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  ر عشعحاسبً الدولً الرابمٌار الالمع
 ( 1997المعدل عام )

 
التقارٌر المالٌة للقطاعات 

 

 - وموضوعه14إن هذا المعٌار المحاسبً الدولً المعدل ٌحل محل المعٌار المحاسبً الدولً 
 والذي تم اعتماده من قبل مجلس لجنة المعاٌٌر بشكله المعادة صٌاؼته -التقارٌر المالٌة للقطاعات

 المعاد صٌاؼته ٌسري على القوائم المالٌة 14إن المعٌار المحاسبً الدولً . 1994فً عام
.  أو ما بعدها1998 (ٌولٌو)  أول تموزخللفترات التً تبدأ بتاري

 
نخفاض قٌمة الموجودات ٌتطلب ا 36 فً المعٌار المحاسبً الدولً 116،117 إن الفقرات

ر تلحق ئإجراء بعد اإلفصاحات حول ما ٌترتب على انخفاض قٌمة الموجودات فً خسا
. بالقطاعات
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 التقارٌر حول القطاعات متقدي
 

دمة قالم
 

 رقم يمحل معٌار المحاسبة الدول ((المعدل ) 14معٌار المحاسبة الدولً رقم )ٌحل هذا المعٌار 
، (معٌار المحاسبة ا لدولً األصلً )تقدٌم التقارٌر حول المعلومات المالٌة حسب القطاع  - 14

نافذ المفعول بالنسبة للفترات المحاسبٌة التً  (المعدل ) 14وٌكون معٌار المحاسبة الدولً رقم 
 أو بعد هذا التارٌخ، وفٌما ٌلً التؽٌرات الرئٌسٌة عن 1998 (ولًو ي) تموز فً األول منتبدأ

 . األصلً 14 الدولً رقم ةلمحاسباعٌار م
 

 على المنشآت التً ٌتم تداول أوراقها األصلً 14 انطبق معٌار المحاسبة الدولً رقم .1
المالٌة من قبل الجمهور وعلى المنشآت األخرى الهامة اقتصادٌا، بٌنما ٌنطبق معٌار 

على المنشات التً ٌتم تداول أسهمها العادٌة أو  (المعدل) 14المحاسبة الدولً رقم 
قبل الجمهور، بما فً ذلك المنشات التً هً فً مرحلة  قها المالٌة الخاصة بالدٌن مناأور

إصدار األسهم أو األوراق المالٌة الخاصة بالدٌن فً سوق أوراق مالٌة عامة، ولكن ال 
 .ٌنطبق على المنشات األخرى الهامة اقتصادٌا

 
صلً أن ٌتم اإلبالغ عن المعلومات الخاصة األ 14 تطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم .2

فٌة، وقد نص فقط على إرشادات عامة لتحدٌد الجؽرابالقطاعات الصناعٌة والقطاعات 
القطاعات الصناعٌة والقطاعات الجؽرافٌة، واقترح أنه ٌمكن للمجموعات التنظٌمٌة 

أساسا لتحدٌد القطاعات التً ٌمكن تقدٌم التقارٌر حولها أو قد ٌتطلب  خلٌة أن توفرلداا
 14تقدٌم التقارٌر حول القطاعات إعادة تصنٌؾ البٌانات، أما معٌار المحاسبة الدولً رقم 

ات الجؽرافٌة، وهو عتقدٌم التقارٌر حول قطاعات العمل والقطا فٌتطلب أن ٌتم (المعدل)
ألصلً لتحدٌد قطاعات ا 14 من معٌار المحاسبة الدولً رقم ٌوفر إرشادات أكثر تفصٌال

لمنشؤة بالنظر فً هٌكلها اأنه ٌتطلب أن تقوم ا األعمال والقطاعات الجؽرافٌة، كم
التنظٌمً الداخلً ونظامها الداخلً الخاص بتقدٌم التقارٌر لؽرض تحدٌد هذه القطاعات، 

اخلٌة مبنٌة على مجموعات المنتجات والخدمات وال على الد تكن القطاعات م لاوإذ
ٌتطلب وجوب قٌام  (المعدل ) 14الناحٌة الجؽرافٌة فإن معٌار المحاسبة الدولً رقم 

