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 هدف المعيار
 خالل الفترة المحاسبية    االقتصادية الزيادة فى المنافع     هيعرف الدخل فى إطار إعداد وعرض القوائم المالية بأن        

ها زيادة   التى ينتج عن   االلتزاماتالزيادة فى قيم األصول ، أو النقص فى          وأوالـتى تتمثل فى التدفقات الداخلة       

وتجب عبارة الدخل كل من     . حقـوق الملكـية بخـالف الـزيادة الناتجة عن مساهمات الشركاء فى الملكية               

 .اإليرادات و األرباح 

ها العادية ويشار إليه بمسميات عديدة منها       تو اإليـراد هـو الدخل الذى ينشأ فى نطاق ممارسة المنشأة ألنشط            

 شرح المعالجة   إلى ويهدف هذا المعيار     ،ت األرباح و اإلتاوات      و توزيعـا   و العوائـد  األتعـاب    و المبـيعات 

 .المحاسبية لإليراد الناتج عن أنواع محددة من المعامالت واألحداث 

 ويتحقق اإليراد عندما يكون     ،إن الموضـوع األساسى فى المحاسبة عن اإليراد هو تحديد متى يتحقق اإليراد              

ـ     مستقبلية سوف تتدفق إلى المنشأة ، و أنه يمكن قياس قيمة هذه             صاديةاقت بأن هناك منافع     ياً كاف اًهـناك توقع

 إثبات  يتم القاعدة و بالتالى      هذه  ويحدد هذا المعيار الحاالت التى تتوافق مع       ،المـنافع بطـريقة يعـتمد عليها      

 .ة كما يقدم المعيار أيضاً إرشادات عملية لكيفية تطبيق هذه القاعد،اإليراد المتعلق بها بالدفاتر 
 

 نطاق المعيار
 :يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن اإليراد الناتج عن المعامالت و األحداث التالية  -١

 بيع سلع  )أ(
 .تقديم خدمات)  ب(و

 . ألصول المنشأة مما يتولد عنها عائد أو أتاوات أو توزيعات أرباح الغيراستخدام )  ج(و
 
 بغرض إعادة   ةة بغرض البيع وكذلك السلع المشترا     لمنشأ السلع المنتجة بمعرفة ا     من كالًتتضمن السلع    -٢

ا بواسطة تاجر التجزئة أو األراضى والممتلكات األخرى المحتفظ به        ة  بـيعها ، مثل البضاعة المشترا     

 .بغرض إعادة بيعها 
 
 
 
 
 
 
 

 

١ - ١١ 
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 ،نية متفق عليها   عقد خالل فترة زم    تتمثل تأدية الخدمات فى قيام المنشأة بتنفيذ عمل متفق عليه بموجب           -٣

 .وقد يتم تأدية الخدمة خالل فترة مالية واحدة أو أكثر 

 اإلنشاءات مثل خدمات مديرى المشروعات وخدمات        بعقود وترتبط بعض عقود تأدية الخدمات مباشرة     

 و إنما يتم معالجة      ، الذى ينشأ من هذه العقود      اإليراد يتناول هذا المعيار  ال  و   . االستشاريينالمهندسين  

ـ  الخاص ) ١٨(رقم   المصرى    معيار المحاسبة  راجع( عقود اإلنشاءات    ذا اإليراد فى ضوء متطلبات    ه

 ).بعقود اإلنشاءات
 

 : اآلخرين ألصول المنشأة عن إيراد بأى من الصور التالية استخداميسفر  -٤

 . النقدية أو ما فى حكم النقدية أو المبالغ المستحقة للمنشأة استخدام مقابل –عوائد   )أ(

 و  االختراع األصول طويلة األجل الخاصة بالمنشأة مثل براءات         استخدام مقـابل    –  إتـاوات     )ب(أو

 .إلخ .. العالمات التجارية وحقوق الطبع و النشر وبرامج الحاسب اآللى 

 .رباح عن المساهمة فى منشأة أخرى توزيعات األ–توزيعات األرباح  ) ج(أو
 

 :لناتجة عما يلى هذا المعيار اإليرادات اال يتناول    -٥

  التأجيراتفاقيات)  أ  ( 

    التى يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية       االستثمارات الـناتجة عن     األربـاح توزيعـات   )  ب(و

 ). قيقةــ فى شركات شاالستثماراتبالخاص ) ١٨(رقم  المصرى راجع معيار المحاسبة(

 ).عقود التأمين) ٣٧(ر المحاسبة المصرى رقم راجع معيا ( عقود التأمين فى شركات التأمين)   ج(و

ر اراجع معي . ( المالية أو التصرف فيها    االلتزاماتالتغـير فـى القـيمة العادلـة لألصول و            )   د(و

 ).األدوات المالية اإلعتراف والقياس) ٢٦(المحاسبة المصرى رقم 

 . فى قيم األصول المتداولة األخرى التغير)  هـ(و

راجع معيار  . (إلنتاج الزراعى و إنتاج الغابات    ية و ا  شطبيعـية فـى قطعـان الما      الـزيادة ال  )   و  (و

 ).الزراعة) ٣٥(المحاسبة المصرى رقم 

 .مستخرجات المناجم الطبيعية )    ز(و
 

 تعريفات
 : قرين كل منها بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار   -٦

 للمنشأة خالل الفترة المالية و التى تنشأ من ة الداخلاالقتصاديةفع  هو إجمالى تدفق المنا:اإليراد 
ممارسة المنشأة ألنشطتها العادية و ينتج عن تلك التدفقات زيادة فى حقوق الملكية بخالف 

 .الزيادات الناتجة عن مساهمات المشاركين فى رأس المال
  كل منهمو تسوية إلتزام بين أطرافالتى يمكن بموجبها تبادل أصل أهى القيمة  : القيمة العادلة

 .لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعامالن بإرادة حرة 
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 فعالً وكذلك   استالمها التى تم    االقتصاديةيتضـمن اإليـراد قـيمة إجمـالى التدفق الداخل من المنافع              -٧

ب طرف آخر مثل ضرائب المبيعات ،       المبالغ المحصلة لحسا  تلك   و ال يعتبر إيراداً      ،المستحقة للمنشأة   

ن هذه المبالغ ال تعتبر ضمن      ات ، وضرائب القيمة المضافة حيث إ      والضـرائب على البضائع و الخدم     

 وكذلك الحال   ، ال ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية         ه التى تتدفق إلى المنشأة كما أن      االقتصاديةالمنافع  

 يتضمن المبالغ المحصلة االقتصاديةمن المنافع اخل للمنشأة  فـى عمليات الوكالة فإن إجمالى التدفق الد       

 وعلى ذلك فإن هذه المبالغ      ،لحسـاب الموكـل و الـتى ال ينتج عنها زيادة فى حقوق الملكية للمنشأة                

