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 )ب(  ملحق

 أشكال أخرى لإليراد
 

 جزءًا منه. ولكنه ال يمثل( 11معيار المحاسبة المصرى رقم )يرافق  الملحق  هذا
 االعتدرا كافدة العوامدل التدى قدد تدلثر علدى تعدد دراسدًة مستضي دة لوبالتالى فال  ةلمعاملمن اتركز األمثلة التالية على أوجه معينة 

 اإليراد.ب
، وأن تددفق المندافا االقتصدادية  لدى المن د    اد علي دمديعت بدرجدةيمكدن قياسد ا األمثلدة أن قيمدة اإليدراد ضتدر  هدذ  ت ةعام بصضةو 

 . ايعتمد علي  بدرجةيمكن قياس ا كبدها ستتأو التى المن     ا تالتكالي  التى تم تكبدفى المستقبل يعد مرجحًا وأن 
 

 سلعبيع 
  :بناء على طلب العميل احتفاظ المنشأة بالسلع بمخازنها بيع معبإصدار فواتير المبيعات التى تتم  1-ب

الضواتير يقبل تنتقل ملكيت ا  ليه و   اعلى طلبه ولكن بناءً  ىالمباعة للم تر  السلايتم ت جيل تسليم  النوع من البيوع افى هذو 
 :ب رطو  ىباإليراد حينما تنتقل الملكية للم تر  االعترا يتم . من المن    المصدر 

 .للسلاتسليم من المرجح أن يحدث  يكونأن  (أ)
االعتدرا  الدذى تدم فيده ت يدوقفدى الت ىمحددد  وجداهز  لتسدليم ا للم دتر التى بحوز  المن د   الباععدة السلعة تكون و)ب( أن 

 بالبيا.
 .  بت جيل التسليمالم ترى  أن تكون هناك تعليمات محدد  من و)ج(
 .املةعلى المع مطبقة العادية روط الدفا تكون أن  و)د(

 التسليم. راء أو تصنيا السلا عند حلول تاريخ المن    الباععة ببساطة هى نية  ذا كانت وال يتحقق اإليراد 
 

 :شحن السلع مع خضوعها لشروط  2-ب

 : التركيب والضحص (أ)
م يددتومددا ذلددك  – االنت دداء مددن التركيددب والضحددصيددتم التسددليم و  الم ددترىاالعتددرا  بدداإليراد عندددما يقبددل عددادً  يددتم 

 : ال روط التاليةأٍى من  ذا توافرت وذلك التسليم  ىالم تر قبول االعترا  باإليراد فور 
تركيب ج داز تليضزيدون كما يحدث على سبيل المثال فى حالة  –أن تكون عملية التركيب بسيطة بطبيعت ا  (1)

ة الك رباعيدددة خراجددده مدددن العبدددو  وتوصددديله بالطاقدددإلال يحتددداج األمدددر  ال مدددن ثدددم فدددبالمصدددنا و  اختبدددار  سدددبق
 .(اإليلاير) بال واعىو 

توريدد عندد ل امثدعلدى سدبيل ال يحدثكما  –بغر  التحديد الن اعى لألسعار التعاقدية فقط الضحص أن يتم  (2)أو
 حديد خام أو سكر أو فول الصويا.
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 : رد السلافى  دو محد حق ىلم تر ل يكونالسلا عندما اعتماد  (ب)

رسدددميًا  ىالم دددتر يقبدددل عنددددما يدددتم االعتدددرا  بددداإليراد  -السدددلا رد  مدددالاحتيقدددين عدددن حالدددة مدددن عددددم ال توجدددد ذا 
 . ارف له خالل ا حق الزمنية التى يضتر  عندما يتسلم السلا وتنت ى الأو ، ال حنة

 عن المرسل )الباعا(. ( ببيا السلا نيابةً ىالمستلم )الم تر والتى يقوم بموجب ا مبيعات األمانة:  (ج)
 يا السلا  لى طر  ثالث.ببة باإليراد عندما يقوم المستلم يعتر  المرسل فى هذ  الحال

