
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضريبة الدخل العمالء على مع عقود الأثر تطبيق معيار اإليراد من 
 

 "حالة" دراسة 
 دكتور

 حسين سيد حسن عبدالباقي
 
 
 
 

 



1 

 ضريبة الدخلالعمالء على  مع عقودالأثر تطبيق معيار اإليراد من 
  "حالة"دراسة 

 1حسين سيد حسن عبد الباقي : دكتور
   الملخص:  

( "اإليراد من العقود مع العمالء" على 84أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )إلى بيان  اسةالدر  تهدف       
وراسكوم للتنمية مصر) شركة مساهمة مصرية(، والتي أضريبة الدخل، وذلك من خالل دراسة حالة شركة 

ليل بيانات سلسلة زمنية ، وقام الباحث بتح9112اختارت التطبيق المبكر لهذا المعيار اعتبارًا من أول يناير
فترة ما قبل  9114حتى عام  9118لإليرادات وصافي الربح قبل الضريبة وضريبة الدخل عن الفترة من عام 

، لتحقيق الشركة خسائر في هذا العام ، ومقارنة المتوسط العام للسلسة  9112تطبيق المعيار مع استبعاد عام 
( "اإليراد من العقود مع 84يق معيار المحاسبة المصري رقم )أول عام لتطب 9112الزمنية مع بيانات عام 

في شركة أوراسكوم للتنمية مصر. ولقد استخدم الباحث برنامج االكسيل لتحليل البيانات وتحديد  "العمالء 
متوسط البيانات للسلسة الزمنية لإليرادات وصافي الربح قبل الضريبة ، وضريبة الدخل، وحساب الفروق بين 

، وقياس  9112البيانات في السنوات قبل تطبيق المعيار مقارنة بالبيانات بعد تطبيق المعيار في عام متوسط 
( الذي حدده الباحث، كما %5للعينة الواحدة عند مستوى معنوية )  T- Testمعنوية الفروق باستخدام اختبار 

وصافي الربح قبل  ،بيانات اإليراداتاستخدم الباحث برنامج االكسيل في إعداد األشكال البيانية التي توضح 
 .9112وضريبة الدخل في السنوات قبل تطبيق المعيار، ونفس البيانات بعد تطبيق المعيار في عام  ،الضريبة

وقد توصل الباحث إلى وجود فروق معنوية في البيانات قبل وبعد تطبيق المعيار، وأن نسبة الفروق زيادة      
(، وزيادة في  %115091(، وزيادة في صافي الربح قبل الضريبة بمعدل )%111015في اإليرادات بمعدل )
( ، وذلك بمقارنة متوسط بيانات الفترة السابقة على تطبيق معيار المحاسبة %11.051ضريبة الدخل بمعدل )

ذا بالبيانات بعد تطبيق ه  9114حتى  9118عن السنوات  ( "اإليراد من العقود مع العمالء"84المصري رقم )
 ، وذلك وفقًا لبيانات القوائم المالية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر.9112المعيار في عام 

( "اإليراد من 84تأثير معنوي لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )وجد ولقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ي      
 ي حدده الباحث.( الذ%5، وذلك عند مستوى معنوية )"العقود مع العمالء" على ضريبة الدخل

معيار المحاسبة   - (15معيار التقارير المالية الدولي رقم ) - معايير التقارير المالية الدولية  :الرئيسيةالكلمات        
 ضريبة الدخل -العقود من العمالء   -االعتراف باإليرادات   –( 84) رقم المصري
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The Effect of applying Standard of Revenue from Contracts with 

Customers on income tax 

" Case Study" 
Abstract:     

      The study aims to show impact of applying Egyptian Accounting 

Standard No. 48 “Revenue from Contracts with customers” on income tax, 

through a case study of Orascom Development Egypt (an Egyptian joint stock 

company), which chose the early applying of this standard as of January 1, 2019. 

         The researcher analyzed data of a time series of revenues , net profit 

before tax and income tax for the period from 2014 to 2018, the period before 

applying the standard except 2016, so that the company achieved losses in this 

year, and compared the general average of the time series with the data of 2019, 

the first year of application. Egyptian Accounting Standard No. 48 “Revenue from 

Contracts with customers” in Orascom Development Egypt. 

        The researcher used the Excel program to analyze the data and determine the 

average data for the time series of revenues, net profit before tax, and income tax, 

and calculate the differences between the average data in this years before 

applying the standard compared to data after applying the standard in 2019, and 

measure the significant differences using T-Test for one sample. At the level of 

significance (5%) determined by the researcher, the researcher also used Excel 

program in preparing graphs that show revenue data, net profit before tax, and 

income tax in this years before applying the standard, and the same data after 

applying the standard in 2019. 

     The researcher found that there are significant differences in the data before 

and after applying the standard, and that the percentage of differences is an 

increase in revenues at a rate of (103.35%), an increase in net profit before tax at a 

rate of (135.20%), and an increase in income tax at a rate of (137.50%), by 

comparing Average data for the period from 2014 to 2018 to apply of Egyptian 

Accounting Standard No. 48 “Revenue from contracts with customers” with data 

after applying this standard in 2019, according to data of financial statements of 

Orascom Development Egypt.  

       The results of study showed that “there is a significant impact of applying the 

Egyptian Accounting Standard No. 48“revenue from contracts with customers”on 

income tax, at a significant level (5%) determined by the researcher    

Keywords:  
International Financial Reporting Standards (IFRSs) – IFRS 15 – Egyptian 

Accounting Standard No. (48) - Revenue Recognition - Contracts from customers - 

Income Tax. 
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 :قدمةم  -1
  International Accounting Standards Board (IASB)يهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية         

إلى تطوير معايير التقارير المالية الدولية عالية الجودة، والقابلة للفهم والتنفيذ، والمقبولة عالميًا، والتي توفر الشفافية 
تساهم معايير و ، (Teferi Deyuu Alemi, 2016 في جميع أنحاء العالم.) المالية والمساءلة والكفاءة في األسواق

في تعزيز الثقة   Reporting Standers (IFRSs)     International Financial التقارير المالية الدولية
 على المدى Global Economy في االقتصاد العالمي Financial Stability والنمو، وتحقيق االستقرار المالي

الشركات المدرجة في البورصات األوروبية بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية بي االتحاد األورو  ولقد ألزمالطويل، 
(IFRS) ، وقد أثر 9115عتبارًا من عام إوعلى أن يتم تطبيق هذا القانون ، 9119عام  للقانون الصادر فيً  اً وفق ،

( دولة من دول 11( شركة في )4111على أكثر من ) 9115من عام  اعتباراً تطبيق  معايير التقارير المالية الدولية 
سبانيا ،االتحاد األوروبي ، ومن بينها فرنسا وألمانيا   .(Levan Sabauri, 2018)والمملكة المتحدة. وا 

نتيجة  ،ع العمالء"بشأن " اإليراد من العقود م 9118مايو  94 في IFRS.15تم إصدار معيار التقارير المالية الدولي و       
،  International Accounting Standards Board (IASB ) للتعاون المشترك بين مجلس معايير المحاسبة الدولية

ويبدأ سريان ،   Financial Accounting Standards Board  (FASB)ومجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي 
ويسمح بالتطبيق  ،9114عتبارًا من أول يناير إ، وتم تأجيل بدء تطبيقه ليصبح   .911هذا المعيار اعتبارًا من أول يناير 

وقد  ،IFRS.16 وبشرط أن يتم التطبيق المبكر لمعيارعقود التأجير ،IFRS.15 " لمعيار " اإليراد من العقود مع العمالء المبكر
محل معيار  IFRS.15ل معيار التقارير المالية الدولي ، ليحعتراف باإليراد في معيار واحدالايير ذات العالقة باعتم تجميع الم

، ويطبق معيار التقارير "" عقود االنشاءIAS.NO.11" اإليراد"، ومعيار المحاسبة الدولي    IAS.NO.18 المحاسبة الدولي
معيار التقارير  التي تقع ضمن نطاق والصناعات، ويستثنى عقود التأمينقطاعات األعمال  كافة على IFRS.15المالية الدولي 
 .IFRS.9 ( .Thomas Scott,2020 ) واألدوات المالية،  IFRS.16 وعقود التأجير، IFRS.17المالية الدولي 

وتعددد اإليددرادات العنصددر الرئيسددي الحدداكم لددلداء المددالي للشددركات، كمددا تعتبددر اإليددرادات المكددون األساسددي      
دخددل  فددي راف بدداإليرادات مددن األمددور بالمددة األهميددة المدد ثرةاألعمددال، وتعتبددر عمليددة االعتددوربحيددة  السددتدامة 

ت ، ولدذلك تعتبدر اإليدراداالشركات، ويمثل المصدر األساسدي لإليدرادات الددخل النداتج عدن أنشدطة التشدميل اليوميدة
مدن  ، وتشكل األساس الجوهري التخداذ قدرارات االسدتثمار، ويعتبدر االعتدراف بداإليراداتمن أهم بنود القوائم المالية

 (Aladwan, 2019ثيرة للجدل. )مالقضايا ال

الهامة في إعداد العناصر  وتعتبر اإليرادات من أهم مقاييس األداء المالي لمنظمات األعمال، كما تعد اإليرادات من       
 Accounting ويمكن استخدام اإليرادات في التالعب المحاسبيضمن استمرارية منظمات األعمال ، ت والتيالتقارير المالية، 

Manipulation ولتحسين عملية االعتراف باإليرادات ، Revenue Recognition  ،  فقد تم إصدار معيار التقارير المالية
، وذلك Van Wyk, M. & Coetsee, D., 2020) .(9114اعتبارًا من أول يناير ، ويسري هذا المعيار IFRS.15الدولي 

قابلة للتطبيق   Revenue Recognitionباإليراد  لمستوى المرتبطة باإلعتراف لتوفير مجموعة من االرشادات عالية ا
عالميًا، ومعترف بها إلعداد التقارير المالية لإلستخدام العام، واستنادًا إلى مبادئ محددة، ولتلبية احتياجات المستثمرين، 

محاسبة لومجلس معايير ا ،اسبة الدوليةبين مجلس معايير المح  Accounting Convergence ونتيجة للتقارب المحاسبي
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  Accounting Information Quality (Adriana, 2018المالية األمريكي، وبهدف تحقيق جودة المعلومات المحاسبية 

Valentin&). 

