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  IFRS 15إمكانية تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  دراسة حالة -في الشركات

 
 األحمد العبد اهلليوسف د.   
 جامعة حمب ،، كمية االقتصادمحاسبةقسم الأستاذ مساعد في   

  الممخص
إمكانية تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير ييدف ىذا البحث إلى دارسة 

، ولتحقيق ىذا اليدف قام الباحث باالطالع عمى في الشركات IFRS15ية المال
 IFRS15 لمفيوم المعيار األدبيات الخاصة بتحقق اإليراد وعقود اإلنشاءات. وعرض

اإلفصاح في و العرض  كيفية وبيان الشركات في لتطبيقو األساسية الخطوات وشرح
إحدى الشركات العقارية قبل وبعد  ومن ثم إجراء مقارنة بين بيانات ،القوائم المالية

 وتفسير النتائج وعرض التوصيات. المبكر لممعيار التطبيق
تطبييق المعييار لإمكانيية تم التوصل لمعديد من النتائج من أىميا: تبيين وجيود  

 تقيديمأدى إليى مميا  ة محل الدراسة،شركالفي   IFRS15الدولي إلعداد التقارير المالية 
 بييياإليراد االعتيييراف توقييييت تحدييييد فيييي الدراسييية الشيييركة محيييل سييياعدت عمميييية إرشيييادات
 عميييى اإلييييراد بتوزيييي  سيييم  حييييث الحاليييية،المحاسيييبية  الممارسيييات مييين أفضيييل بصيييورة
 .  عالية باستمرارية تتسم أرباح تحقيق إلى مما أدى ،الشركة نشاط مراحل
 .ممةاعمسعر ال ،التزامات األداء ،الدخل ،يلالعم، العقد، اإليراد لمفتاحية:االكممات 

  20/22/4026 ورد البحث لممجمة بتاريخ يا
 46/24/4026 قبل لمنشر بتاريخ يا
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 مقدمة البحث
 األداء لتقييم ويستخدم ،المالية قوائمال لمستخدمي حيوياً  مقياساً  اإليرادات مثلت

لوجود اختالفات في المعالجة المحاسبية  نتيجةً و . المستقبمية واآلفاق لمشركة المالي
فقد عممت المجالس والييئات الميتمة بمينة المحاسبة عمى  ،لالعتراف باإليرادات

 معايير من كل في باإليرادات لالعتراف بالكامل ومتسقة جديدة متطمبات تطوير
 االعتبار بعين األخذتم فييا األمريكية  ماليةالالمحاسبة  معاييرو  الدوليةالمحاسبة 

 التحسينات توفير، و  راداإلي راتتقدي في تذبذبال من يقمل مما اإلنجاز وقت عامل
 المقارنة قابمية تحسين أثناء اإليرادات تقارير إعداد كيفية واتساق الجودة عمى الجوىرية

 .لمشركات المالية قوائمال في
 مشكمة البحث

 في IFRS15 المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار بتطبيق االلتزام إن
 االعتراف بعممية الخاصة المحاسبية المشكالت معالجة عمى يساعدىا الشركات
 وتذليل المشكالت تمك من الحد في مباشر بشكل يساىم مما تواجييا التي باإليراد

وأداء  عام بشكل الوطني االقتصاد عمى إيجاباً  ينعكس ما وىذا وجدت إن الصعوبات
 .الشركات بشكل خاص

  :يناآلتي ينالتساؤل حول البحث مشكمة تتمحور
 المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار تطبيقل إمكانيةىل يوجد  .1

IFRS15 ؟ الشركات في. 

 في  IFRS15 المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار ىل يؤدي تطبيق .2
 . ياإلى تحسين أرباح الشركات

 أىداف البحث
 ييدف ىذا البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية:

 .الشركات في IFRS15 المالية التقارير إلعداد الدولي رالمعيا تطبيق إمكانيةدراسة  .2

 في IFRS15 المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار تطبيق من الدور بيان  .4
 . ياأرباح تحسين في الشركات
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 أىمية البحث
 يستمد البحث أىميتو من اآلتي:

قمييية و ، قيييوة تطبيوأىميييي IFRS15 الماليييية التقيييارير إلعيييداد اليييدولي المعييييارحداثييية  أ.
 اليدولي المعييار تطبييق موضيوعالتيي تناوليت األجنبية والدراسات  العربيةاألبحاث 
 .الشركات في IFRS15 المالية التقارير إلعداد

 العقييود ميين اإليييرادات حسيياب كيفييية فييي الشييركات تعريييف فييي البحييث ىييذا يسيياىمب. 
 التقيييارير دإلعيييدا اليييدولي المعييييار لتطبييييق جيودىيييا وتوجييييو العميييالء مييي  المبرمييية
،  اإليراد عصب أي شركة ليذا ال بيد مين معرفية وتحدييد طيرق  IFRS15 المالية

 ..االعتراف بو عمى النحو الذي يجب أن يكون عميو
 النشاط عجمة تفعيل في ميماً  تمعب الشركات العقارية محل الدراسة دوراً ج. 

 .االقتصادي
 لدراسات السابقةا

 :وىيبشكل غير مباشر البحث وع الدراسات التي اىتمت بموض يوجد بعض
 إليرادات المحاسبية لممعالجة مقترح معيار" ، بعنوان4000،المغيوليدراسة  -

 "السعودية العربية المممكة في األجل طويمة اإلنشاءات عقود وتكاليف
 عقيود وتكياليف إلييرادات المحاسيبية لممعالجية اقتيراح معييارىدفت الدراسة إلى 

 شيركات المقتيرح المعييار يسياعد ،السعودية العربية المممكة في األجل طويمة اإلنشاءات
 .  لدخميا دقيق قياس إلى الوصول في اإلنشاءات قطاع

 تعيياريفالو  المعيييار، نطيياق: عمييى ملتشييي معييياراقتييراح  إلييى الدراسيية خمصييت
 .[2]واإلفصاح العرض ومتطمبات المحاسبي واإلثبات القياس طرقو  حات،مالمصطو 
 :  بعنوان ،2011، ( Dylag , and Kucharczyk) دراسة -

Recognition revenue from the construction of real estate in financial 

statements of developers in Poland. 