 :مالتسالدفا عند االالمقترنة بمبيعات ال (د)
 نقدًا. ت اأو وكيله لقيم للم ترى واستالم الباعاالسلا تسليم يتم  مايعتر  باإليراد عند

 
 ال عندد قيامده بسدداد  ىالم دتر المباعدة  لدى  بموجب دا تسدليم السدلاال يدتم والتى  :التقسيطالمقترنة ب الملجلةمبيعات العقود  3-ب

 آخر قسط من قيمت ا.
الخبدر  السدابقة ومدا ذلدك فعنددما ت دير  – يتم االعترا  باإليراد الناتج عدن مثدل هدذ  المبيعدات عندد تسدليم السدلا للم دترى

ب درط أن و حسداب البيدا تحدت مدلثر  سدتلم دفعدة تفإنه يمكن االعتدرا  بداإليراد عنددما تتحقق  لى أن معظم هذ  المبيعات 
 للم ترى.الباعا ومحدد  وجاهز  لتسليم ا السلا بحوز  تكون 

 
محااتفظ بهااا ضاامن لساالع رياار لريمتهااا لباال تساالم المشااترى  ئااىأو جز  لااىسااداد كالتااى ترتاارن ب أواماار التوريااد حااا ت 4-ب

مباشارة إلاى تسالم لنها ساو   صنع أونها   تزال فى طريرها للل  –على سبيل المثال  –المنشأة البائعة إما ن ومخز 
 .من طر  ثالث ىالمشتر 

 .ىلم تر ام السلا  لى يباإليراد عندما تسل يتم االعترا 
 

علاى فاى نفات توليات إجاراء المعاملاة إعادة الشراء )بخال  معامالت المبادلاة( حياث يتفاق الباائع مع اتفاليات البيع  5-ب
دى عااادة شاراء الساالع   أو يكااون لااإل خيااارلباائع دى ايكااون لااعناادما إعاادة شااراء نفاات السالع فااى تاااري   حاق   أو 

 .منهالسلع تلك إعادة شراء بيع يلزم البائع ب خيارلمشترى ا
تحليددل ودراسددة بنددود )بخددال  األصددول الماليددة( يحتدداج األمددر  لددى  ألصددول عدداد  ال ددراء مددا بالنسددبة  لددى اتضاقيددة البيددا 

يدتم ومدن ثدم  ىالملكيدة  لدى الم دتر  مندافابنقدل مخداطر و  -فدى حقيقدة األمدر  – البداعا قدد قداممدا  ذا كدان لت كدد ملاالتضاقية 
 الملكية فإن المعاملة تعد بمثابة اتضاقية تمويدل ال يندتج عن دا  يدرادمنافا الباعا بمخاطر و احتضظ أما  ذا  باإليراد.  االعترا

طبق معيار المحاسبة المصدرى رقدم نوي .تضاقيةبموجب تلك اال حتى ولو قام الباعا بنقل حق الملكية القانونى  لى الم ترى
عاد   راء األصول المالية. اتضاقياتعلى " األدوات المالية: االعترا  والقياس" ( 26)  بيا وا 

 
  أو آخرين إلعادة البيعن( لوالتجار )المتعامن أو والمبيعات لطرا  وسيطة مثل الموزع 6-ب

قدد نقلدت مدن البداعا لتلدك الملكيدة منافا مخاطر و تكون المبيعات عندما  تلك يتم بصضة عامة االعترا  باإليراد الناتج عن
 البيدددا كوكيدددل للبددداعا عندعدددذ يدددتم معالجدددة معاملدددة -فدددى حقيقدددة األمدددر  –يعمدددل  ىالم دددتر إذا كدددان ومدددا ذلدددك فددد األطدددرا  ،

 كب اعة أمانة.
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  وما شابه اتالنشر فى اإلصدارات و شتراك ا  رسوم 7-ب
يددتم االعتددرا  عندعددذ مددن اال ددتراك زمنيددة فددى كددل فتددر  عنيددة التددى يغطي ددا اال ددتراك ذات قدديم متماثلددة المالمددواد  ذا كانددت 

