
معيار المحاسبة 

48المصري رقم 

االيراد من العقود مع 

العمالء



النطاق

:باستثناء(1)العمالءمعالعقودجميععلىالمعيارهذاتطبيقيجب

.(االيجارعقود)49المعيارنطاقضمنااليجارعقود-1

.(التامينعقود)37المعيارنطاقضمنالتأمينعقود-2

معيارضمنالتعاقديةااللتزاماتوالحقوقوالماليةاالدوات-3

/المجمعةالماليةالقوائم(42)معيار/الماليةاالدوات(47)

الماليةالقوائم(17)معيار/المشتركةالترتيبات(43)معيار

.الشقيقةالشركاتفياالستثمار(18)معيار/المستقلة

االعمالنشاطمجالنفسفيمنشئاتبينالنقديةغيـرالمبادالت-4

.العمالءالىالمبيعاتلتسهيل

.هو طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خدمات هي مخرجات االنشطة العادية للمنشأة بمقابل: العميل ( 1)



الهدف
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تحديد 

التزامات 

االداء 

تحديد 

(2)العقد

القياس

توزيع سعر 

المعاملة على 

التزامات االداء

تحديد سعر 

المعاملة 

.اتفاقية بين طرفين او اكثر تنشئ حقوقاً و التزامات واجبة النفاذ:  العقد ( 2)



تحديد العقد : اوالً 

دون تعويض الطرف او ( 3)البدء في تنفيذه هل ألى من اطراف العقد منفردًا حق واجب النفاذ في انهاء عقد لم يتم

.االطراف االخري ؟

:عند نشأة العقد هل

أطراف العقد قد اتفقت على العقد و تعهدت بأداء التزامها ؟

بإمكان المنشأة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع و الخدمات التي سيتم تحويلها  ؟

بإمكان المنشأة تحديد شروط سداد مقابل السلع او الخدمات التي سيتم تحويلها ؟

للعقد مضمون تجارى ؟

من المرجح ان تقوم المنشأة بتحصيل المقابل الذى سيكون لها حق به في مقابل السلع او الخدمات ؟

.لغرض تطبيق هذا المعيار فانه ال يوجد عقد

ال

نعم

العقدتقييمفيالمنشأةتستمر

المحاسبةضوابطكانتاذامالتحديد

قدالمعيارهذانطاقفيالعقدعلى

الحقاً استفاؤهاتم

هذانطاقضمنعميلمععقدعنالمحاسبةتتم

تلكتقييمالمنشأةتعيدانيجوزوالالمعيار

تغيرحدوثعلىمؤشرهناكيكنلمماالشروط

عندبالعقدالمحيطةالظروفوالحقائقفيجوهري

.نشأته

العميلمنالمستلمبالمقابلتعترفانالمنشأةعلىفيجبالعميلمنالمقابلعلىالمنشأةحصولحالفي

:ايرادانهعلىالمستلمبالمقابلاالعتراففيتمالتاليينالحدثينمنأياوقعاذااالالتزامانهعلى

جميعيقاربمااوجميعوالعميلالىخدماتاوسلعبتحويلمتبقيةالتزاماتالمنشأةعلىيعدلم-1

.للردقابلغيروالمنشأةقبلمناستالمهتمقدالعميلقبلمنبهالمتعهدالمقابل

.للردقابلغيرالعميلمنالمستلمالمقابلوالعقدانهاءتم-2

نعمال

هل تم استيفاء الشروط الحقا
ال

نعم

:عقد لم يتم البدء في تنفيذه اذا ( 3)

و لم تحول المنشأة بعد الى العميل أي سلع ا-أ 

.خدمات متعهد بها

عد لم تتسلم المنشأة بعد وليس لها الحق ب-ب 

في استالم أي مقابل نظير السلع او الخدمات

.المتعهد بها



يجوز

تطبيق هذا المعيار على مجموعة من العقود و التزامات االداء التي لها خصائص متشـابهة اذا كانـت المنشـاة تتوقـع بشـكل 

معقول ان االثار على القوائم المالية من تطبيق هذا المعيار على تلك المجموعة من العقود لن تختلف بشكل جوهري عن تطبيق 

.هذا المعيار على كل عقد من تلك العقود بصورة منفردة 

يجب 

او اطـراف )على المنشأة ان تجمع عقدين او اكثر من العقود المبرمة في ذات الوقت او في وقت قريبًا منه مـع ذات العميـل 