أة بالنظر فً المستوى التالً األقل من القطاعات الداخلٌة لتحدٌد قطاعاتها التً تقدم شالمن
 .التقارٌر عنها

 
لً أن ٌتم تقدٌم التقارٌر حول نفس كمٌة  األص14 تطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم .3

المعلومات لكل من القطاعات الصناعٌة والقطاعات الجؽرافٌة، أما معٌار المحاسبة 
فٌنص على اعتبار أساس واحد عن القطاعات على أنه رئٌسً  (المعدل) 14الدولً رقم 

نه ثانوي، وتكون المعلومات التً ٌطلب اإلفصاح عنها أقل بكثٌر بالنسبة أواعتبار اآلخر 
. للقطاعات الثانوٌة

 
 ما إذا كان ٌجب إعداد  األصلً لمسؤلة14 لم ٌتعرض معٌار المحاسبة الدولً رقم .4

الخاصة بالقطاعات باستخدام السٌاسات المحاسبٌة المعتمدة للبٌانات المجمعة  المعلومات
فٌتطلب اتباع  (المعدل) 14أو القوائم المالٌة للمنشؤة، أما معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 .المحاسبٌة  نفس السٌاسات
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 ني بلقطاعانتٌجة  باختالفات فً تعرٌؾ  األصل14ً عٌار المحاسبة الدولً رقممسمح  .5
فهو ٌقدم إرشادات أكثر تفصٌال  (المعدل) 14المنشات، أما معٌار المحاسبة الدولً رقم 

المعٌار األصلً بالنسبة لبندٌن محددٌن وهما اإلٌراد والمصروؾ اللذٌن ٌجب أن  من
لك ٌنص معٌار المحاسبة ذصروؾ القطاع، وتبعا لمٌستثنٌهما إٌراد القطاع و ٌشملهما أو

على إجراء موحد لنتٌجة القطاع ولكن فقط إلى الحد الذي  (المعدل ) 14الدولً رقم 
اإلٌراد ومصروؾ التشؽٌل إلى القطاعات بشكل مباشر أو  ٌمكن به أن ٌعزى بندي

 .تخصص بشكل معقول لها
 
فً إدخال البنود ضمن نتٌجة " تناسقا "(المعدل) 14ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم  .6

على سبٌل المثال إذا عكست نتٌجة القطاع مصروؾ  قطاعلا أو موجودات القطاع
ا معٌار م أ،األصل القابل لالستهالك ٌجب إدخاله ضمن موجودات القطاع االستهالك فإن

 . فلم ٌتعرض لهذا األمر األصل14ً المحاسبة الدولً رقم
 
ما إذا كان من الممكن دمج سؤلة  لم األصل14ً لم ٌتعرض معٌار المحاسبة الدولً رقم .7

لنسبة لتقدٌم تقارٌر منفصلة حولها مع قطاعات أخرى باالقطاعات التً تعتبر صؽٌرة جدا 
من كافة القطاعات التً تقدم التقارٌر حولها، وٌنص معٌار المحاسبة الدولً  أو استثنائها

ة للقطاعات الصؽٌرة التً تقدم التقارٌر حولها سبعلى أنه ٌمكن بالن (المعدل) 14رقم 
إذا كانت تتشارك فً عدد كبٌر من العوامل التً تحدد قطاع  دمجها مع بعضها البعض

ٌمكن دمجها مع قطاع هام مماثل ٌتم تقدٌم المعلومات  العمل أو القطاع الجؽرافً، أو أنه
 .داخلٌا عنه إذا تم تحقٌق شروط معٌنة

 
 ما إذا كان ٌجب أن تكون لمسؤلةألصلً ا 14 لم ٌتعرض معٌار المحاسبة الدولً رقم .8

 (منشؤ المبٌعات)أة شالجؽرافٌة مبنٌة على الموقع الذي توجد فٌه موجودات المن القطاعات
 14، وٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم (وجهة المبٌعات)عمالإها  أو أٌن ٌوجد

ة ٌجب عرض عدة بنود للبٌانات أالقطاعات الجؽرافٌة للمنش أنه مهما كان أساس (المعدل)
 . فة بشكل كبٌرتلمخ بناء على األساس اآلخر إذا كانت

 

