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  ) ١٨( معيار احملاسبة الدويل 

  اإليـــــراد

  دورة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

  أعدت ضمن الفعاليات العلمية 

  هليئة األوراق و األسواق املالية 

  بالتعاون مع 

  ٢٠٠٩عية احملاسبني القا�و�يني  لعام مج
  

  األستاذ الدآتور عبد الرحمن مرعي:إعـــــــــــداد 

  آلية االقتصاد بجامعة دمشق فيأستاذ 

  محاسب قانوني

  ٢٠٠٩سورية تشرين الثاني  -دمشق 



٢  

 

  اإليراد

الزيادة في المنافع االقتصادية خالل الدورة  يعرف الدخل على انه:  الهدف 
  :المحاسبية على شكل

 تدفقات نقدية داخلة -
  األصولتعزيزات في  -
 انخفاض في ا اللتزامات  -

يشمل كمساهمات من المالكين  اآلتيةفي حقوق الملكية عدا تلك  عنها زيادات ينجم
  الدخل كل من 

بمسميات  إليهانه دخل ينشا ضمن سياق النشاط العادي للمنشاة ويشار :  اإليراد -
 اإلتاوات،  األسهم إرباح، الفائدة ، الرسوم ، مختلفة مثل المبيعات 

 غير المتداولة باألصولانه الربح الناتج عن التصرف : المحاسب  -

  :هو  باإليراداتلالعتراف  األساسيةالمشكلة 

 .تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية للمنشاة أنأي في أي وقت يمكن : توقيته  -
 .بموثوقيةقياس هذه المنافع : قياسه  -

الناشئ عن  اإليراداتيطبق هذا المعيار في المحاسبة عن :  نطاق تطبيق المعيار
  :التالية  واإلحداثالعمليات 

 بيع البضائع   - أ
 تقديم الخدمات   -  ب
  أرباحتوزيعات ،  إتاوات، مقابل فائدة  آخرينالمنشاة من قبل  أصولاستخدام   - ج

  :تشمل البضائع  

  تلك البضائع المنتجة من المشروع بهدف البيع -  

 البيع إعادةتلك البضائع المشتراة بقصد البيع  -

  : يتضمن تقديم الخدمات 

خدمات ،  اإلنشاءمتعاقد عليها مثل عقود ، تنفيذ مهمة من قبل المشروع  -
 ، خالل مدة من الوقت متفق عليها ، المدراء والمهندسين 

  :على شكل  إيراداًالمشروع  ألصول اآلخرينيحقق استخدام _ 

 مبالغ مستحقة للمشروع أويعادل  ما أوللنقدية  اآلخرينمقابل استخدام : فائدة  -
مثل حقوق  األجلالمشروع طويلة  أصولرسوم مقابل استخدام :  اإلتاوة -

 الخ....... حقوق النشر ، العالمات التجارية 
  االستثمارات في حق الملكية  أصحابعلى  األرباحتوزيع :  األسهم أرباح -
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  :  اآلتيةالناتجة من البنود  اإليرادات إلىيتطرق هذا المعيار  ال

 )  ١٧معيار المحاسبي (  اإليجارعقود  - ١
معيار المحاسبي ( من االستثمارات وفق حقوق الملكية  اآلتية األسهم أرباح - ٢

  ٢٨الدولي 
 "عقود التامين " ٤التقارير المالية  إلعدادالمعايير الدولية ، عقود التامين  - ٣
التخلص منها  أووااللتزامات المالية  لألصولالتغيرات في القيم العادلة  - ٤

 ) االعتراف والقياس : المالية  األدوات ٣٩معيار المحاسبي الدولي (
 المتداولة  األصولالتغيرات في  - ٥
البيولوجية  لألصول األخرىو التغيرات في القيمة العادلة  األولياالعتراف  - ٦

 )  ٤١معيار المحاسبي الدولي (الخاصة بالنشاط الزراعي 
 )  ٤١معيار المحاسبي الدولي (الزراعية االعتراف المبدئي بالمنتجات  - ٧
 استخراج الخامات والمعادن  - ٨