( على  IFRS.15( "اإليراد من العقود مع العمالء" )84رقم )ويتناول الباحث دراسة أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري       
ضريبة الدخل، وذلك ألهمية اإليرادات في كافة المنشآت على اختالف أنواعها، ومدى تأثير هذه اإليرادات على ضريبة الدخل 

التي تعد أهم مصادر الموارد العامة للدولة، لتمويل النفقات العامة، باإلضافة إلستخدام الحصيلة الضريبية في تنمية 
 االستثمارات المصرية.

 مشكلة البحث:  -9   

على نظم المعلومات ( "اإليراد من العقود مع العمالء" 84المحاسبة المصري رقم )يتوقع أن ي ثر تطبيق معيار      
المحاسبية والقانونية والضريبية في الشركات، وبالتالي يمتد هذا التأثير على القوائم المالية لهذه الشركات، ومن 

بحثية في ضوء أهمية يمكن للباحث صياغة المشكلة الو ، ضريبة الدخلثر على المتوقع أن يكون لهذا المعيار أ
  اآلتي: البحثي ، من خالل التسا لوأهداف البحث

 ؟على ضريبة الدخل ( "اإليراد من العقود مع العمالء" 84المحاسبة المصري رقم )تطبيق معيار ليوجد أثر هل "     
 أهداف البحث: -1

على  ( "اإليراد من العقود مع العمالء"84المحاسبة المصري رقم ) معيار أثر تطبيق انبييهدف البحث إلى      
   اوراسكوم للتنمية مصر )شركة مساهمة مصرية(.، وذلك من خالل دراسة حالة شركة الدخل  ضريبة

 أهمية البحث: -8
تراف تميير طريقة اإلع  "العمالء مع عقودالاإليراد من " (84المحاسبة المصري رقم )ار يمعتطبيق يترتب على      

 Professionalيتطلب هذا المعيار الحكم والتقدير الشخصي المهني  كما ،باإليراد من السلع والخدمات

Judgment  ( من %41التي تمثل نسبة تزيد عن )الدخل هذا البحث من قيمة الضريبة على ، وتنبع أهمية
ت وأسس االعتراف والقياس ابمتطلهذه الدراسة من التعرف على  ميةتنبع أه كما .إيرادات مصلحة الضرائب المصرية
وبناًء على ما سبق يمكن  .(84المحاسبة المصري رقم )وفقًا لمعيار  اإليراداتوالمعالجة والعرض واإلفصاح عن 

 للباحث تقسيم أهمية البحث إلى ما يلي:
 األهمية العلمية للبحث: 8/1
دات من الموضوعات الهامة التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين على المستوى تعتبر المحاسبة عن اإليرا       

المحلي والدولي، وتوجد حاجة لدراسة المحاسبة عن اإليرادات والتعرف على أثرها على ضريبة الدخل، نظرًا لحداثة 
في  العلمية ندرة األبحاث(، و IFRS.15( "اإليراد من العقود مع العمالء") 84صدور معيار المحاسبة المصري رقم )

 هذا المجال الهام.
 األهمية العملية للبحث: 8/9
تعتبر ضريبة الدخل من أهم مصادر تمويل النفقات العامة للدولة، وتعد من أهم بنود الموارد العامة بالموازنة      

( "اإليراد من العقود 84م )العامة للدولة، لذا فهناك حاجة هامة للتعرف على أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رق
 مع العمالء على ضريبة الدخل.
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 منهج البحث:  -5
فقد استخدم الباحث المنهج االستقرائي  االستنباطي ، و  االستقرائي المنهج العلمي بشقيه على الباحث عتمدا    

 على المراجع والدوريات عتماداال ، فتملبيانات البحث الثانوية مصادرلتحليل وتقييم الدراسات السابقة، والتي تمثل ال
 شبكة إلى استخدام باإلضافة السابقة، الدراسات المتخصصة في موضوع البحث، من خالل تحليل وعرض العلمية
 جمع البيانات في األولية وتتمثل المصادر ،الالزمة للبحث الثانوية البيانات جمعل ، المتخصصة والمواقع اإلنترنت
شركة مساهمة )اوراسكوم للتنمية مصر وهي شركة  ،ة المنشورة للشركة محل الدراسة القوائم الماليمن  الفعلية

( اعتبارًا من أول يناير 84رقم ) ، والتي اختارت التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المصري9112عن عام مصرية( 
،  9114حتى عام  9118م باإلضافة لبيانات القوائم المالية عن الفترة من عا .9191بداًل من أول يناير   9112

دراسة البيانات ، والمنهج المقارن من خالل التحليلي الوصفي المنهج على البيانات تحليل في الباحث عتمدأ كما
، وذلك ض البحثفر والختبار  ،(84المحاسبة المصري رقم )للشركة محل الدراسة قبل وبعد تطبيق معيار  الفعلية 

 .تهأو عدم صح للتأكد من صحته
 دود البحث:ح -2

 " اإليراد من العقود مع العمالء"(84المحاسبة المصري رقم )أثر تطبيق معيار يقتصر هذا البحث على دراسة     
كما يقتصر البحث على البيانات الخاصة بالحالة محل الدراسة ، الضرائبمن  ا، وذلك دون غيرهضريبة الدخلعلى 

من أول يناير  اً عتبار إ، والذي يتم تطبيقه (84محاسبة المصري رقم )معيار الدون غيرها من الشركات، نظرًا لحداثة 
 .عقود التأجير"" (82رقم ) بشرط تطبيق معيار المحاسبة المصريو ، مع السماح بالتطبيق المبكر للمعيار 9191

 واستنادًا لما سبق يمكن تقسيم حدود الدراسة إلى ما يلي:
 الحدود الزمنية: 2/1

حتى  9118للفترة من عام  على بيانات القوائم المالية وااليضاحات المتممة لها الحالةة دراسيتم إجراء       
( " اإليراد من العقود مع العمالء" في شركة اوراسكوم 84فترة ما قبل تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) 9114

بداية تطبيق هذا  9112لعام  للتنمية مصر) شركة مساهمة مصرية(، القوائم المالية وااليضاحات المتممة لها
( " 84نظرًا لحداثة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )و  ،المعيار في هذه الشركة التي اختارت التطبيق المبكر

 ، ويسمح بالتطبيق المبكر.9191ي يطبق إعتبارًا من أول يناير ذاإليراد من العقود مع العمالء"، وال
 الحدود المكانية: 2/9

راسكوم للتنمية مصر) شركة مساهمة مصرية(، وال يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على كافة الشركات شركة او      
المصرية، نظرًا الختالف طبيعة نشاط كل شركة، واختالف طبيعة ونوع اإليرادات المتعلقة بالنشاط من السلع أو 

 .، واختالف طرق االعتراف باإليرادات من حالة ألخرىالخدمات
 بحث:ض الفر  -.

طالع على الدراسات السابقة في أدبيات معايير التقارير المالية إلمن خالل ا البحثتوصل الباحث لفرض      
اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة البحث على  ، ولقدددةفي بيئات دولية ومحاسبية متع ، ونظرية الضرائبالدولية

 : الفرض التالي
 ."على ضريبة الدخل "العمالءمع عقود الاإليراد من ( "84لمحاسبة المصري رقم )التطبيق معيار  تأثير معنويجد و ي" 
 
 



2 

 خطة البحث: -4
 يتناول الباحث في خطه البحث النقاط التالية:      

 الدراسات السابقة 
 طار النظريإلا 
 دراسة الحالة 
 النتائج والتوصيات  
 الدراسات المستقبلية المقترحة 
 المراجع 

  بقة:الدراسات السا  4/1
 الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث:  4/1/1

معايير االعتراف باإليرادات السابقة  نبيان أوجه االختالف بي إلى (Luis Benavides, 2015هدفت دراسة )    
ة اإليراد من العقود مع العمالء"، وبيان المتطلبات األساسي"  IFRS.15ومعيار التقارير المالية الدولي الجديد 

وأن هناك حاجة إلى تفسير ، IFRS.15وتوصلت هذه الدراسة إلى أهمية تأجيل تطبيق معيار ، IFRS.15ر لمعيا
اضافي لمجاالت اإليراد المعقدة من جانب الهيئات الدولية المسئولة، عن إعداد معايير التقارير المالية الدولية ، 

مشكالت االعتراف  (  Karina Kasztelnik , 2015بنجاح. كما تناولت دراسة ) IFRS.15وذلك لتطبيق معيار 
باإليرادات في صناعة االتصاالت بالواليات المتحدة األمريكية، وأظهرت هذه الدراسة أن االعتراف باإليرادات يعتمد 

رير المالية الدولي يظل كذلك بعد اصدار معيار التقا ، وأنهGAAPعلى مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 
IFRS.15. 

من  إلى بيان االختالفات بين المراجعين ومعدي التقارير المالية( Lim et al., 2015ولقد هدفت دراسة )  
وبيان مدى سهولة ووضوح ،  IFRS 15 المحاسبين بشأن مدى ادراكهم لتطبيق معيار اإليراد من العقود مع العمالء

فقد  IFRS 15هذه الدراسة أنه وفقًا لمعيار  تطبيق هذا المعيار في مختلف قطاعات األعمال في ماليزيا، وأظهرت
تحول نموذج االعتراف باإليراد من مفهوم المخاطر إلى مفهوم السيطرة، ومن خالل خمس خطوات أساسية لالعتراف 

نه من المتوقع أن يكون لهذا المعيار تأثير هام على مختلف قطاعات األعمال، وخاصة العقود طويلة أباإليراد، و 
مالء، ويتأثر أسلوب وتوقيت االعتراف باإليرادات، وأظهرت نتائج الدراسة أن المحاسبين في ماليزيا األجل مع الع

وأنه يتوقع وجود صعوبات في تطبيق هذا المعيار في مختلف ،  IFRS 15ليس لديهم استعداد على تطبيق معيار 
 قطاعات األعمال.

