
 

 

 
 2015 لمعدل( ا11) المصرى رقم معيار المحاسبة

 اإليــــــراد
 

 هدف المعيار
وذقر  لرل  اقتتررا اقلسايربي   اقتصرادي فر  لنراف   اتاقزيراد هبأنراقردل  إطار إعداد وعرر  اقوروا ا اقلاقير   ف  ر  ع  ي  

سورو   فر  اتزيرادلر  ذقر  لهره ينتج عر  ولا  اقتزالاتنوص ف  اقأو ، صو  األ اقزيادا ف أو تدفوات ف  صورا 
 .اقللايباقدل  ل  ل  اإليراد و شل  يو . اقلهلي اقلشارلي  ف  لياهلات اقلتعهو  ب اتاقزياد ته  اقلهلي  بللف

 لنهرا اقلبيعراتللتهتر  ويشرار إقيره بليرليات اقلعترادا ها تللارير  اقلنشرأا ألنشرطإطرار واإليراد هو دلر  ينشرأ فر  
شررر  اقلعاق رر  اقلسايرربي  ق يررراد  إقرر ويهرردف هررذا اقلعيررار  .واإلترراواتاأليررها وتوزيعررات أربررا   اقتوا رردو األتعرراب و 

 اقناتج ع  أنواع لسددا ل  اقلعاللت واألسداث.
عنردلا  يتسور  اإليرراد و  .اإليرادبر توقيت االعتررافتسديد ف  اقلوضوع األياي  ف  اقلسايب  ع  اإليراد ينسصر 

يعتلرد  بدر ر قيرا  هرذا اقلنراف  يلل  لا  ليتوبهي  إق  اقلنشأا و  دي اقتصالناف  تدف  تأ   (1) اقلر حل   يلو 
للرا يوردا  ، يعتررف فيهرا براإليرادوباقتراق  يوف تتسو  فيهرا تهر  اقشرروط ويسدد هذا اقلعيار اقساالت اقت   .عهيها

 .اقشروطليتي  تطبي  هذا ع  اقلعيار أيضًا إرشادات علهي  
 

 نطاق المعيار
 المحاسبة عن اإليراد الناتج عن المعامالت واألحداث التالية: فىهذا المعيار  يطبق -1

 بيع سلع (أ)
 تقديم خدماتو)ب( 

 .أسهم توزيعات أرباح وأ إتاوات وأ فوائدل عائداً من غ  التى ت  ألصول المنشأة  الغيراستخدام و)ج( 
 

 لهغاا. -2
 

بغررر  إعررادا  ا  اقلشررتراا بغررر  اقبيرر  ولررذق  اقيررهاقيرره  اقلنت رر  بلعرفرر  اقلنشررأ لرر  لررلً تتضررل  اقيرره   -3
ا بوايرررط  ترررا ر اقت ز ررر  أو األراضررر  واقللتهلرررات األلرررر  اقلسرررتت  بهرررا بيعهرررا ، لاررر  اقبضررراع  اقلشرررترا

 بغر  إعادا بيعها.

 

فتررا زلنير   تعاقرديًا عهر  لرد  التتر  عهيهر لهلر  برأدا قيراا اقلنشرأا عهر   تأدير  اقلردلات عادا لا تنطو   -4
وترررتبط  .لاقيرر  لرر  فترررا ألارررعهرر  لرردار واسرردا أو لاقيرر  لررل  فترررا  اتدلوقررد يررتا تأديرر  اقلرر .لتترر  عهيهررا

لرررردلات لررردير  اقلشرررروعات ولرررردلات عورررود اإلنشررررا  لاررر   بعورررود بعررر  عورررود تأديررر  اقلرررردلات لباشررررا
 تررهيررتا لعاق برر   لرر  هررذا اقعورروداقلتوقررد  اإليرررادلعاق رر  يتنرراو  هررذا اقلعيررار ال . و االيتشرراريي اقلهنديرري  

 ."عوود اإلنشا "( 8رقا )اقلصر   لعيار اقلسايب  ف اقواردا عوود اإلنشا   هباتلتطق طبواً 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
سووه )ألار عن  أ  استلاالت تسو  سدث لعي  تتو  استلاالت عدا تسيث ت ”Probable“بلا يواب  لهل  ييتلدا قت  "لر ح" ف  هذا اقلعيار ولعايير ألر   (1)