  : تعريف المصطلحات الرئيسية 

التدفقات الواردة في المنافع االقتصادية خالل الفترة والناشئة ضمن  إجمالي:  اإليراد
العادية للمشروع عندما ينجم عنها زيادة في حقوق الملكية عدا تلك الزيادة  األنشطة

  حقوق الملكية  أصحابالمتعلقة بمساهمات 

  

 أطرافتسوية التزام بين  أو األصلهي المبلغ الذي يمكن مبادله  :القيمة العادلة 
  تجاري   أساسمطلعة وراغبة في التعامل على 

مستحقة القبض  أولمبالغ المقبوضة من قبل المشروع ا اإليراديشمل  ال :مثال عملي 
تعتبر مقبوضات كهذه  ي زيادة في حقوق الملكيةأ إلىال تؤدي  ألنها اآلخرينلحساب 

التامين المحصلة  وأقساطمثل ضرائب المبيعات المستحقة ، التزامات على المشروع 
  وضرائب القيمة المضافة ، من قبل الوكيل 

  في هذه الحالة هو مبلغ العمولة وما شابه ذلك  إيراداالذي يعتبر _ 

  

  

  : راد ــــــــقياس اإلي

وفي . القابل لالستالم  أوبالقيمة العادلة للمقابل النقدي المستلم  اإليراديجب قياس 
بعين  األخذيتم تحديد القيمة العادلة بسهولة من خالل عقد البيع بعد  األحوالمعظم 

  . الكمية التي يسمح بها المشروع  أوالحسومات التجارية أو االعتبار الخصومات 
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  : مثال 

شهر تنتهي في  ١٢اشترى عمالئها خالل أي فترة مدتها  إذاانه  األملشركة  أعلنت
فسوف  يحصلون على  األقلبضائع بما قيمته مليون ليرة سورية على  آذار ٣١

   األولكانون  ٣١ تنتهي السنة المالية للشركة في% ٢رجعي بنسبة  بأثرخصم 

بمبلغ  األولكانون  ٣١نيسان و لغاية  ١باعت الشركة احد عمالئها خالل الفترة من 
٩٠٠٠٠٠   

  االعتراف به  األملالتي ينبغي على شركة  اإليراداتهو مبلغ  ما: المطلوب 

  . األملتعترف به شركة  أنالذي يجب  اإليرادلتحديد :  الحل

 أساسوذلك على  ١٢٠٠٠٠٠مبيعاتها لهذا العميل ستصل الى  أن األملتقدر شركة 
  الحساب التناسبي لمبيعاتها و المدة الزمنية 

١٢٠٠٠٠٠=  × ٩٠٠٠٠٠   

 واإليراد ٩٠٠٠٠٠على مبلغ % ٢ثر رجعي بنسبة ألذلك تعترف الشركة بحسم ب
  س. ل  ٨٨٢٠٠٠الذي تعترف به هو 

  :مثال 

كان تدفق النقدية  إذالكن ماذا . يكون المبلغ المستلم نقدا وشبه نقد  األحيانفي اغلب  
تكون القيمة العادلة للمقابل اقل من القيمة االسمية لمبلغ  األحيانمؤجال في اغلب 

  القابلة  لالستالمأو النقدية المستلمة 

  :مثال 

سعر فائدة  يمنح المشروع العميل ائتمان دون فائدة او يقبل منه ورقة قبض تحمل أن 
  اقل من سعر السوق كمقابل لبيع البضائع 

لذلك يتم تحديد القيمة العادلة للمقابل من خالل ، ترتيبات كهذه تعتبر عملية تمويل 
  بال باستخدام نسبة فائدة مستنبطةخصم كافة التدفقات التي ستستلم مستق

  

  :من قابلية للتحديد  األكثريكون معدل الفائدة المستنبطة هو المعدل 

من نفس  األدواتالمالية المشابه للمصدر على  األدواتالمعدل السائد على  - ١
 االئتماني المستوى