المحصلة بالنيابة عن الموكل ال تدرج ضمن إيراد المنشأة ، بينما يتمثل إيراد المنشأة فى قيمة العمولة                 

 .فقط 
 
 إليرادقياس ا

 .تقاس قيمة اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق للمنشأة  -٨
 
 مشترك بين المنشأة والمشترى أو      اتفاق معاملة بموجب    يةعـادة ما يتم تحديد قيمة اإليراد الناتج عن أ          -٩

حق مع األخذ    ويقاس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المست        ، االتفاقمستخدم األصل موضوع    

 .رى أو خصم كمية تسمح به المنشأة قيمة أى خصم تجااالعتبارفى 
 

 
 

فى معظم الحاالت يأخذ المقابل شكل النقدية أو ما فى حكمها ، وتكون قيمة اإليراد هى المبلغ المستلم                   -١٠

ا فى نه عندما يؤجل التدفق الداخل من النقدية أو م       ال أ  إ ،لـنقدية أو ما فى حكمها       أو المسـتحق مـن ا     

 .حكمها فإن القيمة العادلة للمقابل قد تقل عن القيمة النقدية المستلمة فعالً أو المستحقة

 أو قد تقبل من المشترى ورقة        ،  للمشترى بدون عائد   اًفعلـى سـبيل المثال ، قد تمنح المنشأة إئتمان         

 االتفاقما يتضمن   و عند  ،   قبض لعائد يقل عن معدل العائد السارى بالسوق كمقابل للبضاعة المباعة            

فـى جوهـره عملـية تمويـل فيتم تحديد القيمة العادلة للمقابل عن طريق خصم كافة المتحصالت                  

 : الطرق التالية أحدالمستقبلية محسوبة على أساس معدل العائد المستهدف الذى يحدد من خالل 

 .ئتمانى لتقييم االممنوحة من عمالء بنفس امعدل العائد السائد من نفس النوع من أداة الوفاء ال  )أ(

معـدل العـائد المستخدم لخصم القيمة اإلسمية ألداة الوفاء للوصول لسعر البيع النقدى الحالى               ) ب(      أو  

 .للسلع أو الخدمات 

٢٩"و" ٢٨" كإيرادات عن عوائد طبقاً للفقرات        للمقابل ويدرج الفرق بين القيمة العادلة و القيمة اإلسمية       

 اإلعتراف   -الخاص باألدوات المالية  ) ٢٦( لمعيار المحاسبة المصرى رقم      وطبقاًمـن هذا المعيار     " 

 .والقياس
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 على تبادلها فى تاريخ محدد ،       االتفاقعـند تبادل البضائع أو الخدمات ذات الطبيعة والقيم المتماثلة أو             -١١

ات فى عملية تبادل     وعندما يتم بيع بضائع أو تقديم خدم       ،  ينتج عنها إيراد   ال يعتبر هذا التبادل معاملة    

مقـابل بضـائع أو خدمات ذات طبيعة وقيم مختلفة ، فيعتبر التبادل فى هذه الحالة معاملة ينتج عنها                   

 تحويالت لنقدية أو    ية الخدمات المستلمة بعد أن يتم تعديلها بأ       و ويقاس بالقيمة العادلة للبضائع أ     ،إيراد  

 العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة بشكل دقيق ،         إمكانية تحديد القيمة  ما فى حكمها ، وفى حالة عدم        

تحويالت لنقدية أو ما    ية  فيقاس اإليراد بالقيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المقدمة بعد أن يتم تعديلها بأ            

 .فى حكمها 
 

 تحديد المعامالت
 وفى   ،  على حدة   إثبات المعامالت وفقاً لهذا المعيار بالنسبة لكل نوع من المعامالت          يـتم تطبيق أسس    -١٢

بعـض الحـاالت يكـون من الضرورى تطبيق أساس إثبات المعامالت على كل مفردة من مكونات                 

وعلى سبيل المثال ، إذا تضمن سعر أحد         .المعاملـة الواحدة وذلك حتى يتسنى إظهار جوهر المعاملة        

لمبلغ كإيراد و تسجيله     فإنه يجب تأجيل إدراج هذا ا       ،  كمقابل لخدمات مستقبلية   اً محدد اًالمنـتجات مبلغ  

 فإنه يجب تطبيق أساس إثبات المعامالت        ،   علـى مدار فترة تقديم الخدمات المستقبلية و على العكس         

 أكثر من المعامالت معاً إذا كانت هذه المعامالت مترابطة بالشكل الذى يجعل األثر              أو إثنتيـن علـى   

كاملة من المعامالت على سبيل المثال ،       الـتجارى لها ال يمكن   تفهمه بدون الرجوع إلى مجموعة مت            

عادة شراء هذه البضائع فى تاريخ       إل  مستقالً اتفاقاوفى نفس الوقت تعقد     قـد تقوم المنشأة ببيع بضائع       

 وفى هذه الحالة يتم دراسة و تسجيل المعاملتين          ، الحق مما يترتب عليه إلغاء األثر التفصيلى للمعاملة       

 .معاً
 

 بضائعبيع 
 : جميع الشروط التالية استيفاء باإليراد الناتج عن بيع بضائع إذا تم االعترافيتم  -١٣

 .أن تقوم المنشأة بتحويل المخاطر و العوائد األساسية لملكية السلع إلى المشترى   )أ(
أال تحـتفظ المنشـأة بحـق التدخل اإلدارى المستمر بالدرجة التى ترتبط عادة بالملكية ، أو                  ) ب(و

 .لع المباعة الرقابة الفعالة على الس

 .أن يمكن قياس قيمة اإليراد بشكل دقيق ) ج(و
 . المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة االقتصادية توقع كاف عن تدفق المنافع أن يتوافر ) د(و
ـ (و تحديد قيمة التكاليف التى تحملتها أو ستتحملها المنشأة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل            إمكانـية   ) هـ

 .دقيق
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ـ  -١٤ ب تحديد التوقيت الذى قامت فيه المنشأة بنقل المخاطر و العوائد األساسية للملكية إلى المشترى               يتطل

 ففى أغلب األحيان يتزامن نقل مخاطر وعوائد الملكية مع نقل           ،فحـص الظروف المحيطة بالمعاملة      

عمليات البيع  حق الملكية القانونى أو نقل حيازة األصل إلى المشترى ، وذلك كما هو الحال فى أغلب                 

 وفى حاالت أخرى تنتقل مخاطر وعوائد الملكية إلى المشترى فى وقت يختلف عن وقت               ،بالـتجزئة   

 .نقل حق الملكية أو نقل حيازة األصل له 
 

بيع و بالتالى ال يعترف      المنشـاة بمخاطـر أساسـية للملكية فال تعتبر المعاملة كعملية             احتفظـت إذا   -١٥

توضح األمثلة التالية   و  بأحد المخاطر األساسية للملكية بأكثر من طريقة         فقد تحتفظ المنشأة     ،باإليـراد 