:اذا توافر واحد او اكثر من الضوابط التالية المحاسبه علي تلك العقود كعقد واحد و(ذوى عالقة بالعميل

يتم التفاوض بشأن العقود كصفقة واحدة لهدف تجارى واحد  .-أ

يعتمد مبلغ المقابل الذى سيتم سداده في احد العقود على سعر او انجاز عقد اخر  .-ب

السلع او الخدمات المتعهد بها في العقد هي التزام اداء واحد  .-ج

التزامات األداء

التزامات االداء يمكن التعبير عنهـا بشـكل )

صريح أو ضمني من خالل الممارسـات التجاريـة 

اوالمعتادة للمنشأة او سياساتها المنشورة 

اذا كانت تلك التعهدات تنشئ وقت الدخول في 

العقد توقعًا صحيحًا لدى العميل بأن المنشأة 

(ستحول سلعة او خدمة له

:سلعة او خدمة مميزة بذاتها 

 يستطيع العميل االنتفاع من السلعة او الخدمة اما كما هي او الـى

.جانب موارد اخرى متاحة بسهولة للعميل

 تعهد المنشأة بتحويل السلعة او الخدمة للعميل يمكن تحديده بشكل

.منفصل عن التعهدات االخرى 

سلسلة من السلع او الخدمات المميزة بذاتها  لها نفس نمـط التحويـل 

الى العميل 

 يتم الوفاء بالتزام االداء على مدار زمنى.

 تستخدم المنشأة نفس الطريقة لقياس الوفاء بالتزام االداء.

تجميع العقود

تحديد التزامات االداء: ثانيًا 



الضمان

ضمان من نوع الخدمة: اوالً 

تتم المحاسبة عن الضمان المتعهد 

.به على انه التزام اداء

ضمان من نوع التأكيد: ثانياً 

تأكيد على ان المنتج المعنى سوف يـؤدى وظيفتـه حسـبما تريـد أطـراف )

وتتم المحاسبة عن الضمان ( العقد نظرًا ألنه يلتزم بمواصفات متفق عليها

المخصصـات وااللتزامـات المحتملـةو ( 28)وفقًا لمعيار المحاسبة المصري 

.االصول المحتمله

 إذا كان الضمان او جزء من الضمان يقدم خدمة للعميل باإلضافة الى التأكيد بان المنتج مطابق للمواصـفات

المتفق عليها فإن الخدمة المتعهد بها تعد التزام اداء ويجب توزيع سـعر المعاملـة علـى المنـتج وعلـى 

.الخدمة

 إذا تعهدت المنشأة بكل من ضمان من نوع التأكيد وضمان من نوع الخدمة وال تستطيع بشـكل معقـول ان تقـوم

بالمحاسبة عنهما بشكل منفصل فيجب على المنشأة ان تقوم بالمحاسبة عن كال الضمانين معًا على انهما التزام 

.اداء واحد

امثلة االلتزامات االداء



.ينشئ الترخيص حقوقًا للعميل في الملكية الفكرية الخاصة بالمنشاة: منح التراخيص 

هل تتعهد المنشأة بتحويل سلع او خدمات اخرى الى العميل باإلضافة الى منح الترخيص ؟

تتعهد المنشأة بتحويل سلع او خدمات أخرى

عناالجابةالمنشأةعلىاذنبذاتهمميزالترخيصمنح

يتماالداءالتزامكاناذامالتحديدالتساؤالتبعض

بمعنىاوزمنيةنقطةعنداوزمنىمدارعلىبهالوفاء

حقاوالفكريةالملكيةالىالوصولفيحقهوهلاخر

.الفكريةللملكيةاستخدام

لتشغيلمتكاملوجزءملموسةسلعةمنعنصرالترخيصيشكلانحالةفيمثل

.بهمتعلقةخدمةمعباالشتراكفقطبهاالنتفاعللعميليمكنترخيصاوالسلعة

كالتزامبهاالمتعهداالخرىالخدماتوالسلعوالترخيصعلىالمحاسبةتتم

الوفاءيتماالداءالتزامكاناذاماتحديدالمنشأةعلىيجبوواحداداء

.زمنيةنقطةعنداوزمنىمدارعلىبه

امثلة لاللتزامات االداء

يتم المحاسبة على الترخيص كالتزام اداء
النعم

النعم

هل التزام االداء منح الترخيص مميز بذاته عن التزام تحويل السلع و البضائع االخرى ؟

.هل يتطلب العقد او يتوقع العميل بشكل معقول ان تقوم المنشأة بأنشطة تؤثر بشكل هام في الملكية الفكرية التي للعميل حق فيها؟-1