لمشركات العقارية في القوائم المالية لممطورين  اإلنشاءاتاالعتراف باإليراد من عقود 
 في بولندا
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 اإلنشياءاتاالعتيراف بياإليراد مين عقيود  تفسيير أثر انبي لىإ سةراالد ىذه ىدفت
 فاليكيتوال رادبياإليتيراف االع مبيدأ تطبييق حييث مين الماليية في التقيارير العقارية مشركاتل

 . اإلنشاءات عقود لتنفيذ المرافقة 

 شركاتال كل عمىينبغي  : أىميا توصياتمجموعة  إلى راسةالدخمصت 
 ترافاالع المتعمقة التفاصيل كل وخصوصاً  المالية ريرىاتقا إعداد كيفية توضي عقارية ال

 تقييم في استخدمتيا التي والفرضيات البيانات ، المتبعة الطرق ذلك في بما رادباإلي

 [.4]الطويل األمد عمى مستقرة تسعير طريقة إنشاء من تتمكن حتى واألرباح زاماتااللت
 المشكالت عمى باإليراد عترافاال معيار أثر ، بعنوان "4022، أبو رماندراسة  -

 " المقاوالت األردنية شركات في المحاسبية
 المشياكل عميى رادبياإلي فرااالعتي معييار أثير عميى التعيرفىيدفت الدراسية إليى 

 فيي الدوليية المحاسيبة معيايير دور بييانة، و األردنيي المقياوالت شيركات فيي المحاسيبية
 .المقاوالت شركاتل المالية القوائم عمى والمصداقية الثقة إضفاء

 محددة بنود بتطبيق االىتمام أىميا: التوصيات من مجموعة رحت الدراسةاقت

 عمى العملو  .عقود اإلنشاء (11)رقم و ، رادباإلي رافاالعت (18) رقم :نمعياريال من

 المحاسبي العمل إتمام يضمن بحيث المقاوالت شركات في داخمي رقابي نظام إنشاء

 [.3] لدوليةا المحاسبة معايير وفق
 ضوء يف يراداإل عن لممحاسبة مقترح نموذج ، بعنوان "4022،مصطفىدراسة  -

 " اختبارية دراسة:  المعاصرة المتغيرات

 بالتعبير يسم  يراداإل عن لممحاسبة مقترح نموذج تقديمىدفت الدراسة إلى 
 المعمومات وتوفير المعاصرة عمالاأل بيئة في يراداإل لمعامالت ياالقتصاد الواق  عن

 .المحاسبية المعايير تطوير في ليوإ االستناد يمكن يفكر  ساسأك لممستفيدين المالئمة
 في قصور وجوأ وجود :أىميا النتائج من مجموعةالدراسة إلى  تتوصم

 عترافاال اتساق عدم في تتمثل باالتساق يتعمق فيما لإليراد الدولية المحاسبية المعايير
 [2] .(18رقم ) المعيار داخل ماتوالخد السم  من يرادباإل
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 اإليراد في االعتراف في التعاقدات مدخل استخدام ، بعنوان "4026،موسىدراسة  -
 " ميدانية نظرية دراسة:  العقارية الشركات في األرباح جودة تحسين عمى وأثره

 الشيييركات فيييي دار بييياإلي رافاالعتييي مشييياكل وتحمييييل دراسيييةىيييدفت الدراسييية إليييى 
 جيييودة تحسيييين فيييي امسييياىمتي وميييدى  القائمييية، واإلرشيييادات المعيييايير لظييي فيييي العقاريييية
 أن :أىمييييا النتيييائج مييين مجموعييية إليييى الدراسييية توصيييمتو . العقاريييية لمشيييركات األربييياح
 تقيييديم إليييى يييييؤد العقاريييية لمشيييركات بييياإليراد االعتيييراف فيييي التعاقيييدات ميييدخل اسيييتخدام
 [.0] يرادباإل االعتراف توقيت تحديد يف تساعد عممية إرشادات

 المعيييارإمكانييية تطبيييق عيين الدراسييات السييابقة بأنييو يتنيياول  يتميززه ىززلا البحززث
إيييييرادات العقيييود المبرميييية ميييي  العمييييالء فييييي   IFRS15 المالييييية التقييييارير إلعييييداد اليييدولي

بمييييا ينسييييجم ميييي   اتاإليييييراد واإلفصيييياح عيييين االعتييييراف والقييييياس الشييييركات ميييين حيييييث
 .IFRS 15 المالية تقاريرال إلعداد الدولي المعيارمتطمبات 

السياسيات المحاسيبية  البيانيات الماليية الناتجية عين تم التركيز عميى مقارنيةكما 
 التقيارير إلعيداد اليدولي المعييارالعقاريية قبيل وبعيد تطبييق  اتالشيركإحيدى المطبقية فيي 

 وشرح مضمون المعيار وخطوات التطبيق. IFRS 15 المالية
 البحث وضفر 

 :اآلتيينرضين الرئيسين الف البحث عمى يقوم

 IFRS15إمكانية لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقيارير الماليية  ىناكالفرض األول: "
 ." ة محل الدراسةفي الشرك

قبييل  ةمشييركلالصييافية ربيياح األ ي: "يوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية بييينالفييرض الثييان
 ."تطبيقو بعدو  IFRS 15 المالية التقارير إلعداد الدوليتطبيق المعيار 

 حدود البحث

بيييرادات العقيود مي  بيانيات الخاصية الدراسية وتحمييل اقتصر ىيذا البحيث عميى 
المدرجيية فييي سييوق أبييو ظبييي لييةوراق المالييية، كونيييا  العمييالء فييي شييركة الييدار العقارييية

تيييييم ، و  IFRS15 المالييييية التقييييارير إلعييييداد الييييدولي ممعييييياراختييييارت التطبيييييق المبكيييير ل
 .  30/6/4026لغاية  2/7/4023اعتبارًا من القوائم المالية بيانات  االعتماد عمى
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 منيج البحث
 :تم تقسيم البحث إلى جانبين

المعيار توصيف من خالل  وصفيالمنيج الاستخدام  فيو تم :الجانب النظري  -2
، وتحميل مضمونو وشرح خطوات تطبيقو IFRS15 المالية التقارير إلعداد الدولي

كتب  واالطالع عمى ماصاح عن اإليرادات في القوائم المالية وكيفية العرض واإلف
وعرض وتحميل وتقييم الدراسات السابقة  في الدوريات والمراج  العممية المختصة