 :بعض الحاالت التى قد تحتفظ فيها المنشأة بالمخاطر و العوائد األساسية للملكية 

بالمسـئولية عـن األداء غير المرضى لألصل المباع وغير المغطى            المنشـأة    عـندما تحـتفظ       )أ(

 .بمخصصات الضمانات العادية 

عينة على اإليراد الذى يحققه المشترى من بيعه        معندما يتوقف تحصيل اإليراد الخاص بعملية بيع        ) ب(   أو  

 .ةللبضائع المشترا

 بعد التركيب ، ويكون التركيب هو جزء أساسى من          استالمعـندما يتم شحن البضائع على أساس        )  ج(  أو    

 . بمعرفة المنشأة بعد استكمالهالعقد لم يتم 

 إلغاء عملية الشراء لسبب محدد فى عقد البيع و ال تكون المنشأة          ى  عـندما يكون للمشترى الحق ف       ) د(  أو    

 . رد البضائع إليهااحتماالتمتأكدة من 
 

  تعتبر المعاملة كعملية بيع تامة     المنشأة بأحد المخاطر غير األساسية للملكية ففى هذه الحالة         احتفظتإذا   -١٦

 .بالتالى يعترف باإليراد الخاص بها  و

ونى  للبضائع وذلك فقط بغرض ضمان تحصيل        نفعلـى سبيل المثال قد يحتفظ البائع بحق الملكية القا          

ذا كانت المنشأة قد نقلت إلى المشترى المخاطر و العوائد األساسية           إالقيمة المستحقة ، وفى هذه الحالة       

 آخر   وتعتبر مبيعات التجزئة مثاالً    ،يعترف باإليراد الخاص بها     للملكـية فتكون المعاملة عملية بيع و      

 المنشأة بأحد المخاطر غير األساسية  للملكية وذلك عندما يقوم البائع برد قيمة البضائع إذا لم                 الحتفاظ

 باإليراد فى تاريخ البيع بشرط أن يتوفر لدى         االعترافتلـق قبوالً من المستهلك ، وفى هذه الحالة يتم           

 و ذلك فى ضوء الخبرة   كالتزامائع إمكانـية تقدير قيمة المردودات المستقبلية بدقة و إدراج قيمتها            الـب 

 .السابقة و العوامل المعنية األخرى
 

 المرتبطة  االقتصاديةن المنافع   ما تتوفر درجة كافية من التأكد بأ       باإليـراد فقـط عند     االعـتراف يـتم    -١٧

 حتى يتم   التأكدبعض الحاالت ال تتوفر الدرجة الكافية من         وفى   ،بالمعاملـة سوف تتدفق إلى المنشأة       

 المقـابل أو تـزول درجـة عدم التأكد فعلى سبيل المثال ، قد يكون من غير المؤكد أن هيئة           اسـتالم 

حكومـية أجنبية سوف تصرح بتحويل المقابل من عملية بيع فى دولة أجنبية فعندما يتم الحصول على                 

 . باإليراد االعترافعدم التأكد وبالتالى يتم التصريح المطلوب تزول درجة 
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ن القيمة التى لن    إإذا توافـرت درجة من عدم التأكد من إمكانية تحصيل مبلغ مدرج فعالً باإليراد ف              و

يـتم تحصـيلها أو التى أصبح تحصيلها محل شك كبير يجب إدراجها ضمن المصروفات و ال يتم                  

 . به عترافاال قيمتها من اإليراد السابق استبعاد
 

 باإليرادات والمصروفات المتعلقة بذات المعاملة فى نفس الوقت وعادة ما يطلق على     االعترافيجـب    -١٨

و يمكن قياس قيمة المصروفات بدقة بما تتضمنه من         " مقابلة اإليرادات بالمصروفات    " هـذا اإلجراء    

وذلك إذا ما توافرت    ئع  تكلفـة فـترة الضـمان و التكالـيف األخرى التى يتم تكبدها بعد شحن البضا               

 باإليراد إذا لم    االعتراف ومن جهة أخرى فإنه ال يمكن        ، باإليراد   لالعترافالشروط األخرى الالزمة    

 استالمهس المصروفات المتعلقة به بشكل دقيق ، وفى هذه الحاالت يتم إدراج قيمة أى مقابل تم                 ايتم قي 

 .  كالتزامعن بيع البضائع 
 
  خدماتتقديم
 خدمة عندما يمكن تقدير نتائجها بدقة كافية وذلك         تقديمإليراد الخاص بتنفيذ عملية تتضمن      يعترف با  -١٩

 و يمكن تقدير نتائج تنفيذ عملية معينة        ،إلى المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة حتى تاريخ الميزانية           
 :بدقة إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة 

 .يمكن قياس قيمة اإليراد بدقة  )أ(
 . المتعلقة بالمعاملة للمنشأة االقتصاديةنه من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع أ)  ب(و

 .أنه يمكن القياس الدقيق لدرجة إتمام العملية فى تاريخ الميزانية)  ج(و
 .أنه يمكن القياس الدقيق للتكاليف التى تم تكبدها فى العملية وكذلك التكاليف الالزمة إلتمامها )  د(و
  

 

طريقة نسبة   "اسم باإليراد إلى المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة          االعتراف يطلق على طريقة     غالباً ما  -٢٠

 باإليراد خالل الفترات المحاسبية التى يتم تأدية الخدمة         االعترافوبموجب هذه الطريقة يتم     " اإلتمـام 

لخدمة ومستوى األداء    باإليراد بهذه الطريقة معلومات مفيدة عن مدى تقديم ا         االعتراف ويوفر   ،خاللها  

 باإليراد  االعتراف   ويتطلـب المعيار المحاسبى المصرى الخاص بعقود اإلنشاءات        ،خـالل الفـترة     

 باإليراد  االعترافعامة يتم تطبيق متطلبات هذا المعيار على        بصـفة    و  ،  هـذه الطـريقة    باسـتخدام 

 .توالمصروفات المتعلقة به و الخاصة بالمعامالت التى تتضمن تأدية خدما
 

 المتعلقة بالمعاملة   االقتصاديةال يعـترف باإليـراد إال إذا كـان من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع                 -٢١

  ،  فإذا بدت درجة من عدم التأكد عن مدى إمكانية تحصيل مبلغ تم إدراجه فعالً ضمن اإليراد                ،للمنشأة

حصيلها محل شك كبير يجب     القيمة التى أصبح ت   ى يكون من المتوقع عدم تحصيلها أو        فـإن القيمة الت   

 . من قيمة اإليراد المعترف به فعالً و إنما يجب إدراجها ضمن المصروفاتاستبعادهاعدم 
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 مع األطراف   باالتفاقتكـون المنشـأة قادرة بصفة عامة على عمل تقديرات يعتمد عليها إذا ما قامت                 -٢٢

 :األخرى فى المعاملة على األمور التالية 

 .لق بالخدمات التى يجب تأديتها وتلقيها بمعرفة األطراف المعنيةحقوق كل طرف فيما يتع  )أ(

