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)٣٣( رقم المصرىمعيار المحاسبة   

  التقارير القطاعية

 

 هدف المعيار
 ة تقارير خاصإعداد أي – لمنشأةا التقارير المالية حسب كل قطاع بإعداديهدف هذا المعيار إلى تحديد مبادئ 

غرافية  وكذلك عن مختلف المناطق الجلمنشأةاوالخدمات التي تقوم بها بالمعلومات عن مختلف أنواع المنتجات 

    : وذلك لمساعدة مستخدمي القوائم المالية علىلمنشأةا فيهاالتي تعمل 

 .فى الماضى لمنشأةا أفضل ألداءتحقيق فهم )  أ( 

 . والعائد المرجو تحقيقهلمنشأةاعمل تقديرات أفضل للمخاطر التي تواجهها ) ب(

  . ككللمنشأةاإصدار أحكام على بينة ورؤية سليمة عن ) ج(

  مناطق جغرافية تخضعفي تعمل التي تقدم مجموعات من المنتجات والخدمات أو التي منشآتاليد من وهناك العد

 مختلفة من لمستوياتن فرص الربحية ومن فرص النمو واإلمكانيات المستقبلية وكذلك لمستويات مختلفة م

 في لمنشأةامات وعمليات  وغالباً ما يطلق على المعلومات الخاصة باألنواع المختلفة لمنتجات وخد،المخاطر

  المتنوعةلمنشأةا وهى وثيقة الصلة بتقدير الخطر والعائد المرتبط ببالمعلومات القطاعيةمختلف المناطق الجغرافية 

 ، لذا تعتبر اإلجمالية من خالل البيانات واضحة غير ت وقد تكون هذه المعلوما ،الجنسياتمتعددة   أوالمنتجات

  .حتياجات مستخدمي القوائم الماليةة لتلبية ا ضروريالقطاعية المعلومات

  

       نطاق المعيار
 .لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة طبقاً المجموعات الكاملة للقوائم المالية علىيطبق هذا المعيار  -١

  
يرات في  وقائمة التغالتدفق النقدىالميزانية وقائمة الدخل وقائمة على المجموعة الكاملة للقوائم المالية تحتوى  -٢

  ."عرض القوائم المالية") ١( رقم المصرىفي معيار المحاسبة حقوق الملكية واإليضاحات كما ورد 
 
لتداول العام ل بمديونيتها الخاصة األدوات حقوق ملكيتها أو المقيدة أدوات لمنشأةايطبق هذا المعيار على  -٣

أسواق األوراق  في بمديونيتها الخاصة اتاألدو حقوق ملكيتها أو قيد أدوات التي بصدد منشآتالوكذلك على 

 .المالية 
 
معايير المحاسبة  قوائم مالية تتفق مع إعدادالعام وتقوم بلتداول ل مقيدة مالية أوراق ليس لديها لمنشأةاإذا كانت  -٤

 .عن المعلومات المالية عن كل قطاعطواعية  على اإلفصاح لمنشأةاعندئذ تشجع هذه  المصرية
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معلومات العن تفصح طواعية لتداول العام أن  لمقيدة التي ليس لديها أوراق مالية لمنشأةاإذا اختارت  -٥

 لمنشأةا ، عندئذ يجب على هذه لمعايير المحاسبة المصرية ضمن قوائمها المالية المطابقة القطاعية

 .االلتزام التام بشروط هذا المعيار

  

 أوراقها المالية للتداول العام مقيد لمنشأة المجمعةلمالية  من القوائم ا كالًالواحد التقرير المالي تضمنإذا  -٦

 للشركة األم أو شركة أو أكثر من الشركات التابعة ، عندئذ يجب عرض المستقلةوكذلك القوائم المالية 

 مقيد منشأة نفسهاوإذا كانت الشركة التابعة .  فقط على أساس القوائم المالية المجمعةالقطاعيةمعلومات ال

 .القوائم المالية المستقلة لها ضمن القطاعيةمعلومات الا المالية للتداول العام عندئذ تقوم بعرض أوراقه
 
 أوراقها المالية للتداول العام مقيد لمنشأة من القوائم المالية كالً الواحد التقرير المالي تضمنوبالمثل إذا  -٧

  حصةلمنشأة أو مشروع مشترك تكون لية مثبتة بطريقة حقوق الملكوكذلك القوائم المالية لشركة شقيقة

 أما إذا كانت  ،لمنشأة لة فقط على أساس القوائم الماليالمعلومات القطاعيةعندئذ يجب عرض  ،فيه

 أوراقها المالية مقيد منشأةأو المشروع المشترك يمثل  المثبتة بطريقة حقوق الملكية الشركة الشقيقة 

 .المالية المستقلة  قوائمها ضمن القطاعيةمعلومات ال تعرض أنللتداول العام ، عندئذ يجب 

  

  تعريفات    
  ر أخرىيتعريفات من معاي     

 )٤( رقم المصرىتستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها في معيار المحاسبة  -٨

 في التقديرات اتلتغيراوة السياسات المحاسبي " )٥( رقم المصرىومعيار المحاسبة " التدفق النقدىقوائم "

   ".   اإليراد ")١١( رقم المصرى ومعيار المحاسبة "المحاسبية واألخطاء

أنشطة  التي ال تمثل األخرى األنشطة و لمنشأةا لإليراد في المنتجةهي األنشطة الرئيسية :أنشطة التشغيل

  .استثمار أو أنشطة تمويل

 إعداد عند و الممارسات التى تقوم المنشأة بتطبيقهااعد قوالسس واألمبادئ والهي  :ةالسياسات المحاسبي

  .وعرض القوائم المالية

 من ممارسة تنشأالداخلة للمنشأة خالل الفترة المالية و التى لمنافع االقتصادية تدفق اهو إجمالي  :اإليراد

يادات الناتجة عن و ينتج عن تلك التدفقات زيادة فى حقوق الملكية بخالف الز المنشأة ألنشطتها العادية 

  .مساهمات المشاركين فى رأس المال

  

  

  

  

  بقطاعات األنشطة و القطاعات الجغرافية التعريفات الخاصة     



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٣)
 

3 - 33 

 :بالمعنى المذكور قرين كل منها  في هذا المعيار التاليةمصطلحات التستخدم  -٩

منفردة أو مجموعة من  ويشارك في تقديم منتج أو خدمة لمنشأةا هو عنصر قابل للتمييز في : نشاطقطاع 

تختلف عن تلك التى تخضع لمخاطر وعوائد و التى تخضع الخدمات أو المنتجات المرتبطة ببعضها البعض 

 تحديد ما إذا كانت المنتجات د وتتضمن العوامل التي تؤخذ في االعتبار عن.األخرىنشطة األ قطاعات لها 

  :خدمات ترتبط ببعضها البض ما يليوال

  .جات أو الخدماتطبيعة المنت     ) أ(

 .عة عمليات اإلنتاجيطب   ) ب(  و 

  . نوعية أو فئة مستهلك المنتجات أو الخدمات    )ج(و 

  .األساليب المستخدمة لتوزيع المنتجات أو تقديم الخدمات   ) د(و 

  .أم مرافق عامة  تأمين أم إن أمكن طبيعة البيئة التنظيمية والرقابية ، على سبيل المثال بنوك )هـ(و 

  داخل بيئة اقتصاديةخدماتمنتجات أو  ويشارك في تقديم لمنشأةا في لتمييزهو عنصر قابل ل:جغرافيقطاع 

 ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالعناصر التي تعمل في بيئات اقتصادية ،محددة

  : ما يلي الجغرافيخذ في االعتبار عن تحديد القطاع وتتضمن العوامل التي تؤ.أخرى

  .تشابه الظروف السياسية واالقتصادية   ) أ(

 . المناطق الجغرافية المختلفةالعالقة بين العمليات في)  ب(   و

  . تقارب العمليات )ج(و 

  . المخاطر الخاصة المرتبطة بالعمليات في منطقة محددة  )د(و 

  .قواعد الرقابة على النقد  )ـه(و 

    .مخاطر العملة األساسية) و(

 طبقاًهو قطاع نشاط أو قطاع جغرافي محدد  : A reportable Segment. عنهلتقريراالقطاع المطلوب 

  . اإلفصاح عن المعلومات القطاعية الخاصة به طبقاً لهذا المعياريلزم  ولتعريفات السابقةل

  

 والقطاعات  األنشطة الخاصة بتحديد قطاعات ه بعالي"٩"ال يوجد ترتيب محدد للعوامل الواردة في فقرة  - ١٠

 .غرافيةالج

  

وعلى ، عوائد تختلف اختالفا جوهرياً  منتجات أو خدمات ذات مخاطر والواحدال يتضمن قطاع النشاط  - ١١

 إال أن ،  تعريف قطاع النشاطفىالرغم من وجود بعض االختالفات بالنسبة ألحد العوامل أو لعدة عوامل 

 .تكون متشابهة بالنسبة ألغلب العوامل من المتوقع أن الواحدالمنتجات والخدمات المتضمنة في قطاع النشاط 

  

وبالمثل ال يتضمن القطاع الجغرافي عمليات في البيئات االقتصادية ذات المخاطر والعوائد التي تختلف  - ١٢

 أو مجموعة تتكون من دولتين أو أكثر أو إقليم واحدةاختالفاً جوهرياً ، وقد يكون القطاع الجغرافي دولة 

 .  داخل الدولة
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 من هذا "٢٧" وبالتالي تنص الفقرة منشآتالالمصادر الرئيسية للمخاطر على كيفية تنظيم وإدارة  تؤثر  - ١٣

 . التقارير الماليةعداد والنظام الداخلي إللها ي هو الهيكل التنظيملمنشأةاتحديد قطاعات المعيار على أن أساس 

 المنتجات أو مكان نشاط تقديم إنتاجان كم( بكل من الموقع الجغرافي للعمليات لمنشأةاوتتأثر مخاطر وعوائد 

ومن خالل التعريف نجد أن القطاعات ) مكان بيع المنتجات وتقديم الخدمات(وكذلك موقع األسواق ) الخدمات 

  :علىإما الجغرافية تعتمد 

  .األخرى واألصول أصول المنشأة اإلنتاجية أو الخدميةموقع ) أ(    

  . وعمالئها المنشأةموقع أسواق) ب(أو 

  

ومن الطبيعي أن الهيكل التنظيمي الداخلي يقدم مؤشرات ودالئل عما إذا كان المصدر الرئيسي للمخاطر  - ١٤

وبناء عليه تنظر ) مكان المبيعات( أم من موقع عمالئها ) منشأ المبيعات( من موقع أصولها ينشأالجغرافية 

  . أو موقع عمالئهالمنشأةاانت موقع أصول  إلي هذا الهيكل لتحدد أسس القطاعات الجغرافية سواء كلمنشأةا

  

الشخصية تتضمن عملية تحديد مكونات القطاع الجغرافي أو قطاع النشاط االعتماد على بعض األحكام  - ١٥

كما المالية القطاعية  التقارير إعداد في اعتبارها هدف لمنشأةا وعند إصدار هذه األحكام تأخذ إدارة ،والمهنية

 و المصداقية  الموضوعية  هذهوتتضمن الخصائص النوعية ،لقوائم المالية ا عرض  وإعداد رورد في إطا

 والخاصة بالمجموعات المختلفة لمنتجات أو ة المصدرللقوائم الماليةلمقارنة مع الوقت وذلك بالنسبة لقابلية الو

طر وعوائد  في مناطق جغرافية محددة وجدوى هذه المعلومات في تقدير مخالمنشأةاخدمات أو عمليات 

  . ككللمنشأةا

  

    . القطاع ومصروفه ونتائجه وأصوله والتزاماتهبإيرادالتعريفات الخاصة 

  :المذكور قرين كل منها هذا المعيار بالمعنى  في تستخدم المصطلحات اإلضافية التالية -١٦