 .اإلنشاءباالعتراف باإليراد وعقود في مجال االىتمام 

دراسة وتحميل البيانات الخاصة بييرادات استخدام  فيو تم :الجانب العممي  -4
القوائم المالية  بيانات م  العمالء في شركة الدار العقارية باالعتماد عمىالعقود 

مقارنة إجراء وذلك من خالل ، 30/6/4026لغاية  2/7/4023اعتبارًا من
التي  وتفسير وتحميل النتائجIFRS15 لإليرادات واألرباح قبل وبعد تطبيق المعيار

  .بما يخدم أىداف البحث تم التوصل إلييا

 ث:خطة البح
  :ض البحث فين خطة البحث تتضمن ما يأتيو لتحقيق أىداف وفر 

 حديييدوت IFRS15 المالييية التقييارير إلعييداد الييدوليالمعيييار اليييدف ميين عييرض 
 ،الشييركات فييي لتطبيقييو العممييية الخطييوات وشييرح، سييريانو تيياريخالمعيييار و تطبيييق مجييال 

   .يةفي شركة الدار العقار القوائم المالية بيانات باالعتماد عمى 
 وفيما يأتي عرض لعناصر خطة البحث:

 الجانب النظري
 مقدمة أواًل: 

ن مين الناحيية العمميية إليى معرفية كييف ييتم االعتيراف بياإليراد بو يحتاج المحاس
فيييين توحييييد القواعيييد فيييي أي ممارسييية مينيييية سيسييياعد المينييييين بالتأكييييد عميييى بالتيييالي و 

 .قًا ليا ميما اختمف النشاط معرفة القواعد التي سيتم االعتراف باإليراد طب
فيييييي شيييييير  IFRS15 صيييييدر المعييييييار اليييييدولي إلعيييييداد التقيييييارير المالييييييةوقيييييد 

ىييذا المعيييار بشييكل لغييى أوىييو بعنييوان "اإليييرادات ميين العقييود ميي  العمييالء" و  4022أيييار
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( 22)الييدولي رقييم المحاسييبي الدولييية وىمييا المعيييار المحاسييبة  أساسييي اثنييين ميين معييايير
 يقيييدمو  .اإلييييراد بعنيييوان (28)اليييدولي رقيييم المحاسيييبي والمعييييار  نشييياءبعنيييوان عقيييود اإل

 باإليرادات. واالعتراف مقياسل تنظيماً  أكثر اً منيج المعيار

 ثانيًا: اليدف من المعيار
ييدف ىذا المعيار إليى وضي  المبيادئ الواجيب عميى الشيركات إتباعييا لمتقريير 

اسييبية حييول طبيعيية ومبييال  وتوقيييت عيين المعمومييات المفيييدة لمسييتخدمي المعمومييات المح
وحاالت عدم التأكد الخاصة باإليراد والتدفقات الناجمة عن العقود م  العميالء ولتحقييق 

 :[6] ىذا اليدف فين المبدأ األساسي ليذا المعيار ىو
عمييييى الشييييركات االعتييييراف بشييييكل يصييييف عممييييية تقييييديم البضييييائ  والخييييدمات  -

أن تحصل عميو الشركات نتيجة نقيل أو لمعمالء بمبال  تعكس المقابل المتوق  
 تحويل تمك البضائ  أو الخدمات لمعمالء.

شروط العقد، وكافية الحقيائق والظيروف ذات  تأخذ باالعتبارن عمى الشركات أ -
واسيييتخدام أي ممارسيييات عمميييية لعقيييود ذات  العالقييية عنيييد تطبييييق ىيييذا المعييييار

   خصائص وظروف مشابية.
 قابمييية وتحسييين لإليييرادات المالييية التقييارير إعييداد تحسييين عمييى المعيييار سيييعمل -

 .لمشركة المالية قوائمال في المقارنة
 المعيار وتاريخ سريانوتطبيق مجال ثالثًا: 

 االعتراف متطمبات كافة محل وسيحل الشركات عمى جمي  معيارال تطبيق يتم

 تطبيق إما طبيقالت يتطمبو  المالية. لمتقارير الدولية لممعايير وفقاً  الحالية باإليرادات

السماح  م  2/2/4028بعد أو في تبدأ التي السنوية لمفترات معدل بأثر رجعي أو كامل
 المبكر. التطبيق يمكانيةلمشركات ب

 م  العقود من الناشئة اإليرادات أنواع لكل المحاسبية المعالجة معيارال يبين
 لتوريد عقود في تدخل التي الشركات جمي  عمى المعيار ىذا وينطبق العمالء،
معيار  :مثل أخرى لمعايير الخاضعة العقود باستثناء لمعمالء والخدمات البضائ 

 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية، و عقود اإليجار (17رقم ) المحاسبة الدولي
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(IFRS 4) األدوات المالية والحقوق وااللتزامات التعاقدية ضمن نطاق  ، و عقود التأمين
 .IAS 28و   IAS 27و IFRS 11و   IFRS 10و  IFRS 9 ايير:المع

المعيار الدولي إلعداد تطبيق عند  لالعتراف باإليرادالخطوات األساسية رابعًا: 
 IFRS15التقارير المالية 

 IFRS15 المالييية التقييارير إلعييداد الييدولي المعييياريييتم االعتييراف بيياإليراد وفييق 
اسييية تسيياعد عمييى تحديييد القيييم أسميين خييالل تطبيييق نمييوذج مكييون ميين خمييس خطييوات 

 :[7] تيالتي يجب االعتراف بيا كييراد وىي كاآل

 Identify the contract :تحديد العقد -2

 Identify the performance obligations :داءتحديد التزامات األ -4

 Determine the transaction price :تحديد سعر المعاممة -3

 Allocate the transaction price :تخصيص سعر المعاممة -2

 :تم الوفاء بيا األداءالتزامات  كلاالعتراف باإليراد عندما  -0

Recognize revenue when each performance obligation is satisfied 

 ىذه الخطوات بشيء من التفصيل كما يأتي: لباحثايوض  

 تحديد العقد الخطوة األولى:

   بأنييو:  IFRS 15ولي إلعيداد التقييارير الماليية العقيد طبقيًا لممعييار اليد يعيرف
 "يضًا التزاماتأو  دكثر يترتب عميو نشأة حقوق واجبة النفاأو أاتفاق بين طرفين "