مساوي لسعر  لألداةمعدل الفائدة الذي يجمل القيمة المالية للمبلغ االسمي  - ٢
 الخدمات  أوالبيع النقدي السائد للبضائع 
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فائدة وذلك بما  كإيراديتم االعتراف بالفرق بين القيمة العادلة والمبلغ االسمي للمقابل 
   ٣٩جاء في معيار المحاسبي الدولي  يتفق مع ما

 ١٤٠٠٠٠شركة الخلود بمبلغ  إلى ١٠٠٠٠٠بضائع تكلفتها  األحالمتبيع شركة _ 
 األحالملشركة  يبلغ سعر البيع النقدي العادي أشهروفترة ائتمان تصل لمدة ست 

  على الدفع عند التسليم ٥٠٠٠بخصم  أوبفترة ائتمان شهر واحد  ١٢٥٠٠٠

  :المطلوب 

  تقيس الدخل من هذه المعاملة  أن األحالمكيف ينبغي لشركة 

   :الحل 

حيث سعر البيع العادي  أشهربتمويل شركة الخلود فعال لمدة ستة  األحالمتقوم شركة 
بمعدل  اإليراداتلذلك ينبغي حساب )  ٥٠٠٠ – ١٢٥٠٠٠(  ١٢٠٠٠٠كان سيبلغ 

   ١٢٠٠٠٠ليصبح  ١٤٠٠٠٠يخصم مبلغ البيع الفعلي 

  )القيمة االسمية للورقة (  ١٤٠٠٠٠يتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع الفعلي 

فائدة  إيراد أنالذي يمثل القيمة الحالية للورقة المخصومة على  ١٢٠٠٠٠ومبلغ 
فائدة مقابل عملية  إيراد ٢٠٠٠٠قيمة المبيعات و  ١٢٠٠٠٠خالل فترة تمويل أي  

  تمويل بيع البضائع 

١٢٠٠٠٠ =  

ن١٤٠٠٠  ع 1 1⁄ =  =٠,٨٥٧   

مقابل  ٠,٨٥٧معامل الخصم  أنالية لمدة عام واحد نجد حبالعودة لجداول القيمة ال
  % ١٦,٥لمعدل فائدة قدرها 

خدمات من نفس الطبيعة  أوخدمات مقابل بضائع أو مبادلة بضائع تم  إذا -
ليس لها جوهر (  إيراداً   عملية تولد  أنهاوالقيمة ال تعتبر عملية التبادل على 

  حليب مقابل نفط) تجاري 
تم تقديمها مقابل سلع او خدمات غير مشابها  أوالخدمات  أوتم بيع السلع  إذا أما -

بالقيمة العادلة  اإليراديقاس ) لها جوهر تجاري (  لإليرادتعتبر العملية مولدة 
  . ما يعادل النقدية المحول   أولخدمات المستلمة معدلة بمبلغ النقدية اأو للسلع 

الخدمات المستلمة بصورة موثوقة يقاس  أويمكن قياس القيمة العادلة  للسلع  عندما ال
عادل ما ي أومعدلة بمبلغ النقدية ، بالقيمة العادلة للسلع والخدمات المعطاة  اإليراد

  النقدية المحول 

   :السيارات مبادلة سياراتها القديمة ببناء لتأجيرقررت شركة الكمال :  مثال
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 – ٦٤٠٠٠٠٠تكلفه (  ٤٢٠٠٠٠٠كانت القيمة الدفترية للسيارات المستبدلة  -
 )  ٢٢٠٠٠٠٠مجمع استهالك 

 س. ل٤٩٠٠٠٠٠ادلة للسيارات المستبدلة كانت القيمة السوقية الع -
لذلك ستدفع شركة الكمال مبلغ س .ل ٨٠٠٠٠٠٠ القيمة السوقية العادلة للبناء  -

 لصاحب البناءس . ل ٣١٠٠٠٠٠نقدي قدره 
 تحسب شركة الكمال قيمة البناء الجديد على الشكل التالي  -

 