ٌسٌة لكل من ئات رم بنود معلوأربع األصلً 14 تطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم .9
 :الصناعٌة والقطاعات الجؽرافٌة القطاعات

مبٌعات أو إٌرادات التشؽٌل األخرى ممٌزة بٌن اإلٌراد المتحقق من عمالء خارج  .أ 
. ن قطاعات أخرى مواإلٌراد المتحقق أة لمنش

. نتٌجة القطاع  .ب 

. موجودات القطاع المستخدمة  .ج 

. أساس التسعٌر بٌن القطاعات  .د 
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قطاعات العمل أو )ة أبالنسبة لألساس الرئٌسً لتقدٌم التقارٌر حول القطاعات للمنش
نفس بنود  (المعدل) 14ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم  (القطاعات الجؽرافٌة

 .المعلومات األربعة باإلضافة إلى ما ٌلً 

. مطلوبات القطاع  .أ 

 تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات ؼٌر الملموسة التً تم امتالكها .ب 
. الفترة  أثناء

. مصروؾ االستهالك واإلطفاء .ج 

 ٌر النقدٌة عدا عن االستهالك واإلطفاءغالمصروفات  .د 

ة فً صافً ربح أو خسارة شركة زمٌلة أو مشروع مشترك أو استثمار شؤحصة المن .ه 
تمت محاسبته بموجب طرٌقة حقوق الملكٌة إذا كانت كافة عملٌات الشركة  آخر

 .لموس ضمن ذلك القطاع فقط، ومبلػ االستثمار الذي له صلة بذلك  مالزمٌلة بشكل

ة ٌسقط معٌار المحاسبة أبالنسبة لألساس الثانوي لتقدٌم التقارٌر حول القطاعات للمنش
 الخاص بنتٌجة  األصل14ً متطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم (المعدل) 14الدولً رقم 

القطاع وٌستبدله بتكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات ؼٌر الملموسة التً 
 .الفترة  تم امتالكها خالل

 
 ما إذا كان ٌجب إعادة بٌان  األصلً لمسؤلة14 لم ٌتعرض معٌار المحاسبة الدولً رقم .10

سٌاسات ؼراض المقارنة من أجل التؽٌر المادي فً  ألمعلومات القطاع للفترة السابقة 
فٌتطلب إعادة البٌان إال  (المعدل) 14أما معٌار المحاسبة الدولً رقم  محاسبة القطاعات،

 .إذا كان إجراء ذلك ؼٌر عملً 
 

إذا كان إجمالً اإلٌراد مجتمعا من  (المعدل) 14ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم  .11
 من إجمالً إٌراد % 75العمالء الخارجٌٌن لكافة القطاعات التً تشملها التقارٌر أقل من 

ة عندئذ ٌجب تحدٌد قطاعات إضافٌة تقدم التقارٌر حولها إلى أن ٌتم الوصول إلى أالمنش
 %.75 المستوى البالػ

 
ختلؾ لتسعٌر التحوٌالت بٌن مبؤسلوب  األصلً 14 سمح معٌار المحاسبة الدولً رقم .12

 خدم فعلٌا لتسعٌرتالقطاعات التً سٌتم استخدامها فً بٌانات القطاعات عن األسلوب المس
لتحوٌالت بٌن افٌتطلب قٌاس  (المعدل) 14التحوٌالت، أما معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 .ة بالفعل اعتادت على تسعٌر التحوٌالتأالقطاعات على أساس أن المنش
 

اإلفصاح عن اإلٌراد ألي قطاع ال  (دلعالم) 14ٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم  .13
ٌعتبر أنه ٌجب تقدٌم التقارٌر عنه ألنه ٌحصل على ؼالبٌة إٌراده من المبٌعات للقطاعات 

 أو أكثر %10ذلك القطاع من المبٌعات إلى العمالء الخارجٌٌن  خرى إذا كان إٌراداأل
ألصلً فال ٌوجد فٌه ا 14 ة، أما معٌار المحاسبة الدولً رقمأمن إجمالً إٌراد المنش

. متطلب مشابه لذلك 
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 المحتوٌات
 