المدواد كاندت تلدك . أما  ذا التى يتم في ا  رسال تلك اإلصدارات أو الن رات باإليراد بطريقة القسط الثابت على مدار الضتر 
 لددى منسددوبًة المرسددلة   لقيمددة البيعيددة للمددادعلددى أسدداس ايراد يددتم االعتددرا  بدداإلعندعددذ مددن فتددر  ألخددرى تختلدد  فددى قيم ددا 

 ل المواد التى يغطي ا اال تراك. جمالى قيمة المبيعات المقدر  لك

 

  المرابل على ألساط يستحق فيهاالتى مبيعات الترسيط  8-ب
 القيمدة الحاليدةسدعر البيدا هدو يعتبدر الضواعدد. و المسدتثنى منده سعر البيدا باإليراد فى تاريخ البيا وذلك طبقًا ليتم االعترا  

كددإيراد عندددما بالضواعدد . و يدتم االعتددرا  محسددوبفاعدد   بمعدددلللمقابدل ويددتم تحديددها بخصددم األقسداط المسددتحقة باسدتخدام 
 .الضعلىالضاعد  معدل طريقة  باستخدامتستحق 

 

 :مبيعات العرارات  9-ب
 .)أ( من هذا المعيار(رقم )راجا ملحق 

 

 ترديم خدمات
 

  أتعاب التركيب 10-ب
مندتج البيدا ثانويدة بالنسدبة لتلدك األتعداب  تكاندلدو سدتوى  تمدام التركيدب  ال محسدب يتم االعترا  ب تعداب التركيدب كدإيراد 

 بيا السلا.يتم  مايتم االعترا  ب تعاب التركيب كإيراد عندمكملة لعملية البيا( وفى هذ  الحالة أو )

 

  منتجالتضمنها سعر يأتعاب خدمات  11-ب
تحسدين و مدا بعدد البيدا ات دعدم : خددممثدل) اً الحقدذلدك المندتج  ةحينما يت من سدعر بيدا مندتج قيمدة محددد  كمقابدل لخدمد

هدذ  القيمدة ويعتدر  ب دا كدإيراد علدى مددار الضتدر  التدى سديتم  ت جيدليتم عندعذ برامج الحاسب اآللى( المنتج المرتبطة ببيا 
التكدالي  المتوقعدة لت ديدة الخددمات مو دوع االتضداق سدتغطى  القيمة التى ىه ةالملجل تكون القيمةتنضيذ الخدمة خالل ا. و 

 الخدمات. تلكعن معقول باإل افة  لى ربح 

 

  عمو ت اإلعالن 12-ب
بقددر مسدتوى  تمدام بعمدوالت االنتداج يدتم االعتدرا   .اإلعدالن للجم دوروساعط اإلعالم عندما يبث  اتبإيراديتم االعترا  

 .(عملية اإلنتاج المطلوبةالم روع )

 

  التأمين ءعمو ت وكال 13-ب
 خدددماتأن يقددوم بتقددديم  همنددالتدد مين المسددتلمة أو المسددتحقة والتددى ال تتطلددب  ءعمددوالت وكددالبدداإليراد عددن يعتددر  الوكيددل 

يطلدب أن لمدرجح ا ذا كدان مدن  ا. أمدتجديددهاأو  وثيقدة التد مين )البوليصدة(لبدء سدريان اريخ الضعلية و تفى ال وذلك   افية
 اعتددر  ب ددعلددى أن يالعمولددة أو جددزء من ددا  جددلل تعندعددذ  البوليصددةخددالل فتددر  سددريان   ددافية الوكيددل ت ديددة خدددمات مددن 

 البوليصة.سريان كإيراد على مدار فتر  
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 أتعاب الخدمات المالية 14-ب
على األساس  اوكذ اتعاب من أجل األتلك  تقدر التى   اغر أتعاب الخدمات المالية على األعن يتوق  االعترا  بإيراد 

أتعدداب المسددتخدم لوصدد  مسددمى القددد ال ي ددير و األتعدداب. ذات صددلة بتلددك ماليددة   أدا عددن أى ةالمحاسددبفددى المسددتخدم 
 اً جزءاألتعاب التى تمثل  كل من فمن ال رورى الضصل بينلذا  -  الملدا اتالخدمات المالية  لى طبيعة و جوهر الخدم