عالج االييرادات الناتجية عين العقيود طبقيًا لميا ورد فيي المعييار توحتى يمكن أن 
 :تيةيجب أن تتوفر الشروط اآل  IFRS 15الدولي إلعداد التقارير المالية 

طراف التعاقد يجب أن يصدقوا عمى العقد بالموافقة وأن يمتزموا بأداء التزاماتيم أ -2
 .الواردة في العقد

 ئ طراف بخصوص البضاالشركة تستطي  أن تحدد حقوق كل طرف من األ -4
 .والخدمات المحولة

 .الشركة يجب أن تحدد شروط الدف  الخاصة بالبضائ  والخدمات المحولة -3

 .قد في جوىره يجب أن يصنف عمى أنو عقد تجاريالع -2
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أن يكون من المحتمل أن تحصل الشركة المقابل المادي لمتعاقد كمقابل لتبادل  -0
 .  والخدمات التي ستحول إلى العميلئالبضا

 داءالخطوة الثانية: تحديد التهامات األ

رض منييا داء عمى أنيا وحدة محاسبة الغيالتزامات األ يمكن اعتباربشكل عام 
يجيب تعرييف  ىذا المجيالوفي   IFRS15تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 .داءسيقود إلى تعريف التزامات األ( الذي  Promises)مصطم  الوعود
الوعود فيي العقيود صيريحة وقيد تكيون ضيمنية وىيذه الوعيود ىيي التيي قد تكون 

أو العميييالء بالبضيييائ  والخيييدمات فيييي تخميييق توقعيييًا بيييأن الشيييركة سيييتقوم بتزوييييد العمييييل 
عمييال التجارييية المعتييادة وبنيياًء عمييى السياسييات المتبعيية أو قييد تكييون ممارسييات األ سييياق

عمى أساس شروط أو محددات معينة ومن ىنيا فيين عمميية فييم السياسيات والممارسيات 
 .مر ميم لتحديد الوعود بشكل دقيقأالخاصة بالشركة 

فينو يجيب عميى الشيركة  IFRS15د التقارير المالية عدالممعيار الدولي إل وفقاً 
داء ألتزام اأن تقوم بتحديد البضائ  والخدمات الموعيود بييا فيي العقيد ويجيب أن تعتبير كي

  :كل وعد من الوعود بتحويل

 .أو حزمة بضائ  أو خدمات مستقمة و خدمة مستقمةأبضاعة   -أ

مسمي في التوريد التي تعتبر في مجموعة البضائ  والخدمات المستقمة ذات تتاب  تس -ب
 .سموب واحد من أنماط التحويل لمعمالءأو أجوىرىا متشابية والتي تتخذ نمط 

و خدميية مسييتقمة فييي العقييد تعييد فييي حييد أن كييل بضيياعة يعمييى مييا سييبق فيي بنيياءً 
و خدمييية غيييير مسيييتقمة يمكييين أداء وعميييى عكيييس ذليييك فيييين كيييل بضييياعة أذاتييييا التيييزام 

وبنيياًء عميييو  قمةتمسيي حزميية أو توليفيية بضييائ  وخييدمات غييير نيييا بنييد فيييأاعتبارىييا عمييى 
فينو يمكن اعتبيار حزمية البضيائ  والخيدمات التيي تحتيوي عميى بنيود غيير مسيتقمة عميى 

 .و وحيدأداء مفرد أأنيا التزام 

 الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاممة

داء ألسعر المعاممة عبارة عن تمك القيمة التي يتم تخصيصيا عمى التزامات ا
  .التي تم تحديدىا في العقد
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التي سيتم االعتراف  يعبر عن قيمة اإليراد عمى ذلك فين سعر المعاممة بناءً 
عند تحديد سعر المعاممة يجب أن يتم خصم و  . داءاأل اللتزاماتبيا عندما يتم الوفاء 

ومن ناحية  ،تمك القيم التي تحصل نيابة عن جيات خارجية مثل ضرائب المبيعات
رى فين سعر المعاممة قد يكون مباشر مثل أن يحتوي العقد عمى قيمة مقابل معين خأ

لعدد ثابت من البضائ  والخدمات التي سيتم توريدىا في وقت قصير نسبيًا وقد يكون 
مقابل متغير، أو سعر المعاممة معقد عندما تكون ىناك بعض الحاالت التي تتعمق ب

  .ىناك مقابل مستحق لمعميل، أو ىناك عناصر تمويل ميمةغير نقدي، أو 

 داءالخطوة الرابعة: تخصيص سعر المعاممة عمى التهامات األ

داء بأنيا ال تعدو كونيا وحدة محاسبة الغرض منيا تعرف التزامات األ
سعر المعاممة الذي سيتم تخصيصو عمى التزام و  .تخصيص سعر المعاممة عمييا

 سعريعرف و   Stand-alone selling priceداء يقصد بو سعر البي  القائم بذاتواأل
و الخدمة أالبي  القائم بذاتو عمى أنو ذلك السعر الذي يمكن أن تبي  بو الشركة البضاعة 

  .بشكل منفصل إلى العميل

خرى ال أسعر البي  القائم بذاتو ولكن ىناك حاالت  ىناك حاالت يمكن تحديد
كثر من أيمكن استخدام  وحالة فينتحديد سعر البي  القائم بذاتو وفي ىذه ال يمكن

  .سموب لتحديد سعر البي  القائم بذاتوأمدخل أو 

  IFRS 15القاعدة التي وردت في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
عمى أساس النسبة  داءأعمى الشركة أن تقوم بتخصيص سعر المعاممة لكل التزام ":ىي

  ."ت مقيمة بسعر البي  القائم بذاتودماسعار بي  المنتجات والخأوالتناسب بين 

 الخطوة الخامسة: االعتراف باإليراد

 اإليراداتب االعتراف يتم IFRS15 إلعداد التقارير المالية الدولي لممعيار وفقاً 

أو  البضائ  تحويل مقابل عميو تحصل أن الشركة تتوق  الذي الشراء بدل يعكس بمبم 
 . العمالء إلى الخدمات

طريقتين  IFRS15 ر الدولي إلعداد التقارير المالية الدوليةدد المعياح
  ىما: أساسيتين لالعتراف باإليراد
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 االعتراف باإليراد عند نقطة معينة من الهمن  :ولىالطريقة األ 