( 1997 عام دلمعال) 14 رقم يلوحاسبة الدلممعٌار ا
 

لقطاعات اقارٌر حول الت متقدي
 

الهدف 
رقم الفقرة     

 7-1النطاق 

 25-8تعرٌفات 

 8 تعرٌفات من معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى 

 15-9 تعرٌفً قطاع األعمال والقطاع الجؽرافً 

 25-16 تعرٌفات إٌراد ومصروؾ ونتٌجة وموجودات ومطلوبات القطاع 

 43-26تحدٌد القطاعات التً تقدم التقارٌر حولها 

 30-26أشكال تقدٌم التقارٌر الرئٌسٌة والثانوٌة حول القطاعات 

 33-31قطاع األعمال والقطاع الجغرافً 

 43-34القطاعات التً تقدم التقارٌر حولها 

 48-44سٌاسات محاسبة القطاعات 

 83-49اإلفصاح 

 67-50شكل التقرٌر الرئٌسً 

 72-68المعلومات الثانوٌة للقطاعات 

 73اإلفصاحات اإلٌضاحٌة للقطاعات 

 83-74أمور اإلفصاح األخرى 

 84تارٌخ النفاذ 

مالحق 

. شجرة قرار تعرٌؾ القطاع -1

. إفصاحات إٌضاحٌة للقطاعات -2

.  ملخص اإلفصاح المطلوب -3
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 قارٌر حول القطاعاتالت ٌمتقد

 

لخط المائل الغامق فً إطار التوجٌهات العامة وإرشادات باطبوعة مٌٌر الاعمٌجب قراءة ال
التطبٌق فً هذا المعٌار وفً إطار المقدمة للمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، ولٌس القصد من 

. ( من المقدمة12راجع الفقرة )المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة أن تطبق على البنود غٌر المادٌة 
 

الهدف 

- إن هدؾ هذا المعٌار وضع مبادئ لتقدٌم التقارٌر حول المعلومات المالٌة حسب القطاع 
معلومات حول مختلؾ أنواع المنتجات والخدمات التً تنتجها المنشؤة ومختلؾ المناطق 

 :لمساعدة مستخدمً القوائم المالٌة فٌما ٌلً- الجؽرافٌة التً تعمل بها 

. فهم أفضل لألداء السابق للمنشاة .أ 

. تقٌٌم أفضل لمخاطر وعوائد المنشؤة .ب 

 .تكوٌن أحكام حول المنشؤة ككل مدعومة بشكل أفضل بالمعلومات .ج 

توفر العدٌد من المنشآت مجموعات من المنتجات والخدمات أو تعمل فً مناطق جؽرافٌة 
 وفرص نمو وإمكانٌات مستقبلٌة ومخاطر مختلفة، وتعتبر المعلومات ربحٌةخاضعة لمعدالت 

كثٌرا ما - الخاصة بمختلؾ أنواع منتجات المنشؤة وعملٌاتها فً مختلؾ المناطق الجؽرافٌة 
مناسبة لتقٌٌم مخاطر وعوائد منشؤة متشعبة األنشطة أو متعددة - تسمى معلومات القطاعات 

الجنسٌات إال أنها قد ال تكون قابلة للتحدٌد من خالل مجمل البٌانات، وعلى ذلك تعتبر معلومات 
. القطاعات ضرورٌة إلى حد كبٌر لتلبٌة احتٌاجات مستخدمً القوائم المالٌة

 

 النطاق
 

لقوائم المالٌة المنشورة التً تمتثل  ل فً المجموعات الكاملةالمعٌارٌجب أن ٌطبق هذا  .1
.  الدولٌةالمحاسبةلمعاٌٌر 

 
لقوائم المالٌة مٌزانٌة عمومٌة وبٌان الدخل وبٌان التدفق النقدي لتشمل المجموعة الكاملة  .2

وبٌان ٌظهر التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن وإٌضاحات كما هو وارد فً معٌار المحاسبة 
. عرض القوائم المالٌة  - (1)الدولً رقم 

 
ٌجب أن ٌطبق هذا المعٌار المنشآت التً ٌتم تداول أوراقها المالٌة الخاصة بحقوق  .3

الملكٌة أو الدٌون من قبل الجمهور، وكذلك المنشآت التً هً فً مرحلة إصدار أوراق 
. مالٌة خاصة بحقوق الملكٌة أو الدٌون فً األسواق العامة لألوراق المالٌة