 تنضيدذعندد  تكتسدبأداء الخدمدة واألتعداب التدى كتسدب مدا لدألدا  الماليدة واألتعداب التدى ت الضعلى  ضاعدالمعدل من  ال يتجزأ
 .ملثر )جوهرى( من األعمال التى تتكون من ا الخدمةرعيسى  عمل

 

 لألدا  المالية الضعلى معدل الضاعد من  ال يتجزأجزءًا  تعداألتعاب التى  (أ)

األدا  من األدوات إذا كانت وما ذلك ف – الضعلى لمعدل الضاعد تعديل كتلك األتعاب  بصضة عامة يتم معالجة
فى األرباح أو الخساعر) قاعمة العادلة فى القيمة  ما االعترا  بالتغيرالعادلة  ةقيمالقياس ا ب يتمالتى المالية 
 باألدا . األولىعترا  االيتم  مايعتر  باألتعاب كإيراد عند الدخل(

تم يبخال  تلك التى المِن    عند  صدار أو اقتناء أدا  مالية  علي ا دار التى تحصلاإلصرسوم و أتعاب (1)
أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو د "( ك26معيار المحاسبة المصرى رقم )لطبقًا تبويب ا 

 الخساعر".

 ىالموق  المالييم مثل تقتقوم ب ا عن أن طة للمن     اً تعوي أو الرسوم األتعاب تلك قد تت من 
التضاو  على و ، األخرى اإلصدار أو االقتناء ترتيبات الرهونات و و تقييم وتسجيل ال مانات و ، للمقتر  

عداد و ،  روط األدا  المالية  ن اء المعاملة. هذ  األتعاب وتج يز ا  خلق من ال يتجزأ  اً جزءتعد المستندات وا 
)كما المعاملة تكالي  وما يرتبط ب ا من هذ  األتعاب  ت جيلتم وي - ناتجةاألدا  المالية البلمن    لارتباط 

لألدا  الضعلى  لمعدل الضاعد ا كتعديل معتر  ب يو  ((26هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم )
 المالية.

القر  خارج منح برتباط اال يكونعندما أتعاب االرتباط التى تحصل علي ا المن    إلصدار قر  رسوم و( 2)
 (.26معيار المحاسبة المصرى رقم )تطبيق طاق ن

  منال يدخل المن    بمنح القر   تع دوكان  قرا  معينة  اتضاقيةالمن    تبرم من المرجح أن  ذا كان 
عن  اً تعوي   ر اعتبمستلم باالعندعذ ينظر لرسم االرتباط ( 26نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم )

المعاملة )كما هى تكالي  ما ما يرتبط به من  هت جيلويتم  ، اقتناء أدا  ماليةبمستمر ال المن    ارتباط
إذا ف - للقر الضعلى  لمعدل الضاعد كتعديل  امب عتر  يو  ((26معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم )

 انت اءد كإيراد عنرسم االرتباط عتر  بعندعذ يلقر  بإصدار االمن    أن تقوم انت ت فتر  االرتباط دون 
 فتر  االرتباط.

( فيتم 26نطاق تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم )  منوبالنسبة الرتباطات القرو  التى تدخل 
 وقياس ا بالقيمة العادلة. المحاسبة عن ا كم تقات مالية
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 قاسة بالتكلضة المست لكةمالية م   التزامات صدار  نأتعاب محصلة ع( 3)
 ا ال يكون اإللتزام المالى مبوباً لتزام مالى. وعندمخلق ارتباط للمن    بايتجزأ من  ال اً هذ  األتعاب تمثل جزء

وما يرتبط ب ا من أتعاب اإلصدار المحصلة يتم  دراج " بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخساعر" 
 يةالدفتر قيمة  من ال(( 26فى معيار المحاسبة المصرى رقم )معرفة  )كما هىالمتكبد   تكالي  المعاملة