لتزام ااالعتراف باإليراد عند نقطة معينة من الزمن إلى أن الوفاء ب يشير
ذلك تسميم البضاعة المطموبة مرة واحدة  داء يتم في لحظة معينة من الزمن ومثالاأل

يراد وىناك العديد من المحددات التي تساعد المختصين عمى تحديد أن االعتراف باإل
، ثباتات قانونيةيصل بانتقال ممكية األ :يتم عند نقطة معينة من الزمن وىي

انتقال المخاطر ، و صلو وض  يد عمى األأحيازة ، و التزام بالدف  لمبائ  نشأةو 
 .صلقبول األ، و الخاصة بالممكية لمعميل والمناف 

  االعتراف باإليراد عمى مدى فترة من الهمن :الطريقة الثانية

داء لتزام األااالعتراف باإليراد عمى مدى فترة من الزمن إلى أن الوفاء ب يشير
أن تسميم  أي ،يتم عمى لحظات متكررة من الزمن أو عمى مدى فترة من الزمن

ومثال ذلك  ،داء الواحدلتزام األااتمام الخدمة تتم عمى مراحل لموفاء ب وأالبضاعة 
تقديم بعض الخدمات مثل التدقيق أو الخدمات االستشارية أو عقود المقاوالت طويمة 

 .جلاأل
 في القوائم المالية واإلفصاح: العرض ساً خام

 فينو:  IFRS 15المعيار  فقو  العرض في القوائم المالية: -1
أو أصل أو ذمم  يتم عرض العقود م  العمالء في قائمة المركز المالي كالتزام -

عمى العالقة بين الشركة المقدمة لمبضاعة أو الخدمة، وكذلك مدينة اعتمادًا 
 اعتمادًا عمى مدفوعات العمالء.

إذا تم استالم مدفوعات مقدمة من العميل قبل تقديم البضائ  والخدمات لمعميل يتم  -
 اف بالتزامات لمعقد في قائمة المركز المالي.االعتر 

إذا قامت الشركة بتحويل أو نقل بضاعة أو تقديم خدمات لمعميل يتم االعتراف  -
 تي:اآلبأصل أو االعتراف بذمم مدينة عند عدم تسديد العميل المستحق عميو ك

أ. يتم االعتراف بالعقد كأصل عندما يكون الحق لمشركة في المقابل المتوق  
استالمو مرتبط بحدث غير زمني ) إذا كان االعتراف باإليراد ال يرتبط بمرور 

 الوقت( عمى سبيل المثال أداء مستقبمي يجب أدائو من قبل الشركة لمعميل.
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ب. يتم االعتراف بذمم مدينة عندما يكون البدل أو المقابل الواجب استالمو غير 
 مشروط باستثناء مرور الوقت ) أساس زمني(.

وأية تدني بذلك  قدعتم معالجة حساب الذمم المدينة أو األصل الناتج عن الي -
 .  IFRS 9الحساب يعترف بو كمصروف ضمن المعيار

  ىي:تضمن المعيار مجموعة من اإلفصاحات و اإلفصاح في القوائم المالية:  -2

ينبغي عمى الشركة تقديم إفصاحات كافية لتمكين مستخدمي المعمومات  -2
ة من فيم طبيعة وتوقيت ومبال  وحاالت عدم التأكد الخاصة باإليراد المحاسبي

 وبالتدفقات النقدية من العقود م  العمالء.
 يجب عمى الشركة اإلفصاح عن معمومات كمية ووصفية حول ما يأتي: -4

 أ. عقود الشركة م  العمالء.
ر عمى ب. األحكام الميمة والتقديرات عمييا عند تطبيق إرشادات ىذا المعيا

 العقود م  العمالء.
ج. أية أصول معترف بيا ناتجة عن تكاليف الحصول عمى العقود م  العمالء 

نجاز تمك العقود.  وا 
 شركة الدار العقاريةعمى بيانات القوائم المالية لة حال دراسة الجانب العممي:

 30/6/2016إلى  1/7/2013من الفترة 

 دراسةمحل الارية عن شركة الدار العق عامة معمومات أواًل:
عيام المتحيدة  العربيية اإلميارات دولية في( ع.م.ش ) العقارية الدار شركة ستتأس

 ظبي أبو سوق في مدرجة العادية ايأسيمو  ليا، مقراً  ظبي أبوإمارة  من وتتخذ ، 2005 

 األوسيط منطقية الشيرق عميى مسيتوى العقاريين المطورين أكبر ُتعد منو ، المالية لةوراق

 ظبيي أبيو حكوميةوتشيارك  ، ممييار 12 حيوالي أصيوليا قيمية تبمي  حييث يقييا،أفر  وشيمال
 التنييوعبييالجزء األكبيير فييييا، وتتوافييق أعمييال الشييركة ميي  رؤيتيييا اليادفيية إلييى تحقيييق 

 يشيار( التابعية وشيركاتيا الشيركة تعميلو  .االجتماعيية التحتيية البنيى وتطيوير االقتصيادي

 واسيتثمار وبيي  تطيوير فيي رئييس وبشيكل اعياتالقط مين عيدد فييبالمجموعية(  معياً  إلييا

نشاء دارة وا    ا.بي المرتبطة والخدمات العقارات وا 



  4026لعام  42العدد            سمسمة العموم االقتصادية         جامعة حمب بحوثمجمة 

13 

 :في شركة الدر العقارية اإليرادات إدراج: نيا  ثا

 اإلييرادات إدراج ييتم ، IFRS15 الماليية التقيارير إلعيداد اليدولي لممعييار وفقياً 
 أو البضيائ  تحوييل مقابيل سيتحقيات أن الشيركة تتوقي  التيي الشيراء اعتبيارات تعكيس بقيمية

 ابتييداءً  IFRS15لممعيييار المبكيير التطبيييق المجموعييةعتمييدت او  .لمعميييل الخييدمات

 نميوذج عميى بنياءً  العميالء مي  العقيود مين اإلييرادات بييدراج تقيوم حييث.  1/1/2015مين

 .IFRS15  المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار في محدد ىو كما خطوات خمس من

ثبات الفرض األول:: اً ثالث  تحميل بيانات شركة الدار العقارية وا 
إمكانية لتطبيق المعيار الدولي ىناك ينص الفرض األول لمبحث عمى أنو: 