   ."لستل واقت  يشار إقيها ف  لعايير اقلسايب  اقلصري  بلعن  " ”Possible“وه  بذق  تلتهف ع  لهل   (%50ل  
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 اقصور اقتاقي :بصورا أو بألر  ل   اً اآللري  ألصو  لنشأا إيرادايتلداا ينشأ ع   -5
 ليتسو  قهلنشأا.أو لباقغ  هانودي  أو لا ف  سلل ايتلداالواب  ه  و  – فوا د (أ)
         االلتررررررررراعأصررررررررو  طويهرررررررر  األ رررررررر  قلنشررررررررأا لارررررررر  برررررررررا ات  ايررررررررتلداالوابرررررررر  هرررررررر  و  –)ب( إترررررررراوات أو

 .اقخواقعللات اقت اري  وسوو  اقطب  واقنشر وبرالج اقسايب اآلق .. 
لنشررأا  فرر  سوررو  لهليرر  تااليررتالاراسرراله  عهرر  أربررا  توزيعررات هرر   –األيررها  توزيعررات أربررا  )ج( أو

 رأ  اقلا . ف ات لعين  ل  ف   ف   ونهيلتهلنيب  لا ب
 

 :ع هذا اقلعيار اإليراد اقناتج ال يتناو   -6
 ((.20)را   لعيار اقلسايب  اقلصر  رقا ) اقتلويه  اقتأ ير اتتاقيات)أ (    
 را رر  لعيررار) اقترر  يررتا اقلسايررب  عنهررا بطريورر  سوررو  اقلهليرر  االيررتالاراتلرر   األربررا )ب(  توزيعررات و

 (. "ويو ررف  شرلات ش االيتالارات"( 18رقا )اقلصر   اقلسايب 
 (."عوود اقتألي "( 37لعيار اقلسايب  اقلصر  رقا ) اقت  تدل  ف  نطا )ج(  عوود اقتألي  و
)را رر   اإليررراد اقنرراتج عرر  اقررتلهص لنهررااقلاقيرر  أو  االقتزالرراتاقتغيررر فرر  اقويلرر  اقعادقرر  ق صررو  و  ( )دو

 (."األدوات اقلاقي  اإلعتراف واقويا "( 26اقلصر  رقا ) ر اقلسايب العي
 أصو  لتداوق  ألر .  ف  قيل اقتغير )هر(و
)را رر    اقزراعررط انشرراقتعهورر  بلاقتغيررر فرر  اقويلرر  اقعادقرر  ألصررو  سيويرر   ااألوقرر  ولررذ االعتررراف )و (و

 (."اقزراع "( 35لعيار اقلسايب  اقلصر  رقا )
 ( " اقزراع "(. 35ت ات اقزراعي  )را   لعيار اقلسايب  اقلصر  رقا )األوق  باقلن االعتراف (ز)و

 .ايتلراج اقلالات اقلعدني  و) (
 

 تعريفات
 قرين كل منها: بالمعنى المذكورتستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار  -7

 ةنشطأل فى سياق ا الناشئخالل الفترة و  اقتصاديةمنافع من  الداخل التدفقهو إجمالى  :اإليراد
فى حقوق الملكية بخالف  اتزيادالداخلة إلى تلك التدفقات وذلك عندما تؤدى منشأة ل المعتادة
 .الملكية المشاركين فىمن التى ترد مساهمات بال المتصلةالزيادات 

هى السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة : القيمة العادلة
 في السوق في تاريخ القياس. بين المشاركين

 ايررتللهاتررا اقترر   االقتصررادي اقلنرراف   اتإ لرراق  ترردفولررا يرردل  قسيرراب اقلنشررأا فوررط لرر   يررراديتضررل  اإل -8
لار  ضررا ب اقلبيعرات ، واقضررا ب عهر   ألرر ف اطرر أ قصراقحاقلباقغ اقلسصره   ألا قها.  ليتسولذا اقو 

تتدف  إق  اقلنشأا اقت   قتصادي االلناف  اق ل تعد ل فاقويل  اقلضاف  عه  ضرا ب اقو ، ات واقلدل اقيه 
اقلنراف   اتإ لراق  تردفويتضرل   باقلا و  ل  اإليراد.تيتبعد قذا  ف  سوو  اقلهلي  اتزياديترتب عهيها ال و 

ينشررأ عنهررا اقلولرر  واقترر  ال  نيابرر  عرر لبرراقغ لسصرره   -ولاقرر  علقرر  فرر   -قلنشررأا   اقدالهرراالقتصررادي  
بر   اً إيرراد تعتبررعر  اقلولر  ال  نيابر وعهر  ذقر  فرا  اقلبراقغ اقلسصره   ،لنشأا اقلهلي   ف  سوو  اتزياد