 لمنشأةاإيراد من ء أو جز،  ويعزى مباشرة لقطاع معين لمنشأةاهو إيراد مثبت في قائمة دخل  :قطاعالإيراد 

 من مبيعات إلى عمالء أو من معامالت مع سواء كانوالذي يمكن توزيعه على أساس معقول على قطاع 

  :وال يتضمن إيراد القطاع ما يلي .لمنشأةاقطاعات أخرى في نفس 

  .ملغاة   ) أ(

 إال إذا كانت قطاعات أخرى الممنوحة ل أو القروض يات ذلك فوائد السلفبما فىفوائد أو توزيعات أرباح   ) ب(

 . ذات طبيعة مالية األساسيةعمليات القطاع
 

  . ذات طبيعة مالية األساسيةإذا كانت عمليات القطاع إال  الدين سداداالستثمارات أو أرباح  أرباح بيع  )ج(أو  

الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة أو  في أرباح أو خسائر لمنشأةا ةيتضمن إيراد القطاع حصو 

 التي تتم المحاسبة عنها طبقاً لطريقة حقوق الملكية فقط إذا كانت هذه البنود ضمن اإليراد األخرىتثمارات االس

   .لمنشأةالمجمع أو اإلجمالي ل
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لسيطرة مشتركة التي تخضع   لمنشأةا المشروع المشترك في إيراد  المشارك فى يتضمن إيراد القطاع حصةكما 

حصص الملكية فى  " )٢٧(رقم  المصرى التجميع النسبي طبقاً لمعيار المحاسبة التي يتم المحاسبة عنها بطريقةو

  ".المشروعات المشتركة

الجزء  وأ  ،هو مصروف ناتج عن أنشطة التشغيل الخاصة بالقطاع وهو يعزى مباشرة للقطاع:قطاعالمصروف 

مصروفات المرتبطة على أساس معقول على القطاع ويشمل ذلك ال  الخاص بالمصروف الذي يمكن توزيعه

 وال يتضمن لمنشأةابالمبيعات إلى عمالء والمصروفات المرتبطة بالمعامالت مع قطاعات أخرى في نفس 

  :مصروف القطاع ما يلي

  .ملغاة  ) أ(

  ما لم تكن عمليات القطاعاألخرىالفوائد المحتسبة على السلف والقروض من القطاعات الفوائد وتشمل   ) ب(

 . ذات طبيعة ماليةاألساسية

  .القطاع األساسية ذات طبيعة مالية   عمليات تكنن ما لم و الديسدادخسائر بيع األستثمارت أو خسائر   ) ج(أو

 التي يحاسب األخرى في خسائر الشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة أو االستثمارات لمنشأةاحصة   ) د(أو

  .عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية

  . ضرائب الدخلعبء ) ـه(أو

 لمنشأةا التي تنشا على مستوى األخرىالمصروفات العمومية ومصروفات المقر الرئيسي والمصروفات    )و(أو

  نيابة عن القطاع وتعتبرلمنشأةا أحيانا ما يتم تكبد تكاليف على مستوى أنه ككل ، إال لمنشأةاوترتبط ب

ع ومن الممكن توزيعها على القطاع هذه التكاليف مصروفات للقطاع إذا كانت ترتبط بأنشطة تشغيل القطا

  . للقطاع مباشرة على أساس معقولنسبتهامباشرة أو 

 التي تخضع لسيطرة لمنشأةا  في مصروفاتالمشتركالمشروع المشارك فى يتضمن مصروف القطاع حصة و 

       . )٢٧( رقم المصرىمشتركة تتم المحاسبة عنها بطريقة التجميع النسبي طبقاً لمعيار المحاسبة 

الفوائد الدائنة ( يمكن إثبات إيراد الفوائد ومصروفات الفوائد  ، ذات طبيعة مالية األساسية القطاعإذا كانت عمليات

 هذه البنود بالصافي في القوائم ظهرت فقط إذا القطاعيةتقارير ال إعدادكمبلغ منفرد بالصافي ألغراض ) والمدينة

   .لمنشأة ل المجمعةالمالية

 هي إيرادات القطاع ناقصاً منها مصروفات القطاع وتحدد هذه النتائج قبل أي تسويات لحقوق  :نتائج القطاع

  .األقلية

 ةهي أصول التشغيل التي يستخدمها القطاع في أنشطته التشغيلية والتي يمكن أن تعزي مباشر:أصول القطاع

  .لقطاع أو يمكن توزيعها على القطاع على أساس معقول

اع تتضمن فوائد أو توزيعات أرباح فإن أصول القطاع تتضمن األرصدة المدينة ذات الصلة أو إذا كانت نتائج القط

  . المحققة لإليراداألخرىالقروض أو االستثمارات أو األصول 

  .ال تتضمن أصول القطاع أصول ضرائب الدخل و 

كية فقط إذا كانت أرباح أو تتضمن أصول القطاع االستثمارات التي  تم المحاسبة عنها طبقاً لطريقة حقوق المل

 المشروع  المشارك فىخسائر هذه االستثمارات مدرجة ضمن إيراد القطاع ، ويتضمن إيراد القطاع حصة
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 التي تخضع لسيطرة مشتركة والتي تتم المحاسبة عنها بطريقة التجميع النسبي لمنشأةاالمشترك في أصول تشغيل 

  .)٢٧( رقم المصرىطبقاً لمعيار المحاسبة 

  .لمنشأةا مباشرة في ميزانية و المخصومة ذات الصلة التخفيضاتحدد أصول القطاع بعد خصم ت

التشغيل الخاصة بالقطاع والتي يمكن أن تعزي مباشرة لتزامات الناشئة عن أنشطة االهي : التزامات القطاع

  . على القطاع على أساس معقولها توزيع يمكنللقطاع أو

 .فيجب أن تتضمن التزاماته االلتزامات المحملة بهذه الفوائد  مصروفات فوائدإذا كانت نتائج القطاع تتضمن

 التي تخضع لسيطرة لمنشأةاالمشروع المشترك في التزامات المشارك فى حصة تتضمن التزامات القطاع  و

 وال       .)٢٧( رقم المصرىة التجميع النسبي طبقاً لمعيار المحاسبة قالتي تتم المحاسبة عنها بطريو مشتركة 

  .تتضمن التزامات القطاع التزامات ضرائب الدخل

 لمجموعةمجمعة ال وتصوير القوائم المالية عدادهي السياسات المحاسبية المعتمدة إل: القطاعيةالسياسات المحاسبية 

  .القطاعية بالتقاريركذلك السياسات المحاسبية التي ترتبط تحديداً هى  ولمنشأة أو
  
ت إيراد القطاعات ومصروف القطاعات وأصول والتزامات القطاعات مبالغ هذه البنود التي  تتضمن تعريفا– ١٧

 وتنظر  ،تعزي مباشرة للقطاع ومبالغ هذه البنود التي يمكن توزيعها مباشرة على القطاع على أساس معقول

 البنود التي هاية لتحديد هذ المالية كنقطة بدر التقاريإعداد إلي النظام الداخلي لديها الخاص بالتبعية ولمنشأةا

 بغرض قياس تعلى القطاعاقابلة للتوزيع على أساس معقول أن تكون  أو  لقطاعيمكن أن تعزي مباشرة

    .ومصروف القطاع وأصول والتزامات القطاع الخاصة بالقطاعات المطلوب التقرير عنها إيراد القطاع 

  

 إعدادف أو األصل أو االلتزام على القطاعات ألغراض  توزيع اإليراد أو المصرويتم في بعض الحاالت – ١٨

 غير موضوعي أو ياًجتهاداوقد يكون هذا األساس ،  لمنشأةاالتقارير المالية الداخلية على أساس تتفهمه إدارة 

 طبقاً  معقوالًاًال يمثل هذا التوزيع أساسوقد .فهمهأو يصعب على مستخدمي القوائم المالية الخارجيين 

 يمكن و على العكس . إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول والتزامات القطاع طبقاً لهذا المعيارلتعريفات 

 إعداد عدم توزيع أحد بنود اإليراد أو المصروف أو األصول أو االلتزامات ألغراض لمنشأةاأن تختار 

طبقاً لتعريفات  يتم توزيعه  مثل هذا البند ،التقارير المالية الداخلية حتى وإن وجد أساس معقول للقيام بذلك

  .في هذا المعيارالواردة إيراد القطاع ومصروف القطاع وأصول والتزامات القطاع 

  

 في أنشطة التشغيل الخاصة بالقطاع ة تتضمن األمثلة عن أصول القطاع األصول المتداولة المستخدم– ١٩

د معين من بنود اإلهالك أو وفي حالة إدراج بن ،واألصول الثابتة وكذلك األصول غير الملموسة 

 العالقة ضمن أصول القطاع وال تتضمن ذىاالستهالك ضمن مصروف القطاع يتم أيضاً إدراج األصل 

 أو ألغراض المقر الرئيسي ، وتتضمن أصول لمنشأةأصول القطاع األصول المستخدمة لألغراض العامة ل

وتتضمن ا مبينه ما وجد أساس معقول للتوزيع ن أو أكثر إذاول التشغيل التي يشارك فيها قطاعاصأالقطاع 

أصول القطاع الشهرة التي تعزي مباشرة للقطاع أو التي يمكن توزيعها على القطاع على أساس معقول 

  . قيمة الشهرة  فى ااالضمحالل المعترف به خسائر ناشئة عن أيةويتضمن مصروف القطاع 
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االلتزامات المستحقة  و األخرىاألرصدة الدائنة موردون وال بند لمنشأةا تتضمن األمثلة عن التزامات – ٢٠

 توالخدما المرتبطة بتقديم البضائع األخرىومقدمات للعمالء ومخصصات ضمان المنتجات والمطالبات 

 المتكبدة ألغراض التمويل وليس األخرى وال تتضمن التزامات القطاع القروض وااللتزامات ،والمنتجات

 الصلة المحمل بفائدة ي مصروف الفائدة ضمن نتائج القطاع ، يتم إدراج االلتزام ذالتشغيل وفي حالة إدراج

 القروض أساساً فى األنشطة المالية التى ال تعملضمن التزامات القطاع ، وال تتضمن التزامات القطاعات 

سائر بالصافي وااللتزامات المشابهة نظرا ألن نتائج القطاع تمثل أرباح أو خسائر تشغيل وليس أرباح أو خ

 ،  ككل لمنشأةا الرئيسي وعلى أساس المركزعلى مستوى غالباً  ألن المديونيات تتم نظراً و  ،بعد التمويل

 القطاع مباشرة أو أن يوزع عليه على أساس إلىغير الممكن أن يعزي االلتزام المحمل بفائدة  من هفإنلذا 

  .معقول

  

 زامات القطاع القيمة الدفترية السابقة ألصول والت علىتتسويال االقطاعأصول والتزامات يتضمن قياس  – ٢١

تجميع األعمال حتى وإن تمت هذه التسويات فقط ألغراض ها فى عملية  تم اقتناؤو الخاصة بمنشأة المحددة

  الماليةم للشركة األم أو القوائالمستقلة االعتراف بها في القوائم المالية ولم يتم قوائم مالية مجمعة إعداد

 أحد بنود األصول الثابتة بعد االقتناء طبقاً لنموذج التقييم المنفردة للشركة التابعة ، وبالمثل إذا ما تم تقييم

 أصول القطاع نتائج إعادة قياسعكس عندئذ يجب أن ي) ١٠(المحاسبة المصرى رقم  الوارد في معيار

  .التقييم

  

فقرات ال تقدمكلفة في معايير أخرى ، على سبيل المثال  عن توزيع التت يمكن أن يكون هناك بعض اإلرشادا– ٢٢