 .ة محل الدراسةفي الشرك IFRS15إلعداد التقارير المالية 
 من بو المسموح رجعي بأثر المعدل التطبيق باختيار شركة الدار العقارية قامت

 لمسنة المعيار تطبيق تم ،التاليوب .IFRS15  المالية التقارير إلعداد الدولي عيارالم قبل

 .)المبدئية التطبيق فترة أي( فقط 31/12/2015 في المنتيية
 اليدولي المعييار تبنيي مين المتيراكم التيأثير إدراج رجعيي بيأثر التطبييق تطميبي

 حقيوق فيي 1/1/2015 فيي كميا العقيود كافية عميى IFRS15 الماليية التقيارير إلعيداد
 المحتجيزة لةربياح االفتتاحيية األرصيدة عميى التعيديالت تفاصييل تقيديم تيم .المسياىمين
   [8]، والتي يتم عرضيا في الجدول اآلتي:1/1/2015 في كما األخرى واألرصدة

 )األرقام بألف درىم( ( تأثير العقود في حقوق المساىمين1الجدول رقم )
 1/1/2015 التعديالت 31/12/2014 

  الموجودات
 765,382 (177,677) 943,059 المخزون

  المطموبات

 1,166,473 (231,919) 1,398,392 مبال  مدفوعة مقدمًا من العمالء

  حقوق المساىمين

 6,359,667 54,242 6,305,425 األرباح المحتجزة

 2015ة الدار العقارية لعام إعداد الباحث اعتمادًا عمى قائمة المركز المالي الموحدة لشركالمصدر: 

فييي كييل ميين المخييزون، والمبييال  حييدوث تغيييرات  (1يالحييظ ميين الجييدول رقييم )
 المدفوعة مقدمًا، واألرباح المحتجزة، وذلك نتيجًة لتبني تطبيق المعيار. 
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 وتكمفية اإلييرادات عميى IFRS15تطبيق المعيار تأثير( 2رقم ) الجدول يعرض

 إلدراجالمحاسبية  سياسةال تطبيق في االستمرار حال في لمفترة، الرب  وصافي اإليرادات

 :الفترة خالل اإليرادات
 الربح وصافي اإليرادات وتكمفة اإليرادات عمى IFRS15 تطبيق المعيار ( تأثير2الجدول رقم )

 التقارير إلعداد الدولي وفقًا لممعيار 

 درىم ألف (15رقم ) المالية
 وفقًا لمسياسة القديمة

 درىم ألف
 لتأثير نتيجة لمتغيرا

 درىم ألف
 السنة المنتيية في

31/12/2015  

 

 368,349 4,217,191 4,585,540 اإليرادات

 (143,561) (2,236,055) (2,379,616) تكمفة اإليرادات
 224,789 2,335,078 2,559,867 صافي الرب  لمسنة

 2015ة الدار العقارية لعام إعداد الباحث اعتمادًا عمى قائمة الدخل الموحدة لشرك المصدر:
أىيييم تيييأثير لييييذا المعييييار يتمثيييل فيييي طريقييية ( أن 2رقيييم ) الجيييدوليالحيييظ مييين 

 نتيجية تاحتساب اإلييرادات مين مبيعيات المشياري  التطويريية عميى المخطيط والتيي تغيير 
 تسجيميا عمى مراحل تماشيًا م  شروط العقد.

 إطالق إلى العقارات يرتطو  بقطاع المتعمقة السنوية األرباح في النمو يعزى
 فترة مدى عمى واألرباح اإليرادات إدراج يتم حيث المخطط، عمى السكنية المشاري  خطة

 في النمو إلى باإلضافة ،IFRS15 المالية التقارير إلعداد الدولي لممعيار وفقاً  زمنية

 .ظبي أبو حكومة م  عمييا المتعاقد التطوير إدارة أعمال من الدخل

 وذلك دراسةفي الشركة محل الIFRS15 لممعيار المبكر التطبيق يرتأث تقييمتم 
 االعتراف توقيت في تغييرو  العمالء م  التعاقدية العالقات تحميل إلى استناداً 

 ( العقود م  العمالء لبي  العقارات:3) يعرض الجدول رقمو  .باإليرادات
 ألف درىم()األرقام ب عقاراتال لبيع العمالء مع عقود( ال3الجدول رقم )
 2015 2014 

 التجارية الذمم ضمن مدرجة العمالء من مستحقة مبال 
 .األخرى المدينة والذمم المدينة

111,408 --- 

 الدائنة التجارية الذمم ضمن مدرجة لمعمالء مستحقة مبال 
 .األخرى الدائنة والذمم

(653,562) --- 

 (542,154) --- 
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 ناقصاً  المدرجة األرباح اً زائد المتكبدة العقود تكمفة إجمالي
 تاريخو حتى الخسائر

588,375 --- 

 --- (1,130,529) .تاريخو حتى اإلنجاز فواتير إجمالي:  ناقصاً 
 (542,154) --- 

. والوحييدات األراضييي بييي  عيين ناتجيية مؤجميية إيييرادات( 3) يوضيي  الجييدول رقييم
 بيجميالي إييرادات إدراج قي المتو  مين ،مي  العميالء لبيي  العقيارات بيالعقود يتعميق فيمياأما 

( العقيود ميي  4يعيرض الجييدول رقيم )و  .العقيود ىييذه فتيرة ميدى عمييى درىيم ممييون 2.454
 :اإلنشاء لعقودالعمالء 

 نشاءاإل  لعقود عمالء مع عقود( 4الجدول رقم )
 2015 

 درىم ألف
2014 
 درىم ألف

 التجارية الذمم ضمن مدرجة العمالء من مستحقة مبال 
 . األخرى المدينة موالذم المدينة

188,642 414,792 

 الدائنة التجارية الذمم ضمن مدرجة لمعمالء مستحقة مبال 
 .األخرى الدائنة والذمم

(47,554) (113,341) 

 141,088 301,451 
 ناقصاً  المدرجة األرباح زائداً  المتكبدة العقود تكمفة إجمالي
 تاريخو حتى الخسائر

7,254,868 8,253,294 

 (7,951,843) (7,113,780) . تاريخو حتىمرحمية  فواتير إجمالي:  ناقصاً 
 141,088 301,451 