نية الشركات الصناعية األردنية تطبيق معيار التقارير بيان مدى امكا إلى (Hasan, 2017ولقد هدفت دراسة )    
" اإليراد من العقود مع العمالء" من وجهة نظر معدي التقارير المالية، وأظهرت هذه IFRS 15المالية الدولي 

قود مع االلتزام بمتطلبات االعتراف والقياس فيما يتعلق باإليرادات من الع الدراسة امكانية الشركات الصناعية األردنية
وتوصلت  .IFRS 15 العمالء، وعدم امكانية هذه الشركات من االلتزام بمتطلبات االفصاح عن اإليرادات وفقًا للمعيار

 IFRS.15( إلى وجود تأثير هام لتطبيق معيار التقارير المالية الدولي Giorgia & Niccolò , 2019دراسة )

ارير المالية لشركات االتصاالت المدرجة بالبورصة في تقا بالعلى كمية ونوعية المعلومات التي يتم االفصاح عنه
،  9112بداية تطبيق المعيار بالمقارنة بالعامين السابقين على تطبيق المعيار  9114ايطاليا واسبانيا في عام 

تم ، وأنه يالمدرجة بالبورصة بقطاع االتصاالت ( شركة اتصاالت11، وذلك وفقًا للعينة المكونة من عدد ).911
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وفقًا لنظرية أصحاب  ،فير المزيد من االفصاحات عن اإليراداتيجة لتو االحتفاظ بالمديرين في شركات االتصاالت، نت
 Content analysis ، وقد تم استخدام منهج تحليل المحتوي Stakeholder Theory المصلحة

methodology نوعيًا وكميًا أقل اهتمامًا قد أولت  اإلسبانية، كما تبين نتائج هذه الدراسة أن شركات االتصاالت
 عدم وجود شركات ىكما توصلت هذه الدراسة إل بشأن االفصاح عن اإليرادات بالمقارنة بشركات االتصاالت االيطالية،

أو االيطالي من العينة اختارت التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولي  اإلسبانيفي السوق  تصاالتا
IFRS.15    8102أول يناير قبل. 

" اإليراد IFRS 15( بيان أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي  Aladwan, 2019ولقد استهدفت دراسة )     
بالمقارنة بمعيار المحاسبة الدولي من العقود مع العمالء" على اإليرادات وقيمة سعر السهم في الشركات األردنية 

IAS.18 معنوية في قياس قيمة اإليرادات قبل وبعد تطبيق معيار التقارير المالية  ، واظهرت هذه الدراسة فروق
، كما أظهرت هذه الدراسة تأثير هذا المعيار إيجابيًا على جودة المعلومات المحاسبية الواردة IFRS 15الدولي 

بورصة عمان، وأن تطبيق ، وقطاع المقاوالت للشركات المدرجة بفي قطاع التعدين األردنيةبالتقارير المالية للشركات 
  يوفر معلومات محاسبية مفيدة التخاذ القرارات من جانب مستخدمي القوائم المالية.  IFRS 15معيار 
تقييم مدى مالئمة ارشادات المعيار الدولي  ( إلىVan Wyk, M. & Coetsee, D., 2020هدفت دراسة )و      
دات صناعة البناء والتشييد لالعتراف باإليرادات من عقود للتعامل مع تعقي IFRS 15التقارير المالية  دإلعدا
عقود لالعتراف باإليرادات من  يوفر إطارًا مناسباً  IFRS 15وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المعيار  ،شاءاتناال 

األحكام في الممارسة العملية، وأنه يجب االفصاح عن  Uncertainty ، ولكن توجد حالة من عدم اليقيناالنشاءات
عدم التأكد، كما أظهرت هذه الدراسة أنه يجب على شركات المقاوالت إدراك الحقوق والمجاالت الهامة لتقدير 

  وااللتزامات الواردة في العقود، ومدى تأثيرها على االعتراف باإليرادات من هذه العقود.
حات االلزامية وفقًا للمعيار ( إلى بيان درجة االمتثال لالفصاBoujelben and Kobbi, 2020وهدفت دراسة )    

في قطاعي المقاوالت واالتصاالت، من خالل دراسة بيانات القوائم المالية  IFRS 15الدولي إلعداد التقارير المالية 
 ،ل بمتطلبات االفصاح عن اإليرادات( شركة، وتوصلت هذه الدراسة لعدم وجود امتثال كام99لعدد ) 9114عن عام 

ويوجد تباين في االمتثال لمتطلبات االفصاح االلزامية بين ، IFRS 15إلعداد التقارير المالية للمعيار الدولي  وفقاً 
معيار اإليراد من العقود  تطبيق (Wing W. Poon, 2020 كما تناولت دراسة ) قطاع المقاوالت وقطاع االتصاالت.

مط اإلعتراف باإليرادات، وتجميع عقود وهدفت هذه الدراسة إلى بيان ن ،في شركات المقاوالت IFRS.15 مع العمالء
اماًل وأظهرت هذه الدراسة أن هذا المعيار يتضمن نموذجًا ش المقاوالت طويلة األجل وتعديلها في شركات المقاوالت،

من دات اباإلير أن اإلعتراف  إلى ، ويتم تطبيقه على مختلف القطاعات، وتوصلت هذه الدراسةواحدًا لإلعتراف ياإليراد
 .IFRS.15مقاوالت لم يتمير بشكل ملحوظ في ظل تطبيق المعيار الجديد عقود ال

 :تقييم الدراسات السابقة  4/1/9
 IFRSالعمالء مع عقود المعيار التقارير المالية الدولي " اإليراد من تناولت الدراسات السابقة أهمية تطبيق      

ولقد ساهمت هذه الدراسات في بيان لمعيار، هذا ال( ترجمة  84المصري رقم ) المحاسبة معيار والذي يعد  ،15
ومدى تأثيره على اإليرادات في  ،مختلفة في بيئات دوليةالتي تواجه تطبيقه  تحدياتتطبيق هذا المعيار، والمزايا 

مدى امكانية استخدام هذا المعيار في إدارة األرباح،  السابقة مختلف منشآت األعمال، وعرضت بعض الدراسات
على ضريبة ( 84المحاسبة المصري رقم )أثر تطبيق معيار ويتناول الباحث دراسة  ،قطاع االتصاالت وخاصة في

البيانات الفعلية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر)  متوسط دراسةو  تحليل ، وذلك من خاللفي البيئة المصرية الدخل
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تسبق تطبيق معيار المحاسبة وهي السنوات التي ، 9114حتى  9118السنوات من شركة مساهمة مصرية( عن 
 . بداية تطبيق هذا المعيار في هذه الشركة 9112عام ، بالمقارنة ببيانات  في هذه الشركة ( 84المصري رقم ) 

 :ار النظريدددددددطإلا 4/9
 :IFRS 15الدولي التقارير المالية  يارأهمية مع 4/9/1 

، وقد اشترط االتحاد 9115في النمو منذ عام  (IFRS) وليةبدأ استمرار اعتماد معايير التقارير المالية الد     
، والقياس  Transparency ف تعزيز الشفافيةداألوروبي تطبيق هذه المعايير للشركات المدرجة بالبورصة، به

لية مقارنة المعلومات المحاسبية، وتقييم األصول وااللتزامات ، وقاب Uniform Measurementالموحد
تنبع و  ،( Jude Edeigba & Felix Amenkhienan,2017ق نطاق قبول واسع عالميًا )وتحقياسبية، المح

 ,Ernst & Youngمما يلي: ) (84)المعيار المصري رقم ) IFRS.15أهمية معيار التقارير المالية الدولي 

2014) 
 السابقة في المعايير إلماء التناقضات ونقاط الضعف في متطلبات االعتراف باإليرادات -أ
 باإليرادات االعترافير إطار محاسبي قوي لمعالجة قضايا توف  -ب
 المقارنة بين المعلومات المحاسبية فيما يتعلق باالعتراف باإليرادات بين الوحدات االقتصادية تحسين عمليات  -ت
التوسع في االفصاح المحاسبي عن اإليرادات، مما يوفر المزيد من المعلومات المفيدة لمستخدمي القوائم   -ث

 يةالمال
   تبسيط متطلبات االعتراف باإليرادات  -ج

 نموذج االعتراف باإليرادات:  4/9/9  
يمثل اإليراد الزيادة اإلجمالية الناتجة عن األنشطة التجارية الكتساب األرباح، نتيجة بيع سلعة أو خدمة، أو     

باح، وعادة ما ينتج عن تحقق اإليرادات ، والفوائد واألر تأجير مباني وممتلكات، أو اقراض األموال، والرسوم والعموالت
كما تعرف اإليرادات بأنها إجمالي تدفق المنافع  .( Kieso,2015زيادة في األصول التي تنشأ من مصادر مختلفة. )

االقتصادية خالل الفترة في سياق األنشطة العادية للمنشأة، وت دي تلك التدفقات الداخلة إلى زيادة في حقوق 
 .(Ionica & Alin, 2016ق الملكية.) زيادة المتعلقة بالمساهمين في حقوالبخالف  ،الملكية

مع اإلطار المفاهيمي  IFRS.15ويتوافق نموذج االعتراف باإليرادات الجديد القائم على العقد وفقًا للمعيار       
تلف عن نموذج الرغم من وجود استثناءات للمبدأ األساسي، ويخعلى  FASBلمجلس معايير المحاسبة المالية 

وفقًا للمعايير السابقة، فقد تم التحول إلى األصول وااللتزامات فيما يتعلق بالعقد بداًل من التركيز اإليراد باالعتراف 
 Oscarويعتبر تحول إلى االعتماد على المبادئ بداًل من االعتماد على القواعد) على األرباح عند االعتراف باإليراد،

J. Holzmann and Paul Munter, 2014)  ، ويحدد معيار التقارير المالية الدوليIFRS.15  المعيار(
 ( Thomas Scott,2020نموذجًا لإلعتراف باإليرادات مكون من خمس خطوات كما يلي: ) (84)المصري رقم 

 تحديد العقد ) العقود( مع العميل: -1
ووجوب نفاذ الحقوق  قابلة للتنفيذ،تزامات اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشئ حقوقًا واليعرف العقد بأنه      

أو ُتفهم ضمنًا من ممارسات األعمال  ،ويمكن أن تكون العقود خطية، أو شفهية ،وااللتزامات هو شأن قانوني
وتختلف الممارسات واآلليات إلبرام عقود مع العمالء عبر النظم القانونية المختلفة،  ،المعتادة للمنشأة

 يجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن عقد مع عميل يقع ضمن نطاق المعيارو  .والصناعات والمنشآت

IFRS.15   التالية الشروطفقط عند استيفاء جميع  ( 84) معيار المحاسبة المصري( :IFRS.15,par.9) 
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  وأن تكون متعهدة  ،أطراف العقد )خطيًا، أو شفاهة، أو وفقًا لممارسات تجارية معتادة أخرى(إتفاق
 .ء التزاماتهابأدا

  بإمكان المنشأة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلهاأن يكون. 
  بإمكان المنشأة تحديد شروط سداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلهاأن يكون. 
  قيت، أو مبلغ ن تتمير المخاطر، أو تو أللعقد مضمون تجاري )أي أن يكون من المتوقع أن يكون