بين األتعاب  بالتضرقةالمن    تقوم ا كتعديل لمعدل الضاعد  الضعلى. و ملتزام المالى ويعتر  ب لال يةاألول
 الي أتعاب اإلصدار وتكو المالى  لاللتزاموالتكالي  التى تمثل جزءًا ال يتجزأ من معدل الضاعد  الضعلى 

 .مثل خدمات  دار  االستثمار اتخدمتقديم المن    فى المعاملة المتعلقة بحق 
 .ماتدت دية الخب المكتسبةاألتعاب  (ب)

 قر عن خدمة  المحملةاألتعاب  (1)
 لخدمة. المن    لت دية ما عن خدمة قر  كإيراد على عمالع ا    التى تحمل ا من عتر  باألتعاب ي

محاسبة القر  خارج نطاق معيار المنح ب االرتباط صدار قر  عندما يكون عن عاب االرتباط أت (2)
 (26المصرى رقم )
ال يدخل القر  تع د المن    بمنح وكان معينة    قرااتضاقية المن    تبرم أن  المستبعد ذا كان من 

على أساس  تعاب االرتباط كإيراد يتم االعترا  ب (26معيار المحاسبة المصرى رقم ) من نطاق تطبيق 
نطاق تدخل  من ى ت  الو القر  اتالرتباطلنسبة وبا الرتباط.افتر  على مدار  النسبى الزمنىوزيا الت

 بالقيمة العادلة.  ااسيقمالية و كم تقات فيتم المحاسبة عن ا ( 26معيار المحاسبة المصرى رقم )تطبيق 
 أتعاب  دار  االستثمار (3)

 تقديم الخدمات.ما كإيراد   مستثماراتال ات ا دار التى تحمل ا من    على عمالع ا نظير عتر  باألتعاب ي
ك صل  ذا  - استثمارحصول على عقد  دار  للسعى المرتبطة مبا ر  بال -الحتمية عتر  بالتكالي  يو 

ذا منضصلة وقياس ا بدرجة يعتمد علي ا و بصور   التكالي  كن تحديدمن الممكان  المرجح أن كان من ا 
 ةفإن التكلض( 26فى معيار المحاسبة المصرى رقم ) الحال. وكما هو تتمكن المن    من استردادها

. ويمثل االستثمارحصل على عقد  دار  تلو لم لتتحمل ا هى تلك التكلضة التى ما كانت المن    الحتمية 
كلما اعترفت  است الكهتقديم خدمات  دار  االستثمار ويتم من فى االستضاد  األصل حق المن    التعاقدى 

ذا كان لدى ابتلك الخدمات المرتبطالمن    باإليراد  لمن    محضظة من عقود  دار  االستثمار فيمكن ل ا . وا 
على أساس المحضظة مدى  مكانية استرداد التكالي  المرتبطة بالحصول على تلك العقود وذلك تقدير 
 ككل.

تقديم خدمات  دار   اوكذأو أكثر مالية   من  صدار أدا لبع  عقود الخدمات المالية على كتنطوى 
ط بإدار  مجموعة من أدوات حقوق و عقد توفير   رى طويل األجل مرب :لكعلى ذمن األمثلة استثمار. و 

المرتبطة بإصدار األدا   ت  المعاماليلا ذا العقد بضصل تكبالملكية. فى هذ  الحالة يقوم مقدم الخدمات 
 .الحصول على حق تقديم خدمات  دار  االستثمار الي تكعن المالية 
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 ملثر يسىبتنضيذ عمل رعتكتسب األتعاب التى 
 ذلك العمل ال ام وذلك كما هو الحال فى األمثلة التالية: تنضيذمال تيتم االعترا  باألتعاب كإيراد عند اك 
 أس م لعميلعن تخصيص عمولة  (1)

 تخصيص األس م للعميل.يتم  مالعمولة كإيراد عندتم االعترا  باي
 قر  بين مقتر  ومستثمرالمقترنة بترتيب الطرح أتعاب  (2)

 القر .ترتيب ا  باألتعاب كإيراد عندما يتم يتم االعتر 
 أتعاب ترويج قر  (3)

التى قر  وال تحتضظ لنضس ا بجزء منه )أو ترتيب  تتولىالمن    التى المستلمة بمعرفة أتعاب الترويج  ن 
للمخاطر المماثلة   ن اِ فى ذلك   ن الم اركين الضعلى منه بنضس معدل الضاعد  بجزء لنضس ا تحتضظ 
هذ  األتعاب كإيراد عند استكمال مثل تعوي ًا عن خدمة ترويج القر . ويعتر  بتعد ( القر باآلخرين 

 ترويج القر .
 
