




  : عن اإليراد الناتج عن المعامالت واألحداث التاليةالمحاسبةفى  هذا المعيار يطبق-١
  بيع سلع) أ(
تقديم خدمات) ب(و
توزيعات  وأ إتاوات وأ فوائدل عائداً من ِغالتى تُ ألصول المنشأة الغيراستخدام ) ج(و

  . أسهمأرباح





فى  الناشئ خالل الفترة واقتصاديةمنافع من  الداخل التدفق هو إجمالى :اإليراد
 اتزيادالداخلة إلى تلك التدفقات وذلك عندما تؤدى منشأة ل المعتادة ةألنشطسياق ا

المشاركين من التى ترد مساهمات بال المتصلةفى حقوق الملكية بخالف الزيادات 
  .الملكية فى

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





ملكية الـسلع   المرتبطة ب  المؤثرة المنافع المنشأة بتحويل المخاطر و    قامتإذا  ) أ(
  .إلى المشترى

 عـادة   المقترنـة لدرجـة   لالتدخل اإلدارى المستمر    بالمنشأة  تحتفظ  لم  إذا    )ب(و
. على تلك السلع الفعالةوال بالسيطرة السلع المباعةعلى  ملكيةالب

  .ايعتمد عليه بدرجةاإليراد  مبلغياس مكن قعندما ي  )ج(و
 مرجح إلى المنشأة   المصاحبة للمعاملة  االقتصاديةالمنافع  تدفق  يكون  عندما    )د( و

  .الحدوث
ـ الم التكاليف   قياسعندما يمكن     )هـ(و   التـى تحملتهـا   سـواء    بالمعاملـة    ةتعلق

  .بدرجة يعتمد عليهاأو ستتحملها المنشأة 





 بدرجـة   – اتتقديم خدم  تنطوى على    -معاملة   اتجن تقدير   تتمكن منشأة من  عندما  -٢٠
المـدى  علـى     بناء  وذلك المرتبط بها عترف باإليراد   يعتمد عليها فيتعين عليها أن ت     

معاملـة  ال ويمكن تقدير نتائج     .نهاية الفترة المالية   فىالذى تم تنفيذه من المعاملة      
بدرجة يالشروط التالية مجتمعة تستوفى عندما  عليهاعتمد:

  . عليهاعتمدبدرجة ي اإليراد مبلغيمكن قياس ما عند) أ(
 مـرجح   لمنشأةإلى ا  المتعلقة بالمعاملة    االقتصاديةالمنافع  يكون تدفق   عندما    )ب(و

.الحدوث
نهاية الفتـرة الماليـة   فى  المعاملة   منمدى ما تم تنفيذه      قياسيمكن  عندما    )ج(و

  .بدرجة يعتمد عليها
والتكـاليف الالزمـة    تى ترتبت على المعاملة     ال قياس التكاليف يمكن  عندما    )د(و

  .بدرجة يعتمد عليهاإلتمامها 





بدرجـة   -تأدية خدمـة   تنطوى على –معاملة تقدير نتائج إذا لم تتمكن منشأة من     -٢٦
مـن   سترداد المبالغ القابلة لال   فى حدود إال   باإليراد   فرعت ت الأعليها  ف  ، يعتمد عليها 

. فقطاالمصروفات المعترف به

 فوائـد التى تغـل   المنشأة ألصول الغير استخداماإليراد الناتج من  يجب أن يعترف ب   -٢٩
:عندماوذلك " ٣٠"بالفقرة طبقاً لألسس الواردة وإتاوات وتوزيعات أرباح 

   المـصاحبة للمعاملـة    قتـصادية االتـدفق المنـافع     من المرجح أن ت   يكون  ) أ(
  . المنشأةإلى

.ا يعتمد عليهبدرجةكن قياس اإليراد يم  )ب(و



: باإليراد وفقاً لألسس التاليةيعترف-٣٠

ـ الفا على أساس نسبة زمنية مع األخذ في االعتبار معدل      بالفوائد  عترف  ي) أ( دة ئ
   " ٩" بالفقرة  على النحو المبين الفعلية

. المعنىاالتفاقلجوهر  طبقاً االستحقاقس اإلتاوات على أسايعترف ب  )ب(و

الحصول علـى   فى  المساهم  حق   يثبتحينما  األسهم  توزيعات أرباح   يعترف ب   )ج(و
.  هذه التوزيعاتمدفوعات

: أن تفصح عنعلى المنشأة-٣٥

الطرق المستخدمة  فى ذلك    باإليراد بما    لالعترافلمحاسبية المتبعة   السياسات ا ) أ(
  .تأدية خدماتعلى مل تالتى تش المعامالتتحديد مستوى إتمام فى 