  
   ٤٩٠٠٠٠٠= القيمة العادلة للسيارات المستبدلة 

  ٣١٠٠٠٠٠=  النقدية المدفوعة              :زائد
  ٨٠٠٠٠٠٠تكلفة البناء الجديد                       

  
  القيد المحاسبي

  من مذكورين                                          
السيارات  \البناء                       ح  \ح      ٦٤٠٠٠٠٠         ٨٠٠٠٠٠٠
  المستعملة 

  النقدية \سيارات                ح.ا.م \ح       ٣١٠٠٠٠٠        ٢٢٠٠٠٠٠ 
 \ح                                          ٧٠٠٠٠٠                       

   األصولمكسب تبادل 
        

  

العادلة للسيارات المستبدلة وقيمتها الدفترية يمثل مكسب الفرق بين القيمة السوقية 
  . يمكننا التحقق من عملية الحساب 

  
   ٤٩٠٠٠٠٠               القيمة السوقية العادلة للسيارات المستبدلة   

  ٦٤٠٠٠٠٠تكلفة السيارات المستعملة                  
  ٢٢٠٠٠٠٠مجمع استهالك السيارات :        ناقص 

  ٤٢٠٠٠٠٠               لدفترية للسيارات المستعملة   القيمة ا        
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٠٠٠٠٠مكسب التخلص من السيارات المستعملة                       
  
  

مما  أفضلفي هذه الحالة للعملية جوهر تجاري الن شركة الكمال في وضع اقتصادي 
  .لذلك تعترف بالمكسب ، كانت عليه قبل المبادلة 



٧  

 

تؤجل شركة الكمال االعتراف ، اذا لم يكن للعملية جوهر تجاري النعترف بالمكسب 
بالمكسب الذي يمكن ان يتحقق من الفرق بين القيمة العادلة للسيارات القديمة وقيمتها 

  الدفترية 

يتم ، هناك استالم لبعض النقدية  اذا لم يكن هناك للعملية جوهر تجاري الى ان
  االعتراف بجزء من المكسب حسب النقدية المستعملة 

  =المكسب المعترف به 
  النقدية المستعملة

القيمة العادلة  –النقدية المستخدمة   إجمالي المكسب×
  لألصول المستعملة األخرى

  

                                                     :)تحديد العملية( على العملية التعرف

  تطبق معاير االعتراف بموجب هذا المعيار على كل عملية بشكل منفصل 

لعملية واحدة من  األجزاءتطبيق معاير االعتراف على  أحياناًانه من الضروري  إال
مقابل  عيناًم عندما يتضمن سعر البيع مبلغاً:  مثالً. تعكس جوهر العملية  أناجل 

ويعترف به في الفترة الزمنية  كإيراداالعتراف بهذا المبلغ  تأجيليتم ، خدمة الحقة 
   .كمعامالت بيع الضمان، لتقديم الخدمة 

بضمان ثالث سنوات من المصنع قام التاجر ببيع  ٦٠٠٠٠٠تم بيع سيارة  بمبلغ 
  .س. ل ٥٠٠٠٠غ بمبل األساسيلمدة عامين يسري بعد انتهاء الضمان  إضافيضمان 

بعد انتهاء مدة الضمان  إال إيراداًوال يعترف به  إضافيتسجل العميلة بيع ضمان 
   .خالل ثالث سنوات األساسي

  في السنة الرابعة والخامسة من عمر السيارة  كإيراداالعتراف به  يبدأأي 

  التسجيل المحاسبي

 إلى              النقدية               \من ح                     ٦٥٠٠٠٠
  المذكورين

 \ح                                                   ٦٠٠٠٠٠                
  المبيعات 

ضمان غير  إيراد \ح                                    ٥٠٠٠٠                
  متحقق

  بنهاية السنة الرابعة بإيرادتعترف الشركة 

  الضمان إيراد \ح إلىضمان غير متحقق      إيراد \ح  من   ٢٥٠٠٠     ٢٥٠٠٠
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  :بيع البضائع 