.المنشأة؟انشطةمنسلبيةاوايجابيةاثارأيالىمباشربشكلالعميلتعرضالترخيصبموجبالممنوحةالحقوقهل-2

.هل تلك االنشطة ال ينتج عنها تحويل سلعة او خدمة الى العميل مع حدوث تلك االنشطة؟-3

(الملكية الفكريةاستخدامحق )
(الفكريةالملكيةحق في الوصول إلى )

نعمال

طبيعة تعهد المنشاة هي ان تقدم حق الستخدام الملكية الفكرية للمنشأة كما 

هي موجودة في النقطة الزمنية التي يتم فيها منح الترخيص الى العميل و هذا 

يعنى ان العميل يستطيع توجيه استخدام الترخيص في النقطة الزمنية التي يتم 

.فيها منح الترخيص للعميل و الحصول علي ما يقارب جميع المنافع منه 

تتم المحاسبة عن التعهد بمنح ترخيص على انه التزام اداء على مدار 

زمنى نظرًا الن العميل سيحصل لحظيًا على المنفعة من اداء المنشأة 

بإتاحة حق الوصول الى ملكيتها الفكرية و يستهلكها في الوقت الذى 

.يحدث فيه االداء



امثلة اللتزامات األداء

رسم االتاوة المستند الى مبيعات او المستند الى استخدام

هل يرتبط رسم االتاوة بترخيص الملكية الفكرية او ترخيص الملكية الفكرية هو البند المهيمن الذى تتعلق به االتاوة ؟

نعمال

يتم تطبيق المتطلبات بشأن المقابل المتغير على رسم االتاوة
:يتم االعتراف باإليراد عند وقوع االحداث التالية ايهما يقع الحقًا 

.وقوع البيع او استخدام الحق-1

الوفاء بالتزام االداء الذى تم تخصيص بعض او كل رسم االتاوة -2

.اليه

الوفاء بالتزامات االداء: ثالثُا 

للعميل و يتم ذلك عند ( االصل)وفاء المنشأة بالتزامات االداء و ذلك بتحويل سلعة او خدمة متعهد بها ( او مع ) االعتراف باإليراد عند 

.او مع حصول العميل على السيطرة على ذلك االصل و الوفاء بااللتزام االداء اما ان يتم على مدار زمنى او عند نقطة في الزمن

التزامات ألداء التي يتم الوفاء بها على مدار زمني

يتم االعتراف باإليراد على مدار زمني اذاتم استيفاء احد الضوابط -

:التاليه 

تلقى العميل المنافع الناتجة عن اداء المنشأة و يستهلكها في . 1

او -ذات الوقت الذي نقوم فيه بالتنفيذ  

يترتب على اداء المنشأة انشاء او تحسين اصل يسيطر عليه العميل . 2

او-في ذات الوقت الذي يتم انشاء االصل او تحسينه 

ال يترتب على اداء المنشأة انشاء اصل ليس له استخدام بديل و . 3

للمنشأة حق  واجب في تحصيل مقابل االداء المكتمل حتى تاريخه و يتم 

.قياس التقدم في الوفاء

التزامات األداء التي يتم الوفاء بها عند نقطة من الزمن

لتحديد النقطة من الزمن التي يحصل فيها العميل على السيطرة يجب االخذ -

في االعتبار ما اذا كان العميل لديه القدرة على توجيه استخدام االصل 

والحصول على ما يقارب جميع المنافع المتبقية منه وتتضمن السيطرة منع 

المنشأت االخرى من توجيه استخدام االصل والحصول على منافع منه باإلضافة الي 

:مؤشرات اخرى قد تشير الي تحويل السيطرة مثل 

.الحق في تحصيل مقابل االصل. 1

.اذا كان للعميل حق الملكية القانونية في االصل. 2

.تحويل الحيازة المادية لألصل. 3

في حالة تعذر قياس مدى التقدم بشكل معقول مع توقع 

استرداد التكاليف التي تكبدتها المنشأة فيجب االعتراف 

باإليراد في حدود التكاليف التي تم تكبدها الي ان يتم 

القياس بشكل معقول 

االحتفاظ بالملكية القانونية لمجرد الحماية من اخفاق العميل في السداد -

.ال تمنع العميل من الحصول على السيطرة على االصل

الحيازة المادية قد ال تتواكب مع السيطرة على االصل مثل في حاالت اصدار -

.الفواتير مع االحتفاظ بالبضاعة 

طريقة المدخالت المخرجاتطريقة 



سعر المعاملة: رابعًا 

هو المبلغ الذي تتوقع المنشأة ان يكون لها الحق فيه مقابل تحويل السلع او الخدمات المتعهد بها للعميل باستثناء المبالغ : سعر المعاملة 