 .اقعلوق ف  قيل  اقلنشأا )اقولي ( يتلا  إيراد 
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 قياس اإليراد
 للمنشأة. اً مستحقال يزال أو  همستالالذى تم ااإليراد بالقيمة العادلة للمقابل  يقاس -9

 

بري  اقلنشرأا ولشرتر  أو ليرتلدا  اتترا  عهر  بنرا لعالهر   ير اقنراتج عر  أعرادا لرا يرتا تسديرد قيلر  اإليرراد  -10
 لراعراال   اً ليتسواقذ  ال يزا  هلواب  اقليتها أو قويوا  اإليراد باقويل  اقعادق   .االتتا األص  لوضوع 

 اقلنشأا. اللي  تيلح به اتلو أو لص ي ر ت ا اتلو لص ي قيل  أايتنزا  

 

نودي  أو لا ف  سللها ، وتلو  قيل  اإليرراد هر  اقلبهرغ ف  صورا اقساالت ف  لع ا اقبي  لواب  يلو   -11
قنودير  أو لرا فر  اعنردلا يج ر  تردف  ولر  ذقر  ف .نودير  أو لرا فر  سللهرالر  قهلنشرأا اقليتها واقليتس  

نوديررر  لبررراقغ اقهااليرررلي  ققرررد توررر  عررر  اقويلررر  اقبيررر  فرررا  اقويلررر  اقعادقررر  قلوابررر  قهلنشرررأا اقررردال  سللهرررا 
قهلشرتر  أو بردو  فوا رد  ا تلاناقد تلنح اقلنشأا  - فعه  يبي  اقلاا  ليتسو .اقت  ال تزا  ليتهل  أو اق

للوابر  قهبضراع  وذقر  اقيرار  باقيرو   اقتا رداو  عر  لعرد  بتا دا تورق  قب   اقسصو  عه قد توب  
اقبيرر  وذقرر  ادقرر  قلوابرر  فرر   رروهرا علهيرر  تلويرر  فيررتا تسديررد اقويلرر  اقع االتتررا  يشررل وعنرردلا  .اقلباعرر 

 هررو اقلسيرروبويعررد يررعر اقتا رردا  .لسيرروب فا رردابايررتلداا يررعر لصررا لافرر  اقلتسصررلت اقليررتوبهي  ب
 :سيبلا يلو  أيهلا قابًل قهتسديد بصورا أوضح اقلعدقي  اقتاقيي أسد 
 .للاا  ا تلان  تصنيف هالصدر قيلو  للااه  أداا  عه اقيا د اقعا د لعد   (أ)

قبيرر  اق ررار  هيررعر اقنوررد  قبهررا ألداا اقوفررا  قهوصررو   االيررلي لصررا اقويلرر  اقررذ  يقعا ررد اأو )ب( لعررد  
 قيه  أو اقلدلات.ا

" لر  هررذا 30"" و29طبورًا قهتوررات " فوا رردلرايراد  قهلوابر  االيرلي ويردرج اقترر  بري  اقويلر  اقعادقرر  واقويلر  
 .(26وطبوًا قلعيار اقلسايب  اقلصر  رقا )اقلعيار 

 

لرر  اقتبرراد  اقلبادقرر  أو هررذا  دعررتل فررلااهرر  ل  طبيعرر  وقيلرربررألر  ذات أو لرردلات يرره   لبادقرر  يررتا لاعنررد -12
األقبررا  عنرردلا و اقزيرروت لارر  األيايرري  اقيرره  لرر   هررذا هررو اقسررا   اقبرراً و  .ينررتج عنهررا إيررراداقترر   تلعرراللاق

 فر  اقتوقيرت اقلنايرب.قر  وذطهرب لوقر  لعري   للتهت  قتهبي اقلواق  اقبلنها  هانو يووا اقت ار بلبادق  للز 
لرر  اقتبرراد  فيعتبررر ذقرر  ،   يررر للااهرر أو لرردلات يرره  أو توررديا لرردلات فرر  لوابرر  يرره  وعنرردلا يررتا بيرر  

اقلرردلات اقليررتهل  بعررد تعررديهها  وأهيرره  قباقويلرر  اقعادقرر  اإليررراد ويوررا   .ينررتج عنهررا إيررراد ت اقترر لعرراللاق
اقويلرر  اقعادقرر  قرردرا اقلنشررأا عهرر  قيررا  وفرر  ساقرر  عرردا  .قنوديرر  أو لررا فرر  سللهررالبرراقغ لسوقرر  لرر  ا يرر بأ