   رسوم الدخول 15-ب

أحدد ع ابدوعنددما يالخاصدة األخدرى عندد حددوث ا.  المناسدباتوالحضدالت و  يدةالضنالعدرو  يتم االعترا  باإليراد الناتج عدن 
مدا يدتم حددث بطريقدة تعكدس مددى مناسدبة أو يدتم توزيدا الرسدوم علدى كدل  -اسدبات المنعدد مدن يغطى الذى  ات تراكاال

 حدث.مناسبة أو خدمات فى كل تقديمه من 
 
 رسوم التعليم 16-ب

 االعترا  باإليراد على مدار فتر  الدراسة التى تغطي ا الرسوم. يتم
 
 الدخول والعضويةالربول و رسوم  17-ب

مقابددل يددتم سددداد علددى أن سددمح بالع ددوية فقددط ية الخدددمات المددلدا . فددإذا كدان الرسددم يعتمدد االعتددرا  بدداإليراد علددى طبيعدد
بالرسدم يدتم االعتدرا  عندعدذ مسدتقل  ىكدان هنداك رسدم ا دتراك سدنو   ذا، أو  األخرى بصور  منضصدلةلخدمات والمنتجات ا
ذا كدان الرسدو  .هفدى  مكانيدة تحصديل)عدم يقين( جدوهرى إيراد عندما ال يكون هناك  ك ك الحصدول علدى تديح للع دو يم ا 

األع داء غيدر التدى تحمدل علدى  أو خددمات ب سدعار تقدل عدن تلدكسدلا أو  دراء الع دوية خدمات أو ن رات خالل فتدر  
 توقيت وقيمة المنافا المقدمة.وفقًا لألساس الذى يعكس طبيعة و إيراد ه كعتر  بعندعذ ي

 
 رسوم ا متياز 18-ب

حقدوق معرفدة. وبالتدالى كدذا خددمات ومعددات وأصدول ملموسدة أخدرى و ارى والالحدق لالجدتوريدد الرسوم االمتيداز تغطى قد 
 الرسوم من أجله. تعكس الغر  الذى فر يى ذالوفقًا لألساس يعتر  برسوم االمتياز كإيراد 
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 :االمتياز لالعترا  برسوممالعمة الطرق التالية تعد و 
 أخرى معدات وأصول ملموسة اتتوريد (أ)

وذلددك علددى أسدداس القيمددة العادلددة  نقددل حددق الملكيددةيكددإيراد عندددما يددتم تسددليم األصددول أو الرسددوم يعتددر  بمبلدد  
 .لألصول المباعة

 الحقةو  جاريةتوريد خدمات  (ب)
 اً رسدمتمثدل أو كاندت  ىاألولدن الرسدم مد اً كاندت جدزء سدواءً  -كإيراد مستمر  الخدمات اليم يتم االعترا  برسوم تقد

تكلضدة الخددمات ال يغطدى  فى حالة ما  ذا كان الرسم المستقلو المتعلقة ب ا. عندما يتم ت دية الخدمات  - مستقالً 
يكضددى لتغطيددة تكلضددة الخدددمات  ىاألولددالرسددم  جددل جددزء مددنعندعددذ يل ربح قدددر معقددول مددن الددالمسددتمر  مددا تحقيددق 

 تلك الخدمات.ما تقديم عتر  به كإيراد يالمستمر  وتحقيق ربح معقول عن هذ  الخدمات و 
قدل يمانح االمتياز بتوريد معدات أو مخدزون أو أصدول ملموسدة أخدرى بسدعر على قيام ية االمتياز قد تنص اتضاق
فى هذ  الحاالت و تحقيق ربح معقول عن تلك المبيعات. من  هيمكنحمل على آخرين أو بسعر ال المعن السعر 