التي يتم تحصيلها بالنيابه عن اطراف ثالثه

.وجود مكون تمويلي هام في العقد-.   القيود على تقديرات المقابل المتغير-.المقابل المتغير-

.المقابل واجب السداد للعميل-.    مقابل غير النقدي-

:القيود على تقديرات المقابل المتغير • 
يتضمن سعر المعاملة جزء من او كل من المقابل  المتغير بالقدر الذي يكون فيه من المرجح بدرجة عالية اال يتم رد مبلغ هام من االيراد

.المتراكم المعترف به عندما يتضح عدم التأكد المرتبط بالمقابل المتغير  الحقا

:من اهم تطبيقات المقابل المتغير هي عمليات البيع مع حق االرجاع حيث يجب على المنشأة ان تعترف بجميع ما يلي 

(و ال يتم االعتراف باإليراد مقابل المنتجات التي يتوقع ارجاعها ) االيراد بمبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة ان يكون لها حق فيه . 1

.االلتزام برد المبلغ. 2

(.مع تسويه مقابلة  على تكلفة المبيعات)اصل مقابل الحق في استرداد المنتجات من العمالء . 3

:وجود مكون تمويلي هام في العقد • 
يجب تعديل المقابل المتعهد به بأثر  المكون التمويلي باالعتراف باإليراد بمبلغ يعكس السعر الذي كان سيدفعه العميل مقابل السلع -

الفائدة الدائنة و ) او الخدمات المتعهد بها فيما لو كان العميل قد سدد مقابل تلك السلع او الخدمات نقدًا و يجب عرض اثار التمويل 

في قائمة الدخل بشكل منفصل عن االيرادات من العقود مع العمالء ( الفائدة المدينة

ألغراض التطبيق العملي ال يجب على المنشأة تعديل مبلغ المقابل المتعهد به بأثر مكون التمويل اذا كان عند نشأة العقد تتوقع -

.المنشأة ان الفترة بين تحويل السلع او الخدمات و السداد هي سنة او اقل

مجموع المبالغ المرجحة بنسبة احتمالها في نطاق مبالغ المقابل الممكنةالمقابل المتغير

المبلغ الوحيد االكثر ترجيحا في نطاق مبالغ المقابل الممكنة

القيمة المتوقعة

المبلغ األكثر ترجيحا



المقابل غير النقدي-

المقابل الواجب السداد للعميل-

هل يمكن تحديد القيمة العادلة للمقابل غير النقدي؟

يتم قياس المقابل غير النقدي بالقيمة العادلة إن أمكن تحديده
قياس المقابل بشكل غير مباشر بالرجوع ألسعار البيع المستقلة  

للسلع او الخدمات المتعهد بها للعميل

النعم

هل يتم السداد للعميل مقابل سلعة او خدمة مميزة بذاتها ؟

إذا تم المحاسبة عن المقابل الواجب السداد الي العميل على انه تخفيض في سعر المعاملة فيجب على المنشأة ان تعترف بتخفيض في -

:االيراد عند وقع اي من الحدثين التاليين ايهما يأتي الحقًا 

.قيام المنشأة باالعتراف باإليراد( ا

.قيام المنشأة بسداد او تعهدها بسداد المقابل( ب

تخفيضانهعلىالعميلاليالسدادواجبالمقابلعنالمحاسبةيتم

االيرادتخفيضبالتاليوالمعاملةسعرفي

هل يمكن تحديد القيمة العادلة للسلعة او الخدمة؟

يتم المحاسبة عن كل المقابل واجب السداد 

الي العميل على انه تخفيض في سعر 

المعاملة

الخدمةاوللسلعةالعادلةالقيمةعنيزيدالسدادواجبالمقابلهل

؟بذاتهاالمميزة

تتم المحاسبة بنفس الطريقة التي يتم تطبيقها على 

المشتريات االخرى من الموردين
تتم المحاسبة عن هذه الزيادة على انها 

تخفيض في سعر المعاملة

نعم

ال

ال نعم

نعم

ال



توزيع سعر المعاملة على التزامات االداء : خامسًا 

هل سعر البيع المستقل قابل للرصد ؟

.يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزام اداء يتم تحديده في العقد على اساس سعر بيع نسبي مستقل