 .المقابل الذى سيتم تبادله)  ب(    و 

 طريقة وشروط السداد )  ج(    و 

 ، للموازنات المالية و التقارير     فعاالً اً داخلياً وعادة ما يكون من الضرورى أيضاً للمنشأة أن تمتلك نظام         

، ك فى ضوء ما تم تنفيذه من الخدمة       ل اإليراد المقدر كلما تطلب األمر ذل      وتقوم المنشأة بمراجعة وتعدي   

وال تعـنى الحاجة إلى إجراء التعديل المذكور أن تعتبر المنشأة بالضرورة غير قادرة على تقدير نتائج          

 .المعاملة بقيم يعتمد عليها 
 

الطريقة التى تحدد بدرجة    يمكـن تحديـد مستوى إتمام المعامالت بأكثر من طريقة و تستخدم المنشأة               -٢٣

 قد استخدامها فإن الطرق التى يمكن ة وفى ضوء طبيعة الخدمة المؤدا     ،مقـبولة الخدمة التى تم تأديتها       

 : يلى  تتضمن ما

 .حصر األعمال المنفذة  )أ(

 .هاه إلى إجمالى الخدمات الواجب أداؤها حتى تاريخحساب نسبة الخدمات التى تم أداؤ) ب(أو

و تتضمن التكاليف   لتكاليف المتكبدة حتى تاريخه إلى التكاليف الكلية المقدرة للمعاملة          حساب نسبة ا  ) ج(أو

 اما إجمالى ، حتى تاريخه فقط ة التكاليف التى تعكس الخدمات المؤدا     تلك المتكـبدة حـتى تاريخه    

 ،ا   سيتم تأديته  ى أو الت  ةالتكالـيف المقدرة للمعاملة فتتضمن التكاليف التى تعكس الخدمات المؤدا         

  .ةوغالباً فإن الدفعات الدورية والدفعة المقدمة المستلمة ال تعكس قيمة الخدمات المؤدا
 

ألغـراض التطبيق العملى ، عندما يتطلب تأدية الخدمة تنفيذ عدد غير محدد من األعمال خالل فترة                  -٢٤

ت خالل الفترة    باإليراد بطريقة القسط الثاب    االعترافمحـددة من الوقت فألغراض التطبيق العملى يتم         

 الطرق األخرى تعبر بصورة أفضل عن مستوى اإلتمام و إذا           ىحد بأن إ  المعنية ، إال إذا توافر الدليل     

 باإليراد إلى أن يتم     االعتراف هو أهم األعمال الواجب تنفيذها فإنه يجب تأجيل          اً معيـن  كـان عمـالً   

 . هذا العمل الهام استكمال
 

 باإليراد  االعترافنه ال يجب    إ ف  ، ال يمكن تقدير نتائج تنفيذها    وة  إذا كانـت المعاملة تشكل تأدية خدم       -٢٥
 .استردادهاالخاص بها إال إلى المدى الذى يقابل ذلك الجزء من التكاليف المتكبدة و المتوقع 

 
 ،خالل المراحل األولى للمعاملة ال يمكن فى معظم األحوال تقدير نتائج تنفيذ المعاملة بشكل يعتمد عليه                -٢٦

ذى يغطى تكاليف التنفيذ    يكـون مـن المتوقع بشكل كبير حصول المنشأة على اإليراد ال           ومـع ذلـك     

 .المتكبدة

 و المتوقع تغطيتها فقط ، و        باإليراد بقدر التكاليف المتكبدة    االعترافولهـذا فإنـه فى هذه الحالة يتم          

دراج أرباح عن هذه     للمعاملة ال يمكن توقعها بشكل يعتمد عليه فال يتم إ          النهائـية ن النـتائج    حيـث إ  

 .المرحلة 
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 يعتمد عليه و يكون من غير المحتمل تغطية تكاليف          مكـن تقدير نتائج تنفيذ العملية بشكل      عـندما ال ي    -٢٧

 ،  باإليراد الخاص بها وتدرج تكاليف التنفيذ المتكبدة ضمن المصروفات           االعتراف فال يتم     ، التنفـيذ 

 باإليراد فى ضوء ما     االعترافر نتائج العملية فيتم     وحيـنما تـزول ظروف عدم التأكد التى تمنع تقدي         

 .من هذا المعيار" ٢٥"و ليس ما جاء بالفقرة " ١٩"جاء بالفقرة 
 

 
  و توزيعات األرباحاإلتاواتوائد و عال

وائد و إتاوات و توزيعات     ع ينتج عنها    ى لموارد المنشأة و الت    الغير استخدام اإليـراد الـناتج مـن        -٢٨
 :ن ان التالياإذا توافر الشرط"  ٢٩"ضوء ما جاء بالفقرة  فى ا بهيعترفأرباح 

 . المنشأةإلى المصاحبة للمعاملة االقتصاديةيكون من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع   )أ(
 .كن قياس اإليراد بشكل يعتمد عليهيم)  ب(و
 

 : باإليراد وفقاً  لألسس التالية يعترف -٢٩
 كما   معدل العائد المستهدف على األصل     عتباراالخذاً فى   أ على أساس نسبة زمنية      –ائد  العو  )أ(

 ."٨د ت "، " ٥د ت "و" ٩"فقرة ) ٢٦(هو موضح بمعيار المحاسبة المصرى رقم 
  .االتفاق و طبقاً لشروط االستحقاق على أساس مبدأ -اإلتاوات  ) ب(و

 بها حينما يصدر الحق لحاملى األسهم فى تحصيل         االعتراف يتم   –توزيعـات األربـاح     ) ج(و
 . بالغ هذه التوزيعات م

 
 ملغاة -٣٠

 
 قبل تاريخ   االستثمار وتكون هناك عوائد مستحقة لم تحصل عن هذا          اً يدر عائد  استثمار اقتناءعـند    -٣١

 على الفترات المستحقة عنها قبل وبعد تاريخ        االقتناءنه يتم توزيع العوائد المستلمة بعد       فإ . االقتـناء 

  ، فقط االقتناء العائد الخاص بالفترة التالية لتاريخ       ، ويـدرج ضمن اإليراد ذلك الجزء من       االقتـناء 

 التى يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية وذلك         االستثماراتوحيـنما يتقرر توزيع أرباح على       

،  االستثمارات اقتناء فإنه يتم خصم هذه التوزيعات من تكلفة      ،اقتنائهامن األرباح المحققة قبل تاريخ      

 األساس استخدام فيما عدا    –وبة فى تحديد نصيب الفترات المعنية بالتوزيعات        و إذا كانت هناك صع    

 اًاسترداد تمثل بوضوح كإيراد إال إذا كانت التوزيعات      بالتوزيعات   االعتراف فإنه يتم    –العشـوائى   