 
 مالٌة تمتثل  قوائمإذا قامت المنشؤة التً أسهمها ؼٌر متداولة من قبل الجمهور بإعداد .4

لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة فإن هذا المعٌار ٌشجع تلك المنشؤة على اإلفصاح عن القوائم 
. المالٌة حسب القطاع اختٌارٌا
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 متداولة من قبل الجمهور أن تفصح عن لٌستإذا اختارت منشؤة أوراقها المالٌة  .5
المعلومات حسب القطاع اختٌارا  فً القوائم المالٌة التً تمتثل لمعاٌٌر المحاسبة 

. الدولٌة فإنه ٌجب على هذه المنشؤة االمتثال كلٌا لمتطلبات هذا المعٌار
 

 مالٌة موحدة لمنشؤة أوراقها المالٌة  قوائمإذا احتوى تقرٌر مالً مفرد على كل من .6
متداولة من قبل الجمهور وبٌانات مالٌة منفصلة للشركة األم أو شركة واحدة أو أكثر 

من الشركات التابعة فإنه ٌجب عرض معلومات القطاعات فقط على أساس القوائم 
المالٌة الموحدة، وإذا كانت الشركة التابعة نفسها منشؤة أوراقها المالٌة متداولة من قبل 

الجمهور فإنه ٌجب علٌها عرض معلومات القطاعات فً تقرٌرها المالً المنفصل 
. الخاص بها

 

وبالمثل إذا احتوى تقرٌر مالً مفرد على كل من القوائم المالٌة لمنشؤة أوراقها المالٌة  .7
متداولة من قبل الجمهور وعلى القوائم المالٌة المنفصلة لشركة زمٌلة أو مشروع 

مشترك معدة بطرٌقة حقوق الملكٌة وتملك المنشؤة حصة مالٌة فٌهما فإن الحاجة تدعو 
إلى عرض معلومات القطاع على أساس القوائم المالٌة للمنشؤة، وإذا كانت الشركة 

الزمٌلة أو المشروع المشترك المعدة بٌاناتهما المالٌة بطرٌقة حقوق الملكٌة هما فً حد 
ذاتهما منشؤة ٌتم تداول أسهمها من قبل الجمهور  فإنه ٌجب علٌهم عرض معلومات 

. القطاعات فً تقرٌرهما المالً المنفصل الخاص بهما 
 

 تعرٌفات
 

تعرٌفات من معاٌٌر محاسبة دولٌة أخرى 
 

تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار وتحمل المعانً المحددة لها فً معٌار  .8
صافً الربح أو الخسارة للفترة، األخطاء  والتغٌرات - "8المحاسبة الدولً رقم 

 ":اإلٌراد-"18و معٌار المحاسبة الدولً رقم " الرئٌسٌة فً السٌاسات المحاسبٌة
 
هً األنشطة الرئٌسٌة للمنشؤة المنتجة لإلٌراد واألنشطة األخرى : األنشطة التشغٌلٌة 

 .التً هً لٌست أنشطة استثمارٌة أو تموٌلٌة
 
هً المبادئ و األسس واألعراف والقواعد والممارسات التً : السٌاسات المحاسبٌة 

 .تتبناها المنشؤة فً إعداد وعرض القوائم المالٌة 
 
هو إجمالً المنافع االقتصادٌة الداخلة ضمن الفترة الناجمة أثناء سٌر األنشطة : اإلٌراد 

ٌادات فً حقوق الملكٌة عدا عن قالعادٌة للمنشؤة عندما ٌنشؤ عن هذه التدف ات الداخلة ز
 .الزٌادات المتعلقة بالمساهمات من المشاركات فً حقوق الملكٌة

 

قطاع العمل والقطاع الجغرافً ات تعرٌف
 

 :ٌستخدم المصطلحان قطاع العمل والقطاع الجغرافً فً هذا المعٌار لٌعنٌا ما ٌلً .9
 

  هو جزء قابل للتمٌٌز من منشؤة تعمل فً توفٌر منتج أو خدمة إضافٌة أو قطاع العمل
مجموعة من المنتجات أو الخدمات ذات الصلة والتً هً خاضعة للمخاطر والعوائد 
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التً تختلف عن مخاطر وعوائد قطاعات العمل األخرى، والعوامل التً ٌجب أخذها فً 
 :االعتبار عند تحدٌد ما إذا كانت المنتجات والخدمات ذات صلة تشمل ما ٌلً