 عقيييود مييين ناتجييية فيييواتير عنييييا يصيييدر ليييم إييييرادات (4يوضييي  الجيييدول رقيييم )
 إدراج يتوقيي  فينييو ،ميي  العمييالء لعقييود اإلنشيياء بييالعقود يتعمييق فيميياأمييا . اإلنشيياء أعمييال
يعيرض الجيدول رقيم و  .العقيود ىيذه فترة مدى عمى درىم مميون 1,023 بيجمالي إيرادات

 ( اإليرادات في شركة الدار العقارية5)
 ( اإليرادات في شركة الدار العقارية5الجدول رقم )

 2015 

 درىم ألف
2014 
 درىم ألف

دارة تطوير  4,131,721 1,269,990  .عقارات وا 
 2,419,357 3,315,550 .تشغيمية أعمال

 4,585,540 6,551,078 
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 العقاريية اليدار بشيركة الخاصة اإليرادات تحقق نأ (5يالحظ من الجدول رقم )

 اإليرادات تحقق بتوقيت يتعمق األىم أن التغيير إال المذكور. المعيار تطبيق نتيجة تتغير

 اسيتكمال حالييًا عنيد احتسيابيا ييتم والتيي المخطيط، عميى التطويريية المشاري  مبيعات من

ا ، أما عند تطبيق المعيار يتم احتسيابيا وفيق نسيب اإلنجياز جازىإن بعد الوحدات وتسميم
    أي عمى مراحل دون االنتظار إلى فترة التسميم. 

الصافية في شركة الدار اإليرادات واألرباح ( تطور 6رقم ) يوض  الجدول
 [9] . 30/6/2016إلى  1/7/2013العقارية عن الفترة التي تبدأ في 

 يرادات واألرباح قبل وبعد تطبيق المعيار( تطور اإل6الجدول رقم )
 الرب  الصافي )مميون درىم( اإليرادات )مميون درىم( الفترة 

 407.5 1168.5 2013الرب  الثالث 

 432.6 1325.1 2013الرب  الراب  

 453.4 1719.4 2014الرب  األول 

 505.8 2194.0 2014الرب  الثاني 

 579.6 1368.0 2014الرب  الثالث 

 696.3 1269.7 2014الرب  الراب  

 568.7 1179.1 2015الرب  األول 

 599.2 1105.6 2015الرب  الثاني 

 634.7 1175.8 2015الرب  الثالث 

 734.6 1124.9 2015الرب  الراب  

 649.1 1232.0 2016الرب  األول 

 657.4 1695.9 2016الرب  الثاني 
 لشركة الدار العقارية  التقارير الرب  سنويةإعداد الباحث اعتمادًا عمى  المصدر:

الصافية في نسبة التغير في اإليرادات واألرباح ( 7رقم ) يوض  الجدول  
 . 2015خالل عام شركة الدار العقارية 
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 2015( التغير في اإليرادات واألرباح لعام 7الجدول رقم )

  

حققيت شيركة اليدار العقاريية أن ( 7والجيدول رقيم )( 6يالحظ من الجدول رقيم )
% ليصيل 13بنسيبة  31/12/2015أرباحييا لمسينة الماليية المنتييية فيي فيي  اً صيافي اً نمو 

. كمييا ارتفيي   2014ىييم لمعييامدر  ونممييي 2235.1درىييم مقارنيية ميي   ونممييي 2536.8إلييى 
  734.6 إلييىلتصييل  % 5.5بنسييبة  2015صييافي األربيياح فييي الربيي  األخييير ميين العييام 

 .2014 مميون درىم خالل الفترة نفسيا من العام 696.3مميون درىم مقارنة م  

الدار العقارية  شركة اعتماد 2015عاماإليرادات واألرباح خالل  رقامأ تعكس
 المطبقة المحاسبية سياستيا وتعديل ،IFRS15 المالية التقارير ادعدإل الدولي ممعيارل
 . 1/1/2015 نم بدءاً  رجعي ثرأب

إمكانية  يوجد ويتض  لمباحث من خالل تحميل البيانات وتفسير النتائج أن
 .ة محل الدراسةفي الشرك IFRS15لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  الفرض الثاني:تحميل واختبار ًا: رابع
"يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  :عمى أنولمبحث ينص الفرض الثاني 

 IFRS 15 المالية التقارير إلعداد الدوليقبل تطبيق المعيار  ةاألرباح الصافية لمشرك
 ".تطبيقو وبعد

تم إدخال البيانات الخاصة باألرباح الصافية لشركة  ىذا الفرضبيدف اختبار 
وعن طريق  SPSS( إلى البرنامج اإلحصائي 6ية الواردة في الجدول رقم)الدار العقار 

ومن خالل مقارنة وتحميل  Independent T-Testلمعينات المستقمة  tاستخدام اختبار 
البيانات الخاصة باألرباح الصافية لشركة الدار العقارية قبل تطبيق المعيار بفترة ستة 

 تة أرباع.أرباع ، وبعد تطبيق المعيار بفترة س

 التغير 2015 2014 الفترة

 % ( 30)  4585.5 6551.1 اإليرادات)مميون درىم(

 % 13+  2536.8 2235.1 الرب  الصافي)مميون درىم(
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لةرباح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( 8رقم ) يوض  الجدول
 .قبل وبعد تطبيق المعيارالصافية 

 قبل وبعد تطبيق المعيارألرباح الصافية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ل( 8الجدول رقم )
 period N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

profits 
before 6 512.5333 108.84076 44.43405 

after 6 640.6167 56.76067 23.17245 

 لشركة الدار العقارية  التقارير الرب  سنويةإعداد الباحث اعتمادًا عمى  المصدر:

أن المتوسط الحسابي لةرباح الصافية قبل تطبيق ( 8ُيالحظ من الجدول رقم )
 (640.62بعد تطبيق المعيار إلى ) زدادثم ا مميون درىم (512.53المعيار كان )

ثم  قبل تطبيق المعيار (108.84، في حين كان االنحراف المعياري)مميون درىم
خطأ الوظير  (56.76ليصل إلى) انخفض االنحراف المعياري بعد تطبيق المعيار

انخفض بعد تطبيق ثم  قبل تطبيق المعيار( 44.43) راقدبممعياري لممتوسط ال
مما يدل عمى انعكاس تطبيق المعيار عمى القوائم المالية ، (23.17)ليصل إلى المعيار

وىذا ما يشير إلى  .4026والنصف األول لعام  4020لمشركة عينة الدراسة لعام 
ذات داللة إحصائية بين األرباح الصافية لشركة الدار العقارية قبل تطبيق  وجود فروق

 .ية أم ال، ولكن ىل ىذه الفروق جوىر المعيار وبعد تطبيقو
عمى البيانات  Independent T-Test  لمعينات المستقمة t اختبارتم تحميل 

 المستخمصة من القوائم المالية لمشركة عينة الدراسة، والنظر إلى نتيجة اختبار

Levene's اختبار تحميل  (9رقم ) يوض  الجدول ،لتجانس التباينt  لمعينات المستقمة
Independent T-Test  قبل وبعد تطبيق المعيارالصافية لةرباح. 