 . فى حقوق الملكية االستثمارات اقتناءلجزء من تكلفة 
 

 بها عادة طبقاً لهذا األساس إال إذا        االعترافبها ويتم    الخاص   االتفاقلشروط  طبقاً   اإلتاواتتستحق   -٣٢

 . طبقاً ألسس أخرى مناسبة ومنطقيةاالعترافتبين تبعاً لطبيعة المعاملة أنه من المناسب 
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 المصاحبة االقتصادية باإليـراد إال إذا كـان من المتوقع بشكل كبير تدفق المنافع        االعـتراف ال يـتم     -٣٣

ولد شك عن مدى إمكانية تحصيل مبلغ أدرج فعالً باإليراد  فيجب إدراج ذلك   فإذا ت  ،للمعاملـة للمنشأة    

 استبعادهالمبلغ غير القابل للتحصيل أو الذى أصبح تحصيله محل شك كبير ضمن المصروفات و عدم                

 .من قيمة اإليرادات 
 

 اإلفصاح
 :يجب أن تفصح المنشأة عن اآلتى  -٣٤

يراد بما يتضمن الطريقة المستخدمة لتحديد مستوى        باإل لالعترافالسياسات المحاسبية المتبعة      )أ(
 .اإلتمام للعمليات التى تشمل تأدية خدمات 

 توزيـع اإليراد المعترف به خالل الفترة على العناصر األساسية المكونة له بما يتضمن اإليراد   ) ب(و
  : يلى عماالناتج 

 بيع سلع -
 تأدية خدمات -

 العوائد -

 اإلتاوات -

 توزيع األرباح  -

ـ ) ج(و مجموعة من مجموعات   يمة اإليرادات الناتجة عن تبادل السلع والخدمات والمدرجة ضمن كل           ق
 .اإليراد الهامة

 

 المحتملة وذلك فى ضوء معيار المحاسبة     يجـب علـى المنشـأة اإلفصاح عن األرباح و الخسائر             -٣٥

  وقد تنشأ األرباح   ،بالمخصصات واألصول واإللتزامات المحتملة   الخـاص   ) ٢٨(رقـم   المصـرى   

 من بعض البنود مثل تكاليف فترة الضمان أو المطالبات أو الغرامات أو الخسائر              المحتملةالخسائر  و

 .المحتملة 
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 ملحق
 

ويهدف الملحق إلى توضيح كيفية تطبيق      .  جزءاً من المعايير     يمثل الملحـق مجرد توضيح فقط و ال         يمـثل 

 .المعايير للمساعدة فى توضيح معانيها 

تركـز األمـثلة التالـية على أوجه معينة للمعامالت و بالتالى فهى ال تتناول كافة العوامل التى قد تؤثر على                     

 .ادق اإلير بتحقاالعتراف

د عليه ، و أنه من المتوقع بدرجة        مفترض هذه األمثلة أنه يمكن قياس قيمة اإليراد بشكل يعت         و بوجـه عـام ت     

كبـيرة تدفـق المـنافع االقتصادية إلى المنشأة ، وكذلك أنه يمكن قياس التكاليف التى تم تكبدها أو التى سيتم                     

 .غير فيما جاء فى المعايير و األمثلة التالية ال تعدل أو ت. تكبدها بشكل يعتمد عليه
 
 ي المباعة للمشتر  السلع فى هذه الحالة يتم تأجيل تسليم        : البيع بإصدار فواتير دون تسليم السلع للعميل       -١

يتم .  على ما جاء بالفواتير المصدرةبـناء علـى طلـبه ، ولكـن تنـتقل ملكيتها إليه ويقوم بالموافقة           

  :ي ، مع مراعاة اآلتيشتر باإليراد حينما تنتقل الملكية للماالعتراف

 .أن التسليم متوقع حدوثه بشكل كبير  )أ(

 .بالبيع وقت االعتراف يأن السلعة متاحة لدى البائع و أنها محددة و جاهزة لتسليمها للمشتر) ب(و

 . بتأجيل التسليمالمشتريوجود تعليمات محددة من ) ج(و

 . مطبقةالعاديةأن شروط الدفع ) د(و

 .التسليما كان هناك مجرد نية لشراء أو تصنيع السلع عند حلول تاريخ و ال يتحقق اإليراد إذ
 

  :شحن السلع مع خضوعها لشروط -٢

 التركيب والفحص  )أ(
.  التسليم ويتم االنتهاء من التركيب والفحص        المشترييـتم االعتراف باإليراد عادة عندما يقبل        

 : م إذا توافرت الشروط التالية على التسليالمشتريإال أنه يتم االعتراف باإليراد فور موافقة 

فعلى سبيل المثال تركيب جهاز تليفزيون تم       . أن تكون عملية التركيب بسيطة بطبيعتها         )١(  

فحصـه بالمصـنع و ال يحـتاج األمـر إال إلـى إخراجه من العبوة وتوصيله بالطاقة             

 .الكهربائية و اإليريال

ى لألسعار التعاقدية مثل توريد الحديد الخام       أن الفحـص ال يتم إال بغرض التحديد النهائ          )٢(أو

 .أو السكر أو فول الصويا

 . بحقوق لرد السلعياالعتماد ، حينما يتمتع المشتر  )ب(
 رسمياً  المشتريإذا كـان هناك احتماالت رد البضائع فإنه ال يتم االعتراف باإليراد حتى يقبل               

 .الشحنة أو بعد انتهاء فترة حق الرفض
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 ).البائع( ببيع السلع لحساب المرسل ) المشتري(  حيث يتعهد المستلم :مبيعات األمانة   )ج(

ال يقـوم المرسل فى هذه الحالة باالعتراف باإليراد حتى يتم بيع البضائع بواسطة المستلم إلى                 

 .طرف ثالث

 مبيعات الدفع عند التسليم  )د(
 أو وكيله لقيمة البضائع عيتم االعتراف باإليراد عند إتمام تسليم البضائع للمشترى و استالم البائ

 .نقداً
 

 إال عند قيامه    المشتري والتى بموجبها ال يتم تسليم السلعة المباعة إلى          : مبـيعات التقسـيط المسـبق      -٣

 .بسداد آخر قسط من قيمتها

بينما إذا كانت الخبرة    . ويتم االعتراف باإليراد الناتج عن مثل هذه المبيعات عند تسليم السلع للمشترى             

تشـير إلى أن معظم هذه المبيعات تتم بصورة دائمة و مستمرة فإنه يمكن االعتراف باإليراد                السـابقة   

عـندما يـتم اسـتالم الدفعة األساسية تحت حساب البيع بشرط أن تكون البضاعة متاحة لدى البائع و                  

 .للمشترىمحددة وجاهزة لتسليمها 
 

 بالمخازن لكونها   فعالًتكون السلع غير موجودة     الطلبات التى يتم مقدماً سداد ثمنها كلياً أو جزئياً و            -٤
 : من طرف ثالثالمشتريلم تصنع بعد أو ألنها سوف ترسل مباشرة إلى 