ا السدعر وتحقيدق ربدح معقدول ذيكضى تغطيدة التكدالي  المقددر  التدى تجداوز هدبما  ىاألولمن الرسم  يتم ت جيل جزء
الج دة التدى تبداع خالل دا السدلا  لدى مدن المدرجح أن به كدإيراد علدى مددار الضتدر  التدى   عتر يو  عن هذ  المبيعات

االنت اء  لى حد كبير كإيراد عندما يتم  ىاألولالرسم الرصيد المتبقى من ويتم االعترا  ب على االمتياز. تحصل
ألخددرى المطلوبددة مددن مددانح االمتيدداز )مثددل: المسدداعد  فددى اختيددار ا االلتزامدداتو  ةاألوليددالخدددمات  مددن تقددديم كافددة

 .الموقا وتدريب العاملين والتمويل واإلعالن(
على عدد منافذ البيا  معينةامتياز لمنطقة  ةاتضاقيالمقدمة بموجب وااللتزامات األخرى  األوليةقد تعتمد الخدمات 

يددتم االعتددرا  ب ددا  األوليددةهددذ  الحالددة فددإن الرسددوم المتعلقددة بالخدددمات  فددى هددذ  المنطقددة. وفددى لسسددةلماالضرديددة 
 الخدمات المبدعية المتعلقة ب ا  به مستكملة.تعد بنسبة عدد المنافذ البيعية التى كإيراد 

ذا كانت الرسوم  كبير من عدم اليقين( فدى قدر ما وجود  ك جوهرى )ممتد  تستحق السداد خالل فتر   األوليةوا 
تحصدديل األقسدداط  كددإيراد مددايددتم االعتددرا  ب ددذ  الرسددوم عندعددذ كانيددة تحصدديل كامددل قيمددة هددذ  الرسددوم  معدددم 

 النقدية من ا.
 رسوم االمتياز المستمر   (ج)

حقدوق مسدتمر  ممنوحدة بموجدب اتضاقيدة أو مقابدل خددمات الرسوم المضرو ة مقابل استخدام يتم االعترا  كإيراد ب
 ت دية الخدمات أو استخدام الحقوق.وذلك ما أخرى مقدمة خالل فتر  االتضاقية 

 عمليات الوكالة  (د)
بالعمل مانح االمتياز على قيام  –حقيقة األمر فى  -تنطوى بين مانح االمتياز والحاصل عليه  معامالتقد تتم 

اتخدداذ قددد يقددوم مددانح االمتيدداز بطلددب توريدددات و ف :علددى سددبيل المثددالو حاصددل علددى االمتيدداز. حسدداب الكوكيددل ل
ن مثدل هدذ  المعدامالت ال فدإوبالتدالى الحاصدل علدى االمتيداز بددون تحقيدق أربداح  لى لتسليم ا تيبات الالزمة التر 

 ين   عن ا  يراد.
 

 لحاسب اآللىمفصلة لالرسوم الخاصة بتطوير برامج  19-ب
سدتوى  تمدام عمليدة مالمضصدلة حسدب احتياجدات كدل من د   كدإيراد وفقدًا ليتم االعترا  برسوم تطوير برامج الحاسب اآللدى 

 ."ما بعد التسليمدعم خدمة "الخدمات المقدمة بنظام فى ذلك استكمال التطوير بما 
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 واإلتاوات وتوزيعات الرباح الفوائد
 واإلتاواترسوم التراخيص  20-ب

براءات و مقابل استخدام أصول المن    )مثل: العالمات التجارية االعترا  بالرسوم واإلتاوات المدفوعة عادً  يتم  
 وفقاً ( وذلك السينماعيةفالم األو النسخ األصلية للتسجيالت و حقوق طبا الموسيقى و برامج الحاسب اآللى و االختراع 