أو اقلردلات قهيره  يورا  اإليرراد باقويلر  اقعادقر  عند رذ ،  در ر  يعتلرد عهيهرال  بأو اقلردلات اقليرتهقهيه  
 قنودي  أو لا ف  سللها.لباقغ لسوق  ل  اي  بعد تعديهها بأاقلتله  عنها )اقليهل ( 

 

 ةتحديد المعامل

ولر  ذقرر   .سردا عهر    لعالهرعهر  لر  اقلعيرار  بهررذا ااقروارد االعتررافشرروط تطبير  ب ا عراداتوروا اقلنشرأ -13
ألرررًا اقلعالهرر  اقواسرردا للونررات لرر  للررو  عهرر  لرر   شررروط االعترررافتطبيرر  يعتبررر ترر  بعرر  اقسرراالت ف

ات أسرد اقلنت ربير  تضرل  يرعر عندلا ي :عه  يبي  اقلاا و   وهر اقلعاله .تعل  قل  قهلنشأا ضروريًا 
اقتر  تتررا اقعهر  لردار  إاللرايراد عترف به ال يو اقلبهغ ذق  تأ ي    ذ يتاعندف   السو لدلع   اً لسدد اً لبهغ
ألارررر لررر   أو إانتررري عهررر   شرررروط االعتررررافتطبررر   لررر  ذقررر  وعهررر  اقعلررر  .للقهرررا تورررديا اقلررردلاتيرررتا 

ألارر اقت رار  قهرا بردو  اقر روع ا ال يللر  لعره تتهراعهر  نسرو  هراعندلا يلرو  االرتبراط بيناقلعاللت لعًا 
 .لل  اقلعاللتيهيه  إق  
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عرادا شررا  ايهزلهرا بليرتو  تردل  فر  عورد وف  نت  اقوقرت يه  قد تووا اقلنشأا ببي   :عه  يبي  اقلاا ف
اقتعال  هذا اقساق  يتا لا  وف   قلعاله الوضوع أار ذق  اقعود ول  اا يهغ  ف  تاريخ الس  اقيه  هذا 

 لعالهتي  لعًا.اق ل  هاتي 
 

 سلعبيع 
 الشروط التالية: كافة استيفاءعند  السلعباإليراد الناتج عن بيع  االعترافيتم  -14

 ملكية السلع إلى المشترى.المرتبطة ب المؤثرة المنافعالمنشأة بتحويل المخاطر و  قامتإذا  (أ)
الســلع علــى  ملكيــةلابعــادة  المقترنــةلدرجــة لالتــدخل اإلدارى المســتمر بالمنشــأة تحــتفظ لــم إذا  و)ب(

 .على تلك السلع الفعالة وال بالسيطرة المباعة

 .ايعتمد عليه بدرجةاإليراد  مبلغمكن قياس عندما ي و)ج(
 .مرجح الحدوث إلى المنشأة المصاحبة للمعاملة االقتصاديةالمنافع تدفق يكون عندما  )د( و
ى تحملتهــا أو ســتتحملها المنشــأة التــســواء بالمعاملــة  ةتعلقــالمالتكــاليف  قيــاسعنــدما يمكــن  )هـ(و

 .بدرجة يعتمد عليها
 

قهلهلير  إقر  اقلشرتر  فسرص  اقلناف  اقلجاراتسديد اقتوقيت اقذ  قالت فيه اقلنشأا بنو  اقللاطر و يتطهب  -15
اقلهليرر  لرر  نورر  اقلهليرر   لنرراف و فرر  أ هررب األسيررا  يتررزال  نورر  للرراطر و  .اق ررروف اقلسيطرر  باقلعالهرر 

وفررر   .أ هررب علهيررات اقبيررر  باقت ز رر  ينطبرر  ذقرر  عهررر و ، زا األصرر  إقرر  اقلشرررتر  أو نورر  سيرررا يرر اقوانون
اقلهليررر   اقتوقيرررت اقرررذ  تنتوررر  فيرررهت يلتهرررف عررر  يررروقتاقلهليررر  فررر   لنررراف و سررراالت ألرررر  تنتوررر  للررراطر 

 .إق  اقلشتر  أو سيازا األص اقوانوني  

 

ال يعتررررف  وفررر  هرررذا اقساقررر بيررر  يررر  اقلعالهررر  عله دقهلهليررر  فرررل تعررر لرررجارااقلنشررراا بللررراطر  استت رررتإذا  -16
توضح األلاهر  اقتاقير  بعر  و ، بألار ل  طريو   اقلجاراقلهلي  اقد تستت  اقلنشأا بأسد للاطر و  .باإليراد