 .التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة نتيجة للعقد(
  ن تقوم المنشأة بتحصيل المقابل الذي سيكون لها حق فيه في مقابل السلع أو أمن المرجح أن يكون

 .الخدمات التي سيتم تحويلها إلى العميل

 :األداء (التزامات) التزام تحديد -9
التي تقدمها المنشأة للعميل، ويجب توافر شرطان عند تحديد لتزام األداء هو السلعة أو الخدمة إ

 مات األداء هما:االتز 

 يجب تحديد الوعد بنقل السلعة أو الخدمة بشكل منفصل، ويمكن التعرف عليه بسهولة في العقد -أ

 يمكن للعميل استخدام السلعة أو الخدمة المقدمة -ب

شادات وأمثلة لتنفيذ الخطوة الثانية ( ار 84) معيار المحاسبة المصري   IFRS.15ويوفر معيار 
 من نموذج االعتراف باإليراد

 ) الصفقة(: تحديد سعر المعاملة -1
وقد يكون يمثل سعر المعاملة المبلغ الذي يتوقع أن يدفعه العميل مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة،      

ض العقود متميرًا ويجب تقديره، باإلضافة إلى سعر المعاملة في العديد من العقود محددًا وثابتًا، وقد يكون في بع
ذلك فقد يتم تعديل سعر المعاملة عندما يحتوي الترتيب على عنصر تمويل هام بالعقد، ويحدث عنصر التمويل 
عندما يسدد العميل القيمة قبل تحويل السلع أو الخدمات، أو عندما يتم نقل سيطرة السلع أو الخدمات دون أن 

ذا كان المقابل متميرًا فيجب على المنشأة أن تستخدم النتائج يسدد العميل فائد ة ناتجة عن عنصر التمويل، وا 
ارشادات لقياس قيمة المقابل غير النقدي  IFRS.15األكثر احتمااًل عند االعتراف باإليرادات، ويوفر معيار 

 ,Oscar J. Holzmann and Paul Munterبالقيمة العادلة، والمحاسبة عن المقابل المستحق للعميل )

وقد يكون سعر المعاملة متميرًا، نتيجة للعديد من الظروف والتي يعد من أمثلتها الخصومات، المبالغ ،  (2014
 Thomasالمستردة، االئتمانات، امتيازات األسعار، الحوافز، مكافآت األداء، العقوبات والمرامات. )

Scott,2020 )  
 :في العقداألداء  لتزامات( )ا تخصيص سعر المعاملة على التزام -8

يتم تخصيص سعر المعاملة في بداية العقد على التزامات األداء المنفصلة على أساس السعر      
مضافًا إليها هامش  النسبي، وعندما ال يحدد السعر بشكل مباشر يمكن تقديره على أساس التكلفة

 ,Oscar J. Holzmann and Paul Munter، أو على أساس منهج السوق ) الربح العادي

2014). 
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 :األداء ) التزامات( االعتراف باإليراد عند الوفاء بالتزام -5
يتم االعتراف باإليراد عند الوفاء بالتزام األداء، من خالل تلقي العميل السلعة أو الحصول على الخدمة في       

تم االعتراف باإليراد عن القيمة وي ،فترة زمنية محددة، واستخدام العميل للسلعة أو االستفادة من الخدمة
المخصصة اللتزام األداء عند الوفاء بهذا االلتزام من جانب المنشأة، وعند نقل السيطرة على السلعة أو الخدمة 

، ويتم قياس قيمة اإليرادات (Thomas Scott, 2020 )للعميل، ويتم نقل السيطرة في نقطة زمنية معينة.
ويقدم ، سواء كانت هذه العقود مكتوبة أو غير مكتوبة، IFRS.15 تطلبات معيارمن العقود مع العمالء وفقًا لم

، واضمحالل أصل العقد، والتعديالت التي ت ثر على أصل هذا المعيار ارشادات خاصة بتعديل وتجميع العقود
لزمني للوفاء ، وتميير اإلطار الزمني ليصبح الحق في المقابل غير مشروط، والتميير في اإلطار االعقدوالتزام 

 Jude Edeigba & Felix) بإلتزام األداء مثال اإلعتراف باإليراد الناتج عن التزامات العقد.

Amenkhienan,2017). ( :ويعتبر من أهم م شرات نقل السيطرة للسلعة أو الخدمة للعميل ما يليOscar 

J. Holzmann and Paul Munter, 2014) 
 على مقابل السلعة أو الخدمة المقدمةأن يكون للمنشأة الحق في الحصول  -أ
 أن يكون للعميل سند قانوني للسلعة أو الخدمة -ب
 قيام المنشأة بتحويل الحيازة المادية للصل -ت
 إنتقال مخاطر السلعة أو الخدمة للعميل -ث
 موافقة العميل على السلعة أو الخدمة المقدمة -ج

باالعتراف باإليرادات، بينما ترتبط الخطوتان الثالثة  وترتبط الخطوات األولى والثانية والخامسة بشكل أساسي      
 .(IASB,2015والرابعة ارتباط وثيق بقياس قيمة اإليرادات ) 

أن صناعة االتصاالت تعتبر من أكثر الصناعات تأثرًا ( إلى  Tutino et al., 2019ولقد توصلت دراسة )     
من أكثر الصناعات تأثرًا  هذه الصناعة كما تعد،  IFRS.15اإليرادات من العقود مع العمالء   بتطبيق معيار

على نطاق واسع اإليرادات  وتتأثر، باإليرادات االعترافعند  Earnings Management مارسات إدارة األرباحمب
، أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة بسياسات إدارة األرباح من جانب اإلدارة، لكونها تكون األساس لتحديد مكافآت

ذه الدراسة مقارنة بين صناعة االتصاالت وصناعة التشييد والمرافق، وأظهرت نتائج الدراسة أن صناعة وتضمنت ه
، وذلك عند تطبيق معيار اإليرادات من العقود باح بدرجة أكبر من صناعة المرافقمارسات إدارة األر متتأثر باالتصاالت 
ممارسات إدارة األرباح عند  تجاهلتنب  بسلوك المديرين وتبين نتائج هذه الدراسة امكانية ا، IFRS.15  مع العمالء

 .Agency Theory خالل افتراضات نظرية الوكالةمن  IFRS.15 تطبيق معيار اإليرادات من العقود مع العمالء

ء  اإليرادات من العقود مع العمال معيارويرى الباحث استنادًا لنتائج الدراسة السابقة أنه يمكن أن ي دي تطبيق      
في قطاع االتصاالت إلى التأثير على الوعاء الضريبي للشركة عند قياس قيمة ضريبة الدخل، نتيجة للتأثير الهام 

أو تجنب ضريبي، بهدف  ،لإليرادات على الوعاء الضريبي للشركة، وقد تتضمن هذه اإليرادات ممارسات إدارة أرباح
يتطلب من الفاحص الضريبي بذل العناية الواجبة عند فحص بند التأثير على ضريبة الدخل لصالح إدارة الشركة، مما 

 .اإليرادات من العقود مع العمالء معياروالتأكد من تطبيق متطلبات  ،اإليرادات
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 تجميع العقود:  4/9/1
 من المنشأة دمج عقدين أو أكثر في عقد واحد  IFRS.15يتطلب معيار اإليرادات من العقود مع العمالء      

 ،أو في وقت قريبًا منه مع ذات العميل )أو أطراف ذوي عالقة بالعميل( ،قود المبرمة في ذات الوقتمن الع
يتم التفاوض بشأن  أن :والمحاسبة عن تلك العقود كعقد واحد إذا تم استيفاء واحد أو أكثر من الضوابط التالية

سيتم سداده في أحد العقود على سعر أو يعتمد مبلغ المقابل الذي  أو ،العقود كصفقة واحدة لهدف تجاري واحد
السلع أو الخدمات المتعهد بها في العقود )أو بعض السلع أو الخدمات المتعهد بها أن تمثل  أخر، أو نجاز عقدا

 (IFRS.15 Par.17) .في كل عقد من العقود( التزام أداء واحد

 تعديالت العقد:  4/9/8
لمنشأة مع العميل على تميير الحقوق واإللتزامات القابلة للتنفيذ في تحدث تعديالت العقد عندما تتفق ا         

  (Wing W. Poon, 2020 )، ويمكن المحاسبة عن تعديالت العقد بإحدى الطرق التالية:العقد
 د بشكل منفصل ) مستقل(: تعديالت العقمعاملة  4/9/8/1

كانت السلع والخدمات االضافية المدرجة في التعديل ذا إيتم المحاسبة عن تعديل العقد على أنه عقد منفصل         
مختلفة عن السلع والخدمات في العقد الحالي، وكان المقابل للسلع والخدمات المضافة يعكس سعر البيع 

 المستقل.
برام عقد جديد  4/9/8/9  :إنهاء العقد الحالي وا 

برام        عقد جديد عندما تكون السلع والخدمات االضافية  تتم المحاسبة عن تعديل العقد بانهاء العقد الحالي وا 
المدرجة في التعديل مختلفة عن السلع والخدمات في العقد الحالي، وعندما ال تتم المحاسبة عن تعديل العقد 
كعقد منفصل، ويتم المحاسبة عن الجزء المتبقي من العقد الحالي والتعديل معًا على أساس مستقبلي من خالل 

المتبقي ، أي المعترف به من العقد الحالي باالضافة إلى المقابل االضافي من التعديل إلى تخصيص المقابل 
 التزامات األداء المتبقية بما في ذلك المضافة في التعديل.