 .ييتم االعتراف باإليراد عندما يتم تسليم السلع للمشتر
 

حيث يتفق البائع على إعادة شراء نفس       ) بخالف معامالت المبادلة  ( اتفاقيات البيع أو إعادة الشراء       -٥
ع فـى تـاريخ الحق ، أو يكون للبائع الحق فى طلب إعادة شراء السلع ، أو يكون للمشترى                    السـل 

 :االختيار فى طلب إعادة شراء السلع بواسطة بائعها
يجـب تحليل ودراسة بنود االتفاقية فإذا تم التأكد من أن البائع قد قام بنقل مخاطر و عوائد الملكية إلى                     

  . باإليرادف يتم االعترايالمشتر

 ي إلى المشتر  يأمـا إذا وجد أن البائع يحتفظ بمخاطر و عوائد الملكية رغم انتقال حق الملكية القانون                

 .فإن المعاملة تعد بمثابة اتفاقية تمويل ال ينتج عنها إيراد 
 
 يتم بصفة عامة     :المبـيعات ألطـراف وسـيطة مـثل الموزعين أو الوكالء أو آخرين إلعادة البيع               -٦

ـ    أما إذا كان   . راد الناتج عن هذه المبيعات عندما يتم انتقال مخاطر و عوائد الملكية             االعـتراف باإلي

 . يعمل كوكيل للبائع عندئذ يتم معالجة المعاملة كبضاعة أمانة المشتري
 
 إذا تساوت قيمة المواد المراد االشتراك فيها فى كل فترة فيتم االعتراف              :وما شابه  اشتراكات النشر  -٧

أما إذا اختلفت قيمة المواد من      . ة القسط الثابت على مدار الفترة التى يغطيها االشتراك          باإليراد بطريق 

فـترة ألخـرى فإنه يتم االعتراف باإليراد طبقاً للقيمة البيعية للمواد المرسلة بالنسبة إلى إجمالى قيمة                 

 .  المبيعات المقدرة لكل المواد التى يغطيها االشتراك
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 يتم االعتراف بسعر البيع بدون الفوائد        :تم بموجبها سداد المقابل على أقساط     مبيعات التقسيط حيث ي    -٨

ويكون سعر البيع هو القيمة الحالية للمقابل و يتم تحديدها بخصم قيمة األقساط             . كإيراد فى تاريخ البيع     

 و يتم االعتراف كإيراد عندما تستحق و على أساس        . المسـتحقة باسـتخدام سـعر الفائدة المستهدف         

 .التناسب الزمنى آخذاً فى االعتبار سعر الفائدة المستهدف 
 
 إذا كانت هناك    المشتري يعترف عادة باإليراد عند انتقال حق الملكية القانونى إلى            :مبيعات العقارات  -٩

و حق الملكية القانونى فإنه ال يتم       / أعمـال أساسـية يجب أن يقوم بها البائع بعد انتقال المصلحة أو              

مثال ذلك مبنى أو منشأة أخرى لم يتم        . باإليـراد حتى يتم استكمال ذلك العمل األساسي         االعـتراف   

 .استكمال األعمال اإلنشائية بها 

فى بعض الحاالت قد يتم بيع عقار ويظل للبائع درجة من التدخل المستمر بعد البيع و فى هذه الحالة                   

أمثلة ذلك اتفاقيات البيع و إعادة الشراء        . ال يعتـبر أنه تم إنتقال مخاطر و عوائد الملكية للمشترى          

الـتى تتضـمن الحق فى طلب البيع أو الشراء بمعرفة األطراف ، كذلك االتفاقيات التى يضمن فيها    

فى مثل هذه   .  لفترة محددة  المشتريالـبائع شغل العقار لفترة معينة ، أو يضمن العائد على استثمار             

ل البائع يحدد كيفية المعالجة المحاسبية للمعامالت ، حيث         الحـاالت فإن طبيعة و مدى استمرار تدخ       

المشاركة فى األرباح و إذا تم      قـد يـتم إثباتها كمبيعات أو عملية تمويل أو تأجير أو كأحد اتفاقيات               

 .إثبات المعاملة كمبيعات فإن استمرارية تدخل البائع بعد البيع قد تؤجل االعتراف باإليراد 

 فى  المشتري االعتبار أيضاً طريقة السداد و األدلة التى تظهر التزام و رغبة             يجب أن يأخذ البائع فى    

فعلى سبيل المثال إذا كان إجمالي المبالغ المستلمة متضمنة الدفعة المقدمة ، أو             . اسـتكمال السـداد   

 باستكمال السداد فإنه يجب     المشتري ال تمـثل الدليل الكافى على التزام         المشـتري انـتظام سـداد     

 .راف باإليراد فقط بقدر النقدية المستلمة منه االعت
 

 تقديم خدمات
ستوى إتمام التركيب إال إذا كان      يتم االعتراف بأتعاب التركيب كإيراد بقدر م      :  أتعـاب التركيـب    -١٠

غير بسيط غير مؤثر ضمن عملية بيع فعندئذ يتم االعتراف بأتعاب التركيب   تركيـب يمثل جزء     ال

 .كإيراد عند بيع السلع
 

ـ  -١١  حينما يتضمن سعر بيع منتج قيمة محددة كمقابل          :تتضـمنها أسـعار منتجات     اب خدمـات  أتع

فإنه يتم ترحيل هذه    ) خدمة ما بعد البيع ، تحسين برامج الحاسب اآللى           : مثل( لخدمـات الحقة    

ويكون المبلغ المرحل   . القيمة ويعترف بها كإيراد على مدار الفترة التى سيتم تنفيذ الخدمة خاللها             

ـ  و ذلك المبلغ الذى يقابل التكاليف المتوقعة لتأدية الخدمات موضوع االتفاق باإلضافة إلى ربح              ه

 .مناسب عن هذه الخدمات 
 

أما عمولة  . يتم االعتراف باإليراد عند ظهور اإلعالنات المطلوبة للجمهور         :  عمـوالت اإلعالن   -١٢

 .جية المطلوبة اإلنتاج فيتم االعتراف بها بقدر مستوى إتمام العملية اإلنتا
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 عموالت وكاالت التأمين المستلمة أو المستحقة و التى ال تتطلب تأدية             :عموالت وكاالت التأمين   -١٣

.  تجديدها كإيراد عند تاريخ البداية الفعلية للبوليصة أو فى تاريخ        خدمات الحقة يعترف بها الوكيل      

ل فترة سريان الوثيقة فيتم ترحيل       إذا كان من المتوقع أن يقوم الوكيل بتأدية خدمات الحقة خال           اأم

 .قيمة العمولة أو جزء منها و االعتراف به كإيراد على مدار فترة البوليصة 
 

يتوقف االعتراف بإيراد أتعاب الخدمات المالية على الغرض الذى يتم          :  أتعـاب الخدمـات المالية     -١٤