بطريقة القسط الثابت على مدار فتر  فقد يتم االعترا  باإليراد  فى التطبيق العملىو  .التى تحكم اجوهر االتضاقيات ل
 يحق للمرخص له استخدام تكنولوجيا معينة لضتر  محدد .عندما : مثالوعلى سبيل ال - التعاقد
 - بموجب عقود غير قابلة لإللغاء  ادستردغير قابلة لال مانة  مقابلعمليات  سناد الحقوق مقابل رسوم ثابتة أو  ن 

تعد  -ذ واجبة التنضيمتبقية التزامات  مانح الترخيص حقوق بحرية وال يكون علىالباستغالل تلك والتى تسمح للمرخص 
ال يكون على عندما ذلك: اتضاقية الترخيص الستخدام برامج الحاسب اآللى ة مثلمن أعملية بيا. و بمثابة فى جوهرها 

فى األسواق  ألحد األفالم السينماعية عر  ال وق: منح حقىخر األ ةمثلمن األالتزامات بعد التسليم. و أى مانح الترخيص 
. رادات من حصيلة منضذ بيا التذاكرال يتوقا الحصول على  يو على الموزع طر  سيال يكون لمانح الترخيص أية عندما 

 ت البيا.يوقتفى مثل هذ  الحاالت يتم االعترا  باإليراد فى و 
الحاالت تلك فى مثل و  .ىعلى وقوع حدث مستقبليكون معلقًا رسوم الترخيص أو اإلتاو  فإن استالم فى بع  الحاالت 

وقوع  يتزامن ذلك عاد  ماالرسوم أو اإلتاو  و  حصل المن    علىتمن المرجح أن عندما يكون  قطفيتم االعترا  باإليراد 
 حدث المنتظر.ال

 

 ا عترا  والريات
 أو كوكيل (موكلبصضت ا باععًا )ما  ذا كانت المن    تتصر   تحديد 21-ب

 -وكالة عالقة فى  -لمن     ةادية الداخلالمنافا االقتص ات جمالى تدفق"يت من " من المعيار على أنه 8تنص الضقر  "
من    ، وعلى ذلك فإن المبال  المحصلة الفى حقوق ملكية  اتزيادين   عن ا الموكل والتى ال  نيابة عنمبال  محصلة 

 من   ." ويتطلب تحديد ما  ذا كانت الفى قيمة العمولةالمن    )الوكيل( يتمثل  يراد بل  اً  يراد تعتبرعن الموكل ال  نيابة
 موكل أو وكيل استخدام الحكم التقديرى ومراعا  كافة الحقاعق والظرو  ذات العالقة.بصضت ا تتصر  

المرتبطة ببيا السلا أو تقديم الخدمات. وتت من  لمن    كموكل عندما تكون عر ة للمخاطر والمنافا الملثر تعد ا
 ما يلى:المواصضات التى ت ير  لى أن المن    تتصر  بصضت ا موكاًل 

 –تقا على عاتق المن    أن تكون المسعولية الرعيسية لتوريد السلا وتقديم الخدمات للعميل أو تنضيذ أمر التوريد  (أ)
 ك ن تكون مثاًل مسعولة عن قبول العميل للسلا والخدمات المطلوبة أو الم ترا  بمعرفته

يل ألمر التوريد أو أثناء ال حن أو عند لخطر المخزون قبل أو بعد  صدار العممعر ة المن     تكونأن  و)ب(
 السلا اددتر ا

أن تكون للمن    السلطة المطلقة )االستقاللية المطلقة( فى تحديد األسعار سواء بصور  مبا ر  أو غير مبا ر   و)ج(
 على سبيل المثال عن طريق توريد سلا وخدمات   افية –

 بالمبال  المستحقة على العميل. أن تتحمل المن    الخطر االعتمانى فيما يتعلق و)د(
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عر ة للمخاطر والمنافا الملثر  المرتبطة ببيا السلا أو تقديم الخدمات. وأحد  ال تكونعندما  تعد المن    كوكيل
المواصضات التى ت ير  لى أن المن    تتصر  بصضت ا وكياًل هو أن يكون المبل  الذى تكتسبه المن    محدد سلضًا 

 ور  عمولة ثابتة على كل معاملة أو كنسبة منصوص علي ا على المبل  المحمل على العميل.ويتمثل  ما فى ص
  


