتعاب ٌجب 

. االعتراف بها كإٌراد عند االعتراف المبدئً باألداة المالٌة نفسها
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أتعاب ابتدائٌة استلمتها المنشؤة ولها عالقة بخلق أو الحصول على األداة  .1
: المالٌة التً تحتفظ بها المنشؤة كاستثمار

قد تشمل تلك األتعاب على مبالغ مقابل القٌام ببعض األنشطة كتقٌٌم الوضع 
المالً للمقترض، تقٌٌم وتسجٌل الضمانات وغٌرها، التفاوض بشؤن شروط 

وتعتبر هذه األتعاب جزءا من عملٌة . األداة، إعداد المستندات و إنجاز العملٌة
متكاملة ٌنتج عنها أداة مالٌة، وعلى ذلك فإن تلك األتعاب مع المصروفات 

. المباشرة ٌجب أن تإجل وتعتبر كتسوٌة للعائد الفعلً

أتعاب التعهدات التً استلمتها المنشؤة لكً تبدأ التعاقد على إلنشاء قرض أو  .2
. شراإه

إذا كان من المتوقع دخول المنشؤة فً اتفاقٌة إقراض، فإن األتعاب المستلمة 
تعتبر مقابل المشاركة الجارٌة للمنشؤة فً عملٌة الحصول على األداة المالٌة، 

ومن ثم فإن تلك األتعاب باإلضافة إلى التكالٌف المباشرة ٌجب تؤجٌلهما 
وفً حالة انتهاء التعهد دون إتمام عملٌة . واعتبارهما تسوٌة للعائد الحقٌقً

. القرض ، فإنه ٌجب االعتراف باألتعاب ة كإٌراد فً تارٌخ انتهاء التعهد

. أتعاب تكتسب مقابل القٌام بخدمات .ب 

 .عموالت متحصلة نتٌجة خدمة القرض .1

ٌعترف باألتعاب التً تتحصل علٌها المنشؤة بسبب خدماتها عن أحد القروض 
وفً حالة قٌام المنشؤة ببٌع أحد القروض على أن . عند تقدٌم تلك الخدمات

تستمر فً تقدٌم خدمات تلك القرض نظٌر أتعاب أقل من األتعاب المعتادة 
على مثل تلك الخدمة، فإنه ٌجب تؤجٌل جزء من سعر بٌع القرض على أن 

. ٌعترف به كإٌراد عند تقدٌم الخدمات

: أتعاب تعهد للبدء فً التعاقد على قرض أو شرائه .2

إذا لم ٌكن من المحتمل إتمام ترتٌبات إقراض معٌنة، فإنه ٌجب االعتراف 
. باألتعاب كإٌراد على أساس دوري خالل فترة التعهد

األتعاب التً تكتسب عند القٌام  بعمل جوهري ، والذي ٌعتبر أكثر أهمٌة من أي  .ج 
: عمل آخر

: ٌتم االعتراف باألتعاب كإٌراد عند تؤدٌة العمل الجوهري، ومن أمثلة ذلك ما ٌلً

: عموالت نظٌر بٌع حصص من األسهم ألحد العمالء .1

. ٌتم االعتراف بتلك العموالت كإٌرادات عند بٌع الحصص للعمٌل 
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: أتعاب نظٌر عمل ترتٌبات عقد قرض بٌن مقترض ومستثمر .2

. ٌعترف باألتعاب كإٌرادات عند االنتهاء من ترتٌبات القرض 

: رسوم عن قرض جماعً .3

من الضروري التفرقة بٌن الرسوم التً تكتسب نظٌر تؤدٌة عمل جوهري 
والرسوم التً تتعلق بؤداء األعمال أو االحتفاظ بمخاطر مستقبلٌة فالرسوم 

التً تحصل علٌها المنشاة المنظمة إلصدار القرض والتً ال تحتفظ لنفسها 
أو تحتفظ بجزء ٌحقق نفس معدل العائد الحقٌقً )بجزء من صفقة القرض 

تعتبر تعوٌضا عن خدماتها وبالتالً فإنه  (لنفس المخاطر كباقً المشتركٌن 
ومع ذلك فإذا احتفظت المنشاة . ٌجب االعتراف بها كإٌراد عند إتمام العملٌة

بجزء من صفقة القرض بمعدل عائد حقٌقً ٌقل عن المعدل الذي ٌحققه باقً 
المشتركٌن لنفس درجة المخاطر، فإن جزءا من الرسوم المتحصل علٌها 

وبذلك ٌجب تؤجٌل ذلك . تعتبر كمقابل للمخاطر التً تتعرض لها المنشاة
الجزء مع االعتراف به كإٌراد عن طرٌق تسوٌة اإلٌراد الفعلً الناتج عن 