 وتوزيع ربطبعض اإلرشادات عن  "المخزون") ٢(رقم معيار المحاسبة المصرى  من "٢٠"إلى " ١١"من 

عقود ") ٨(معيار المحاسبة المصرى رقم  من "٢٠"إلى " ١٥من فقرات الالتكاليف على المخزون وتقدم 

 أو ربط وتوزيع التكاليف على العقود وقد تفيد هذه اإلرشادات عند ربط  بعض اإلرشادات عن"اإلنشاءات

  .توزيع التكاليف على القطاعات

  

 إدراج بند بنوك سحب عن كيفية إرشادات  "التدفق النقدىقوائم  ")٤( رقم المصرى  يقدم معيار المحاسبة – ٢٣

  .إدراجه كقروض  هل يتم إدراجه كعنصر من عناصر النقدية أم يتم  ، وعلى المكشوف

  

 وأصول والتزامات القطاع قبل استبعاد األرصدة والمعامالت فيما بين اتمصروف  وات يتم تحديد إيراد– ٢٤

 المجموعة منشآت في حدود أن تكون هذه األرصدة والمعامالت بين إالالمجموعة كجزء من عملية التجميع 

  .واحدداخل قطاع 
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 هى ككل لمنشأة وتصوير القوائم المالية لإعداداسات المحاسبية المستخدمة في  السيفى الوقت الذى تعتبر فيه – ٢٥

 تتضمن باإلضافة إلى القطاعية إال أن السياسات المحاسبية  ،القطاعية األساسيةمحاسبية السياسات ال أيضاً

ديد سعر  تحديد القطاعات وطريقة تحمثل القطاعيةتقارير ال إعداد بشكل محدد بالمرتبطةذلك السياسات 

  . بين القطاعات وأساس توزيع اإليرادات والمصروفات على القطاعاتتالتحويال

  

   عنها طلوب التقريرتحديد القطاعات الم
   للتقارير القطاعية الثانويةالنماذج األولية و 

ى ة هذه المخاطر و العوائد شكل النموذج األول وطبيعلمنشأةا المصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد يحكم  – ٢٦

 ومعدالت العائد لها تتأثر لمنشأةاكانت مخاطر فإذا  ،باألنشطة أم جغرافياًسيكون للتقرير القطاعى وهل 

  للتقارير القطاعية سيكون األولي ج ،فإن النموذتقدمهابشكل كبير بالفروق في المنتجات والخدمات التي 

 وبالمثل إذا كانت مخاطر  ،رافيقطاعات النشاط ويتم التقرير عن المعلومات الثانوية على أساس جغب

 ، فإن األخرى ومعدالت العائد لها تتأثر بشكل كبير باختالف دول التشغيل أو المناطق الجغرافية لمنشأةا

قطاعات جغرافية ويتم التقرير عن المعلومات الثانوية ب سيكون التقارير القطاعية عدادالنموذج األولى إل

  . البعضببعضهاات التي ترتبط بالنسبة لمجموعات المنتجات والخدم

  

 عادة في لمنشأةا يتمثل أساس تحديد المصدر الرئيسي للمخاطر وطبيعة المخاطر والمعدالت المختلفة لعائد - ٢٧

و الرئيس الهيكل التنظيمي واإلداري الداخلي ونظام التبعية المالية ورفع التقارير المالية لمجلس اإلدارة 

  أدناه) ب(،) أ(رد فى يا هو النموذج األولى و ما هو الثانوى فيما عدا ما م ومن ثم لتحديد   ،التنفيذى

االختالفات فى المنتجات           ومعدالت عائدها تتأثر بشكل كبير بكل من لمنشأةاإذا كانت مخاطر ) أ(

"      في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها كما يتضح من خاللو الخدمات التى تقدمها و االختالفات 

و        التقارير لمجلس اإلدارةإعدادإدارة الشركة وفى  " Matrix  Approach أسلوب المصفوفة 

 التقارير والقطاعات عداد قطاعات اإلنتاج كنموذج أولى إللمنشأةا التنفيذي ، عندئذ تستخدم الرئيس

  . التقاريرعدادالجغرافية كنموذج ثانوي إل

 التقارير المالية لمجلس إعدادو ونظام التبعية لمنشأةداري الداخلي لإذا كان الهيكل التنظيمي واإل) ب(

 التنفيذي ال يعتمد على منتجات أو خدمات منفردة وال يعتمد على مجموعات من و الرئيساإلدارة 

الخدمات المرتبطة ببعضها البعض أو غير قائم على أساس جغرافي، عندئذ يحدد مديرو / المنتجات 

 بشكل كبير بالمنتجات والخدمات التي تنتجها أم بشكل لمنشأةال ترتبط مخاطر وعوائد  هلمنشأةاوإدارة 

 ونتيجة لذلك تختار إما قطاعات النشاط أو القطاعات .أكبر بالمناطق الجغرافية التي تعمل فيها

  . التقارير ويتحدد النموذج الثانوي تبعاً لذلكعدادالجغرافية كنموذج أولي إل
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 وعادة ما يقدم لمنشأةا المصدر الرئيسي للمخاطر والعوائد كيفية تنظيم وإدارة د يحدمنشآتالعظم  بالنسبة لم– ٢٨

 التقارير المالية أفضل مؤشر عن إعداد ونظام التبعية المالية ولمنشأةالهيكل التنظيمي واإلداري الداخلي ل

 ومن ثم وباستثناء حاالت نادرة ،التقارير القطاعية إعداد لغرض لمنشأةاالمصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد 

 ،أساس تبعيتها داخليا لإلدارة العليا ضمن قوائمها المالية على نفس القطاعيةمعلومات ال بإثبات لمنشأةاتقوم 

ويكون التقارير القطاعية عدادالنموذج األولي إلهو  عليه يصبح المصدر الرئيسي للمخاطر والعوائد وبناء 

   .التقارير القطاعية عدادلعوائد هو النموذج الثانوي إلالمصدر الثانوي للمخاطر وا

  

 من قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية  كنماذج بكل  "Matrix Presentation عرض المصفوفة "إن  – ٢٩

  غالباً ما يقدم  على حدة تامة عن القطاعات على كل أساسات تقارير القطاعات مع إفصاحعدادأولية إل

 الخدمات اختالفات ومعدالت العائد لديها تتأثر بقوة بكل من لمنشأةاما إذا كانت مخاطر معلومات مفيدة ع

 في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها، وفي هذا الصدد ال باالختالفاتوالمنتجات التي تنتجها وكذلك 

  .المصفوفة وال يحظره عرضيشترط هذا المعيار استخدام 

  

 خطوط غير مرتبطة من التقارير الداخلية إعداد ونظام التبعية ولمنشأةاظيم  تنيصممفى بعض الحاالت قد – ٣٠

والخدمات التي تنتجها هذه الخطوط أو الختالف المناطق ببعضها البعض إما الختالف نوعية المنتجات 

  التقارير الداخلية فقطإعدادالجغرافية التي تعمل فيها، على سبيل المثال، يمكن تنظيم هيكل التبعية و

 عن ذلك قطاعات تتكون من مجموعات من المنتجات والخدمات غير ينشأ و ، قانونيةمنشأةبواسطة 

 القطاع المثبتة داخلياً ال تالمرتبطة ببعضها البعض، وفى هذه الحاالت غير المعتادة فإن بيانات ومعلوما

 تحديد ما إذا لمنشأةارة في  من المديرين واإلدا")ب( ٢٧" وبناء عليه تتطلب فقرة  ،تفي بهدف هذا المعيار

الخدمة أم تنشا على أساس جغرافي /  تنشأ بشكل أكبر من خالل المنتج لمنشأةاكانت مخاطر وعوائد 

 التقارير القطاعية عداد إللمنشأةوكذلك اختيار إما قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية كأساس أولي ل

 وتدعيم فهم واستيعاب األخرى منشآتال المقارنة مع ن الهدف هو تحقيق درجة معقولة من قابليةحيث إ

بطة ـبة للمخاطر والعوائد المرتـسـ المستثمرين وغيرهم بالنتات الناشئة واستيفاء احتياجاـالمعلوم

  .الخدمة أو القائمة على أساس جغرافي/ بالمنتج 

  
  قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية

 تتمثل في الوحدات لمنشأة، فإن قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية ل الخارجية ر التقاريإعدادألغراض  - ٣١

يم األداء ي التنفيذي بغرض تقو الرئيس مجلس اإلدارة إلىها تقارير معلومات بشأنالتنظيمية التي يرفع 

  " .٣٢"فقرة  التوزيعات المستقبلية للموارد ما لم يرد خالف ذلك في بشأنالسابق للوحدة واتخاذ قرارات 

  
      ونظام التبعية ورفع التقارير المالية الداخلية لمجلس اإلدارةلمنشأةا إذا كان الهيكل التنظيمي واإلداري في – ٣٢

  بعضها البعضمعمنتجات ترتبط /  أو على خدمات منتج أو خدمة واحدة التنفيذي ال يعتمد على و الرئيس 
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قطاعات ما  اختيار إلمنشأةاط على مديري وإدارة ر تشت")ب(٢٧"وال يعتمد على أساس جغرافي ، فإن فقرة 

  بشأن بناء على تقديراتهم لمنشأةا تقارير القطاعات في عدادالقطاعات الجغرافية كنموذج أولي إلالنشاط أو 

 هو النموذج الثانوي اآلخر كنموذج يكون أحدهما وفي حالة اختيار ، لمنشأةاالمصدر األولي لمخاطر وعوائد 

 لمنشأةا تحديد قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية في لمنشأةاة يجب على مديري وإدارة وفى هذه الحال

 هذا من" ٩" التقارير الخارجية بناء على العوامل المذكورة في التعريفات الواردة في فقرة إعدادألغراض 

التنفيذي مع و الرئيسدارة  التقارير المالية الداخلية لمجلس اإلإعداد على نظام التبعية والمعيار وليس بناء 

  :االلتزام بما يلي

 القطاعات الذي قد تم التقرير عنه داخلياً للمديرين واإلدارة قطاع نشاط  أو أكثر مناًواحد إذا كان   )أ(

 ولم تكن "٩"أو قطاع جغرافي بناء على العوامل المذكورة في التعريفات الواردة في فقرة 

 على هذه القطاعات الداخلية التي طالتالية فق) ب(الفرعية لفقرة  كذلك ، تطبق ااألخرىالقطاعات 

ه تقرير داخلي والذي يفي بشأن أن القطاع الصادر ىأ" (٩"ال تفي بالتعريفات الواردة في فقرة 

  .  )بالتعريف ال يتم تقسيمه إلى قطاعات أخرى

ال تفي بالتعريفات  اإلدارة والتيها تقارير داخلية للمديرين وبشأن بالنسبة لهذه القطاعات الصادر  )ب(

 التى  و الداخلية من القطاعاتالتالللمستوى  أن تنظر لمنشأةادارة إ على، "٩"الواردة في فقرة 

تطلب  الخطوط الجغرافية إذا عن خطوط المنتجات والخدمات أو عنتقوم برفع تقارير معلومات 

  ".٩"األمر ذلك طبقاً للتعريفات الواردة في فقرة 

ه تقرير داخلي يفي بتعريف قطاع بشأن والصادر التالوإذا كان القطاع الموجود في المستوى )   ج(

 في تطبق الشروط الواردة " ٩" فى فقرة النشاط أو القطاع الجغرافي بناء على العوامل المذكورة

  . القطاعات المطلوب التقرير عنها على هذا القطاعتحديد بشأن "٣٥"و " ٣٤" اتالفقر
  

 وقطاعات النشاط كوحدات تنظيمية يتم ة بتحديد قطاعاتها الجغرافيمنشآتالطبقا لهذا المعيار تقوم معظم   - ٣٣

