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المبادئ األساسية و نطاق التطبيق للمعيار الدولي رقم 15
عقود العمالء و نموذج الخطوات الخمس
مع دخول عام  2019تتجه هيئة أسواق المال في الكويت للتأكد من قيام مكاتب المحاسبة المعتمدة لديها االلتزام
بتنفيذ المعايير الجديدة وقيام إدارات الشركات باحتواء التقارير المالية على مقارنة مدققة للسنة الماضية.
نطاق التنفيذ
يتم البدء بالعمل و تطبيق المعيار الدولي رقم  15إلزاميا ً للمنشآت التي تنتهي سنتها المالية بتاريخ  31ديسمبر
 2018و في  31مارس  2019و يسمح بالتطبيق المبكر للمعيار الجديد .

نتيجة إلصدار المعيار الدولي رقم  15و بدء العمل به سوف يحل محل المعايير اآلتية:
 معيار المحاسبة الدولي رقم ) ISA 11 ( 11 معيار المحاسبة الدولي رقم ) ISA 18 ( 18 -بعض التفسيرات األخرى مثل برامج والء العمالء  -المعامالت التي تشمل الخدمات األعالنية

المبدأ االساسي
يرتكز المعيار الدولي رقم  15على اإلرشادت العامة لإلعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء بطريقة توضح النمط عند
تقديم سلع أو خدمات للعمالء مقابل القيمة أو المبلغ الذي تتوقعه المنشأة مقابل تلك السلع و الخدمات و يقدم لنا المعيار
رقم  15نموذج الخطوات الخمسة لإلعتراف باإليراد الذي يجب أن تتبعه المنشآت لإلعتراف باإليرادات.

نموذج الخطوات الخمس لإلعتراف باإليراد

كيفية تسجيل اإليراد في إطار تطبيق نموذج الخطوات الخمس كما موضح:

الخطوة األولى
تعريف العقد و
تحديده مع
العميل

الخطوة الثانية
تعريف وتحديد
ااإللتزام بالعقد

الخطوة الثالثة
تحديد سعر
المعاملة

الخطوة الرابعة
توزيع سعر
المعاملة على
اإللتزام بالعقد

الخطوة الخامسة
اإلعتراف
باإليراد حسب
أداء اإللتزام
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 -1تعريف و تحديد العقد مع العميل
و لقد وضع المعيار الدولي رقم  15بعض اإلرشادات و التي تمثل شروطا لتحديد العقد قبل استخدام نموذج الخطوات
الخمس و التي يجب أن تتطبق على أي عقد .
 إعتماد العقد و توضيح اإللتزام لجميع أطرافه . يحق للمنشأة توضيح حقوق كل األطراف بالعقد حسب تزويد الخدمات أو السلع . يحق للمنشاة تحديد شروط السداد حسب تزويد الخدمات و السلع . يجب أن يحتوي العقد على جوهر تجارى . -إحتمالية تحصيل قيمة العقد مقابل الخدمات و السلع المقدمة تكون مرتفعة.

 -2تعريف وتحديد ااإللتزام بالعقد
يتم تحديد اإللتزامات واجبة التنفيذ بالعقد من تزويد العميل بسلع أو خدمات مستقلة او تقديم سلع و خدمات
مستقلة متتابعة او متسلسلة بشكل دوري ( مثل رش المباني بالمبيدات بشكل دوري ) .

في حالة دمج بعض السلع و الخدمات غير المستقلة مع سلع و خدمات مستقلة في التعاقد يتكون مجموعة من السلع
و الخدمات المستقلة واجبة التنفيذ و تحتاج المنشأة في حالة وجود أكثر من وعد فى العقد إلى تقييم إستقاللية السلع و
الخدمات محل العقد .
تعتبر الخدمة أو السلعة مستقلة عند تحقق الشرطين اآلتيين:
 - 1يستطيع العميل إستخدام السلعة والخدمة بحد ذاتها أو دمجها مع مصادر أخرى لديه لتحقيق منافع إقتصادية.
 - 2تعهد المنشأة على تزويد السلعة أو الخدمة للعميل منفردة و منفصلة عن الوعود اآلخرى بالعقد.