  Independent T-Test  لمعينات المستقمة t تحميل اختبار( 9الجدول رقم )

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

p 
Equal variances 

assumed 

2.413 .151 -2.556- 10 .029 

Equal variances not 

assumed 
  

-2.556- 7.532 .036 

 لشركة الدار العقارية  التقارير الرب  سنويةإعداد الباحث اعتمادًا عمى  المصدر:
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وفق إحصائية أو اختبار ( نتيجة اختبار تجانس التباين 9يبين الجدول رقم )
 =Sigتوى معنوية )مسعند  (2.413والذي بمغت قيمتو )( Levene's Test) ليفين

ىذا يعني  a= 0.05( وبما أن مستوى المعنوية ىي أكبر من مستوى الداللة 0.151
حيث يالحظ  لفروق،متجانس، ويتم اختيار السطر األول لتحديد معنوية اأن التباين 

% 95عند درجة ثقة  اً معنوي دال أن الفروق لةرباح الصافية قبل وبعد تطبيق المعيار
 a= 0.05وىو أصغر من مستوى الداللة  (Sig = 0.029المعنوية )بم  مستوى حيث 

وبالتالي يتم قبول  ،أن تطبيق المعيار لو تأثير عمى األرباح الصافية وىذا يشير إلى
قبل  ة"يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين األرباح الصافية لمشركالفرض القائل: 
 ".تطبيقو وبعد IFRS 15 المالية التقارير إلعداد الدوليتطبيق المعيار 
لصال  األرباح  األرباح الصافية قبل التطبيق أملصال  كان الفرق ىل ولتحديد 

فينو يتم  –ىل تطبيق المعيار ساىم بالزيادة أم بالنقصان  –التطبيق  بعدالصافية 
المقارنة بين المتوسط الحسابي لةرباح الصافية قبل تطبيق المعيار وبعد تطبيقو، 

( يالحظ أن المتوسط الحسابي بعد تطبيق المعيار ازداد 8ى الجدول رقم )وبالرجوع إل
عن المتوسط الحسابي قبل تطبيق المعيار وبالتالي يمكن القول بأن تطبيق المعيار 
ساىم في زيادة األرباح الصافية لشركة الدار العقارية، أي أنَّ تطبيق المعيار كان لو 

 ركة.أثر إيجابي عمى األرباح الصافية لمش
 والتوصيات تاالستنتاجا 
 تاالستنتاجا -1

 :اآلتيةتوصل البحث إلى النتائج 
العمالء،  م  المبرمة العقود من اإليرادات بشأنIFRS15 المعيار اعتماد تطبيق إن - 

 توقيت تحديد في ساعدت الشركة محل التطبيق عممية إرشادات تقديمأدى إلى 
 سم  حيث، الحالية المحاسبية ارساتالمم من أفضل بصورة باإليراد االعتراف

 تتسم أرباح تحقيق إلى مما أدى ،الشركة نشاط مراحل عمى اإليراد بتوزي 
 . عالية باستمرارية
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 الدار العقارية لشركة المالية قوائمال عمى IFRS15 لممعيار المبكر التطبيق نعكسا -
 .المعياربعد تطبيق  مما أدى إلى زيادة األرباح الصافية ليا 2015 عامل

المالية لإليرادات وتحسين قابمية  ساعد تطبيق المعيار عمى تحسين إعداد التقارير -
 . المقارنة في القوائم المالية لشركة الدار العقارية

 التوصيات -2
عمى نموذج من خمس  دراسةيوصي الباحث باعتماد الشركة العقارية محل ال -

 .IFRS15 ءم م  ما ورد في المعيارخطوات لتحقيق االعتراف باإليراد بما يتال
 وذلك مراحل عمى اإليرادات تسجيل إمكانيةلدى الشركة القدرة عمى  يصب حيث 
 المالية القوائم عمى سينعكس وىذا العمالء، م  المبرمة العقد بنود عمى بناءً 

 .الشركات تمك من المستفيدة الجيات قرارات عمى تاليالوب لمشركات
ت العقارية في سورية باالستفادة من تجربة شركة الدار يوصي الباحث الشركا -

 قيام م  IFRS15 العمالء م  العقود من اإليراد لمعيار المبكر بالتطبيقالعقارية 
 أنظمتيا وتعديل العمالء م  التعاقد وعممية البي  عممية في النظر بيعادة الشركات
 .المعيار تطبيق متطمبات لتناسب المعمومات وتكنولوجيا المحاسبية

 تطبيق عمىعقارية ال شركاتال في المالية الدوائر لموظفي تدريبية راتدو  تنظيم -
 يتعمق فيما وخصوصاً  المحاسبي، القياس وطرق الدوليةإعداد التقارير  معايير
 .المبرمة م  العمالء اتاإليراد بعقود
 المراجع
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Abstract 
 

This research aims to study the possibility of applying the 

international  financial reporting standard 15 in companies. To achieve 

this aim, the researcher reviewed special literatures talking about 

revenue and construction contracts. He Introduced the concept of 

standard IFRS15, explained the basic applications in companies, 

indicated how to display and disclose in the financial statements, and 

then made a comparison between a real estate company data before 

and after the early application of the standard. Finally he interpreted 

the results and offer the recommendations . 

 It has been reached to many results, the most important are: 

There is a potential for applying the international  financial reporting 

standard 15 in under study the company, Which leading to provision of 

practical guidance helped the company under study in determining the 

time of recognition of revenue better than the current accounting 

practices, which allowed to distribute the revenue on the stages of the 

company's activity, and to achieve resulting profits with high 

continuity  .  
Keywords: Revenue, Contract, Customer, Income, Performance Obligations, 

Transaction Price . 
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