 للرئيسوكذلك ) ان وجدوإ – لألعضاء غير التنفيذيينوخاصة (التقرير بمعلومات عنها لمجلس اإلدارة 

ل مجموعة من عدة أشخاص، التنفيذي المختص بإصدار قرارات التشغيل والذي قد يكون في بعض األحوا

 .وذلك بغرض تقييم األداء السابق لكل وحدة وكذلك إصدار القرارات الخاصة بالتوزيعات المستقبلية للموارد

 ة خطوط جغرافيمن قطاعاتها الداخلية ليست ألن نظرا "٣٢" أن تطبق فقرة لمنشأةا كان يجب علي إنحتى 

 المثالي من تقسيم القطاعات لمجموعة األدنىمستوي ار إلي خدمة ، فعليها أن تنظ/ أو خطوط ترتبط بمنتج 

 من إنشاء قطاعات  عن معلومات ترتبط بخطوط إنتاج خدمات أو خطوط جغرافية بدالًاًالذي يعد تقرير

 وأحيانا ما يسمي هذا المنهج الخاص بالنظر في الهيكل التنظيمي ، التقارير الخارجيةمنفردة ألغراض إعداد

 التقارير المالية الداخلية لتحديد قطاعات النشاط والقطاعات إعداد ونظامها الخاص بالتبعية وأةلمنشواإلداري ل

ما أ.  "Management Approach بمنهج اإلدارة" التقارير الخارجية إعداد ألغراض لمنشأةاالجغرافية ب

قطاعات "يانا ما تسمي أحف تقارير بالمعلومات الخاصة بها إعدادالعناصر والمكونات التنظيمية التي تم 

  ".Operating Segments التشغيل
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  القطاعات المطلوب التقرير عنها

 المعد عنها تقارير داخلية في عات النشاط أو القطاعات الجغرافيةيمكن تجميع قطاعين أو أكثر من قطا  - ٣٤

  : إذا فقط تشابه القطاعات الجغرافية وقطاعات النشاط  واحد أو قطاع نشاط واحد، وتقطاع جغرافي

  .متشابه طويل األجل مالياًكان لهم أداء   )أ ( 

  ."٩"كانوا متشابهين في جميع العوامل المذكورة في التعريف الوارد في فقرة   )ب(

  

 إيراده من أغلب  تحققيمكن تحديد قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي كقطاع مطلوب التقرير عنه إذا  - ٣٥

  :مبيعات لعمالء وكذلك

 أكثر من أو % ١٠ مع قطاعات أخرى تمثل تهمعامالا كانت إيراداته من المبيعات لعمالء ومن إذ  )أ ( 

  .إجمالي اإليرادات الخارجية والداخلية لجميع القطاعات

أو أكثر من النتائج المجمعة لجميع القطاعات % ١٠إذا كانت نتائجه سواء أرباح أو خسائر تمثل   )ب(أو 

   للمبالغ المجردةطبقاًمعة لجميع القطاعات فى الخسائر أيهما أكبر أو النتائج المجفي األرباح 

  .أو أكثر من أجمالي أصول جميع القطاعات% ١٠إذا كانت أصوله تمثل   )ج(أو 

  
   :"٣٥" فقرة  الواردة فيالنسبية من جميع حدود األهمية أدنى ى داخلر عنه تقريالذى يعدإذا كان القطاع   - ٣٦

  .  من حجمهبالرغمالقطاع كقطاع مطلوب التقرير عنه  هذا اعتباريمكن   )أ ( 

الرغم من حجمه ، يمكن تجميع هذا القطاع مع ب كقطاع مطلوب التقرير عنه اعتبارهفي حالة عدم و   )ب(

قطاع منفصل مطلوب التقرير عنه مع واحد أو أكثر من القطاعات المشابهة المعد عنها تقارير 

وتتشابه  ("٣٥"فقرة دود األهمية النسبية الواردة في جميع ح من أيضاً أدنىداخلية والتي تكون 

 العوامل المذكورة في التعريفات أغلبالقطاعات الجغرافية وقطاعات التشغيل إذا كانت تشترك في 

  ) ."٩"الواردة في فقرة 

ند ، يتم إدراجه كبمع قطاعات أخرى وإذا لم يتم التقرير عن هذا القطاع بشكل منفصل أو تجميعه   )ج(

  . لم يتم توزيعه تسوية

  
  

إذا كان أجمالي اإليرادات الخارجية التي يمكن أن تعزى للقطاعات المطلوب التقرير عنها تمثل اقل من   - ٣٧

د قطاعات إضافية علي أنها مطلوب ي أو اإليرادات المجمعة ، يمكن تحدلمنشأةامن إجمالي إيرادات % ٧٥

% ٧٥ حتى يتم إدراج علي األقل "٣٥"الواردة في فقرة % ١٠ الـ التقرير عنها حتى وان كانت ال تفي بنسبة

  . أو اإليرادات المجمعة ضمن القطاعات المطلوب التقرير عنهالمنشأةامن إجمالي إيرادات 

  

 لتحديد األهمية النسبية ألي جانب من إرشاداًالواردة في هذا المعيار أن تكون % ١٠ليس المقصود من نسبة   - ٣٨

  .لية خالف تحديد قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية المطلوب التقرير عنهاالتقارير الما
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 فإن إيراداتها من عمالء أغلببتحديد واقتصار القطاعات المطلوب التقرير عنها علي القطاعات التي تحقق   - ٣٩

 أن إال ،فصلة كقطاعات نشاط منرأسياهذا المعيار ال يشترط تحديد المراحل المختلفة للعمليات المتكاملة 

 التقرير عن بعض األنشطة المتكاملة رأسياً كقطاعات نشاط بعض الصناعات يتطلبفي العرف الحالي 

 علي سبيل المثال تقوم العديد من شركات البترول  ، كانت ال تحقق إيرادات مبيعات هامةو إنمنفصلة حتى 

 تم و إنوالتسويق كقطاعات نشاط منفصلة حتى  واإلنتاج وأنشطة التكرير التنقيبالعالمية بالتقرير عن أنشطة 

  .لمنشأةاتحويل معظم المنتج الخام داخلياً إلي عملية التكرير داخل 

  

سياً كقطاعات منفصلة  األنشطة المتكاملة رأ عنطواعية التقارير إعداد -  ولكنه ال يطلب–يشجع هذا المعيار   - ٤٠

 بين القطاعات المعامالت المحولة تسعيرن أساس  اإلفصاح ععمل الوصف المناسب بما فى ذلك ضرورة مع

   ".٧٥"كما هو مطلوب فى فقرة 

  

 كقطاعات رأسياً يتعامل مع األنشطة المتكاملة لمنشأة التقارير المالية الداخلية لإعدادإذا كان نظام التبعية و  - ٤١

ع البيع ضمن قطاع أو  التقرير عنهم خارجياً كقطاعات نشاط ، يتم تجميع قطالمنشأةامنفصلة وال تختار 

أساس إال فى حالة عدم وجود   ،قطاعات الشراء عند تحديد قطاعات النشاط المطلوب التقرير عنها خارجياً

  .لم يتم توزيعهمعقول للقيام بذلك ، ففي هذه الحالة يدرج قطاع البيع كبند تسوية 

  

  يستمر  ،%١٠ ألنه يفي بنسبة الـ رة إذا حدد قطاع كقطاع مطلوب التقرير عنه فى الفترة السابقة مباش  - ٤٢

 أن إيراداته ونتائجه وأصوله لم تعد تتجاوز عن بغض النظرمطلوب التقرير عنه في الفترة الحالية  كقطاع

  .، إذا ارتأت اإلدارة استمرار األهمية النسبية لهذا القطاع% ١٠نسبة الـ 

  

  فترة الحالية نظراً ألنه يفي بنسبة إذا تم تحديد القطاع كقطاع مطلوب اإلفصاح عنه في ال  - ٤٣

، عندئذ يتم إعادة إثبات بيانات القطاع عن الفترة السابقة التي تم عرضها ألغراض المقارنة وذلك % ١٠الـ 

في الفترة % ١٠ كان هذا القطاع ال يفي بنسبه الـ و إنإلظهار القطاع الجديد المطلوب اإلفصاح عنه حتى 

  .السابقة ما لم يتعذر ذلك

  

  السياسات المحاسبية للقطاعات
 وتصوير القوائم المالية إعدادالمطبقة فى  المعلومات عن القطاعات طبقاً للسياسات المحاسبية إعداديتم   - ٤٤

  .للمجموعة أو المنشأة

  

 القوائم المالية المجمعة أو عداد هناك افتراض أن السياسات المحاسبية التي اختارها المديرون واإلدارة إل  - ٤٥

 ككل هي السياسات التي يعتقد المديرون واإلدارة أنها األنسب ألغراض لمنشأةالقوائم المالية علي نطاق ا

 هو مساعدة مستخدمي القوائم المالية يةمعلومات القطاعال الغرض من إن التقارير الخارجية ، وحيث إعداد

معلومات ال إعدادلمعيار يتطلب عند  اان هذ فإلذا  ،ة وإصدار األحكام علي بينلمنشأة األفضل لالفهمعلي 
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 يتم تطبيق أنه استخدام السياسات المحاسبية التي اختارها المديرون واإلدارة ، وهذا ال يعني القطاعية

 علي القطاعات المطلوب التقرير عنها كما لو لمنشأةالسياسات المحاسبية المجمعة أو السياسات المحاسبية ل

  . قوائم مالية قائمة بذاتهاإعدادة ومستقلة تقوم ب منفصلمنشآتكانت هذه القطاعات 

 ككل لمنشأةا عند تطبيق سياسة محاسبية معينة علي مستوى ت تمالتى ة التفصيليطريقة الحسابويمكن توزيع 

علي سبيل المثال غالباً ما يتم حساب المعاشات فعلي القطاعات إذا كان هناك أساس معقول للقيام بذلك ، 

لي المرتبات والبيانات  علي القطاعات بناء علمنشأةا يمكن توزيع األرقام علي مستوى  ككل ولكنلمنشأةل

  .يمجرافية للقطاعاتالد

  

 اإلضافية المعدة علي أساس يختلف عن السياسات القطاعيةمعلومات ال ال يحظر هذا المعيار اإلفصاح عن   - ٤٦

  :مجمعة بشرط  أو اللمنشأةاالمحاسبية المعتمدة للقوائم المالية الخاصة ب

توزيع ن أ التنفيذي ألغراض اتخاذ القرار بشو الرئيسالتقرير عن المعلومات داخلياً لمجلس اإلدارة   )أ ( 

  .أدائهالموارد على كل قطاع و تقييم 

  .الشرح التام والواضح ألساس قياس هذه المعلومات اإلضافية  )ب(و 

  

 إذا كانت فقط ة قطاعين أو أكثر علي القطاعاتيتم توزيع األصول المستخدمة بصفة مشتركة بواسط  - ٤٧

  .اإليرادات والمصروفات ذات الصلة توزع أيضا علي هذه القطاعات

  

تعتمد الطريقة التي يتم بموجبها توزيع األصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات علي القطاعات علي   - ٤٨

 القطاع واالستقاللية النسبية لهذا القطاع ، وليس عوامل تتمثل في طبيعة هذه البنود واألنشطة التي يقوم بها

 وليس من المناسب فرض توزيع  ،منشآتال جميع تنتهجهمن الممكن أو المناسب تحديد أساس واحد للتوزيع 

 التي ترتبط بقطاعين أو أكثر بشكل مشترك إذا كان أساس لمنشأةاأصول والتزامات وإيرادات ومصروفات 

ن تعريفات إيرادات القطاع ومصروفات القطاع وفي نفس الوقت فإ. يصعب فهمه  وياًهذا التوزيع اعتبار