ت األدوات المالية المتعلقة    تقديـر األتعاب من أجله ، وكذلك على األساس المحاسبى المستخدم إلثبا           

 قد ال يشير مسمى أتعاب الخدمات المالية إلى طبيعة و جوهر الخدمة المؤداه ، ولهذا               . بهذه األتعاب   

فإنـه مـن الضرورى الفصل بين األتعاب التى تمثل الجزء الرئيسى من العائد الفعلى لألداة المالية                          

 .األتعاب التى تستحق عند استكمال جزء رئيسى من العمل و األتعاب التى تستحق بأداء الخدمة و 

 يتم معالجة تلك األتعاب     األتعـاب التى تمثل جزءاً مكمالً للعائد الفعلى لألداة المالية بصفة عامة             )أ(

إال أنه إذا كانت األداة المالية يجب قياسها بقيمتها العادلة فى تاريخ            . لـتعديل قيمة العائد الفعلى      

مبدئى ـلمبدئى لها ، فإنه يتم االعتراف باألتعاب كإيراد عند األعتراف ال          الحـق لالعـتراف ا    

 .باألداة 

أتعـاب اإلصـدار الـتى تحصلها المِنشأة عند إصدار أو اقتناء أداة مالية تحتفظ بها                 )١(

 .المنشأة كاستثمار 

قـد تتضـمن هـذه األتعـاب تعويض عن بعض األنشطة مثل تقييم الشروط المالية                

للمقـترض ، تقييم و تسجيل الضمانات ، االتفاق على الكفاالت و السندات األخرى ،               

. الـتفاوض علـى شروط األداة المالية ، إعداد وتشغيل المستندات و إنهاء المعاملة               

ر فى األداة المالية المزمع إصدارها ،       تمـثل هذه األتعاب جزء مكمل من تدخل مستم        

ويتم ترحيل هذه األتعاب و كذلك التكاليف المتعلقة بها و االعتراف بها كتعديل للعائد              

 .الفعلى لألداة المالية 

 أتعاب االرتباط التى تحصل عليها المنشأة إلصدار قرض أو شراؤه) ٢(

إقراض معينة ، فإن أتعاب     إذا كـان هـناك إحتمال بأن المنشأة سوف ترتبط بإتفاقية            

االرتـباط التى تحصل عليها المنشأة تعتبر كتعويض عن التدخل المستمر القتناء أداة             

 . بهاو يـتم ترحيل هذه األتعاب و كذلك التكاليف المتعلقة بها و االعتراف              . مالـية 

و إذا انتهت فترة االرتباط بدون إصدار المنشأة        . كـتعديل للعـائد الفعلـى للقرض        

 . فترة االرتباط م االعتراف بالعمولة كإيراد عند إنتهاءض فإنه يتللقر
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 .ماتدتأدية الخباألتعاب المستحقة   )ب(

 قرض األتعاب المستخدمة عن خدمة )١(

و إذا  .  يتم االعتراف باألتعاب المستحقة عن خدمة قرض كإيراد عند تأدية الخدمة             

 مقابل أتعاب تقل عن قيمة      قامت منشأة ببيع قرض و احتفظت بخدمة هذا القرض فى         

األتعـاب المعـتادة لهـذا الـنوع من الخدمة فإنه يتم ترحيل جزء من قيمة سعر بيع          

 .القرض و يعترف بها كإيراد عندما يتم تأدية الخدمة

 .أتعاب االرتباط إلصدار أو شراء قرض) ٢(

 نف ترتبط باتفاقية اقتراض معينة فإ     إذا كـان مـن غير المتوقع أن المنشأة سو          

على أساس التناسب الزمنى خالل الفترة      أتعـاب االرتـباط يتم االعتراف بها كإيراد           

 .التى يكون فيها االرتباط سارياً 

  األتعاب التى تستحق بتنفيذ عمل رئيسى يعتبر أكثر األعمال المطلوبة أهمية) ج(

ما هو الحال فى األمثلة يـتم االعتراف باألتعاب كإيراد عند استكمال تنفيذ ذلك العمل الهام ، وذلك ك     

 :التالية 

  عمولة شراء أسهم لعميل)١(

 .تم االعتراف بالعمولة كإيراد عند إتمام تخصيص األسهم للعميلي

  أتعاب الوساطة فى عقد قرض بين مقترض و مستثمر) ٢(

 .يتم االعتراف باألتعاب كإيراد عندما يتم االنتهاء من عقد القرض

  أتعاب ترويج قرض) ٣(

لـتفرقة بين األتعاب التى تستحق باستكمال تنفيذ عمل رئيسى و بين األتعاب             يجـب ا  

وتعتبر أتعاب  . المـتعلقة بتأدية أعمال فى المستقبل أو مقابل االحتفاظ بأحد المخاطر            

الـترويج التى تحصل عليها المنشأة التى تنسق قرض و التى ال تحتفظ لنفسها بجزء               

 عليه الممارسين اآلخرين من العائد      ليحصأو تحـتفظ بجزء يتساوى مع ما        ( مـنه   

ويعترف بهذه  . ، تعويضاً عن خدمة ترويج القرض       ) الفعلـى لألخطـار المشـابهة     

 .األتعاب كإيراد عند استكمال ترويج القرض
 

يتم االعتراف باإليراد الناتج عن األداء الفنى و الحفالت و األحداث الخاصة األخرى عند                 :رسوم الدخول  -١٥

ـ . حدوثهـا    إذا تم بيع اشتراكات لعدد من األحداث فإنه يتم توزيع الرسوم على كل حدث بالطريقة التى                ف

 .تعكس مدى تأدية الخدمات فى كل حدث 
 

 .يجب االعتراف باإليراد الخاص برسوم التعليم على مدار فترة الدراسة التى تغطيها الرسوم :رسوم التعليم -١٦
 
 
 
 

فإذا كانت الرسوم  . اف باإليراد على طبيعة الخدمات المؤداة       يعتمد االعتر :رسـوم الدخـول و العضـوية         -١٧

تسـمح بالعضـوية فقـط  و يتم سداد قيمة باقى الخدمات و المنتجات على حدة ، أو أذا كان هناك رسوم                       
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اشـتراك سـنوية مسـتقلة فإنه يتم االعتراف باإليراد الناتج عن هذه الرسوم عندما ال يكون هناك شك فى                  

 .ه الرسوم إمكانية تحصيل هذ

أمـا إذا كانت الرسوم تعطى الحق للمشترك فى الحصول على خدمات أو نشرات خالل فترة االشتراك أو                   

 المستخدمة لغير المشتركين فإنه يتم االعتراف        األسعار شـراء بضـائع أو خدمـات بأسعار تقل عن تلك          

 .باإليراد فى ضوء توقيت و طبيعة و قيمة المنافع المقدمة 
 

قـد تتضـمن رسـوم االمتياز توريد خدمات و معدات حالية و مستقبلية و كذلك األصول                   :يازرسوم االمت -١٨