  : يجب االعتراف ببيع البضاعة عند الوفاء بكافة الشروط التالية 

 المشتري إلىقام المشروع بنقل مخاطر ومنافع مالكية البضاعة  - ١
المرتبطة عادة  اإلداريةلم يبق للمشروع البائع أي استمرارية في المشاركة  - ٢

 السيطرة الفعالة على البضاعة المباعة  أوبالملكية ال بالرقابة 
 بموثوقية  اإليراداتيمكن قياس مبلغ  - ٣
 البائع  إلىيكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعملية  أن - ٤
بدها فيما يخص المعاملة لتي سيتم تكاأو يمكن قياس التكاليف المتكبدة  - ٥

   يةبموثوق

  

  :المشتري  إلىمتى سيتم نقل مخاطر ومنافع الملكية الهامة 

تحويل  أوفي مبيعات المفرق يتم نقل مخاطر ومنافع الملكية مع نقل الملكية القانونية 
  المشتري  إلىالحيازة 

يكون تحويل المخاطر ومنافع الملكية في وقت مختلف عن وقت  األخرىفي الحاالت 
  اإلنشاءالحيازة مثل بيع احد المباني التي ال تزال قيد  أوتحويل الملكية القانونية 

تعتبر العملية عملية بيع و بالتالي ال  عند احتفاظ المشروع بالمخاطر الهامة للملكية ال
  يحتفظ بالمخاطر بعدة طرق  أنيمكن للمشروع ، يتم االعتراف بالبيع 

غير المرضي والذي التحكمه نصوص  األداءاحتفاظ البائع بالمسؤولية عن  - ١
غير  األداءكان يرد نص بوجود التزام على البائع مقابل :  الكفالة العادية 

بموجب هذا النص لم يتم ، تحكمه نصوص الكفالة العادية  المرضي والذي ال
 المشتري في تاريخ البيع  ىإلالملكية  ومكافآتنقل مخاطر 

 إيرادتحقق  إذا إالالبيع من عملية ما  إيرادال يستلم المشروع البائع  أن - ٢
 للمشتري من بيع البضاعة

تم شحن البضاعة بشرط التركيب وان المشروع لم يكتمل تنفيذه بعد لم يتم  إذا - ٣
م يتم ل ألنه اآلالتالمشتري في تاريخ تسليم  إلىالملكية  ومكافآتنقل مخاطر 

 ) التركيب (    المعاملة بعد انجاز جزء كبير من 
عندما يحق للمشتري فسخ الشراء لسبب محدد في عقد البيع ويكون البائع غير  - ٤

 البضاعة  إرجاعمن احتمال  متأكد

عقد البيع وفق سبب محدد في عقد البيع وبالتالي يكون  إلغاءيحتفظ المشتري بحق 
  من النتيجة متأكدالبائع بسببه غير 

احتفظ المشروع البائع بجزء غير هام من مخاطر الملكية  إذاتعتبر العملية عملية بيع 
   .المرتبط بها باإليرادوبالتالي يتم االعتراف 
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يحتفظ البائع بالملكية القانونية للبضائع لمجرد حماية تحصيل المبلغ  أن: مثال 
لية و المنافع الهامة للملكية تعد العمنقل البائع المخاطر  إذاالمستحق في هذه الحالة 
   .المتعلق بها باإليرادعملية بيع ويتم االعتراف 

لم  إذايكون من حق المشتري رد البضاعة  أنفي عمليات بيع المفرق يمكن : مثال 
 كان البائع قادر إذاوقت البيع  باإليرادفي هذه الحالة يعترف المشروع يكن مقتنع بها 
ت المستقبلية بموثوقية واالعتراف بااللتزام المتعلق بهذه لمردوداا على تقدير

  المردودات بناء على خبراته السابقة 

تتدفق المنافع االقتصادية  إنفقط عند يكون من المحتمل  باإليراديتم االعتراف _ 
كان هناك  إذا أماا وان يزول الشك في استالم العوض النقدي  العمليةللمشروع من 
ال تسمح سلطة  أنهذه المنافع لم تتدفق كان يكون هناك احتمال  أناحتمال من 