ولقد أورد المعيار الدولي رقم  15بعض اإلرشادات التى توضح الحاالت التي اليمكن فيها تجزئة أو فصل السلع
و الخدمات فى حالة إحتواء العقد على أكثر من وعد والتي ال تقتصر على الثالث الحاالت الموضحة كاآلتي:
 -1تزويد العميل بسلع او خدمات مرتبطة جوهريا بسلع أو خدمات أخرى متفق عليها أو موعود بها بالعقد.
 -2تزويد العميل بسلع أو خدمات تنشأ تعديالً على سلع أو خدمات أخرى متفق عليها أو موعود بها بالعقد.
 -3السلع و الخدمات محل العقد مترابطة بشكل أو بآخر و غير قابلة للتجزئة.

كما نويه المعيار الدولي رقم  15عن بعض األنشطة التي تتعهد بها بعض المنشآت إلنجاز عقداً ما و التي ال تؤدي إلي
تزويد العميل بأي سلع أو خدمات غير واجبة التنفيذ (مثل بعض المهام اإلدارية  -الرسوم غير المستردة لإلشتراكات )
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 - 3تحديد سعر المعاملة
و يحدد سعر المعاملة مقابل القيمة أو المبلغ التي تتوقعه المنشأة مقابل تزويد العميل بالسلع و الخدمات محل التعاقد
و التي التشمل أي مبالغ أخرى محصلة لجهات أخرى (مثل  :ضريبة القيمة المضافة ) ويكون القيمة أو المبلغ ثابت
أو متغيير أو يحتوي العقد على كالهما.
و يعتبر تحديد سعر المعاملة من المهام البسيطة في حالة العقود ذات القيم أو المبالغ الثابتة مقابل سلع أو خدمات
محددة و تزيد األمور تعقيد فى حالة تضمن العقد بعض الشروط التالية .

 - 1القيمة المتغيرة لسعر المعاملة:
أن تكون القيمة أو المبالغ مقابل السلع و الخدمات متغيرة بسبب اعتبارات أخرى مثل الخصومات و التنزيالت و
العمولة و حقوق اإلسترداد  -وحوافز ومكافات حجم البيع.
 - 2القيمة التمويلية لسعر المعاملة:
تشمل بعض العقود على مقومات تمويلية بسبب طرق سداد العميل قبل أو بعد تنفيذ الوعود محل العقد بشكل مؤثر و
مادي مثل المنافع التمويلية للعميل بالسداد بعد التنفيذ بفترة طويلة أو العكس تماما ً فى حالة الدفعات المقدمة من العميل
للمنشأة والذى يعكس منافع تمويلية للمنشأة .
و ال يعتبر للمنافع التمويلية لها شكل مؤثر أو مادي على اإليراد الممكن اإلعتراف به بموجب العقد إذا كانت الفترة بين
تزويد السلع أو الخدمات للعميل ومقابل السداد أقل من سنة.

 - 3القيمة غير النقدية لسعر المعاملة:
في بعض الحاالت يتم سداد غير نقدي من العميل مقابل الخدمات و السلع و في هذه الحالة يجب قياس
القيمة العينية (غير النقدية) بالقيمة العادلة لها .
أمثلة  :سداد عميل لمبالغ مستحقة للمنشأة مقابل معدات أو مركبات أو مواد خام.
 :سداد المنشأة مستحقات لعميل مقابل معدات أو مركبات أو حصص و أسهم بالمنشأة

 - 4األلتزامات والمبالغ تسدد للعميل :
تشمل بعض المعامالت للمنشأة سداد مبالغ او تعويض للعميل مقابل سداد العميل ألطراف أخرى تشتري منه السلع و
الخدمات الخاصة بالمنشأة مثل الكوبونات و قسائم الخصم الخاصة بالمنشأة أو بنود أخرى بالعقد مثل تأجير رفوف من
العميل أو خصم الكمية و بالتالي ينبغي على المنشأة تخفيض سعر المعاملة للعميل و يتبعه تخفيض اإليراد إال في حالة
سداد للعميل فى خدمة أو سلعة مستقلة يمد العميل بها المنشأة.