فقط  ، لذا يتم بشكل ثابتالتوزيعات الناتجة سوف تتم ن فإوأصول القطاع والتزامات القطاع متداخلة وبالتالي 

عة علي توزيع األصول المستخدمة بصفة مشتركة علي القطاعات إذا كانت إيراداتها ومصروفاتها أيضا موز

علي سبيل المثال ، يدرج األصل ضمن أصول القطاع فقط إذا كان إهالكه أو استهالكه يتم فهذه القطاعات ، 

  . القطاع أعمالخصمه عند قياس نتائج

  

  

  

  اإلفصاح 
اإلفصاحات المطلوبة بالنسبة للقطاعات المطلوب التقرير عنها بالنسبة  "٦٧"إلى " ٥٠"من  تحدد الفقرات  - ٤٩

 المطلوبة للنموذج اإلفصاحات " ٧٢"إلى " ٦٨"من  وتحدد الفقرات التقارير القطاعية عداداألولي إلللنموذج 

 األولية المحددة في القطاعية اإلفصاحات علي عرض جميع منشآتال وتشجع التقارير القطاعية عدادالثانوي إل
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" ٦٨"  من الرغم من أن الفقراتوذلك على  ،عنهكل قطاع ثانوي مطلوب التقرير ل"٦٧"إلى " ٥٠"من الفقرات 

 أمور ة مع عد" ٨٣"إلى " ٧٤"من  بالنسبة لألساس الثانوي ، وتتعامل الفقرات أقل تتطلب إفصاحات "٧٢"إلى 

  . تطبيق معايير اإلفصاح هذه كيفيةالمعيارمن هذا  )ب( ويوضح الملحق باإلفصاحات  القطاعيةتتعلق 

  

   التقاريرعدادالنموذج األولي إل

 علي  علي كل قطاع مطلوب التقرير عنه بناء"٦٧"إلى " ٥١"من بق شروط اإلفصاح الواردة في الفقرات تط  - ٥٠

  . للمنشأة التقاريرعدادالنموذج األولي إل

  

 عن إيرادات القطاع بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه ويتم التقرير عن إيرادات القطاع لمنشأةاتفصح   - ٥١

  . بصفة منفصلةاألخرىيرادات القطاع من المعامالت مع القطاعات من المبيعات للعمالء وإ

  

 عن نتائج القطاع بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه مع عرض نتائج العمليات لمنشأةاتفصح  - ٥٢

  .غير المستمرةالمستمرة بشكل منفصل عن نتائج العمليات 
  

لسابقة المعروضة في القوائم المالية وذلك لربط  إثبات نتائج القطاع في الفترات ا  بإعادةلمنشأةاتقوم  -أ٥٢

 مع جميع العمليات المبوبة في غير المستمرة الخاصة بالعمليات "٥٢"اإلفصاحات المطلوبة بموجب فقرة 

  .خر فترة معروضة في تاريخ ميزانية آغير مستمرةالفترات السابقة كعمليات 

  

  .ملغاة   - ٥٣

  

  .ملغاة  - ٥٤

  

  . القيمة الدفترية ألصول القطاع بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنهمجموعاح عن  باإلفصلمنشأةاتقوم   - ٥٥

  

  . باإلفصاح عن التزامات القطاع بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنهلمنشأةاتقوم   - ٥٦

  

تخدامها متوقع اسال و التى من التكلفة المتكبدة أثناء الفترة القتناء أصول للقطاع مجموع عن لمنشأةاتفصح   - ٥٧

وذلك بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه ، ) األصول الثابتة واألصول غير الملموسة( أكثر من فترة خالل

 القياس المطلوب طبقا لهذا فإن، أو النفقات الرأسمالية وبينما يشار إلي ذلك أحيانا باإلضافات الرأسمالية 

  .نقديالساس األالمبدأ يكون علي أساس االستحقاق وليس علي 

  

 مبلغ المصروفات المدرج ضمن نتائج القطاع بالنسبة إلهالك واستهالك أصول مجموع عن لمنشأةاتفصح   - ٥٨

  .القطاع عن الفترة بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه
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 لقطاعأية بنود إليرادات ومصروفات ا اإلفصاح عن طبيعة ومبالغ - ولكنه ليس مطلوباُ منها – لمنشأةاتشجع   - ٥٩

تكون ذات حجم وطبيعة وحدوث تجعل اإلفصاح عنها يساعد علي فهم أداء كل قطاع مطلوب التقرير عنه 

  .عن الفترة

  

اإلفصاح عن طبيعة و قيمة بنود اإليراد و المصروف بصورة ) ١(المصرى رقم  معيار المحاسبة يتطلب  - ٦٠

 تخفيض المخزون مثل من األمثلة اً عددالمذكورويعطي معيار المحاسبة . منفصلة عندما تكون جوهرية 

  ،والتصرف في األصول الثابتة واالستثمارات طويلة األجل، ومخصصات إعادة الهيكلة ، واألصول الثابتة 

 هو تغيير "٥٩"وليس المقصود من فقرة .  المخصصات و رد ،وتسويات القضايا ،  غير المستمرةوالعمليات 

 الفقرةهذه البنود إال أن اإلفصاح الذي يشجع القيام به بموجب هذه تبويب أي من هذه البنود أو تغيير قياس 

 لمنشأةامن شانه أن يغير المستوى الذي يتم عنده تقييم أهمية هذه البنود ألغراض اإلفصاح من مستوى 

  .لمستوى القطاع

  

ات الهامة غير  باإلفصاح عن إجمالي قيمة المصروفلمنشأةابالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنه، تقوم   -٦١

مدرجة  وال "٥٨"النقدية بخالف اإلهالك واالستهالك المطلوب اإلفصاح عنه بصورة منفصلة طبقاً لفقرة 

  . قياس نتائج القطاعدضمن مصروف القطاع وبالتالي تم خصمها عن

  

 النقدية من  تظهر التدفقاتتدفق نقدى بعرض قائمة لمنشأةاأن تقوم ) ٤( رقم المصرىيتطلب معيار المحاسبة   - ٦٢

 اإلفصاح عن فإن) ٤( رقم المصرى طبقا لمعيار المحاسبة أنه ويالحظ . التشغيل والتمويل واالستثمارأنشطة

 أو كل قطاع جغرافي مطلوب التقرير عنه يعتبر قطاع نشاطالمعلومات الخاصة بالتدفقات النقدية بالنسبة لكل 

 ويشجع معيار المحاسبة . وموقف السيولة والتدفقات النقديةةلمنشأ وثيق الصلة بفهم الموقف المالي العام لاًأمر

علي اإلفصاح عن أيضاَ  ويشجع هذا المعيار  ،علي اإلفصاح عن هذه المعلومات) ٤( رقـم المصرى

باإلضافة إلي و ، ) ٤( رقم المصرىالتدفقات النقدية الخاصة بالقطاع كما هو الحال بالنسبة لمعيار المحاسبة 

اإلفصاح عن اإليرادات غير النقدية الهامة المدرجة ضمن إيراد القطاع وبالتالي تضاف عند ذلك يشجع علي 

  .قياس نتيجة القطاع

  

 ) ٤( رقم المصرى طبقا لمعيار المحاسبة القطاعية التي تقوم بإفصاحات عن التدفقات النقدية لمنشأة ال تحتاج ا- ٦٣

 أو المصروفات غير النقدية طبقا "٥٨"بقا لفقرة عن مصروف اإلهالك واالستهالك طأيضاً اإلفصاح إلى 

  ."٦١"للفقرة 

  

 في أرباح أو خسائر لمنشأةاعن إجمالي حصة  ، بالنسبة لكل قطاع مطلوب التقرير عنهلمنشأةاتفصح   - ٦٤

 لطريقة حقوق  طبقاً عنها التي يحاسباألخرىالشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة أو االستثمارات 

  .ا كانت عملياتها تقع بصفة جوهرية ضمن نطاق القطاع الواحدالملكية إذ
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 كل شركة شقيقة أو مشروع مشترك دراسةبينما يتم اإلفصاح عن مبلغ واحد مجمع طبقا للفقرة السابقة، يتم   - ٦٥

 يحاسب عنه بطريقة حقوق الملكية بطريقة منفردة لتحديد ما إذا كانت عملياتها تقع ضمن آخرأو أي استثمار 

  . من عدمهطاق القطاع بصفة جوهريةن

  

 في أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك أو لمنشأةاإذا تم اإلفصاح عن إجمالي حصة   - ٦٦

طريقة حقوق الملكية بواسطة القطاع المطلوب التقرير عنه عندئذ ب التي يحاسب عنها األخرىاالستثمارات 

  .ثمارات في هذه الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركةيجب أيضا اإلفصاح عن إجمالي االست

  

 بعرض تسوية ومطابقة بين المعلومات المفصح عنها للقطاعات المطلوب التقرير عنها وإجمالي لمنشأةاتقوم   - ٦٧

 لمنشأةا وعند عرض هذه التسوية والمطابقة تقوم  ،المعلومات الواردة في القوائم المالية المجمعة أو المنفردة

ويشمل ذلك افصاحات عن نتيجة إيراد ( من العمالء لمنشأةا مع إيراد القطاعية اتيراداإل )مطابقة(تسوية ب

 من العمليات يةنتائج القطاعال )مطابقة(، وكذلك يتم تسوية ) من العمالء غير المدرج ضمن أي قطاعلمنشأةا

ة الناشئة عن العمليات المستمرة وكذلك مع المستمرة مع القياس القابل للمقارنة ألرباح أو خسائر حقوق الملكي

غير  من العمليات يةنتائج القطاعال )مطابقة( من العمليات المستمرة وأيضا يتم تسوية لمنشأةاأرباح أو خسائر 

 مع يةصول القطاعاأل )مطابقة(المستمرة ويتم تسوية غير  من العمليات لمنشأةاالمستمرة مع أرباح أو خسائر 

  .لمنشأةا مع التزامات يةلتزامات القطاعالا ولمنشأةاأصول 

  

  معلومات القطاع الثانوية

 اإلفصاح المطلوب تطبيقها علي كل قطاع مطلوب التقرير عنه متطلبات "٦٧"إلى " ٥٠"من تحدد الفقرات   - ٦٨

 شروط اإلفصاح "٧٢"إلى " ٦٩"من  التقارير وتحدد الفقرات عداد إللمنشأةبناء علي النموذج األولي ل

  : التقارير علي النحو التاليعداد إللمنشأةطلوب تطبيقها بناء علي النموذج الثانوي لالم

 النموذج الثانوي  المطلوبة فىفصاحاتاإل النشاط فإنقطاعات هو لإذا كان النموذج األولي   )أ ( 

  ."٦٩"لفقرة تحددها ا

حيث تنتج (ألصول قطاعات جغرافية بناء علي موقع ومكان اهو لإذا كان النموذج األولي   )ب(

تحددها  النموذج الثانوي  فىالمطلوبة فصاحاتاإل فإن، ) أو تقدم خدماتهالمنشأةامنتجات 

  ".٧١"و " ٧٠"الفقرات 

حيث تباع وتقدم (قطاعات جغرافية بناء علي موقع ومكان العمالء هو لإذا كان النموذج األولي   )ج(

" ٧٠"حددها الفقرات من تلنموذج الثانوي ا فى المطلوبة فصاحات اإل فإن) الخدمات والمنتجات

  ".٧٢"إلى 

  

 يتم التقرير قطاعات نشاط، يجب أن ية هو لمعلومات القطاعال للتقرير عن لمنشأةإذا كان النموذج األولي ل  - ٦٩

  : المعلومات التالية  عنأيضاً
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ي لعمالء القطاع  علي الموقع الجغرافعن كل منطقة جغرافية بناءإيرادات القطاع من العمالء   )أ ( 