.  المنتجات أو الخدماتطبٌعة .أ 

. طبٌعة عملٌات اإلنتاج .ب 

. نوع أو فئة العمٌل للمنتجات أو الخدمات .ج 

. األسالٌب المستخدمة لتوزٌع المنتجات أو تقدٌم الخدمات .د 

طبٌعة البٌئة التنظٌمٌة إذا كان ذلك منطبقا، مثال ذلك األعمال المصرفٌة أو التؤمٌن  .ه 
. أو المرافق العامة 

 هو مكون قابل للتمٌٌز لمنشؤة تعمل فً تزوٌد المنتجات أو الخدمات القطاع الجغرافً
ضمن بٌئة اقتصادٌة معٌنة والتً هً خاضعة للمخاطر والعوائد التً تختلف عن 

 التً تعمل فً بٌئات اقتصادٌة أخرى، و تشمل العوامل التً توعوائد المكونامخاطر 
 :ٌجب أخذها فً االعتبار عند تحدٌد القطاعات الجغرافٌة ما ٌلً 

. التشابه بٌن الظروف االقتصادٌة والسٌاسٌة .أ 

. العالقات بٌن العملٌات فً المناطق الجغرافٌة المختلفة .ب 

. قرب العملٌات .ج 

. المخاطر الخاصة المرتبطة مع العملٌات فً منطقة معٌنة .د 

. أنظمة الرقابة على الصرف .ه 

. مخاطر العملة .و 

  هو قطاع العمل أو القطاع الجغرافً المحدد بناء على القطاع الذي ٌصدر عنه التقرٌر
. التعرٌفات السابقة والذي ٌطلب هذا المعٌار اإلفصاح عن معلومات قطاعٌة حوله

الخاصة بتحدٌد قطاعات العمل والقطاعات الجؽرافٌة لٌست  (9) الفقرة فًإن العوامل  .10
. مدرجة فً أي ترتٌب معٌن

 
ال ٌشمل قطاع عمل مفرد منتجات وخدمات تختلؾ مخاطرها وعوائدها إلى حد كبٌر،  .11

 اختالفات فٌما ٌتعلق بعامل واحد أو أكثر فً تعرٌؾ قطاع العمل هناكوبٌنما قد تكون 
فإنه ٌتوقع أن تكون المنتجات والخدمات الداخلة ضمن قطاع عمل واحد متشابهة فٌما 

. ٌتعلق بؽالبٌة العوامل
 

بالمثل ال ٌشمل القطاع الجؽرافً عملٌات فً البٌئات االقتصادٌة التً تختلؾ مخاطرها  .12
وعائداتها اختالفا كبٌرا، وقد ٌكون القطاع الجؽرافً بلدا مفردا أو مجموعة من بلدٌن أو 

. أكثر أو إقلٌم داخل البلد
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تإثر المصادر السائدة للمخاطر على كٌفٌة تنظٌم وإدارة معظم المنشآت، ولذلك تنص  .13
 من هذا المعٌار على أن الهٌكل التنظٌمً للمنشؤة ونظامها الداخلً الخاص 27الفقرة 

بتقدٌم التقارٌر المالٌة هما أساس تحدٌد قطاعاتها، وٌإثر على مخاطر وعوائد المنشؤة كل 
حٌث ٌتم إنتاج منتجاتها أو حٌث توجد قاعدة أنشطة تسلٌم )من الموقع الجؽرافً لعملٌاتها 

، وٌسمح التعرٌؾ (حٌث تباع منتجاتها أو تقدم خدماتها)وموقع أسواقها  (الخدمة
 :للقطاعات الجؽرافٌة أن تكون بناء على إما 

 موقع مرافق اإلنتاج أو الخدمة للشركة والموجودات األخرى، أو .أ 

. موقع أسواقها وعمالئها  .ب 

 التقارٌر عادة دلٌال بشؤن ما إذا كان المصدر السائد لتقدٌمٌقدم الهٌكل التنظٌمً والداخلً  .14
وجهة )أو موقع عمالئها  (بٌعاتهاممنشؤ )لمخاطرها الجؽرافٌة ٌنجم من موقع موجوداتها 