وبالعكس فإذا احتفظت . أعاله (أ) 14االستثمار وذلك كما سبق توضٌحه فً 
المنشؤة لنفسها بجزء من صفقة القرض بمعدل عائد حقٌقً ٌزٌد عن المعدل 

الذي ٌحققه باقً المشتركٌن لنفس درجة المخاطر، فإن جزءا من هذا المعدل 
ٌتعلق برسوم القرض ومن ثم فإنه ٌجب االعتراف بذلك الجزء باعتباره من 

. مكونات رسوم القرض عند إتمام العملٌة

: رسوم حضور الحفالت -15

ٌعترف باإلٌرادات الناتجة عن األعمال الفنٌة ومآدب الطعام وغٌرها من األحداث 
وعند بٌع حق المشاركة فً عدد من تلك األحداث مرة . الخاصة عند حدوث الحدث فعال

واحدة ، فإنه ٌجب توزٌع الرسوم بٌن تلك األحداث بطرٌقة تعكس مدى أداء الخدمات 
. لكل حدث

: رسوم التعلٌم -16

. ٌتم االعتراف بها كإٌرادات خالل فترة التعلٌم 

: رسوم العضوٌة أو االنضمام  -17

فإذا كانت تلك الرسوم تعطً . ٌتوقف االعتراف باإلٌراد على طبٌعة الخدمات المقدمة
حق العضوٌة فقط على أن ٌتحمل العضو كل تكالٌف الخدمات بطرٌقة منفصلة أو إذا 
كان هناك اشتراك سنوي منفصل مقابل الخدمات، فإنه ٌجب االعتراف بتلك الرسوم 

أما إذا كانت الرسوم تعطً للمشترك حق . كإٌرادات عندما تكون قابلة للتحصٌل
الحصول على خدمات أو مطبوعات خالل فترة العضوٌة أو إذا كانت تعطٌه الحق فً 

شراء سلع أو خدمات بسعر ٌقل عن األسعار التً ٌدفعها غٌر األعضاء، فإن عملٌة 
. االعتراف بتلك الرسوم كإٌراد ٌجب أن تعكس توقٌت وطبٌعة وقٌمة المنافع المقدمة
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: الرسوم الناتجة عن حقوق االمتٌاز -18

قد تغطً الرسوم الناتجة عن حقوق االمتٌاز عملٌة التزوٌد بالخدمات المبدئٌة والالحقة 
وطبقا لذلك فإنه ٌجب . واإلمداد بالمعدات والموجودات  األخرى الملموسة والمعلومات

االعتراف بتلك اإلٌرادات بطرٌقة تعكس الغرض الذي من أجله تم تحمٌل العمٌل بتلك 
: والطرق اآلتٌة تعتبر مناسبة لالعتراف برسوم حقوق االمتٌاز. الرسوم

: تزوٌد العمٌل بالمعدات و الموجودات  األخرى الملموسة .أ 

ٌتم االعتراف باإلٌراد عند تسلٌم تلك المعدات أو انتقال الملكٌة وٌقاس على أساس 
. القٌمة العادلة للموجودات  المباعة 

: تقدٌم الخدمات المبدئٌة والالحقة .ب 

بالنسبة للرسوم نظٌر خدمات مستمرة، سواء كانت جزءا من  الرسوم المبدئٌة أو 
وفً حالة ما إذا . رسوم منفصلة فإنه ٌتم االعتراف بها كإٌراد عند تقدٌم الخدمات

كانت الرسوم المنفصلة ال تغطً تكلفة تقدٌم الخدمات باإلضافة إلى ربح معقول 
فإنه ٌجب تؤجٌل االعتراف بجزء من الرسوم المبدئٌة لتغطٌة الفرق على أن 

.  ٌعترف به عند تقدٌم الخدمات

وقد تنص اتفاقٌة منح االمتٌازات على تزوٌد العمٌل بالمعدات والمخزون 
والموجودات  األخرى غٌر الملموسة بسعر ٌقل عن السعر الذي تباع به تلك 

فً مثل هذه . الموجودات  للغٌر أو بسعر ال ٌحقق لها ربحا معقوال على المبٌعات
الحاالت فإنه ٌجب تؤجٌل جزء من الرسوم المبدئٌة بالقدر الذي ٌكفً لتغطٌة 
التكالٌف الزائدة عن السعر وتحقٌق ربح معقول على تلك المبٌعات، على أن 
. ٌعترف به كإٌراد خالل الفترة التً ٌتم فٌها بٌع تلك الموجودات  إلى العمٌل
وٌعترف برصٌد الخدمات المبدئٌة كإٌراد عند اإلنجاز بشكل جوهري كافة 