يجب على المنشأة ان تقدر سعر البيع المستقل ، تتضمن اساليب تقدير سعر البيع المستقل و لكن ال تقتصر 

:على االتي 

.مدخل التقدير السوقي المعدل.  أ

.مدخل التكلفة المتوقعة زائد هامش.  ب

.مدخل القيمة المتبقية.  ج

نعم

ال

توزيع الخصم-

.هل لدى المنشأة دليل قابل للرصد على ان الخصم بكامله يتعلق بالتزام اداء واحد او اكتر و ليس كل التزامات االداء في العقد

توزيع المقابل المتغير-

واحد داءيجب على المنشأة ان توزع المقابل المتغير  بالكامل على التزام اداء او على سلعة او خدمة مميزة بذاتها و التي تشكل جزء من التزام ا

:اذا تم استيفاء التالي 

.شروط المقابل المتغير تتعلق تحديدًا بمجهود المنشأة للوفاء بالتزام االداء.  أ

.عةان يعكس توزيع المقابل بكامله على التزام االداء مبلغ المقابل الذي تتوقعه المنشأة ان يكون لها حق فيه مقابل تحويل الخدمة او السل.  ب

.يجب على المنشأة ان توزع الخصم بكامله على التزام أداء  واحد او اكثر و ليس كل االلتزامات

من زمة هل تبيع المنشأة بانتظام كل سلعة او خدمة على اساس مستقل و تبيع بانتظام على اساس مستقل ح

.تلك السلع او الخدمات بخصم و الخصم الذي يخص كل  خدمة  هو تقريبًا نفس الخصم في العقد

يتم توزيع الخصم بنسبة و تناسب على جميع التزامات االداء في العقد ال

نعم

نعم



تعديالت العقد-

الذي سبق اعتماده من قبل اطراف العقد( او كليهما ) تعديل العقد هو تغير في نطاق او سعر العقد 

هل تعديل العقد ناتج عن زيادة نطاق العقد يقابله زيادة في سعر العقد تعكس اسعار بيع االلتزامات االضافية المتعهد بها؟

تتم المحاسبة عن تعديل العقد على انه عقد منفصل

هل السلع و الخدمات المتبقية مميزة بذاتها عن السلع و الخدمات التي تم تحويلها  في تاريخ تعديل العقد او قبله 

نعم

ال

تتم المحاسبة عن تعديل العقد كما لو كان انهاء للعقد الحالي و انشاء عقد جديد 

:  مجموعو يكون مبلغ المقابل الذي سيتم توزيعه على التزامات االداء المتبقية هو 

المقابل الذي تم تضمينه في سعر المعاملة من قبل و لم تم االعتراف به بعد ( 1)

.على انه ايراد

.المقابل المتعهد به كجزء من تعديل العقد( 2)