ولكن عند منح  أجنبيبتحويل المقابل عن عملية بيع في بلد  تصريحاً أجنبيةحكومية 
  باإليرادالتصريح تزول حالة الشك ويتم االعتراف 

غ يعترف بهذا المبل اإليرادتحصيل مبلغ تم تضمينه في  إمكانيةكان هناك شك من  إذا
  المعترف به سابقا  األصلي اإليرادلمبلغ كمصروف وليس تعديال 

 بمبدأوالمصروفات العائدة له في الوقت نفس ويشار الى هذا  باإليراديتم االعتراف 
   .باإليراداتمقابلة النفقات 

تكون خاضعة للفحص  أن تخضع عقود بيع البضائع لشروط معينة مثل كثيرا ما
تشكل جزء غير هام من عقد ( كانت عملية التركيب سهلة وسريعة  إذاوالتركيب 
عند التسليم  عند الموافقة مع حق الرجوع بتم  باإليراديمكن االعتراف ) المبيعات 

                   اإلرجاعتنقضي فترة حق  أواالعتراف بالمبيعات عندما يتم قبول البضائع 
قد باع البضاعة   إليهعندما يكون المرسل ) البيع ( يتم االعتراف بالعقد  األمانةبرسم 

مشتريات مؤجلة التسليم  راف بالعقد عندما بتم قبض النقدالدفع عند التسليم يتم االعت
السجالت انه يتم عادة  أظهرت األخير إذابضاعة عند تسديد القسط عندما يتم تسليم ال

عندما يتم استالم عربون كبير  باإليرادقبض الدفعة كاملة فانه يمكن االعتراف 
يتم االعتراف  وعندما تكون البضائع في المتناول وجاهزة للتسليم وبخالف ذلك ال

  عند التسليم  إال باإليراد

مرحلة انجاز  إلىع من تقديم الخدمات بالرجو باإليراديتم االعتراف  : تقديم الخدمات
التقرير ويمكن تقدير نتائج العملية على نحو موثوق به  إعدادالعملية في نهاية فترة 

   اآلتيةعند الوفاء بالشروط 

 بموثوقية  اإليراديمكن قياس مبلغ  -
 كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة الى البائع إذا -
 .التقرير إعدادكان يمكن قياس مرحلة انجاز العملية بموثوقية في نهاية فترة  إذا -
 .كان يمكن قياس التكاليف المتكبدة وتكلفة االنجاز بموثوقية إذا -
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مرحلة انجاز العملية بطريقة نسبة االنجاز  إلىبالرجوع  باإليراديتم االعتراف 
ات المحاسبية التي يتم فيها تقديم في الفتر باإليرادبموجب هذه الطريقة يتم االعتراف 

 ١١الخدمات تشابه هذه الطريقة تلك التي تم تحديدها في معيار المحاسبي الدولي 
  الموازنات وحساب التكاليف  إلعدادالصارمة  األنظمةمثل  اإلنشاءلعقود 

نسبة ، منهجيات تقدير نسبة الخدمات المقدمة مثل الدراسات االستطالعية  أنكما _ 
  التكاليف المقدرة  إجمالي إلىيف المتكبدة التكال

 إلىفقط  باإليرادلم يكن من الممكن تقدير النتيجة بموثوقية فانه يتم االعتراف  إذا_ 
  الحد الذي تكون فيه التكاليف قابلة لالستيراد 

االقتصادية المرتبطة عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع  باإليراديتم االعتراف _
تحصيل مبلغ ما كان مشموال  إمكانيةكان هناك شك من  إذاالمشروع  ىإلبالعملية 
محتمال  أمراًالمبلغ الذي لم يعد استرجاعه أو فان المبلغ غير القابل للتحصيل  باإليراد
  .أساساًالذي اعترف به  اإليراديعترف به كمصروف وليس كتعديل لمبلغ  أنيجب 

  

  :الخدمات  بإيرادعلى االعتراف  األمثلةمن 

 يتم االعتراف بتكاليف التركيب خالل فترة التركيب بالرجوع لمرحلة االنجاز  - ١
القسط الثابت خالل فترة  أساسيتم االعتراف عادة باالشتراكات على  - ٢