 :عقد الحالي ) تعديل تراكمي للعقد(التعديل   4/9/8/1
ي ، ويتم تعديل اإليرادات المعترف بها سابقًا تتم المحاسبة عن تعديل العقد بإعتبارها جزءًا من العقد الحال       

 على أساس تراكمي، لتعكس تأثير العقد على سعر المعاملة، وتحديث القياس المتقدم للعقد.
 ء بالتزامات األداء:االوف  4/9/5

ليها ويجب ع ،يجب على المنشأة عند نشأة العقد تقييم السلع أو الخدمات المتعهد بها في العقد مع العميل      
سلعة أو خدمة )أو حزمة سلع أو خدمات( : تحديد كل تعهد بتحويل أي مما يلي إلى العميل على أنه التزام أداء

ويتم تحويلها إلى العميل بذات  ،سلسلة من سلع أو خدمات مميزة بذاتها ومتماثلة بشكل كبير أو ،مميزة بذاتها
ذاتها نفس نمط التحويل إلى العميل إذا تم استيفاء كال كون لسلسلة من السلع أو الخدمات المميزة ب، ويالنمط 

كل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها في السلسلة التي تتعهد المنشأة بتحويلها إلى العميل تستوفي  :التاليين الشرطين
 وتستخدم المنشأة ذات الطريقة لقياس مدي ،لتكون التزام أداء يتم الوفاء به على مدار زمني ،الالزمةالشروط 

 .تقدمها نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء بتحويل كل سلعة أو خدمة مميزة بذاتها في السلسلة إلى العميل
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 تكاليف العقد:  4/9/2
 التكاليف اإلضافية للحصول على العقد:  1/ 4/9/2

انت المنشأة يجب على المنشأة أن تعترف بالتكاليف اإلضافية للحصول على عقد مع عميل كأصل إذا ك          
التكاليف اإلضافية للحصول على عقد هي تلك التكاليف التي تتكبدها المنشأة ، تتوقع استرداد تلك التكاليف

للحصول على عقد مع عميل، والتي لم تكن المنشأة لتتكبدها لو لم يتم الحصول على العقد )على سبيل المثال، 
كان سيتم  على أنها مصروف عند تكبدها، إذا ى عقديجب االعتراف بتكاليف الحصول عل(، عمولة المبيعات

تكبدها بمض النظر عما إذا كان العقد قد تم الحصول عليه أم ال، إال إذا قبل العميل صراحة تحمل تلك التكاليف 
كوسيلة عملية يجوز للمنشأة االعتراف بالتكاليف ، و بمض النظر عما إذا كان قد تم الحصول على العقد أم ال

للحصول على عقد كمصروف عند تكبدها إذا كانت فترة استهالك األصل الذي كانت المنشأة ستعترف اإلضافية 
 .قلأبه هي سنة واحدة أو 

 تكاليف الوفاء بالعقد:  9/ 4/9/2
فيجب على المنشأة  ،إذا كانت التكاليف التي يتم تكبدها للوفاء بعقد مع عميل ال تقع ضمن نطاق معيار آخر       

أن  :المتكبدة للوفاء بالعقد كأصل فقط إذا كانت تلك التكاليف تستوفي كل الشروط التالية لتكاليفابأن تعترف 
والذي بإمكان المنشأة تمييزه بشكل محدد )على سبيل المثال،  ،تتعلق التكاليف بشكل مباشر بعقد أو بعقد متوقع

أو تكاليف تصميم أصل سيتم تحويله  ،حاليالتكاليف المتعلقة بالخدمات التي سيتم تقديمها بموجب تجديد عقد 
وأن التكاليف ست دي إلى توليد أو تحسين موارد المنشأة التي سيتم  ،بموجب عقد محدد لم يتم اعتماده بعد(

 .من المتوقع استرداد التكاليف ، وأنهاستخدامها في الوفاء )أو االستمرار في الوفاء( بالتزامات أداء في المستقبل
، العمالة المباشرة  :تكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بعقد )أو عقد محدد متوقع( أيًا مما يليتتضمن الو     

تكاليف إدارة العقد  مثلنصيب من التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بالعقد أو أنشطة العقد ، المواد المباشرة 
التكاليف التي يتم تحميلها صراحة ، عقدواإلشراف عليه، وتأمين واهالك األدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ ال

التكاليف األخرى التي يتم تكبدها فقط كنتيجة لدخول المنشأة في العقد )على سبيل ، على العميل بموجب العقد
 .(المثال، المبالغ التي يتم دفعها إلى مقاولي الباطن

لتكاليف العمومية ا ند تكبدهايجب على المنشأة أن تعترف بالتكاليف التالية على أنها مصروفات عو       
تكاليف الفاقد من المواد أو العمالة  واإلدارية )ما لم يتم تحميل تلك التكاليف صراحة على العميل بموجب العقد،

التكاليف التي تتعلق بالتزامات أداء تم الوفاء ، والتي لم تنعكس في سعر العقد ،أو الموارد األخرى لتنفيذ العقد
التكاليف التي و  ،أداء تم الوفاء بها جزئيًا( في العقد )أي التكاليف التي تتعلق بأداء سابق(بها )أو التزامات 

أو أنها تتعلق بالتزامات  ،تكون المنشأة غير قادرة على تمييز ما إذا كانت تتعلق بالتزامات أداء لم يتم الوفاء بها
 .أداء تم الوفاء بها 

 استهالك واضمحالل قيمة العقد:  ./4/9
يجب أن يتم استهالك األصل الذي تم االعتراف به على أساس منتظم يكون متسقًا مع تحويل السلع أو          

بسلع أو خدمات سيتم تحويلها بموجب عقد  اً وقد يكون األصل متعلق ،الخدمات التي يتعلق بها األصل إلى العميل
ليعكس أي تمير هام في التوقيت المتوقع  ،هالكاالست يجب على المنشأة أن تعيد النظر دوريًا فيو  ،متوقع محدد

لتحويل السلع أو الخدمات التي يتعلق بها األصل إلى العميل. ويجب المحاسبة عن مثل هذا  ،بمعرفة المنشأة
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رباح او أل ضمحالل ضمن اااليجب على المنشأة أن تعترف بخسارة و  ،التمير على أنه تمير في تقدير محاسبي
المبلغ المتبقي من المقابل الذي  تكون فيه القيمة الدفترية ألصل تم االعتراف به  تتجاوزالخسائر بالقدر الذي 

التكاليف المتعلقة بشكل  تتوقع المنشأة استالمه مقابل السلع أو الخدمات التي يتعلق بها األصل، مطروحًا منه
 .مصروفاتم االعتراف بها على أنها والتي لم يت ،مباشر بتقديم تلك السلع أو الخدمات

قبل أن تقوم المنشأة باالعتراف بخسارة اضمحالل ألصل تم االعتراف به ، فإنه يجب على المنشأة أن تعترف و    
يجب على المنشأة ، و بأي خسارة اضمحالل للصول التي تتعلق بالعقد والتي تم االعتراف بها وفقًا لمعيار آخر

عندما تتالشي  اً و الخسائر بقيمة رد بعض أو كل خسارة االضمحالل المعترف بها سابقأرباح أل أن تعترف ضمن ا
وال يجوز أن تتجاوز القيمة الدفترية للصل بعد زيادتها المبلغ الذي  ،ظروف االضمحالل أو أن تكون قد تحسنت

 .محالل في السابقبعد االستهالك( لو لم يكن قد تم االعتراف بخسارة اض القيمة كان سيتم تحديده )صافي

 :متطلبات عرض اإليرادات في التقارير المالية 4/9/4 
أو التزام مرتبط بعقد،  ،يجب على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز المالي على أنه أصل ناشئ عن عقد    

قد بالوفاء عندما يقوم أي من طرفي الع تبعًا للعالقة بين وفاء المنشأة بالتزاماتها والمتحصالت من العميل
ويجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل أي حقوق غير مشروطة في تحصيل مقابل على أنها بالتزاماته، 

ذا سدد العميل المقابل، و  .مبلغ مستحق التحصيل من العميل و كان للمنشاة حق غير مشروط في مبلغ المقابل أا 
فيجب على  ،لى العميلإو الخدمة أالسلعة  ة بتحويلأ)مبلغ مستحق التحصيل من العميل(، قبل قيام المنش

 أو عندما يكون السداد مستحقًا )أيهما أبكر(.  ،المنشأة عرض العقد على أنه التزام عقد عندما يتم السداد
التزام العقد هو التزام المنشأة بتحويل سلع أو خدمات إلى عميل حصلت المنشأة منة على المقابل )أو أن و     

ذا قامت المنشأة بالوفاء بالتزاماتها من خالل تحويل سلع أو خدمات إلى العميل و  ،(اً مستحق يكون مبلغ المقابل ا 
، فيجب على المنشأة عرض العقد على أنه أصل اً قبل أن يسدد العميل المقابل أو قبل أن يكون السداد مستحق

عميل. واألصل الناشئ ناشئ عن عقد، وذلك بخالف أي مبالغ يتم عرضها على أنها مستحقة التحصيل من ال
 عن عقد هو حق المنشأة في مقابل سلع أو خدمات قامت المنشأة بتحويلها إلى العميل.

ويجب على المنشأة أن تقيم األصل الناشئ عن العقد لمعرفة إذا ما كان هناك اضمحالل وفقًا لمعيار     
الناشئ عن العقد، وعرضه  االضمحالل في قيمة األصل قيمة ويجب قياس ،(.8المحاسبة المصري رقم )

 .(.8معيار المحاسبة المصري رقم )ضمن نطاق  لنفس األساس باعتباره أصاًل ماليًا واقعاً  اً واإلفصاح عنه وفق
المبلغ المستحق التحصيل من العميل هو حق غير مشروط للمنشأة في تحصيل المقابل. ويكون الحق في و     

فعلى سبيل  ،قبل أن يصبح سداد ذلك المقابل مستحقا اً فقط مطلوبالمقابل غير مشروط إذا كان مرور الوقت 
المثال، تقوم المنشأة باالعتراف بمبلغ مستحق التحصيل من العميل إذا كان لها حق حالي في تحصيله حتى ولو 
 أن ذلك المبلغ قد ُيرد في المستقبل. ويجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن المبلغ المستحق التحصيل من

(. وعند االعتراف األوّلي لمبلغ مستحق التحصيل من عقد مع .8العميل وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم )
( ومبلغ اإليراد .8العميل، فإن أي فرق بين قياس المبلغ المستحق وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم )

 )رة اضمحاللالمعترف به يجب عرضه على أنه مصروف )على سبيل المثال على أنه خسا
ولكنه ال يمنع المنشأة من ” والتزام مرتبط بعقد” أصل ناشئ عن عقد“يستخدم هذا المعيار مصطلحي و       

ذا استخدمت المنشأة وصف لمصطلح  الً بدي اً استخدام أوصاف بديلة في قائمة المركز المالي لهذين البندين. وا 
للتمييز بين  ،كافية لمستخدمي القوائم المالية فيجب على المنشأة أن تقدم معلومات ،أصل ناشئ عن عقد
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معيار  112حتى  115) الفقرات من .واألصول الناشئة عن العقد ،المبالغ المستحقة التحصيل من العميل
 .(IFRS.15, Pars.110:115( 84المحاسبة المصري رقم )

 متطلبات االفصاح عن اإليرادات في التقارير المالية:  4/9/2
، لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة إلى تقديم معلومات كافيةعن اإليرادات اإلفصاح يهدف         