مثل مساعدته فً اختٌار الموقع ، )الخدمات المبدئٌة وأٌة مطلوبات  تجاه العمٌل 
. (تدرٌب العاملٌن،  التموٌل، اإلعالن 

فً ظل اتفاقٌة امتٌاز تغطً منطقة معٌنة، قد تتوقف الخدمات المبدئٌة 
والمطلوبات  األخرى على تؤسٌس عدد من المنافذ بالمنطقة، فً هذه الحالة فإن 
الرسوم المتعلقة بالخدمات المبدئٌة ٌجب االعتراف بها كإٌراد بنسبة عدد المنافذ 

. التً تم االنتهاء من تقدٌم الخدمات المبدئٌة لها آو اقترابها من االكتمال

وفً حالة ما إذا كانت الرسوم المبدئٌة ستحصل خالل فترات مستقبلٌة و إذا ما 
كانت هناك حالة من عدم التؤكد حول إمكانٌة تحصٌل تلك الرسوم بالكامل، فإنه 

. ٌعترف باإلٌراد عند استالم النقدٌة

 



 www.Sqarra.wordpress.com  مدونة صالح القرا  

 

 

. رسوم حقوق االمتٌاز الدورٌة .ج 

ٌتم االعتراف بالرسوم الدورٌة نظٌر االستخدام المستمر للحقوق أو تقدٌم الخدمات 
. الدورٌة التً ٌحددها االتفاق عند استخدام الحقوق أو تقدٌم الخدمات

: عملٌات الوكالة .د 

قد تحدث عملٌات بٌن مانح االمتٌاز والحاصل على االمتٌاز ٌتضمن جوهرها أن 
فمثال قد ٌطلب مانح . ٌتصرف مانح االمتٌاز كوكٌل للحاصل على االمتٌاز

االمتٌاز تورٌد مهمات مع عمل الترتٌبات الالزمة لتوصٌلها إلى الحاصل على 
مثل هذه العملٌات ال ٌنتج عنها أٌة .  االمتٌاز دون آن ٌحقق عنها أٌة أرباح

. إٌرادات 

: رسوم نظٌر تطوٌر برامج كمبٌوتر جاهزة -19

ٌتم االعتراف بالرسوم الناتجة عن تطوٌر برامج كمبٌوتر جاهزة بناء على الطلب 
بالرجوع إلى مرحلة إتمام عملٌات التطوٌر على أن ٌشتمل ذلك إتمام خدمات ما بعد 

. التسلٌم
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الفائدة وإٌرادات حقوق االمتٌاز وأرباح االسهم 

رسوم الترخٌص وحقوق االمتٌاز  -20

 ٌتم االعتراف بالرسوم و إٌرادات حقوق االمتٌاز التً تدفع نظٌر استخدام موجودات  
كالعالمات التجارٌة، براءات االختراع، البرامج الجاهزة والتؤلٌف الموسٌقً، )المنشؤة 

وٌمكن إجراء ذلك باستخدام طرٌقة . طبقا لجوهر االتفاق (وحقوق التسجٌل واألفالم 
خالل مدة االتفاق، من أمثلة ذلك حالة ما إذا كان  (القسط المتساوي )الخط المستقٌم 

. مرخصا للمنشؤة باستخدام تكنولوجٌا معٌنة خالل فترة زمنٌة معٌنة

وتعتبر عملٌة منح حقوق مقابل رسوم محددة أو ضمان غٌر قابل للرد بموجب عقد غٌر 
قابل لإللغاء تسمح للمرخص له باستغالل تلك الحقوق بحرٌة مع عدم وجود أي التزام 

ومن أمثلة ذلك اتفاق ٌعطى . بؤعمال مع  طرف مانح الترخٌص فً جوهرها عملٌة بٌع
المرخص له حق استخدام برامج كمبٌوتر جاهزة مع عدم وجود أي التزام على مانح 

ومن األمثلة األخرى الحصول على حق . الترخٌص بعد قٌامه بتسلٌم تلك البرامج
عرض أحد األفالم السٌنمائٌة بحٌث ال ٌكون لمانح الحق أٌة سٌطرة على جهة العرض 

فً مثل هذه األحوال ٌتم . وال ٌتوقع أٌة إٌرادات إضافٌة من متحصالت دار العرض
.  االعتراف باإلٌراد عند نقطة البٌع

. وفً بعض األحوال ٌتوقف استالم رسوم  أو إٌراد على حدوث حدث ما فً المستقبل
فً مثل هذه الحاالت ٌتم االعتراف باإلٌراد عندما ٌكون من المتوقع استالم تلك الرسوم  

. أو اإلٌراد والذي عادة ما ٌتوافق مع تارٌخ حدوث ذلك الحدث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