، وتبعا لذلك تنظر المنشاة لهذا الهٌكل لتحدٌد ما إذا كان ٌجب أن تكون قواعدها (مبٌعاتها
. الجؽرافٌة بناء على موقع موجوداتها أو موقع عمالئها

ٌشمل تحدٌد تركٌب قطاع عمل أو قطاع جؽرافً مقدارا من الحكم الشخصً، وعند  .15
تكوٌن هذا الحكم تؤخذ اإلدارة فً االعتبار هدؾ تقدٌم تقارٌر المعلومات المالٌة حسب 

لقوائم المالٌة كما هً محددة لالقطاع كما هو مبٌن فً هذا المعٌار والخصائص النوعٌة 
فً إطار لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة إلعداد وعرض القوائم المالٌة، وتشمل هذه 

مة والوثوق والمقارنة على مدى الوقت للقوائم المالٌة التً ئالخصائص النوعٌة مدى المال
ٌصدر حولها التقارٌر والخاصة بمختلؾ مجموعات منتجات وخدمات المنشؤة وبعملٌاتها 
  .فً مناطق جؽرافٌة معٌنة،ومدى فائدة هذه المعلومات لتقٌٌم مخاطر وعوائد المنشؤة ككل

 

تعرٌفات إٌراد ومصروف ونتٌجة وموجودات ومطلوبات القطاع 
 

 :تستخدم المصطلحات اإلضافٌة التالٌة فً هذا المعٌار وفق المعانً التالٌة .16

 هو اإلٌراد المذكور فً بٌان الدخل للمنشؤة الذي ٌعزى بشكل مباشر إٌراد القطاع 
لقطاع والجزء المناسب من إٌراد المنشؤة الذي ٌمكن تخصٌصه على أساس 

معقول لقطاع، سواء من المبٌعات لعمالء خارجٌٌن، أو من معامالت مع قطاعات 
 :أخرى لنفس المنشؤة، وال ٌشمل إٌراد القطاع ما ٌلً 

. البنود غٌر العادٌة .أ 

  دخل الفائدة ، أرباح األسهم ما فً ذ لك الفائدة المتحققة على السلفٌات أو  .ب 
القروض لقطاعات أخرى، إال إذا كانت عملٌات القطاع ذات طبٌعة مالٌة بشكل 

. رئٌسً 

أرباح مبٌعات استثمارات أو أرباح إطفاء دٌن، إال إذا كانت عملٌات القطاع ذات  .ج 
. طبٌعة مالٌة بشكل رئٌسً

ٌشمل إٌراد القطاع حصة المنشؤة فً أرباح أو خسائر الشركات الزمٌلة أو 
المشارٌع المشتركة أو االستثمارات األخرى التً تمت محاسبتها بطرٌقة حقوق 

. الملكٌة فقط إذا دخلت هذه البنود ضمن اإلٌراد الموحد أو اإلجمالً
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ٌشمل إٌراد القطاع حصة المشروع المشترك فً إٌراد منشؤة تحت الرقابة المشتركة والذي 
التقارٌر المالٌة - 31تمت محاسبته بالتوحٌد التناسبً بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم 

. ئد فً المشارٌع المشتركة حول الفوا
 

 هو المصروف الناجم عن األنشطة التشغٌلٌة لقطاع والذي ٌعزى مباشرة مصروف القطاع
للقطاع والجزء المناسب من مصروف ٌمكن تخصٌصه على أساس معقول للقطاع، بما فً ذلك 
المصروفات المتعلقة بالمبٌعات لعمالء خارجٌٌن والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع قطاعات 

: أخرى فً نفس المنشؤة، وال ٌشمل مصروف القطاع ما ٌلً 

. البنود غٌر العادٌة .أ 

       الفائدة بما فً ذ لك الفائدة التً ٌتم تحملها على سلفٌات أو قروض من .ب 
. ، إال إذا كانت عملٌات القطاع ذات طبٌعة مالٌة بشكل رئٌسً ىأخر قطاعات

  خسائر مبٌعات االستثمارات أو خسائر إطفاء الدٌن إال إذا كانت عملٌات القطاع  .ج 
. ذات طبٌعة مالٌة بشكل رئٌسً 