وتوقيت ومبالغ وحاالت عدم اليقين الخاصة باإليرادات، والتدفقات النقدية من العقود مع العمالء، ويتضمن معيار 
 ,Tong)لي:أهمها ما ياالفصاحات  ( العديد من84) المعيار المصري  IFRS.15التقارير المالية الدولي 

2015) (IFRS. 15, Pars.110:115:) 
 االفصاح عن المعلومات الكمية والوصفية عن العقود المبرمة مع العمالء مثل: -أ
 مبلغ اإليرادات المعترف به -
 القيمة في أي أصول تعاقدية اضمحاللخسائر  -
 غ المخصصة اللتزامات األداء.، وسعر المعاملة، والمبالتوقيت التزامات األداء االفصاح عن -ب
األصول المعترف بها الناتجة عن تكاليف الحصول على العقود مع العمالء، وانجاز تلك العقود  -ت

 وتشمل ما يلي:
 مبلغ التكاليف المتكبدة للحصول على عقد مع العميل -
 الطريقة المستخدمة لإلهالك -
 تسوية أصول العقد -

المعاملة الذي لم يتم االعتراف به ضمن اإليردات، أي اإليرادات ويجب على المنشأة االفصاح عن سعر       
المخصصة اللتزامات األداء المتبقية، ودرجة توقع االعتراف بهذه اإليرادات، واالفصاح عن امكانية تحقيق 

، كما يتطلب معيار اإليراد من العقود مع العمالء االفصاح ( Thomas Scott, 2020اإليرادات العكسية )
 (PWC,2018لي:)عما ي
عتبارها ااالعتراف بخسارة أو عكس اضمحالل قيمة األصول الناشئة من العقود مع العمالء، وذلك ب -أ

 مثال اضافي للحداث والمعامالت التي قد يتم االفصاح عنها، وتكون مطلوبة إذا كانت هامة.
( من المعيار 115الفقرة ) ( حتى118)  بات الفقرةمن العقود مع العمالء وفقًا لمتطلتحليل اإليرادات   -ب

 .IFRS.15الدولي للتقارير المالية 
 اإلعتراف باإليرادات للغراض الضريبية: 4/9/11

 ,Thomas Scottيعترف الممول باإليرادات للغراض الضريبية عند استيفاء المتطلبات التالية: )      

2020 ) 
في وقت سابق من تاريخ استحقاقه أو والذي يحدث  ،أن يكون للممول حق ثابت في تلقي اإليرادات -أ

 دفعه أو اكتسابه
 أن يمكن قياس قيمة اإليرادات بدقة معقولة -ب

تضمن إجمالي اإليرادات كافة يو  وفقًا للساس النقدي،عتراف باإليراد للغراض الضريبية وقد يكون اال      
اد للغراض الضريبية وفقًا ألساس االعتراف باإلير  يتم وقد المبالغ المحصلة نقدًا خالل الفترة الضريبية،

االستحقاق، ويتضمن إجمالي اإليرادات كافة المبالغ المستحقة خالل الفترة الضريبية بمض النظر عن التحصيل 
 النقدي، والتي يحق للممول تحصيل مقابل عنها نظير تقديم سلع أو خدمات معينة للعمالء.
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كل عام عند نقل المخاطر للعميل، والتي قد تحدث عادة عند ويتم االعتراف باإليرادات من بيع السلع بش    
الشحن أو التسليم أو القبول، ويتم االعتراف بإيرادات الخدمة بشكل عام عند اكتمال أداء الخدمة المتعاقد عليها 

تي أو المطلوبة، وقد تسمح بعض التشريعات الضريبية بتأجيل االعتراف باإليراد لمدة عام للدفعات المقدمة ال
 يحصل عليها البائع، وبشرط أال يتم االعتراف بهذا اإليراد ألغراض إعداد التقارير المالية.

 العالقة بين تطبيق معيار اإليرادات من العقود مع العمالء وضريبة الدخل: 4/9/11
عيار المصري رقم )الم  IFRS15ي دي تطبيق معيار التقارير المالي الدولي" اإليراد من العقود مع العمالء"         
 (Thomas Scott,2020( إلى وجود مجموعة من التأثيرات الضريبية أهمما ما يلي: )84
 تعجيل الدخل الخاضع للضريبة: -أ

)المعيار المصري   IFRS15الدولي" اإليراد من العقود مع العمالء"  ةي دي تطبيق معيار التقارير المالي     
 .ات، وسوف يكون لهذا التميير تأثير فوري على التدفق النقدي( إلى تعجيل االعتراف باإليراد84رقم 

 التقارير الضريبية: -ب
واالفصاح عما إذا كان باإليرادات عن الفترة الضريبية، يجب على الممولين عرض كافة البيانات ذات الصلة        

معامالت للسلع أو الخدمات ، واالعتراف بالضريبة على القيمة المضافة على كافة الالممول يعمل كوكيل أو أصيل
 التي تم االعتراف بها للغراض الضريبية.

 التميير في طريقة المحاسبة الضريبية: -ت
)المعيار المصري رقم   IFRS15الدولي" اإليراد من العقود مع العمالء"  ةي دي تطبيق معيار التقارير المالي   
إلى تعديل التشريع الضريبي، فيما يتعلق باالعتراف  ( إلى تعجيل االعتراف باإليرادات، وقد تكون هناك حاجة84

 باإليرادات للغراض الضريبية.
  التأثير على المحاسبة عن ضريبة الدخل: -ث
من العديد من   The income tax information systemيتكون نظام معلومات ضريبة الدخل      

وعند تطبيق معيار المحاسبة عن ضرائب الدخل، و العناصر المحاسبية، باإلضافة إلى أحكام التشريع الضريبي، 
ت دي إلى تخفيض العبء الضريبي   Deferred tax assetsهذا المعيار قد تنشأ أصول ضريبية م جلة

في تحسين قيمة الشركة، نظرًا ألن   IFRSويساهم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية  المستقبلي للشركة،
ثل اوالموضوعية، وقابلية البيانات المالية للمقارنة، وبالتالي تخفيض عدم تم هذه المعايير توفر الشفافية

ولقد توصلت  .(Jui-Chihand and Yi-Chun, 2018المعلومات المحاسبية، وتحسين قيمة الشركة.) 
تمارس    IFRS ( إلى أن الشركات التي تطبق معايير التقارير المالية الدوليةTao Zeng,2019دراسة )
أقل بالمقارنة بالشركات التي تستخدم معايير محاسبة محلية، وذلك من  Tax Avoidance ريبيتجنب ض

 . 9115حتى 9111خالل الفترة من  ( دولة12صة في )ر مدرجة بالبو ال الشركاتخالل إجراء دراسة على 
)المعيار المصري   IFRS15الدولي" اإليراد من العقود مع العمالء"  ةي دي تطبيق معيار التقارير الماليو      
روق ف( إلى تعديل المحاسبة عن ضريبة الدخل، وتعديل األرصدة االفتتاحية، وقد ي دي هذا التعديل إلى 84رقم 

ويجب على  ، وبالتالي ت ثر على ضرائب الدخل الم جلة ذات الصلة. Temporary Differences م قتة
ض الضريبية، ومتابعة كافة اإلجراءات والتعليمات الضريبية الممولين مراعاة متطلبات االعتراف باإليرادات للغرا
 ذات الصلة باالعتراف باإليرادات بالتقارير الضريبية.
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نتيجة  ،ويجب تقييم المعاملة الضريبية المقبولة وفقًا ألحكام التشريع الضريبي، وقد تنشأ فروق م قتة   
( اإليراد من العقود مع العمالء 84مصري رقم )الختالف االعتراف باإليرادات وفقًا لمعيار المحاسبة ال

(IFRS.15)  عن االعتراف باإليرادات للغراض الضريبية وفقًا ألحكام التشريع الضريبي، ويجب االفصاح عن
، ويجب اخطار  (IAS.12)( " ضرائب الدخل"  98هذه الفروق الم قتة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم )

وقد  .ميير في السياسة الضريبية، وأي تميير في االعتراف باإليرادات للغراض الضريبيةاإلدارة الضريبية بأي ت
تثير المعاملة الضريبة لإليرادات في السنوات السابقة على تطبيق المعيار بعض المشكالت، وما يتعلق بمدى 

ما بعد تطبيق المعيار،  تأثيرها على الموقف الضريبي للشركة في الفترة الضريبية الحالية والفترات التالية
 ( Deloitte,2018وخاصة فيما يتعلق بالعقود طويلة األجل مع العمالء. )

على ضريبة الدخل الجارية، واألصول الضريبية  ويتوقع تأثير تطبيق معيار اإليراد من العقود مع العمالء    
ي وفقًا للمعيار عن األساس الضريبي ، واإللتزامات الضريبية الم جلة، نتيجة الختالف األساس المحاسبم جلةال

ذلك يجب مراعاة ضرائب الدخل الم جلة عند تطبيق هذا المعيار، ومن األمثلة ل، و وفقًا للتشريع الضريبي
للتميرات المحتملة التي قد ت ثر على الضرائب الم جلة، نتيجة لتطبيق  معيار اإليراد من العقود مع العمالء ما 

 (  PWC,2017يلي: ) 
 رات في توقيت االعتراف باإليرادات من تراخيص البرامجيالتم -1
 التميرات في توقيت االعتراف باإليرادات من المقابل المتمير -9
 رسملة عموالت المبيعات -1
 األداء التزاماتالتميرات في عدد  -8

 :دراسة الحالة 4/1
 :الدراسةالهدف من  4/1/1

العمالء على مع عقود الاإليراد من  (84رقم ) لمصريالمحاسبة اأثر تطبيق معيار بيان إلى  الدارسةتهدف    
 ضريبة الدخل

 متميرات الدراسة: 4/1/9
 ( Y)   ضريبة الدخلالمتمير التابع:   4/1/9/1
 (1X) اإليرادات  :المتمير المستقل 4/1/9/9
 :دراسة الحالة بيانات  4/1/1 

ركة أوراسكوم للتنمية مصر ) شركة مساهمة قام الباحث بتجميع بيانات الدراسة من القوائم المالية لش     
 :، ومن خالل موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية 9112حتى  9118السنوات من  مصرية ( عن

https://orascomde.com/ar/investor-relations/financial-reports/2019، اختارت هذه الشركة  ولقد
 ،9112من أول يناير  اً عتبار إ( " اإليراد من العقود مع العمالء 84التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المصري رقم )

فترة من ال اعتبارأ( " اإليراد من العقود مع العمالء" الذي يطبق 84ونظرًا لحداثة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )
، لم يجد الباحث بيانات لمجموعة شركات في قطاع معين أو قطاعات مختلفة قد 9191التي تبدأ في أول يناير 
، لذا فقد تعذر على الباحث إجراء تحليل احصائي لبيانات هذه 9112من أول يناير  اعتباراً اختارت التطبيق المبكر 

، لذا استخدم هذه الدراسة ، نظرًا لطبيعة بيانات يل البياناتلتحل SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية  باستخدام الدراسة

https://orascomde.com/ar/investor-relations/financial-reports/2019
https://orascomde.com/ar/investor-relations/financial-reports/2019


1. 