و بالتالى فإنه يتم االعتراف برسوم االمتياز  كإيراد بالطريقة التى           . الملموسـة األخرى و حقوق المعرفة       

 .تعكس الغرض الذى تم فرض هذه الرسوم من أجله 

 :ل عام لالعتراف بهذه الرسوم وقد تكون الطرق التالية مناسبة بشك 

  األخرىتوريد المعدات و األصول الملموسة  )أ(
يعـترف بالمبلغ الذى يمثل القيمة العادلة لألصول المباعة كإيراد عندما يتم تسليم األصول              

 .أو انتقال حق الملكية

  و المستقبليةالحاليةتوريد الخدمات   )ب(
ن الرسوم   سواء كانت جزء م    يم خدمات مستمرة  يـتم االعـتراف بالرسـوم الخاصة بتقد       

و إذا كانت   . المبدئـية أو كانت رسوم مستقلة كإيراد عندما يتم تأدية الخدمات المتعلقة بها              

الرسـوم المسـتقلة ال تغطى تكلفة الخدمات المستمرة مع تحقيق ربح معقول فإن جزء من                

 عن هذه   الرسـوم المبدئـية يكفـى لتغطية تكلفة الخدمات المستمرة و تحقيق ربح معقول             

 . يجب تأجيله و االعتراف به كإيراد عندما يتم تأدية تلك الخدمات –الخدمات 

قـد يلـتزم مـانح االمتياز بموجب اتفاقيات االمتياز بتوريد معدات أو مخزون أو أصول                

ملموسـة أخـرى بأسـعار تقل عن األسعار التى تحمل على اآلخرين أو بأسعار ال تكفى                 

 –فى هذه الحاالت فإن الجزء من الرسوم المبدئية         . لمبيعات  لتحقيق ربح معقول عن تلك ا     

ا السعر وكذلك لتحقيق ربح معقول عن هذه        ذيكفـى لتغطية التكاليف المقدرة التى تجاوز ه       

 به كإيراد على مدار الفترة التى غالباً ما تباع خاللها      فالمبـيعات يجـب تأجيله و االعترا      

 .السلع إلى الحاصل على االمتياز

االعتراف برصيد الرسوم المبدئية كإيراد عندما يتم تأدية كل الخدمات المبدئية وكذلك            ويتم  

 .االمتيازات األخرى المطلوبة من مانح االمتياز بشكل جوهرى 

 )المساعدة فى اختيار المواقع وتدريب العاملين و التمويل و اإلعالن: مثل (

 اتفاقيات االمتياز لمنطقة جغرافية على      قد تعتمد الخدمات المبدئية و االلتزامات األخرى فى       

و فى هذه الحالة فإن الرسوم المتعلقة       . لمنشـأة فى هذه المنطقة      اعـدد المـنافذ البيعـية       

بنسبة عدد المنافذ البيعية التى تكون الخدمات       كإيراد  بالخدمـات المبدئية يتم االعتراف بها       

 .المبدئية المتعلقة بها شبه مستكملة 

ـ      وم المبدئـية تستحق السداد خالل فترة طويلة و هناك كبير فى إمكانية             و إذا كانـت الرس

يتم تحصيل األقساط   تحصيل كامل قيمة هذه الرسوم فإنه يتم االعتراف بهذه الرسوم عندما            

 .النقدية منها 
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 رسوم االمتياز المستمرة   )ج(

خدمات حقوق مستمرة ممنوحة بموجب اتفاقية أو مقابل        الرسوم المفروضة مقابل استخدام     

أخـرى مقدمة خالل فترة االتفاقية ، يتم االعتراف بها كإيراد عندما يتم تأدية الخدمات أو                

 .استخدام الحقوق

 عمليات الوكالة   )د(
قـد تتم عمليات بين مانح االمتياز و الحاصل عليه و تتضمن فى جوهرها أن يعمل مانح                  

قوم مانح االمتياز بطلب    على سبيل المثال قد ي    . االمتـياز كوكـيل للحاصل على االمتياز        

ن مثل  ، فإ الـتوريدات و التنسيق لتسليمها على الحاصل على االمتياز بدون تحقيق أرباح             

 .هذه المعامالت ال ينشأ عنها إيراد
 

يتم االعتراف باإليراد الناتج عن الرسوم المتعلقة    :الرسوم الخاصة بتطوير برامج الحاسب اآللى المستخدمة       -١٩

الخدمات اآللى المستخدمة فى ضوء مستوى إتمام عملية التطوير بما يتضمن إتمام            بتطوير برامج الحاسب    

 .المقدمة بنظام خدمة ما بعد التسليم
 

مقابل استخدام أصول يتم االعتراف عادة بالرسوم و اإلتاوات المدفوعة  :رسـوم التراخـيص و اإلتـاوات       -٢٠

امج الحاسب اآللى ، حقوق طبع  الموسيقى ،         العالمات التجارية ، براءات االختراع ، بر      : مثل  ( المنشـأة   

 :وذلك فى ضوء جوهر االتفاقيات الخاصة بها ) النسخ األصلية  للتسجيالت ، أفالم الصور المتحركة 

 : مثال ذلك . و لسـهولة التطبـيق  فإنـه يمكن االعتراف بها بطريقة القسط الثابت على مدار فترة التعاقد                    

 .تكنولوجيا معينة لفترة محدودةعندما يحق للمرخص له استخدام 

         ضمانة ال تسترد بموجب عقود غير قابلة لإللغاء         مقابلعملـيات إسـناد الحقـوق مقـابل رسوم ثابتة أو             

 التزامات مانح الترخيص حقوق بحرية و ال يكون علىو الـتى تسـمح للمرخص له باستخدام كافة هذه ال   

اتفاقية الترخيص الستخدام   : ومثال ذلك   . ت فى جوهرها عملية بيع      ، تعتبر هذه العمليا    واجبة التنفيذ    أخرى

منح : ومثال آخر   . بـرامج الحاسـب اآللى و ال يكون على مانح الترخيص التزامات أخرى بعد التسليم                

الحـق فى عرض أفالم الصور المتحركة فى األسواق و ال يكون لمانح الترخيص أية رقابة على الموزع                  

فى مثل هذه الحاالت يتم االعتراف      . صول على إيرادات من حصيلة منفذ بيع التذاكر         كمـا ال يـتوقع الح     

 .باإليراد فى وقت البيع 

 فى مثل هذه    .و فى بعض الحاالت يتوقف تحصيل رسوم الترخيص أو اإلتاوة على وقوع أحداث مستقبلية              

 كبير بأن الرسوم أو اإلتاوة سيتم        عندما يكون هناك احتمال     فقط الحاالت يتم االعتراف باإليراد الخاص بها     

 .تحصيلها و غالباً ما يتوفر هذا االحتمال عند وقوع األحداث المستقبلية المنتظرة