أو أكثر من إجمالي % ١٠ إيراداته عن مبيعات لعمالء بنسبه تنشأبالنسبة لكل قطاع جغرافي 

  . من المبيعات لجميع العمالءلمنشأةاإيرادات 

إجمالي القيمة الدفترية ألصول القطاع بالنسبة لكل موقع جغرافي لألصول وذلك عن كل قطاع   )ب(و 

  .أكثر من إجمالي أصول جميع القطاعات الجغرافيةأو % ١٠جغرافي تمثل أصوله 

 خاللإجمالي التكاليف المتكبدة أثناء الفترة للحصول علي أصول القطاع المتوقع استخدامها   )ج(و 

حسب كل موقع جغرافي لألصول ) األصول الثابتة واألصول غير الملموسة(أكثر من فترة 

ثر من إجمالي أصول جميع القطاعات أو أك% ١٠بالنسبة لكل قطاع جغرافي تبلغ أصوله 

  .الجغرافية

  

 سواء بناء( هو نموذج القطاعات الجغرافية يةمعلومات القطاعال للتقرير عن لمنشأةإذا كان النموذج األولي ل  - ٧٠

التالية بالنسبة لكل قطاع نشاط المعلومات القطاعية عندئذ يجب إثبات ) علي موقع ومكان األصول أو العمالء

 من المبيعات لجميع العمالء أو لمنشأةاأو أكثر من إجمالي إيرادات % ١٠اداته من المبيعات للعمالء تبلغ إير

  :أو أكثر من إجمالي أصول جميع قطاعات النشاط % ١٠تبلغ أصوله 

  .إيراد القطاع من العمالء  )أ ( 

  .إجمالي القيمة الدفترية ألصول القطاع  )ب(و 

 خالل أكثر من فترةقتناء أصول القطاع المتوقع استخدامها الأثناء الفترة إجمالي التكلفة المتكبدة   )ج(و 

  ). األصول الثابتة واألصول غير الملموسة(

  

هو نموذج قطاعات جغرافية بناء علي موقع المعلومات القطاعية  للتقرير عن لمنشأةإذا كان النموذج األولي ل  - ٧١

 لمنشأةا عندئذ تقوم  ، يختلف عن موقع أصولهامنشأةلا وإذا كان موقع ومكان عمالء  ،ومكان األصول

 علي موقع لنسبة لكل قطاع جغرافي محدد بناءبالتقرير عن اإليرادات من المبيعات للعمالء الخارجيين با

 من المبيعات لجميع لمنشأةاأو أكثر من إجمالي إيرادات % ١٠العميل وتبلغ إيراداته من المبيعات للعمالء 

  .العمالء

  

هو نموذج قطاعات جغرافية بناء علي موقع المعلومات القطاعية  للتقرير عن لمنشأةإذا كان النموذج األولي ل  - ٧٢

 عندئذ تقوم  ، يختلف عن الموقع الجغرافي للعمالءلمنشأةا وإذا كان موقع ومكان أصول  ،ومكان العمالء

 علي موقع األصول وتبلغ رافي محدد بناءلنسبة لكل قطاع جغ بالتقرير عن معلومات القطاع التالية بالمنشأةا

أو أكثر من إجمالي قيم هذه البنود اإلجمالية أو المجمعة % ١٠إيراداته من المبيعات للعمالء أو تبلغ أصوله 

   :لمنشأةل

  .إجمالي القيمة الدفترية ألصول القطاع طبقا للموقع الجغرافي لألصول   )أ ( 

 أكثر من فترة خاللاء الفترة القتناء أصول القطاع المتوقع استخدامها إجمالي التكلفة المتكبدة أثن   )ب( و

  .طبقا لموقع ومكان األصول) األصول الثابتة واألصول غير الملموسة(
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  نماذج اإلفصاحات القطاعية

  .والثانويأ األولي القطاعية سواء للنموذج عن اإلفصاحات اًهذا المعيار إيضاحل) ب(يقدم ملحق   - ٧٣

  
   األخرىفصاح أمور اإل

 التنفيذي الرئيسإذا كان قطاع النشاط أو القطاع الجغرافي الذي تقدم حوله المعلومات إلي مجلس اإلدارة أو   - ٧٤

 ولكن برغم األخرىليس قطاعاً مطلوب التقرير عنه ألنه يحصل علي غالبية إيراده من المبيعات للقطاعات 

 فإنه من المبيعات لكافة العمالء لمنشأةاكثر من إجمالي إيراد أو أ% ١٠ذلك يبلغ إيراده من المبيعات للعمالء 

المبيعات ) ب(المبيعات للعمالء ) أ (  اإلفصاح عن هذه الحقيقة وعن مبالغ اإليراد من المنشأةيجب علي 

  .األخرىالداخلية للقطاعات 

  

 يجب قياس التحويالت بين ىاألخرعند قياس تقديم التقارير حول إيراد القطاع من العمليات مع القطاعات   - ٧٥

 اعتادت بالفعل علي تسعير هذه التحويالت، ويجب اإلفصاح عن أساس لمنشأةاالقطاعات علي أساس أن 

  . الماليةالقوائم في عليهاتسعير التحويالت بين القطاعات وأي تغيير 

  

 التي لها تأثير  القطاعية و التقاريرإعدادالمطبقة فى يرات في السياسات المحاسبية ييجب اإلفصاح عن التغ  - ٧٦

لفترة السابقة المعروضة عن االمعلومات القطاعية  ، كما يجب إعادة إثبات القطاعيةجوهري علي المعلومات 

ر يألغراض المقارنة إال إذا كان من غير العملي القيام بذلك، وهذا اإلفصاح يجب أن يشمل وصفاً لطبيعة التغي

 من غير العملي إجراء ذلك ، والتأثير المالي أنهمات المقارنة أعيد إثباتها أو ير وحقيقة أن المعلويوأسباب التغ

 بتغيير تحديد قطاعاتها ولم تقم بإعادة لمنشأةاير إذا كان من الممكن تحديده بشكل معقول، وإذا قامت يللتغ

 عندئذ يجب  ،ام بذلكللفترة السابقة علي األساس الجديد ألنه من غير العملي القيالمعلومات القطاعية إثبات 

 من األساسين القديم والجديد للقطاعات القطاعية بكلبيانات ال لغرض المقارنة تقديم التقارير عن لمنشأةاعلي 

  . فيها تحديد قطاعاتهاغيرتفي السنة التي 
  
 ويتطلب ،لمنشأةا تطبقهاالتي  التغييرات في السياسات المحاسبية) ٥( رقم المصرىيتناول معيار المحاسبة   - ٧٧

أن يتم إجراء تغييرات في السياسات المحاسبية إذا تطلب تشريع ذلك أو ) ٥( رقم المصرىمعيار المحاسبة 

تغيير عرض أفضل لألحداث أو المعامالت الإذا تطلبته هيئة وضع معايير محاسبية، أو إذا كان سينجم عن 

  .لمنشأةفي البيانات المالية ل
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معلومات الر علي ث والتي تؤلمنشأةا علي مستوى المطبقة السياسات المحاسبية يرات فييتتم معاملة التغ  - ٧٨

 جديد خالف ذلك مصرىمحاسبة أى معيار ، وما لم يحدد )٥( رقم المصرىحسب معيار المحاسبة  يةالقطاع

  :يتطلب ) ٥( رقم المصرى معيار المحاسبة فإن

جعي وإعادة إثبات معلومات الفترة السابقة إال إذا تغيير في السياسة المحاسبية بأثر رالوجوب إجراء   )أ ( 

  .كان إجراء ذلك غير عملي لتحديد التأثير المجمع أو تأثير التغيير المرتبط بالفترة

 طبق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر رجعي بأثر رجعي لكل الفترات المعروضة توإذا تعذر التطبيق )   ب(و

  . تاريخ ممكنأقربفي بداية الفترة الحالية من 

إذا تعذر تحديد التأثير المجمع لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة من بداية الفترة الحالية، تطبق   )ج(و 

  . تاريخ ممكنأقربالسياسة بأثر الحق من 
 

 علي ذلك تشمل  األمثلة، والقطاعية تتعلق بعض التغييرات في السياسات المحاسبية بالتحديد بتقديم التقارير   - ٧٩

التغييرات في تحديد القطاعات والتغييرات في أساس توزيع اإليرادات والمصروفات للقطاعات، وهذه 

 إجمالي المعلومات المالية تغير ال أنه إال المعروضة يةمعلومات القطاعال هام علي أثرالتغييرات قد يكون لها 

 إذا - يتم رات وتقييم االتجاهاتيي تمكين المستخدمين من فهم التغأجل، ومن  ككل لمنشأةاالمعروضة عن 

للفترة السابقة المدرجة ضمن البيانات المالية ألغراض  يةمعلومات القطاعالإعادة إثبات  - كان ذلك عملياً 

  .المقارنة وذلك لتعكس السياسة المحاسبية الجديدة

  

القطاعات علي أساس أن وجوب قياس التحويالت بين " ٧٥"تتطلب الفقرة  القطاعيةألغراض تقديم التقارير   - ٨٠

 بتغيير األسلوب الذي تستخدمه بالفعل لتسعير لمنشأةا اعتادت بالفعل تسعير هذه التحويالت، وإذا قامت لمنشأةا

 ذلك ليس تغييراً في السياسة المحاسبية يستوجب إعادة إثبات بيانات القطاع فإنالتحويالت بين القطاعات 

  .عن التغيير تتطلب إفصاحا "٧٥" أن الفقرة الإ، "٧٦"للفترة السابقة بموجب الفقرة 

  

 وكذلك بيان  ،نهعتم التقرير  أنواع المنتجات والخدمات المدرجة ضمن كل قطاع تحديد لمنشأةايجب علي   - ٨١

  عنه سواء كان رئيساً أو ثانوياً إذا لم يكن قد تم اإلفصاح عنه فيمطلوب التقريرتكوين كل قطاع جغرافي 

  . في التقرير الماليآخرأو في مكان  المالية القوائم

  
 وتطوير األخرى هذه األمور مثل التغيرات في الطلب والتغير في سعر المدخالت أو عوامل اإلنتاج أثرلتقييم   - ٨٢

من الضروري معرفة األنشطة التي يشملها ذلك القطاع، وبالمثل فمنتجات وعمليات بديلة في قطاع نشاط 

بيئة االقتصادية والسياسية لمخاطر ونسب عوائد قطاع جغرافي من المهم معرفة  التغيرات في الأثر فلتقييم

  .تكوين ذلك القطاع الجغرافي
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 القطاعات التي صدرت حولها التقارير في السابق والتي لم تعد تفي بالنسب الكمية  ال يتم التقرير منفصالً عن   - ٨٣

 جزءاً من عمليات القطاع تم بيعه ألنأو  مثالً دارة ستراتيجية اإلبسبب انخفاض الطلب أو تغيير في اوذلك 

 إيضاح أسباب أن قطاعاً كانت تقدم التقارير عنه ولم تعد  من المفيدأو تجميعه مع قطاعات أخرى، وقد يكون

تقدم عنه في هذه التقارير في تأكيد التوقعات فيما يتعلق باألسواق المتراجعة والتغيرات في استراتيجيات 

 .لمنشأةا



  ملحق (أ) معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٣)

)أ(٣٣ - 1  

  )أ(ملحق 
  شجرة إتخاذ قرارات التعريفات القطاعية

  

 تطبيق إيضاح الغرض منه إن منه حيث ا وال يمثل جزء) ٣٣(معيار المحاسبة المصرى رقم يرافق هذا الملحق 

  . من هذا المعيار" ٤٣"إلى" ٢٧ " منالفقرات
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  يةتعريفات القطاعالقرارات إتخاذ شجرة 

  