 االشتراك 
يتم االعتراف بعموالت وكالة التامين عند بدء التامين مالم يكن من المحتمل  - ٣

جزء  تأجيلوفي هذه الحالة بتم  إضافيةتقديم خدمات  إلىيضطر الوكيل  أن
 لتغطية تكلفة تقديم تلك الخدمة  اإليرادمن 

يتم االعتراف بالتكاليف من تطوير البرمجيات المعدة وفق مواصفات محددة  - ٤
 مرحلة االنجاز بما في ذلك الدعم ما بعد التسليم  إلىبالرجوع 

تم بيع  وإذا عند وقوع الحدث اإلحداثبتم االعتراف برسوم التسجيل في  - ٥
 يتم توزيع الرسوم على كل حدث اإلحداثاالشتراك في عدد من 

 يتم االعتراف برسوم التعليم خالل الفترة التي يتم فيها تقديم التعليم  - ٦
يتم  تعتمد تكاليف الخدمات المالية على الخدمات التي يتم تقديمها وكثيرا ما - ٧

المالية التي يتم  داةاألالتعامل معها كتعديل على سعر الفائدة الفعلي في 
وااللتزام االئتمانية  اإلصداراستحداثها ويكون هذا هوا الحال بالنسبة لرسوم 

  اإلدارةاالستثمار خالل فترة  إدارةويتم االعتراف بتكاليف 

  : األرباحوتوزيعات  واإلتاواتالفوائد 

المشروع والذي ينتج  ألصول اآلخرينالناشئ عن استخدام  باإليراديتم االعتراف 
  :التالية  األسسوفق  أسهم إرباح أو إتاوات أوعنه فائدة 
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 إلىالمنافع  االقتصادية المرتبطة بالعملية سوف تتدفق  أنيكون محتمال  - ١
 المشروع 

 على نحو موثوق به  اإليراديمكن قياس مبلغ  - ٢

  :التالية  األسسوفق  باإليراديجب االعتراف 

استحقت فائدة  إذاالفائدة الفعالة  أسلوبيتم االعتراف بالفائدة باستخدام : الفائدة  - ١
ذو الفائدة يجب توزيع الفوائد المستعملة غير مدفوعة قبل امتالك االستثمار 

 الحقا بين فترتي ما قبل وما بعد والعترف اال بجزء ما بعد االمتالك كإيراد
على أساس االستحقاق بناء على جوهر يتم االعتراف باإلتاوات : اإلتاوات  - ٢

كان من المالئم االعتراف باإليراد على أساس  إذا إالاالتفاقية ذات العالقة 
 معقول مع األخذ باالعتبار لجوهر االتفاقية  آخر

يتم االعتراف بإرباح األسهم عندما يحق لحامل السهم باستالم : إرباح األسهم  - ٣
من صافي إرباح ما قبل االمتالك يجب  أسهمالعائد عند اإلعالن عن إرباح 

كان من الصعب إجراء هذا التوزيع  إذاطرح هذه اإلرباح من تكلفة األسهم 
كان من الواضح أنها تمثل  إذا إاليجب االعتراف بهذه اإلرباح كإيراد 
 استردادا لجزء من تكلفة أسهم الملكية  

  :يليماعلى يفصح  أنعلى المشروع  : اإلفصاح

المتبعة  األساليببما في ذلك  بإيراداتالسياسات المحاسبية المتبعة لالعتراف  - ١
 لتحديد مرحلة االنجاز للعملية التي يتضمن تقديم خدمات 

المعترف بها خالل الدورة بما في  اإليراداتمبلغ كل صنف رئيسي من  - ٢
 :الناشئ عن  اإليراد

 بيع البضاعة -
 تقديم الخدمات -
 الفائدة  -
 تاواتاأل -
  األسهم حأربا -

 الخدمات المشمولة في كل فئة أو الناشئ عن تبادل البضائع  اإليرادمبلغ  - ٣

 ١٩٩٥ األولكانون  ١تاريخ النفاذ 