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

  بيع سلع-
خدمات تقديم-
فوائد-
إتاوات-
  أسهمرباح أاتتوزيع-

فئـة  المدرجة ضـمن كـل   وقيمة اإليرادات الناتجة عن تبادل سلع وخدمات          )ج(و
  .اإليرادفئات من مؤثرة 







   إنشاء هو عقد االتفاق



تقديم خدماتلتفاق إاالتفاق هو 

  بيع سلعلتفاق إاالتفاق هو 













 بنـاء    احتفاظ المنشأة بالسلع بمخازنها    بيع مع بإصدار فواتير   المبيعات التى تتم      
على طلب العميل

   :التركيب والفحص)أ (



   :رد السلعفى  دو محد حقىلمشترل يكونالسلع عندما اعتماد )ب (

  ببيـع الـسلع نيابـةً     ) ىالمـشتر (المستلم  والتى يقوم بموجبها    : مبيعات األمانة )ج (
  ).البائع(عن المرسل 

  :مالتسالدفع عند االالمقترنة بمبيعات ال)د (

لسلع لقيمتها قبل تسلم المشترى  ئى أو جزلىسداد كالتى تقترن ب أوامر التوريدحاالت
نها ال تزال أل – على سبيل المثال –المنشأة البائعة إما ن ومخزمحتفظ بها ضمن غير 

. من طرف ثالثىالمشترمباشرة إلى تسلم ا سوف صنع أو ألنهفى طريقها لل



فى نفس حيث يتفق البائع ) بخالف معامالت المبادلة(إعادة الشراء مع اتفاقيات البيع 
يكون عندما على إعادة شراء نفس السلع فى تاريخ الحق ، أو توقيت إجراء المعاملة 

بيع يلزم البائع    خيارلمشترى  دى ا عادة شراء السلع ، أو يكون ل      إل خيارلبائع  دى ا ل
  .منهالسلع تلك إعادة شراء ب

االعتـراف  : األدوات المالية 
والقياس

أو آخرين إلعادة البيع) نلوالمتعام(التجار ن أو والمبيعات ألطراف وسيطة مثل الموزع

 وما شابهاتالنشرفى اإلصدارات وشتراك االرسوم

المقابل على أقساط يستحق فيهاالتى مبيعات التقسيط 



لتركيبأتعاب ا

منتجالتضمنها سعر يأتعاب خدمات 

عموالت اإلعالن

 التأمينءعموالت وكال

أتعاب الخدمات المالية



لألداة المالية الفعلى معدل الفائدةمن  ال يتجزأجزءاً  تعداألتعاب التى 

 المِنشأة عند إصدار أو اقتناء أداة مالية ا عليهاإلصدار التى تحصلرسوم أتعاب
أصول "ـ ك) ٢٦(معيار المحاسبة المصرى رقم لطبقاً تم تبويبها يبخالف تلك التى 

".مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 يكونعندما أتعاب االرتباط التى تحصل عليها المنشأة إلصدار قرض 
).٢٦(محاسبة المصرى رقم معيار التطبيق نطاق القرض خارج منح برتباط اال



قاسة بالتكلفة المستهلكة مالية مالتزامات إصدار نأتعاب محصلة ع

  .ماتدتأدية الخب المكتسبةاألتعاب )ب (
  قرض عن خدمة المحملةاألتعاب )١(

القرض خارج منح  باالرتباطإصدار قرض عندما يكون عن عاب االرتباط أت)٢(
  )٢٦(محاسبة المصرى رقم نطاق معيار ال

  أتعاب إدارة االستثمار)٣(



  مؤثر ىبتنفيذ عمل رئيستكتسب األتعاب التى 
تنفيذمال  تيتم االعتراف باألتعاب كإيراد عند اك      

  أسهم لعميلعن تخصيص عمولة )١(

  قرض بين مقترض ومستثمرالمقترنة بترتيب الطرح أتعاب )٢(

  أتعاب ترويج قرض)٣(

رسوم الدخول



رسوم التعليم

الدخول والعضويةالقبول ورسوم 

رسوم االمتياز

   أخرى معدات وأصول ملموسةاتتوريد)أ (

  الحقةو جاريةتوريد خدمات )ب (



رسوم االمتياز المستمرة )ج (

  عمليات الوكالة )د (

لحاسب اآللىمفصلة لالرسوم الخاصة بتطوير برامج 



واإلتاواترسوم التراخيص 

   أو كوكيل)موكل(بصفتها بائعاً  ما إذا كانت المنشأة تتصرف تحديد