 قهلهلي : اقلناف  اقلجاراتستت  باقللاطر و أ  هلنشأا يلل  فيها قاقساالت اقت  

واقررررذ  ال تغطيرررره   اقلباعررررقهيررررهع  غيررررر لرضرررر  اقبليرررر وقي  عرررر  األدا  اقلنشررررأا  عنرررردلا تسررررتت  (أ)
 .قهضلا  اقعادي اقشروط 

هلشرتر  لر  بيعره قإيرراد تسور  عهر  لتوقترًا عين  لاإليراد اقلاص بعلهي  بي  يلو  ايتلا عندلا  أو )ب(
 .ااقلشتراقهيه  

 لاقهايرتلقرا يرتا و بعود اقبير  يلو  اقترليب  ز ًا لجارًا بشرط اقترليب و اقيه  يوتر  شس  عندلا  أو )ج(
 بلعرف  اقلنشأا بعد.

اقشرررا  قيربب لسردد فر  عورد اقبير  وتلرو  اقلنشررأا اقترا ر  عر    عنردلا يلرو  قهلشرتر  اقسر  فر أو  )د(
 رد اقبضا   إقيها. استلا لتألدا ل   ير 
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يعترررف برراإليراد و  بلاابرر  بيرر اقلعالهرر   تعرردعند ررذ  اقلررجارا يررر قلهليرر  ااقلنشررأا بأسررد للرراطر  استت ررتإذا  -17

وذقرر  فوررط اقلباعرر   عهرر  اقيرره ون  نوررد يسررتت  اقبررا   بسرر  اقلهليرر  اقوررافعهرر  يرربي  اقلاررا  و  .تج عنهررااقنررا
قلهلي  لناف  اللاطر و بنو  اقلنشأا قالت ذا افبغر  ضلا  تسصي  اقويل  اقليتسو  ، وف  هذا اقساق  

اقت ز رر  بتعررد علهيرر  اقبيرر  و  .اقنرراتج عنهررابيرر  ويعترررف برراإليراد  بلاابرر اقلعالهرر   فتعرردإقرر  اقلشررتر  اقلررجارا 
عهرر  لاررااًل رلررر اقسرر  فرر  رد اقيرره  اقلشررتراا فرر  ساقرر  عرردا رضررا ه عنهررا  اقترر  يلررنح بلو بهررا اقليررتهه 

برراإليراد فرر  ترراريخ  االعتررراففرر  هررذا اقساقرر  يررتا و ،  قهلهليرر   اقلررجارااستتررا  اقلنشررأا بأسررد اقللرراطر  يررر 
  ويلرربدر ر  يعتلررد عهيهرا وأ  يعترررف باقلرردودات اقليررتوبهي   تورردير قيلرر لر  اقبررا   يرتلل  اقبير  بشرررط أ  

 .ذات اقصه  األلر اقلبرا اقيابو  واقعوال  بنا  عه   لاقتزاااقلودرا  اقلردودات
 

وفرر  ، لر سرراً  اقلرتبطرر  باقلعالهرر  إقرر  اقلنشررأا االقتصررادي اقلنرراف  يلررو  ترردف  لا برراإليراد فوررط عنررد عترررف  ي   -18
ترزو  در ر  سينلرا اقلوابر  أو  ايرتلايرتا  االستلرا  إال عنردلااقوردر لر  هرذا  يتسور ال قرد بع  اقساالت 

تلرنح تصرريسًا وف يرهي   سلولي  أ نبير  لجلدًا لا إذا لانت يلو  ال قد  :عه  يبي  اقلاا ف .عدا اقتألد
هروب عنردلا يرتا اقسصرو  عهر  اقتصرريح اقلطو . بير  فر  دوقر  أ نبير اقاقنراتج عر  لوابر  اقبتسوير  قهلنشأا 

عرردا تألررد لرر  إللانيرر  تسصرري  تنشررأ ساقرر   إال أنرره عنرردلا برراإليراد.عند ررذ  عترررفيعرردا اقتألررد و ساقرر  زو  ترر
غيرررر قابررر  اق بررراقلبهغيرررتا االعترررراف ضرررل  اقلصرررروفات عند رررذ  ات اقلنشرررأاإيررررادضرررل  درج فعرررًل ألبهرررغ 

يرب  األصره  اقرذ  اإليرراد  لعاق تره لتعردي  قويلر لر  برداًل  - لر سراً ايرتردادا  قا يعرداقذ  تسصي  أو قه
 .به االعتراف

 