الباحث برنامج اكسيل لتحليل بيانات القوائم المالية للحالة محل الدراسة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ) شركة 
 .ة مصرية (مساهم

 :البيانات األساسية للشركة  4/1/8
 (911مساهمة مصرية ( وفقًا ألحكام قانون االستثمار رقم )تأسست شركة أوراسكوم للتنمية مصر ) شركة         

وتبدأ ، 1225ديسمبر  11( الصادر بتاريخ 1122، وبموجب قرار الهيئة العامة لالستثمار رقم )1242لسنة 
 السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

 :غرض الشركة  4/1/5
على  ( مليون متر مربع سياحيًا، ومدها بالمرافق والبنية األساسية، 10152ية مساحة )غرض الشركة هو تنم      

( اسكان %51( فندقي، )%51على أساس ) -محافظة البحر األحمر –أن تكون منطقة الجونة بالمردقة 
ا يجوز أو تعديل غرضها في إطار أحكام قانون االستثمار، كم ،، ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرىسياحي

لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية خارج قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 
( 11011وقامت الشركة من خالل التملك بزيادة المساحة المخصصة لها بمقدار ) ،1242( لسنة  911)

 .( مليون متر مربع12025لتصبح المساحة ) ،مليون متر مربع لنفس المرض
 :أنشطة الشركة  4/1/2

تعمل شركة أوراسكوم للتنمية مصر ) شركة مساهمة مصرية ( في العديد من األنشطة التي تتمثل في          
 أنشطة الفنادق، واالنشاءات، والنشاط العقاري، والمقاوالت، واألراضي، والسياحة، وأنشطة أخرى.

 :(84تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) ./4/1 
بالتطبيق المبكر لمعيار المحاسبة قامت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر ) شركة مساهمة مصرية (         

( 84، ويسري المعيار رقم )9112( " اإليراد من العقود مع العمالء" اعتبارًا من أول يناير 84المصري رقم )
ويحل معيار المحاسبة ح بالتطبيق المبكر، ، ويسم9191على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول يناير 

( " عقود االنشاء" 4( " اإليراد من العقود مع العمالء" محل معيار المحاسبة المصري رقم )84المصري رقم )
 .9115( " اإليراد" المعدل 11، ومعيار المحاسبة المصري رقم )9115المعدل 

وذج السيطرة لالعتراف باإليراد نم كة مساهمة مصرية () شر نمية مصرواستخدمت إدارة شركة أوراسكوم للت      
اًل من نموذج المنافع والمخاطر، ويتم االعتراف بالتكاليف االضافية للحصول على عقد مع عميل كأصل إذا بد

كانت المنشأة تتوقع استرداد تلك التكاليف، وكذا االعتراف بتكاليف الوفاء بعقد كأصل عند توافر شروط محددة، 
( " اإليراد من العقود مع العمالء" أن يتوافر للعقد مضمون تجاري، 84معيار المحاسبة المصري رقم ) ويتطلب

 لكي يتم االعتراف باإليراد، والتوسع في متطلبات االفصاح والعرض.
 :االعتراف باإليراد من العقود مع العمالء 4/1/4

دد بالعقد مع العميل، وتعترف الشركة باإليرادات عندما يتم قياس قيمة اإليرادات بناًء على المقابل المح         
تنتقل السيطرة على المنتج أو الخدمة إلى العميل، ويتم تخفيض اإليرادات مقابل مرتجعات العمالء المتوقعة، 

، وتقوم شركة أوراسكوم للتنمية مصر) شركة مساهمة مصرية ( باالعتراف والخصومات واالمتيازات األخرى
 وفقًا لطبيعة ونوع اإليرادات كما يلي:باإليرادات 
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 إيراد بيع األراضي: 4/1/4/1
يتم االعتراف باإليراد الناتج عن بيع األراضي وبيع الحق في أراضي، وكذا بالتكلفة المتعلقة بهما، وذلك          

مرجح أن تتدفق عندما يتم نقل سيطرة األراضي للمشتري، وتكون قابلة للقياس بدرجة يعتد بها، ويكون من ال
المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى الشركة، وتكون التكاليف التي تكبدتها أو ستتكبدها الشركة فيما 

 يتعلق بالمعاملة قابلة للقياس بدرجة يعتد بها. 
 إيراد عقود انشاءات العقارات: 4/1/4/9 

 ، أو عقود انشاء فيالت كما يلي:سكنيةلناتج عن عقود انشاء وحدات يتم االعتراف باإليراد ا       
 عقود انشاء الشقق:  1/ 4/1/4/9     

، نظرًا لعدم امكانية العميل االستفادة من السلع  والخدمات بمفردها، أو بجانب يعتبر التزام األداء مميزال          
 قد كالتزام أداء مستقل، نظراً الموارد األخرى المتاحة، وتقوم الشركة بتحديد السلع والخدمات المذكورة في الع

عن بعضها البعض، ويتضمن التزام األداء األرض الخاصة بالوحدة التي تمثل الحصة الستقالل السلع والخدمات 
غير المجزأة، نظرَا ألن تعهد الشركة ال ينشئ أصاًل متعدد االستخدام، وللشركة الحق في الدفعات مقابل استكمال 

الشقق( على مدار زمني، وتستخدم الشركة )وتقوم الشركة باالعتراف بإيرادات الوحدات  ،األداء في المدة المحددة
األداء، كما تستخدم تقارير المقاولين لقياس نسبة  لقياس مدى التقدم نحو الوفاء بالتزام ،طريقة نسبة االتمام

 االنجاز.
 عقود إنشاء الفيالت: 9/ 4/1/4/9      

لخاصة بالفيال كالتزام أداء مستقل، نظرًا لحصول العميل على ملكية قطعة خاصة تعتبر الشركة األرض ا         
ومحددة من األرض عند توقيع العقد، وال يوجد أي أعمال خاصة باألرض، والتزام األداء الثاني هم إنشاء وبناء 

حدث بصفة عامة عند ، والذي يالفيال، ويتم االعتراف بإيراد األرض بالكامل عند انتقال ملكية األرض للمشتري
) أعمال االنشاءات وبناء الفيال( على مدار زمني على  توقيع العقد. ويتم االعتراف بإيرادات التزام األداء اآلخر

وتستخدم الشركة طريقة نسبة االتمام لقياس مدى التقدم نحو الوفاء  حسب نسبة االنجاز مع تقدم االنشاءات.
، وتبلغ مدة إنشاء الوحدة حوالي عامين، بينما المقاولين لقياس نسبة االنجاز، كما تستخدم تقارير بالتزام األداء

يتم جدولة الدفع من خالل أقساط لفترات أطول من خمس سنوات، مما يحقق للعميل امتيازات في التمويل، 
 وتحسب إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الخصم مع قيمة العقد.

 إيراد الخدمات:  4/1/4/1
 .عن خدمات م داه على مدار زمني في الفترة المالية التي تم تقديم الخدمة بهاباإليراد الناتج االعتراف يتم      
 :( على األرصدة االفتتاحية84أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) 4/1/2
من أول  اً الء" اعتبار ( " اإليراد من العقود من العم84نتج عن التطبيق المبكر لمعيار المحاسبة المصري رقم )      

تعديل الرصيد االفتتاحي لحساب األرباح بشركة أوراسكوم للتنمية مصر ) شركة مساهمة مصرية (  9112يناير 
ويعد تأثير إيجابي على هذا  ،9112جنيه مصري في أول يناير  58112425بمبلغ  )الخسائر( المرحلة

( أثر تطبيق 1ويوضح الجدول رقم )قائمة المركز المالي،  وذلك نتيجة لتعديل األرصدة االفتتاحية لبنود الرصيد،
  كما يلي: 1/1/9112المعيار على األرصدة االفتتاحية في 
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 ( على األرصدة االفتتاحية84(: أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )1جدول رقم )                 
 الرصيد االفتتاحي البند

 قبل التعديل
 تعديل معيار

(84) 
 لرصيد االفتتاحيا

 بعد التعديل
 255882215 (112.114.8) 2918.842. المخزون

 1.21111211 4115921. 1245194114 عمالء وأوراق قبض
 مدينون متنوعون وأرصدة

 مدينة أخرى
.111..214 (5112889) 222154122 

 دائنون متنوعون وأرصدة
 دائنة أخرى

19.289114. 452.4122 1181189849 

 ب الحصصحصة أصحا
 غير المسيطرة

251.15581 1.82829 255859115 

 - 58112425 - (84إجمالي أثر تطبيق معيار) 
 )المصدر: إعداد الباحث من بيانات القوائم المالية لشركة أوراسكوم(

 :ركة( على إيرادات الش84أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) 4/1/11
من أول يناير  اً ( " اإليراد من العقود من العمالء" اعتبار 84اسبة المصري رقم )ترتب عن تطبيق معيار المح        

لشركة أوراسكوم للتنمية مصر ) شركة مساهمة  9112زيادة اإليرادات التي تم االعتراف بها عن عام  9112
لدخل ( ، وزيادة ضريبة ا%11012، وزيادة صافي الربح قبل الضريبية بمعدل )(%14041مصرية ( بمعدل )

( أثر تطبيق معيار المحاسبة 9، ويوضح الجدول رقم )9114( ، وذلك بالمقارنة ببيانات عام %2051بمعدل )
 ( على إيرادات الشركة كما يلي:84المصري رقم )

 ( على اإليرادات84(: أثر تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )9جدول رقم )             
 القيمة قبل المعيار البيان

9114 
 القيمة بعد
 المعيار
9112 

 نسبة التمير
 التمير

 %14041 1111142111 8252445294 1152822295 إجمالي اإليرادات
 %11012 911282821 224122912 2.812.92. صافي الربح قبل الضرائب

 %2051 95922.88 92951.119 92.91.954 ضريبة الدخل
 وائم المالية لشركة أوراسكوم(من بيانات الق )المصدر: إعداد الباحث         