يتم المحاسبة عن تعديل العقد كما لو كان جزء من العقد الحالي و بناء عليه 

تشكل جزء من التزام اداء واحد تم استيفاؤه جزئيًا في تاريخ تعديل العقد و يتم 

االعتراف بأثر التعديل كتسوية على االيرادات

إذا كانت السلع او الخدمات المتبقية مزيج من الحالتين فيتم المحاسبة عن آثار 

التعديل على التزامات االداء التي لم يتم الوفاء بها في العقد بطريقة تتسق مع 

اهداف المعيار 

نعم

ال



هل تغير سعر المعاملة ناشئ عن تعديل العقد او بعد تعديل العقد ؟: تغير سعر المعاملة 

بنفسالعقدفياالداءالتزاماتعلىالمعاملةسعرفيالحقةتغيـراتأيتوزيعيجب

فيالتغيراتتعكسانيجوزوالالعقدنشأةعندالتوزيععليهبناءتمالذىاالساس

توزيعهاتمالتيبالمبالغاالعترافيجبو،العقدنشأةبعدالمستقلةالبيعاسعار

التيالفتـرةفيلإليرادتخفيضاوإيرادانهاعلىبهالوفاءتماداءالتزامعلى

.المعاملةسعرفيهايتغير

:التغير في سعر المعاملة نشأ نتيجة تعديل العقد 

منفصلعقديمثلالتعديلكانمااذاالعقدتعديلضوءفيالتغيرعلىالمحاسبةيتم

.الحاليالعقدمنجزءاوجديدلعقدانشاءوالحاليللعقدانهاءاو

كإيرادالتغيرعلىالمحاسبةواالداءالتزاماتعلىالالحقةالتغيراتتوزيعيتم-

:مالحظةمعلإليرادتخفيضاو

المحاسبةسبقوقدالتعديلقبلبهالمتعهدالمتغيرالمقابلبمبلغمتعلقالمعاملةسعرفيالتغيـركاناذا-أ

االداءالتزاماتعلىالمعاملةسعرفيالتغيرتوزيعفيجبجديدلعقدانشاءوالحاليللعقدكإنهاءالتعديلعلى

.التعديلقبلالعقدفيالمحددة

سعرفيالتغيرتوزيعيجبفانهمنفصلعقدانهعلىالتعديلعنالمحاسبةفيهاتتمالالتيالحاالتجميعفي-ب

.(جزئياً اوكلياُ بهاالوفاءيتملمالتياالداءالتزاماتأي)المعدلالعقدفياالداءالتزاماتعلىالمعاملة

ال

نعم

:التغيـر في سعر المعاملة نشأ بعد تعديل العقد 

نعم



تكاليف العقد

للحصول على العقدالتكاليف االضافيه  

بغضلتتكبدهاالمنشأةكانتالتكاليفتلكهل

؟الامالعقدعلىالحصولعنالنظر

يجب االعتراف بتلك التكاليف 

كأصل اذا كان من المتوقع 

تحصيلها 

يجب االعتراف بها كمصروف عند تكبدها 

ما لم يقبل العميل صراحة تحمل تلك 

التكاليف بغض النظر على اذا ما تم 

.الحصول على عقد ام ال

كانتاذاتكبدهاعندكمصروفعقدعلىللحصولاالضافيةبالتكاليفاالعترافيجوزعليهكوسيلة

.أقلأوواحدةسنةاالصلاستهالكفترة

نعمال



تكاليف العقد

تكاليف الوفاء بالعقد

هل تكاليف الوفاء بالعقد تقع ضمن نطاق معيار اخر 

(؟الملموس االصول غير / االصول الثابتة وإهالكها/ المخزون )

تتم المحاسبة عن التكاليف -

.المتكبدة وفقًا لتلك المعايير

تميزهيمكنمتوقععقداوبعقدمباشربشكلالتكاليفتتعلقهل-

.محددبشكل

المنشأةمواردتحسيناوتوليدالتيالتكاليفتلكستؤدىهل-

؟المستقبلفياالداءبالتزاماتالوفاءفياستخدامهاسيتمالتي

التكاليف؟استردادالمتوقعمنهل-

نعم
ال

يتم االعتـراف بتكاليف الوفاء 

بالعقد كأصل

يتم االعتـراف بتكاليف الوفاء 

كمصروف

النعم



تكاليف العقد

تكاليف الوفاء بالعقد

-:تكبدهاعندكمصروفاتبهااالعترافالمنشأةعلىيجبتكاليف

.(العقدبموجبصراحةبهاالعميلتحميليتملمما)االداريةوالعموميةالتكاليف-أ

.العقدسعرفيتنعكسلمالتيواالخرىالمواردوالعمالةوالمواردمنالفاقدتكاليف-ب

.العقدفيبهاالوفاءتماداءبالتزاماتتتعلقتكاليف-ج

لماداءبالتزاماتتتعلقكانتاذاماتميزعلىقادرةغيرالمنشأةتكونالتيالتكاليف-د

.بهاالوفاءتماوبهاالوفاءيتم

التيالخدماتاوالسلعتحويلمعيتسقمنتظماساسعلىبهاالعترافتمالذىاالصلاستهالكيجب

المتوقعالتوقيتفيهامتغيرأيليعكساالستهالكفيدورياً النظريعادواالصلبهايتعلق

تغيرانهعلىالتغيراتهذهعنالمحاسبةوللعميلالخدماتوالسلعلتحويلالمنشأةبمعرفه

.(5)رقمالمصريالمحاسبةلمعياروفقاُ محاسبيتقديرفي



شكرا لكم