اقعلهير   اهرذإقر  عادا يشار ت و يوقتباإليراد واقلصروفات اقلتعهو  بذات اقلعاله  ف  نت  اق االعتراف يتا -19
بلرا  -بدر ر  يعتلرد عهيهرا يللر  قيرا  اقلصرروفات عرادا لرا . و "لوابهر  اإليررادات باقلصرروفات"عه  أنها 
عنررردلا وذقرر   -بعرررد شررس  اقبضرررا   يررتتسلهها اقلنشررأا قيف األلررر  اقتررر  تلهتررر  اقضررلا  واقتلرررافرر  ذقرر  
قرا تلر  اقلنشررأا  إذاإال أنرره ال يللر  االعترراف برايراد  .براإليراد قلعتررافاقشرروط األلرر  اقلزلر  تيرتوف  

لوابر  عترف برأ  يهذا اقساالت لا  ، وف   بدر   يعتلد عهيهااقلرتبط  به   اقلصروفات اقيقادرا عه  
 .لاقتزاااقيه  ع  بي  هلته اقلنشأا تي

 
 خدمات تقديم

بدرجة يعتمد عليهـا فيتعـين  – اتتقديم خدمتنطوى على  -معاملة  ناتجتقدير  تتمكن منشأة منعندما  -20
نهايـة  فـىالمـدى الـذى تـم تنفيـذ  مـن المعاملـة علـى  بنـاء وذلـك المـرتبط بهـاعتـرف بـاإليراد عليها أن ت

 الشروط التالية مجتمعة: تستوفى عندما عليها عتمد  بدرجة ي  معاملة الر نتائج ويمكن تقدي .الفترة المالية

 .عليها عتمد  بدرجة ي  اإليراد  مبلغيمكن قياس عندما  (أ)
 .مرجح الحدوث لمنشأةإلى االمتعلقة بالمعاملة  االقتصاديةالمنافع يكون تدفق عندما  و)ب(

 .نهاية الفترة المالية بدرجة يعتمد عليهافى  المعاملة منمدى ما تم تنفيذ   قياسيمكن عندما  )ج(و
بدرجـة يعتمـد والتكاليف الالزمـة إلتمامهـا التى ترتبت على المعاملة  قياس التكاليفيمكن عندما  )د(و

 .عليها
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نيرررب  "طريوررر  باقلرررد  اقرررذ  ترررا تنتيرررذا لررر  اقلعالهررر  عهررر  أيرررا  بررراإليراد  االعتررررافيشرررار إقررر   اقبرررًا لرررا  -21

اقلدلرر   توررديابرراإليراد لررل  اقتترررات اقلسايرربي  اقترر  يررتا  االعترررافهررذا اقطريورر  يررتا وبلو ررب . اإلتلرراا"
اقلدلرر  لررا تررا تنتيررذا لرر  لعهولررات لتيرردا عرر  لررد  األيررا   اهررذعهرر  برراإليراد  االعترررافويورردا   .للقهررا

 رافاالعتررر أيضررراً يتطهرررب ( 8رقرررا )اقلصرررر   لعيرررار اقلسايرررب عهلرررًا برررأ   -وليرررتو  األدا  لرررل  اقتتررررا 
بررراإليراد  االعتررررافعهررر  تنطبررر  اقلعيرررار  ذقررر لتطهبرررات فرررا  عالررر  بصرررت  و  األيرررا . اهرررذعهررر  بررراإليراد 

 .لدلاتتنطو  عه  توديا   واقلصروفات اقلتعهو  بلعاله

 

إال  .لرر ح اقسردوث اقلتعهور  باقلعالهر  قهلنشرأا االقتصرادي اقلنراف  تردف  يلرو  فوط عنردلا يعترف باإليراد  -22
تعترررف  هررافاناقلنشررأا  فعررًل ضررل  إيررراد جأدر إللانيرر  تسصرري  لبهررغ  لرر عرردا تألررد ساقرر   أنرره عنرردلا تنشررأ

قيلرر  تعرردي  لرر   برردالً  لر سرراً اقررذ  قررا يعررد ايررتردادا لتوقرر  تسصرريهه أو اقلبهغ اقغيررر ضررل  اقلصررروفات برر
 به فعًل.األصه  اقذ  اعترف اإليراد 

 

ل  األطراف األلر  بعد أ  تلو  قد اتتوت هيها توديرات يعتلد عق أ  تص اقلنشأا تيتطي  وبصت  عال   -23
 ف  اقلعاله  عه  األلور اقتاقي :

 تأديتها وتهويها بلعرف  األطراف اقلعني .اقلورر ل  طرف فيلا يتعه  باقلدلات اقلهزل  قسوو  اق (أ)
 اقلواب  اقذ  ييتا تبادقه و )ب(
  اقيدادطريو  وشروط  و )ج(
وتورروا  .قهلنشررأا ألرررًا ضرررورياً عررادًا لررا يعررد  اقلاقيرر  زنررات واقتورراريرقهلوا فعررا   دالهرر ن ررااو ررود أ  للررا 