 - 4توزيع سعر المعاملة على اإللتزامات بالعقد
تشمل بعض العقود على عدة ألتزامات و وعود واجبة التنفيذ ( مثال  :دمج بعض السلع وبيعها بسعر أقل) وفى هذه
الحالة يجب على المنشأة توزيع سعر المعاملة على كل إلتزام واجب التنفيذ على أسس سعر البيع المستقل للسلع و
الخدمات .

تحديد السعر المنفصل و المستقل للبيع:
يعتبر أفضل سعر للبيع هو سعر الخدمات و السلع التي تبيع به المنشأة بشكل مستقل لكل عميل في ظروف مشابهة
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بشكل منفصل و نوه المعيار الدولي رقم  15لبعض طرق تحديد سعر البيع المنفصل و نستعرضها كاآلتي:
 -1طريقة تقييم سعر السوق المعدل  :تقييم أسعار السوق مقابل أسعار شراء العميل ومراجعة اسعار المنافسين وتعديل
سعر التكلفة و نسبة الربح.
 -2طريقة التكلفة المتوقعة :تحديد التكلفة المتوقعة لتنفيذ اإللتزام بالعقد بطريقة مرضية و تعديل هامش الربح.
 -3طريقة القيمة المتبقية :وتستخدم هذه الطريقة فى حاالت اسعار البيع المتغيرة بشكل كبير أو غير مؤكدة فى العقد.

 -5اإلعتراف باإليراد حسب أداء اإللتزام
يتأثر اإلعتراف باإليراد بمدي انتقال الحيازة للسلع و الخدمات للعميل و التي تمثل اإللتزام أو الوعد بالعقد
و تنتقل السيطرة للعميل على مدى زمني ( تدريجيا) أو فى نقطة زمنية محددة و بالتالي يتأثر توقيت اإلعتراف باإليراد.
وتقييم السيطرة على سلعة أو خدمة بمدى قدرة العميل على أستخدامها و الحصول على المنافع المتحققة منها.

 -1اإلعتراف باإليراد على مدى زمني:
تزويد العميل من قبل المنشأة بالخدمات و السلع على مدار زمني طويل أو تدريجيا ً لتحقيق اإللتزامات واجبة التنفيذ
ويتتطلب بعض الشروط كاآلتي:
• تزويد المنشأة للعميل بالخدمات و السلع و التي تدر بمنافع واضحة أثناء أداء المنشأة (مثال :تزويد العميل بالخدمات
المحاسبية  -خدمات النظافة الدورية)
• أداء المنشأة الذي ينشأ عنه تحسين في الموجودات التي تكون تحت سيطرة العميل (مثال:األ عمال تحت التنفيذ) أو إنشاء
تلك الموجودات أو تحسينها (مثل عقود المقاوالت)
• أداء المنشأة الذى ال ينشأ عنه موجودات ليس لها استخدام بديل للمنشأة ويكون للكيان حق قابل للتنفيذ في السداد لألداء
المكتمل حتى تاريخه بما في ذلك هامش ربح مناسب.

 -2اإلعتراف باإليراد في نقطة زمنية محددة:
إذا كان اإللتزام باأل داء ال يستوفي المعايير التي يجب إستيفائها على مدى زمني فيجب مراعاة المؤشرات التالية في تقييم
النقطة الزمنية التى تم فيها تحويل الحيازة إلى العميل.
• نقل المنشأة ملكية األصل للعميل.
• نقل المنشأة الحيازة المادية لألصل للعميل.
• للمنشأة الحق في سداد قيمة األصل من العميل.
• تم قبول العميل لألصل و كان لديه مخاطر و مكافآت بنسبة كبيرة بسبب ملكية هذا األصل.
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