غير تسوية يصبح القطاع البائع بند  ]"٤٢"فقرة [يتم تجميعه 

معيار الحدود القطاع هل يتجاوز  ]"٤١"فقرة [موزع 

 ]"٣٥"فقرة [الكلية؟ 

  عنهذا القطاع مطلوب التقريره

  . منفصل بالرغم من حجمه بشكل يمكن التقرير عن هذا القطاع   )أ (

 يمكن تجميع هذا القطاع مع قطاع أو اكثر مماثل فى درجة أقل من الحدود الكلية  )ب (

 ]"٣٦"فقرة [إذا لم يتم التقرير عنه بشكل منفصل أو تجميعه يعتبر بند تسوية غير موزع   )ج (

تم ضافية حتى يقطاعات إدد ح

         %  ٧٥الوصول الى حد 

 ]"٣٧"فقرة [ 

هل اجمالى اإليرادات الخارجية للقطاع تتجاوز 

 ]"٣٧"فقرة [من اإليرادات المجمعة؟ % ٧٥

 ؟ ]"٩"فقرة [ الجغرافية الموضحة فى اتالقطاع تفى بتعريفات قطاعات النشاط ام اإلدارةهل القطاعات الظاهرة فى نظام تقارير 

 ]"٣١"فقرة [

هل تفى بعض القطاعات الخاصة 

 بالتعريفات اإلداريةبإعداد التقارير 

 ]"٢٧"فقرة [ ؟" ٩" المذكورة فى فقرة 

 اإلدارةلمجلس  يتم التقرير عنها القطاعات التى اتخاذ

 التنفيذى كقطاعات نشاط أو قطاعات للرئيس أو

 ]"٢٧"فقرة [جغرافية 

هذه القطاعات قد تكون قطاعات 

 مطلوب التقرير عنها
بالنسبة للقطاعات التى ال تفى بالتعريفات عليك ان تتجه للمستوى األدنى المباشر 

خدمات أو  / إنتاج خطوط عن القطاعات التى تقوم بعرض معلومات من

  ]"٣٢"فقرة [الخطوط الجغرافية 

يمكن تجميعها كقطاع منفرد 

 عنهمطلوب التقرير 
 فى جميع و متشابه تظهر أداء طويل األجل أكثر أو  داخليينهل هناك قطاعين

  ]"٣٤"فقرة [" ٩"العوامل الواردة فى فقرة 

 معقول لتجميع أساسهل هناك 

 ؟ يةالقطاعات البائعة والمشتر

 ]"٤١"فقرة [

 كقطاع المنشأةتعامل معه تهل 

 ]"٤١"فقرة [؟ مطلوب التقرير عنه

هل يحصل القطاع على معظم إيراده من 

 ]"٣٥"فقرة [البيع للعمالء الخارجيين؟ 

 نعمال

النعم

نعم

ال ال

 ال ال نعم
 نعم نعم

 نعم
 ال

 ال

 ال
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  )ب(ملحق 
  

  نماذج اإلفصاحات القطاعية

  . منه اوال يمثل جزء) ٣٣( رقم المصرىيرافق هذا الملحق معيار المحاسبة 

  

 القطاعية التى يتطلبها هذا المعيار اإلفصاحات الخاص به اإليضاحيوضح الجدول الوارد فى هذا الملحق مع 

هذا  لتوضيح معظم أحكام متعمدثال معقداً بشكل  وقد جاء هذا الم، األنشطة لمنشأة متعددة الجنسيات متنوعة

 البيانات القطاعية إنيضاحية فإن هذا المثال يعرض بيانات مقارنة عن سنتين حيث ولألغراض اإل ،المعيار 

  .مطلوبة عن كل سنة تصدر عنها مجموعة كاملة من القوائم المالية 
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  )٤(ايضاح 
  )مبالغ بالمليونجميع ال(قطاعات النشاط والقطاعات الجغرافية 

 فرع  تشغيل وهىأقسام يتم تنظيم الشركة على أساس عالمى إلى ثالثة اإلدارة بالنسبة ألغراض :قطاعات النشاط

وتمثل . اإلدارةالمنتجات الورقية وفرع منتجات المكاتب وفرع النشر ويترأس كل فرع نائباً أول لرئيس مجلس 

ويقوم قطاع المنتجات الورقية .  بالتقرير عن معلومات القطاع األولية  عليهبناء  األساس الذى تقوم الشركةالفروع

 ويقوم قطاع منتجات المكاتب بتصنيع .بإنتاج مجموعة واسعة من أوراق الصحف وأوراق النشر وأوراق الكتابة

نشر فيقوم  أما قطاع ال.الملصقات واألغلفة واألقالم بكافة أنواعها ويقوم بتوزيع المنتجات التى ينتجها الغير

 ومجلدات ومنشورات فى مجال الضرائب والخدمات CD على شكل اسطوانات مدمجةبتطوير وبيع منتجات 

ألطراف  تطوير برامج الكمبيوتر لتطبيقات األنشطة المتخصصة األخرى وتتضمن العمليات ،القانونية والمحاسبية 

. تراحات ومنتجعات داخلية  اسإلى السابق التى كانت منتجة فى وكذلك تطوير بعض الحدائق والغابات خارجية

  ) .أ(وتعرض المعلومات المالية عن قطاعات النشاط فى جدول 

  

 تعمل فى أنها إال على أساس عالمى ، إدارتهاالثالثة للشركة تتم األقسام  أنعلى الرغم من  :القطاعات الجغرافية

م حيث تنتج وتبيع الشركة مجموعة كبيرة من  وهى البلد األمصرأربعة مناطق جغرافية رئيسية فى العالم ، 

 ذلك تتم عمليات تطوير برامج الكمبيوتر والنشر الخاصة إلىضافة ت الورقية ومنتجات المكاتب ، باإلالمنتجا

 مصر تباع من خالل   و النشرات منتجات االسطوانات المدمجة والمجلداتأن على الرغم من مصربالشركة فى 

 تقوم الشركة بتشغيل مصانع تصنيع منتجات المكاتب والمنتجات األوربىالتحاد وفى ا ،ودول غرب أوربا 

لمانيا وهولندا وتتشابه العمليات التى تتم فى كندا والواليات المتحدة ها مكاتب بيع فى فرنسا وبلجيكا وأالورقية ولدي

داخل هاتين الدولتين ويأتى بشكل أساسى وتتكون من عملية تصنيع األوراق وورق الصحف التى يتم بيعها جميعاً 

 لب إنتاجندونيسيا إ وتتضمن العمليات فى .معظم لب الورق من الغابات المملوكة للشركة فى هاتين الدولتين

ندونيسيا لقطاعات مختلفة إالورق وتصنيع ورق النشر وورق الكتابة ومنتجات المكاتب ويتم بيع معظمها خارج 

  . للشركة ولعمالء خارجيين 

 يوضح الجدول التالى توزيع المبيعات المجمعة للشركة حسب السوق الجغرافى بغض  : حسب السوقالمبيعات

  .النظر عن مكان االنتاج 

  إيرادات المبيعات حسب السوق الجغرافى  

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  

  ٢٢  ١٩  مصر

  ٣١  ٣٠  تحاد األوربى األخرىدول اال

  ٢١  ٢٨  كندا والواليات المتحدة 

  ٢  ٦  المكسيك وجنوب امريكا

  ١٤  ١٨  جنوب شرق آسيا

  ٩٠  ١٠١  
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   : على األصول الثابتة وغير الملموسة حسب المنطقة الجغرافيةواإلضافاتاألصول 

 على األصول الثابتة وغير الملموسة حسب و اإلضافاتتوضح الجداول التالية القيمة الدفترية ألصول القطاع 

  . المنطقة التى تتواجد فيها األصول 

 على األصول الثابتة اإلضافات  رية ألصول القطاعالقيمة الدفت  

  وغير الملموسة

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  

  ٥  ٨  ٧٨  ٧٢  مصر

  ٤  ٥  ٣٧  ٤٧  دول االتحاد األوربى االخرى

  ٣  ٤  ٢٠  ٣٤  كندا والواليات المتحدة

  ٦  ٧  ٢٠  ٢٢  ندونيسياإ

  ١٨  ٢٤  ١٥٥  ١٧٥  
  

 ق ومنتجات المكاتب فى مصانع مشتركة ويتم بيعها فى بلجيكا يتم تصنيع الور:إيرادات ومصروفات القطاع

  كافةو توزعويتم توزيع اإليرادات والمصروفات المشتركة على قطاعى النشاط  ،بواسطة إدارة مبيعات مشتركة 

  . لقطاعات  على امباشرة األخرىالمصروفات واإليرادات القطاعية 

 لتشغيل التى يستخدمها القطاع وتتكون بشكل تتضمن أصول القطاع جميع أصول ا:أصول والتزامات القطاع

 التخفيضات فى القيمةرئيسى من أموال التشغيل والعمالء والمخزون واألصول الثابتة بالصافى بعد خصم 

 يتم أنه إال قطاعات ضرورية إلىعزى مباشرة إن معظم هذه األصول من الممكن ان ي وحيث  ،والمخصصات

 على القطاعات أكثر أول التى تستخدم بصورة مشتركة أو بواسطة قطاعين توزيع القيمة الدفترية لبعض األصو

 وتتضمن التزامات القطاع جميع التزامات التشغيل وتتكون من أرصدة وأجور وضرائب ،على أساس معقول 

دخل المستحقة السداد فى الوقت الحالى وكذلك االلتزامات المستحقة وال تتضمن أصول والتزامات القطاع ضرائب 

  . مؤجلة ال
  

  تتضمن اإليرادات والمصروفات والنتائج القطاعية تحويالت بين القطاعات الجغرافية :التحويالت بين القطاعات

وقطاعات األنشطة وتتم المحاسبة عن هذه التحويالت بأسعار السوق التنافسية المحملة على العمالء الخارجيين 

  .  ويتم استبعاد هذه التحويالت عند التجميع بالنسبة للسلع المماثلة) من غير ذوى العالقة(
  

 أس مالمن ر% ٤٠ تمتلك الشركة  :االستثمارات فى شركات شقيقة تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

 الورق تتركز عملياتها بشكل رئيسى فى اسبانيا إنتاج ليمتد وهى شركة متخصصة فى  بيبر-يورو شركة 

 وعلى الرغم من استبعاد هذا االستثمار ،اسبة عن هذا االستثمار بطريقة حقوق الملكية والمملكة المتحدة وتتم المح

نها تظهر بشكل مستقل إال أ ليمتد من األصول وااليرادات القطاعية بيبر -يورووحصة الشركة فى أرباح شركة 

د من االستثنمارات الصغيرة  العديأيضاًمع المعلومات والبيانات الخاصة بقطاع المنتجات الورقية وتمتلك الشركة 

التى تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية فى كندا والواليات المتحدة حيث تختلف العمليات الخاصة بهذه 

   .إليهااالستثمارات عن عمليات قطاعات النشاط الثالثة المشار 



200520042005200420052004200520042005200420052004

اإليراد

55502017191677المبيعات 

30-29-151010142422المبيعات بين القطاعات

3010190-29-70603031212099إجمالى اإليراد

النتيجة

13024-1-2017972100نتيجة القطاع

9-7-المصروفات غير الموزعة للمنشأة

2315أرباح التشغيل

4-4-فوائد مدينة

23فوائد دائنة

652287حصة صافى األرباح فى الشركات الشقيقة

4-7-ضرائب الدخل

2217األرباح

معلومات أخرى

54503430101010910899أصول القطاع

201612103226أستثمارات فى شركات شيققة تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية 