، عهلرًا برأ   اقلدلر وذق  أانرا  تورديا األلر قزا عهيها إذا  تتعديلا  را  و اإليراد توديرات اقلنشأا بلرا ع  
لعالهر  عهر  توردير نترا ج اق تهاقردر إقر  عردا باقضررورا ال يشرير  تاقتعرديللار  تهر   ررا  اقلنشرأا إلسا   
 يعتلد عهيها. بدر  

 
 اتاقلردلبهرا توري  وتيتلدا اقلنشرأا اقطريور  اقتر   -للتهت  طر    بلعالهأ  يلل  تسديد ليتو  إتلاا  -24

 :فود تتضل  طر  اقويا  لا يه اقلعاله  طبيع  تبعًا قو  بدر   يعتلد عهيها. اقلجداا

 سصر األعلا  اقلنتذا. (أ)
 ها. أدااقلورر إق  إ لاق  اقلدلات وبً  لنيه ست  تاريلاقلجداا اقلدلات  أو)ب(

إقر  اقتلراقيف اقلهير  اقلوردرا لنيروبً  ستر  تاريلره اقت  تتعه  باقلدلات اقلرجداا اقتلاقيف اقلتلبدا  أو)ج(
واقتررر  تشرررل  اقتلررراقيف اقتررر  ترررا تسلههرررا ستررر  تاريلررره باإلضررراف  إقررر  اقتلررراقيف اقلوررردرا . قهلعالهررر 

 اليتللا  تأدي  اقلدل  .
 

اقلودلرر  اقليررتهل   اتاقرردفعلررذا و ليررتو  إتلرراا اقلدلرر  تزايررد اقعلررل  لوابرر  عات و دفلرر لررا ال تعلرر  و اقبرراً 
 .ااقلدلات اقلجدا هالن
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ف  ررا   -لسرددا زلنير  فتررا لردار  عهر  عدد  ير لسدد ل  األعلا ف  صورا  اتاقلدلتجد  عندلا  -25

تروافر عنردلا ياقتتررا اقلعنير  إال عهر  لردار برت براإليراد بطريور  اقويرط اقاا االعتررافيرتا  -اقتطبي  اقعله  
أسرد األعلرا  عنردلا يلرو  و . طر  األلر  تعبر بصورا أفضر  عر  ليرتو  اإلتلرااإسد  اقأ  عه   دقيلً 

 ايررتللا إقرر  أ  يررتا ي ررب أ  يج رر  برراإليراد  االعتررراففررا  ألررر   أعلررا   يرر  باقنيررب  أل يرر ً أهللاررر هررو األ
 .األهلي ذو  اقعل 

 
عليهـا ف ، بدرجة يعتمد عليها -تأدية خدمة تنطوى على  –معاملة تقدير نتائج تمكن منشأة من إذا لم ت -26

 .فقط االمصروفات المعترف بهمن  ستردادالمبالغ القابلة لال فى حدودإال باإليراد  فر عتت الأ

 

، ولرر  اد عهيهرريعتلرر بدر رر  -األوقرر   هررالررل  لراسه - اقلعالهرر  تورردير نتررا ج اقبررًا لررا ال تيررتطي  اقلنشررأا  -27
 اقت  تسلهتها ف  اقلعاله .تلاقيف اقاقلنشأا ل  اقلر ح أ  تيترد يلو  فود ذق  

 اقترر  تسلهتهررا اقلنشررأااقتلرراقيف إال فرر  سرردود اقلبرراقغ اقلتوقرر  ايررتردادها لرر  برراإليراد وعهرر  هررذا ال يعترررف 
 عنها. عترف بأربا   يفل  اعهيه د  ل  ت  ع  بدر   ي   هاتودير ال يلل  قلعاله  انتا ج لانت  طاقلاو . فوط

 

 هراتاقتر  تسلهتلراقيف هاقلنشرأا ق اديرتردايلرو  ال و  ايعتلرد عهيهر بدر ر  اقلعالهر نترا ج  يصعب تورديرعندلا  -28
ذا قرا و  .لصرروفلفر  اقلعالهر  هرا تاقتر  تسلهتلراقيف اقب عتررفتو ع  اقلعالهر  بايراد  عترفتفل  ،لر ساً  ا 
 رذ دنعقا لر  ف –يعتلرد عهيهرا بدر ر   اقعوردتوردير نترا ج لانير  دو  إلساقرت اقتر   - روف عدا اقتألد تعد 