 ع( " اإليراد من العقود م84ويتضح مما سبق تواجد تأثير جوهري لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )        
بشركة أوراسكوم للتنمية مصر ) شركة مساهمة مصرية ( على إيرادات  9112العمالء" اعتبارا من أول يناير 

( بعد تطبيق المعيار، ونتج عن ذلك زيادة %14041دة اإليرادات بمعدل )، نتيجة لزيا9112الشركة عن عام 
تأثير وجد ي "(، مما ي كد صحة فرض الدارسة الذي ينص على%2051بمعدل ) 9112ضريبة الدخل عن عام 

وقد اتضح  ".( "اإليراد من العقود مع العمالء على ضريبة الدخل84هام لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )
( " 84احث أن أكثر أنواع اإليرادات بشركة أوراسكوم للتنمية مصر تأثرًا بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )للب

وقد كانت قيمة هذه  ت،اإليراد من العقود مع العمالء" اإليرادات من عقود إنشاء العقارات وعقود االنشاءا
أصبحت القيمة بعد تطبيق المعيار  ا بينم، مصري جنيه (1191.25222اإليرادات قبل تطبيق المعيار )

، ومعدل التطور في هذه مصري ( جنيه1128491418)بزيادة قدرها )  مصري، ( جنيه981454.8.1)
 (.%112095اإليرادات )
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ولقد قام الباحث بتحليل بيانات سلسلة زمنية لإليرادات وصافي الربح قبل الضريبة وضريبة الدخل عن الفترة         
، لتحقيق الشركة خسائر  9112فترة ما قبل تطبيق المعيار مع استبعاد عام  9114حتى عام  9118من عام 

في هذا العام ، نتيجة لتداعيات تحرير قرار سعر الصرف في هذا العام، ومقارنة المتوسط العام للسلسة الزمنية 
في  "د من العقود مع العمالء ( "اإليرا84أول عام لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) 9112مع بيانات عام 

( التالي بيانات السلسة 1، ويوضح الجدول رقم )شركة أوراسكوم للتنمية مصر ) شركة مساهمة مصرية (
 :9112الزمنية بعد استبعاد عام 

 (: بيانات اإليرادات وصافي الربح قبل الضريبة وضريبة الدخل1جدول رقم )
صافي الربح قبل  اإليرادات  السنة

 الضريبة
 ضريبة الدخل

9118 1818218154 1.2222254 .158.111 
9115 1..9219851 9191.422. 92121.81 
911. 9219222128 591.24419 19441.9.. 
9114 1152822295 .2.812.92 92.91.954 

 8292191.5 122.118841 2122222294 اإلجمالي 
المتوسط قبل تطبيق 

 المعيار
992122.849 898111291 191154128 

بعد تطبيق  9112
 المعيار 

8252445294 224122912 92951.119 

 122154214 5.1.19524 9124914882 الفروق
 %11.051 %115091 %111015 نسبة الفروق

 )المصدر:  إعداد الباحث من بيانات القوائم المالية لشركة أوراسكوم(       

(، وزيدادة فدي %111015وق زيدادة فدي اإليدرادات بمعددل )( أن نسبة الفر 1ويوضح الجدول السابق رقم )       
( ، وذلددك %11.051(، وزيددادة فددي ضددريبة الدددخل بمعدددل ) %115091صددافي الددربح قبددل الضددريبة بمعدددل )

( "اإليدراد مدن العقدود مددع 84بمقارندة متوسدط بياندات الفتدرة السددابقة علدى تطبيدق معيدار المحاسدبة المصددري رقدم )
أوراسدكوم ، وذلدك وفقدًا لبياندات القدوائم الماليدة لشدركة 9112تطبيدق هدذا المعيدار فدي عدام  العمالء" بالبيانات بعد

 للتنمية مصر ) شركة مساهمة مصرية (.
للعينة  T- Testولقد استخدم الباحث برنامج اكسيل لتحليل البيانات وتبين معنوية الفروق باستخدام اختبار     

مما ي كد معنوية الفروق لبيانات اإليرادات وصافي  ،(%5ستوى معنوية )( عند م1018الواحد ، مستوى المعنوية )
( "اإليراد من العقود مع 84الربح قبل الضريبة وضريبة الدخل قبل وبعد تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )

الدخل قبل  ، ويتضح من النتائج معنوية الفروق في بيانات اإليرادات وصافي الربح قبل الضريبة وضريبة"العمالء 
( "اإليراد من العقود مع 84وبعد تطبيق المعيار، مما ي كد وجود تأثير معنوي لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )

على ضريبة الدخل، نتيجة لزيادة اإليرادات وبالتالي زيادة صافي الربح قبل الضريبة بعد تطبيق هذا  "العمالء 
تأثير معنوي لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم وجد ي" ينص على أنه المعيار، مما ي كد صحة فرض البحث الذي 

( التالي بيانات اإليرادات عن 8ويوضح الجدول رقم )  ".( "اإليراد من العقود مع العمالء" على ضريبة الدخل84)
شركة في شركة أوراسكوم للتنمية مصر )  9112السنوات السابقة على تطبيق المعيار وسنة تطبيق المعيار 

 مساهمة مصرية (:
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 (: بيانات اإليرادات8جدول رقم )
 بعد تطبيق المعيار قبل تطبيق المعيار 

 9112 9114 .911 9115 9118 السنة 
 8252445294 1152822295 9219222128 9219851..1 1818218154 اإليرادات 

 (لشركة أوراسكوم المصدر : إعداد الباحث من بيانات القوائم المالية)
( بيانات اإليرادات عن السنوات ما قبل  تطبيق معيار المحاسبة المصري 1ويوضح الشكل البياني رقم )           

 ، وذلك كما يلي:    9112 المعيار ( "اإليراد من العقود مع العمالء" ، وبيانات اإليرادات عن سنة تطبيق84رقم )

 
 اإليرادات قبل وبعد تطبيق المعيار  ( بيانات1شكل رقم ) 

عن السنوات السابقة على تطبيق  قبل الضريبة ( التالي بيانات صافي الربح5ويوضح الجدول رقم )          
 في شركة أوراسكوم للتنمية مصر ) شركة مساهمة مصرية (: 9112المعيار وسنة تطبيق المعيار 

 يبة(: بيانات صافي الربح قبل الضر 5جدول رقم )
 بعد تطبيق المعيار قبل تطبيق المعيار 

 9112 9114 .911 9115 9118 السنة 
صافي الربح قبل 

  الضريبة
1.2222254 9191.422. 591.24419 .2.812.92 224122912 

 (لشركة أوراسكوم المصدر : إعداد الباحث من بيانات القوائم المالية)
ت صافي الربح قبل الضرائب عن السنوات ما قبل  تطبيق معيار ( بيانا9ويوضح الشكل البياني رقم )        

( "اإليراد من العقود مع العمالء" ، وبيانات صافي الربح قبل الضرائب عن سنة 84المحاسبة المصري رقم )
 ، وذلك كما يلي:    9112 المعيار تطبيق
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 ضرائب قبل وبعد تطبيق المعيار( بيانات صافي الربح قبل ال9شكل رقم ) 
( التالي بيانات ضريبة الدخل عن السنوات السابقة على تطبيق المعيار وسنة 2ويوضح الجدول رقم )           

 في شركة أوراسكوم للتنمية مصر ) شركة مساهمة مصرية (: 9112تطبيق المعيار 
 (: بيانات ضريبة الدخل2جدول رقم )

 تطبيق المعياربعد  قبل تطبيق المعيار 
 9112 9114 .911 9115 9118 السنة 

 92951.119 92.91.954 ..19441.9 92121.81 158.111. ضريبة الدخل 
 (لشركة أوراسكوم المصدر : إعداد الباحث من بيانات القوائم المالية )       

تطبيق معيار المحاسبة المصري ضريبة الدخل عن السنوات ما قبل  ( بيانات1ويوضح الشكل البياني رقم )        
، وذلك كما  9112 المعيار ( "اإليراد من العقود مع العمالء" ، وبيانات ضريبة الدخل عن سنة تطبيق84رقم )

 يلي:   

 
 ( بيانات ضريبة الدخل قبل وبعد تطبيق المعيار1شكل رقم ) 
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 النتائج والتوصيات: 4/8
 :النتائج 4/8/1
 مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: توصل الباحث إلى      

على  " اإليراد من العقود مع العمالء"  (84يوجد تأثير جوهري لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) -1
 .9112إيرادات شركة أوراسكوم للتنمية مصر في عام 

تأثرًا بتطبيق معيار  اإليرادات أنواع ثريعتبر بند اإليرادات من عقود إنشاء العقارات وعقود االنشاءات أك -9
في شركة أوراسكوم للتنمية مصر في عام  " اإليراد من العقود مع العمالء"  (84المحاسبة المصري رقم )

9112. 
( " اإليراد من العقود مع العمالء" على صافي 84يوجد تأثير جوهري لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) -1

 9112شركة أوراسكوم للتنمية مصر في عام الربح قبل الضريبة في 
( " اإليراد من العقود مع العمالء"على ضريبة 84يوجد تأثير جوهري لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) -8

 .9112الدخل في شركة أوراسكوم للتنمية مصر في عام 
على رصيد د مع العمالء" " اإليراد من العقو  (84يوجد تأثير إيجابي لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) -5

 في شركة أوراسكوم للتنمية مصر. 9112األرباح ) الخسائر( المرحلة في أول يناير 
( " اإليراد من العقود مع العمالء" إلى التوسع في االفصاح 84ي دي تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ) -2

 اعدة في اتخاذ القرارات الرشيدة.المحاسبي عن اإليردات، بما يخدم مستخدمي القوائم المالية في المس
 التوصيات: 4/8/9

من جانب الوحدات االقتصادية  (84المحاسبة المصري رقم )ار يمعار ييوصي الباحث بضرورة تطبيق مع    
مع  عقودال لإليرادات من، وتعزيز االفصاح والشفافية اإليراداتقياس قيمة  المصرية، وذلك لتحقيق جودة 

كما يوصي الباحث بضرورة تدريب العاملين الفنيين في مصلحة  .رنة المعلومات المحاسبيةوتحسين مقا، العمالء
، ودراسة ""اإليراد من العقود مع العمالء (84الضرائب المصرية على كيفية تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )

 األثر الضريبي المترتب عن تطبيق هذا المعيار. 
 رحة:الدراسات المستقبلية المقت 4/5

اإليراد من العقود مع "( 84المحاسبة المصري رقم )ر ايتطبيق مع أثرجراء دراسة عن إيقترح الباحث     
 .على ضريبة القيمة المضافة في مصر "العمالء
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