3530أصول المنشأة غير الموزعة

175155إجمالى األصول المجمعة

251581188114235التزامات القطاع

4055التزامات المنشأة غير الموزعة

8290إجمالى االلتزامات المجمعة

121035543نفقات رأسمالية

97975334إهالك

82732221مصروفات غير نقدية بخالف اإلهالك 

ملحق (ب) معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٣)

٣٣(ب) - ٢

مجمعاالستبعادات

جدول (أ) معلومات عن قطاعات النشاط ( إيضاح "٤") جميع المبالغ بالمليون 

العمليات األخرىالنشرمنتجات المكاتبالمنتجات الورقية



  ملحق (ج) معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٣)

)ج(٣٣ - 1  

  )ج(ملحق 
  فصاحات المطلوبةملخص باإل

الغرض من هذا الملحق مثل  ويت. منهاكنه ال يعتبر جزءول ) ٣٣(معيار المحاسبة المصرى رقم يرافق هذا الملحق 

بالنسبة للنماذج الممكنة إلعداد التقارير لكل " ٨٣"إلى" ٤٩" المطلوبة بموجب الفقرات من اإليضاحاتفى تلخيص 

  .  األساسية من القطاعات الثالثة

  من هذا المعيار  ]××[ للفقرة ]××[يشير 

النموذج األساسى للقطاعات   النموذج األساسى لقطاعات النشاط 

  الجغرافية حسب موقع األصول 

النموذج األساسى للقطاعات 

  حسب موقع العمالء  الجغرافية

  ألساسية المطلوبة ااإلفصاحات  فصاحات األساسية المطلوبةإلا  فصاحات األساسية المطلوبةإلا

اإليراد من العمالء الخارجيين 

  ]٥١[ حسب قطاع النشاط

اإليراد من العمالء الخارجيين 

  ]٥١[حسب موقع األصول 

اإليراد من العمالء الخارجيين 

  ]٥١[حسب موقع العمالء 

اإليراد من  المعامالت مع 

 حسب قطاع األخرىالقطاعات 

  ]٥١[النشاط 

 اإليراد من  المعامالت مع

حسب موقع  األخرىالقطاعات 

  ]٥١[األصول 

اإليراد من  المعامالت مع 

حسب موقع  األخرىالقطاعات 

  ]٥١[العمالء 

   

نتيجة القطاع حسب قطاع النشاط 

]٥٢[  

نتيجة القطاع حسب موقع األصول 

]٥٢[  

نتيجة القطاع حسب موقع العمالء 

]٥٢[  

القيمة  الدفترية ألصول القطاع 

  ]٥٥[حسب قطاع النشاط 

القيمة  الدفترية ألصول القطاع 

  ]٥٥[حسب موقع األصول  

القيمة  الدفترية ألصول القطاع 

  ]٥٥[حسب موقع العمالء 

التزامات القطاع حسب قطاع 

  ]٥٦[النشاط 

التزامات القطاع حسب موقع 

  ]٥٦[األصول 

التزامات القطاع حسب موقع 

  ]٥٦[العمالء 

وأصول تكلفة اقتناء أصول ثابتة 

لموسة حسب قطاع النشاط مغير 

]٥٧[  

ة اقتناء أصول ثابتة وأصول تكلف

ملموسة حسب موقع األصول غير 

]٥٧[  

ة اقتناء أصول ثابتة وأصول تكلف

ملموسة حسب موقع العمالء غير 

]٥٧[  

 واالستهالك اإلهالكمصروفات 

  ]٥٨[حسب قطاع النشاط 

 واالستهالك اإلهالكمصروفات 

  ]٥٨[حسب موقع األصول 

 واالستهالك اإلهالك مصروفات

  ]٥٨[حسب موقع العمالء 

المصروفات غير النقدية بخالف 

واالستهالك حسب قطاع  اإلهالك

  ]٦١[النشاط 

المصروفات غير النقدية بخالف 

واالستهالك حسب موقع  اإلهالك

  ]٦١[األصول 

المصروفات غير النقدية بخالف 

واالستهالك حسب موقع  اإلهالك

  ]٦١[العمالء 

 منى األرباح أو الخسائر الحصة ف

 ]٦٦[  واالستثمار فى ]٦٤[

الشركات الشقيقة أو المشروعات 

 منالحصة فى األرباح أو الخسائر 

  ]٦٦[  واالستثمار فى]٦٤[

الشركات الشقيقة أو المشروعات 

 منالحصة فى األرباح أو الخسائر 

  ]٦٦[  واالستثمار فى]٦٤[

الشركات الشقيقة أو المشروعات 
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المشتركة التى تتم المحاسبة عنها 

بطريقة حقوق الملكية حسب قطاع 

اذا كانت جميعها تتم (النشاط 

بصورة جوهرية داخل قطاع نشاط 

  ) واحد

المشتركة التى تتم المحاسبة عنها 

بطريقة حقوق الملكية حسب موقع 

اذا كانت جميعها تتم (األصول 

 ) بصورة جوهرية داخل قطاع واحد

حاسبة عنها المشتركة التى تتم الم

بطريقة حقوق الملكية حسب موقع 

اذا كانت جميعها تتم (العمالء 

 ) بصورة جوهرية داخل قطاع واحد

تسوية اإليراد ونتائج النشاط 

واألصول وااللتزامات حسب قطاع 

  ]٦٧[النشاط

تسوية اإليراد ونتائج النشاط 

  ]٦٧[واألصول وااللتزامات 

تسوية اإليراد ونتائج النشاط 

    ]٦٧[ وااللتزامات واألصول

اإليراد من العمالء الخارجيين 

  ]٦٩[حسب موقع العمالء

اإليراد من العمالء الخارجيين 

  ]٧٠[حسب قطاع النشاط 

اإليراد من العمالء الخارجيين 

  ]٧٠[حسب قطاع النشاط 

 ألصول القطاع الدفتريةالقيمة 

  ]٦٩[حسب موقع األصول

 ألصول القطاع الدفتريةالقيمة 

  ]٧٠[اع النشاطحسب قط

 ألصول القطاع الدفتريةالقيمة 

  ]٧٠[حسب قطاع النشاط

تكلفة اقتناء أصول ثابتة وأصول 

 غير ملموسة حسب موقع األصول

]٦٩[  

تكلفة اقتناء أصول ثابتة وأصول 

 حسب قطاع ملموسةغير 

  ]٧٠[النشاط

تكلفة اقتناء أصول ثابتة وأصول 

غير ملموسة حسب قطاع 

  ]٧٠[النشاط

اإليراد من العمالء الخارجيين   

حسب القطاع الجغرافى اذا كان 

  ]٧١[مختلف عن موقع األصول

  

القيمة  الدفترية ألصول القطاع     

حسب موقع األصول اذا كان 

  ]٧٢[مختلفاً عن موقع العمالء 

تكلفة اقتناء أصول ثابتة وأصول     

غير ملموسة حسب موقع األصول 

مالء اذا كان مختلفاً عن موقع الع

]٧٢[ 

 قطاع نشاط أو قطاع أىإيراد 

جغرافى تزيد إيراداته الخارجية عن 

من إيرادات المنشأة لكنه % ١٠

 تقارير إعدادقطاع غير مطلوب 

 معظم إيراداته تكون من ألنعنه 

  ]٧٤[التحويالت الداخلية 

 قطاع نشاط أو قطاع أىإيراد 

جغرافى تزيد إيراداته الخارجية عن 

المنشأة لكنه من إيرادات % ١٠

 تقارير إعدادقطاع غير مطلوب 

معظم إيراداته تكون من  ألنعنه 

  ]٧٤[التحويالت الداخلية 

 قطاع نشاط أو قطاع أىإيراد 

جغرافى تزيد إيراداته الخارجية عن 

من إيرادات المنشأة لكنه % ١٠

 تقارير إعدادقطاع غير مطلوب 

معظم إيراداته تكون من  ألنعنه 

  ]٧٤[لية التحويالت الداخ

  



  ملحق (ج) معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٣)

)ج(٣٣ - 3  

أسس تسعير التحويالت فيما بين 

 عليهار يحدث ي تغيو أىالقطاعات 

]٧٥[  

ر التحويالت فيما بين أسس تسعي

 عليهار يحدث يى تغيالقطاعات وأ

]٧٥[  

ر التحويالت فيما بين أسس تسعي

 عليهار يحدث يى تغيالقطاعات وأ

]٧٥[  

ير فى السياسات المحاسبية يالتغ

  ]٧٦[للقطاع 

ى السياسات المحاسبية ير فيالتغ

  ]٧٦[للقطاع 

ر فى السياسات المحاسبية يالتغي

  ]٧٦[للقطاع

أنواع المنتجات والخدمات فى كل 

  ]٨١[قطاع نشاط 

أنواع المنتجات والخدمات فى كل 

  ]٨١[قطاع نشاط 

أنواع المنتجات والخدمات فى كل 

  ]٨١[قطاع نشاط 

  ]٨١[تكوين كل قطاع جغرافى   ]٨١[ى تكوين كل قطاع جغراف  ]٨١[تكوين كل قطاع جغرافى 
 



  ملحق (ج) معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٣)

)ج(٣٣ - 4  

  يةتعريفات القطاعالقرارات إتخاذ شجرة 

  

غير تسوية يصبح القطاع البائع بند  ]"٤٢"فقرة [يتم تجميعه 

معيار الحدود القطاع هل يتجاوز  ]"٤١"فقرة [موزع 

 ]"٣٥"فقرة [الكلية؟ 

  عنههذا القطاع مطلوب التقرير

  . منفصل بالرغم من حجمه بشكل يمكن التقرير عن هذا القطاع   )أ (

 لكليةيمكن تجميع هذا القطاع مع قطاع أو اكثر مماثل فى درجة أقل من الحدود ا  )ب (

 ]"٣٦"فقرة [إذا لم يتم التقرير عنه بشكل منفصل أو تجميعه يعتبر بند تسوية غير موزع   )ج (

ضافية حتى يتم قطاعات إدد ح

فقرة [%  ٧٥الوصول الى حد 

"٣٧"[ 

لى اإليرادات الخارجية للقطاع تتجاوز هل اجما

 ]"٣٧"فقرة [من اإليرادات المجمعة؟ % ٧٥

؟ " ٩" الجغرافية الموضحة فى فقرة القطاعات تفى بتعريفات قطاعات النشاط ام اإلدارةهل القطاعات الظاهرة فى نظام تقارير 

 ]"٣١"فقرة [

هل تفى بعض القطاعات الخاصة 

بإعداد التقارير االدارية بالتعريفات 

 ]"٢٧"فقرة [ ؟" ٩" المذكورة فى فقرة 

 اإلدارة لمجلس يتم التقرير عنها القطاعات التى اتخاذ

 التنفيذى كقطاعات نشاط أو قطاعات للرئيس أو

 ]"٢٧"فقرة [جغرافية 

 القطاعات قد تكون قطاعات هذه

 مطلوب التقرير عنها
بالنسبة للقطاعات التى ال تفى بالتعريفات عليك ان تتجه للمستوى األدنى المباشر 

خدمات أو /  خطوط انتاج عن القطاعات التى تقوم بعرض معلومات من

  ]"٣٢"فقرة [الخطوط الجغرافية 

يمكن تجميعها كقطاع منفرد 

 مطلوب التقرير عنه
  فى جميعو متشابه أو اكثر تظهر أداء طويل األجل  داخليينهل هناك قطاعين

  ]"٣٤"وفقرة [" ٩"العوامل الواردة فى فقرة 

هل هناك اساس معقول لتجميع 

 ؟ يةالقطاعات البائعة والمشتر

 ]"٤١"فقرة [

 كقطاع المنشأةتعامل معه تهل 

 ]"٤١"فقرة [؟ مطلوب التقرير عنه

اع على معظم إيراده من هل يحصل القط

 ]"٣٥"فقرة [البيع للعمالء الخارجيين؟ 
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