 " ل  هذا اقلعيار.26اقتورا "بداًل ل  " 20هتورا "طبوًا قباإليراد  عترفي
 

 
 األسهم وتوزيعات أرباح اإلتاواتو  الفوائد

تـاوات وتوز  فوائـدالتـى تغـل المنشـأة  ألصـول الغيـر اسـتخداماإليراد النـاتج مـن يجب أن يعترف بـ -29 يعـات وا 
 :عندماوذلك " 30"بالفقرة طبقاً لألسس الواردة أرباح 

 المنشأة. إلىالمصاحبة للمعاملة  االقتصاديةتدفق المنافع من المرجح أن تيكون  (أ)
 .ايعتمد عليه بدرجةكن قياس اإليراد يم و)ب(

 

 باإليراد وفقاً لألسس التالية: يعترف -30

علـى النحـو  الفعليـةدة ئـالفا االعتبار معدلعلى أساس نسبة زمنية مع األخذ في بالفوائد عترف ي (أ)
 . " 9"بالفقرة   المبين

 .المعنى االتفاقلجوهر طبقاً  االستحقاقاإلتاوات على أساس يعترف ب و)ب(

هــذ   مــدفوعاتالحصــول علــى فــى المســاهم حــق  يثبــتحينمــا األســهم توزيعــات أربــاح يعتــرف ب و)ج(
 . التوزيعات

 

 .لهغاا -31
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فرا  ،   فا ردادر اقتر  تر اتيرتالار أسرد اال اقتنرا اقيرابو  عهر  تتررا اقلدفوعر  لرل   تترالا فوا د  ير لاعند -32
 وررطويعترررف ف .االقتنررا بعررد لررا قبرر  و  لررافترررات االيررتالار ت رروزع  عهرر   اقتنررا ترراريخ بعررد اقلسصرره   اتا ررداق

يرتالار بويلر  ويتا تلتري  قيلر  اال .االقتنا لا بعد لص فترا اقذ  ي اقتوا دذق  اق ز  ل  باإليراد ضل  
  فوا د لا قب  االقتنا  .

 

االعترراف لرا   إذاهذا األيرا  إال عه   بها عاداً  عترفوي - اقلبرا االتتا قشروط طبوًا  اإلتاواتتيتس   -33
 .بناً  عه   وهر االتتا هو األلار لل ل   ا ولنطو  تبها بايتلداا أيا  رلر لن

 

إقر  اقلصراسب  قهلعالهر   االقتصرادي تردف  اقلنراف  لرر ح أ  تل  اق فوط عندلا يلو باإليراد  االعترافيتا  -34
 ات اقلنشررأاإيررادضررل  إللانيرر  تسصري  لبهررغ أدرج فعرًل عردا تألررد لر  تنشرأ ساقرر   إال أنره عنرردلا .قلنشرأاا

 -ايرتردادا لر سرًا  اقرذ  قرا يعردتسصري  أو اقغيرر قابر  قه براقلبهغيتا االعتراف ضل  اقلصروفات عند ذ 
 .به يب  االعترافاألصه  اقذ  اإليراد  ته لتعدي  قويل  لعاقل  بداًل 

 

 اإلفصاح

 أن تفصح عن: على المنشأة -35

تحديـد مسـتوى فـى الطرق المسـتخدمة فى ذلك باإليراد بما  لالعترافالسياسات المحاسبية المتبعة  (أ)
 تأدية خدمات.على مل تالتى تش المعامالتإتمام 

  :عناإليراد الناتج بما فى ذلك المعترف به خالل الفترة  اإليراد قيمة كل فئة مؤثرة من فئات و)ب(

 بيع سلع -
 خدمات تقديم -

 فوائد -

 إتاوات -

  أسهم أرباح اتتوزيع -

 .اإليرادفئات من فئة مؤثرة المدرجة ضمن كل و قيمة اإليرادات الناتجة عن تبادل سلع وخدمات  و)ج(
 

 

رقرا اقلصرر   لعيرار اقلسايرب طبورًا قلستلهر  اق واألصرو  اقلستلهر  االقتزالراتعر  اإلفصرا  باقلنشأا تووا  -36
واألصرو   اقلستلهر  االقتزالراتوقرد تنشرأ  ."واألصرو  اقلستلهر   اقلستلهر  واالقتزالراتاقللصصات "( 28)

أو اقلطاقبررررات أو اقغرالررررات أو اقليررررا ر لررررا بعررررد اقبيرررر  لارررر  تلرررراقيف ضررررلا  لعينرررر  لرررر  بنررررود اقلستلهرررر  
 اقلستله .