حصة المنشؤة فً خسائر شركات زمٌلة أو مشارٌع مشتركة أو استثمارات   .د 
. تمت محاسبتها بموجب طرٌقة حقوق الملكٌة  أخرى 

. مصروف ضرٌبة الدخل   .ه 

المصروفات اإلدارٌة العامة ومصروفات المكتب الرئٌسً والمصروفات األخرى   .و 
 التً تنشؤ على مستوى المنشؤة وتتعلق بالمنشؤة ككل، على أنه ٌتم فً بعض

األحٌان تحمل تكالٌف على مستوى المنشؤة نٌابة عن قطاع، وهذه التكالٌف هً 
مصروفات قطاعٌة إذا كانت تتعلق باألنشطة التشغٌلٌة للقطاع وٌمكن أن تعزى 

 .بشكل مباشر أو تخصص للقطاع على أساس معقول

ٌشمل مصروف القطاع حصة المشروع المشترك فً المصروفات الخاصة 
بمنشاة تحت الرقابة المشتركة والتً تتم محاسبتها بالتوحٌد التناسبً بموجب 

. 31معٌار المحاسبة الدولً رقم 
 

بالنسبة لعملٌات القطاع التً هً بشكل رئٌسً ذات طبٌعة مالٌة ٌمكن تقدٌم التقارٌر 
عن دخل الفائدة ومصروف الفائدة كصافً مبلغ واحد ألغراض تقدٌم التقارٌر حول 

القطاعات وذلك فقط إذا خصم هذان البندان فً القوائم المالٌة الموحدة أو القوائم 
. المالٌة للمنشؤة

 
 هً إٌراد القطاع مخصوما منه مصروف القطاع، وٌتم تحدٌد نتٌجة نتٌجة القطاع

. القطاع قبل أٌة تسوٌات لحصة األقلٌة
 

 هً تلك المصروفات التشغٌلٌة التً ٌستخدمها قطاع فً أنشطته موجودات القطاع
. التشغٌلٌة والتً تعزى مباشرة للقطاع أو ٌمكن تخصٌصها للقطاع على أساس معقول
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إذا كانت النتٌجة القطاعٌة لقطاع تشمل دخال من فائدته أو أرباح أسهم فإن موجوداته 
القطاعٌة تشمل الذمم المدٌنة والقروض واالستثمارات ذات العالقة أو الموجودات 

. األخرى المنتجة للدخل 
 

. ال تشمل موجودات القطاع موجودات ضرٌبة الدخل
 

تشمل موجودات القطاع االستثمارات التً تم محاسبتها بموجب طرٌقة حقوق الملكٌة 
فقط إذا اعتبر الربح أو الخسارة من هذه االستثمارات ضمن إٌراد القطاع، وتشمل 
موجودات القطاع حصة المشروع المشترك فً الموجودات التشغٌلٌة لوحدة تحت 
الرقابة المشتركة والتً تمت محاسبتها بالتوحٌد التناسبً بموجب معٌار المحاسبة 

. 31الدولً رقم 
 

ٌتم تحدٌد موجودات القطاع بعد خصم المسموحات ذات العالقة التً وردت على أنها 
. مقاصة مباشرة فً المٌزانٌة العمومٌة للمنشؤة

 
 التشغٌلٌة التً تنجم من األنشطة التشغٌلٌة لقطاع طلوبات هً تلك المت القطاعطلوبام

إذا  .والتً تعزى إما مباشرة للقطاع أو ٌمكن تخصٌصها للقطاع على أساس معقول 
كانت النتٌجة القطاعٌة لقطاع تشمل مصروف الفائدة فإن مطلوباته القطاعٌة تشمل 

. المطلوبات التً تحمل فائدة
 

تشمل المطلوبات القطاعٌة حصة المشروع المشتركة فً مطلوبات منشؤة تحت الرقابة 
 المحاسبة الدولً   معٌار  بموجب المشتركة والتً تتم محاسبتها بالتوحٌد التناسبً

. 31رقم 
 

. ال تشمل المطلوبات القطاعٌة مطلوبات ضرٌبة الدخل 
 

 هً السٌاسات المحاسبٌة المعتمدة إلعداد السٌاسات المحاسبٌة القطاعٌة
وعرض القوائم المالٌة للمجموعة الموحدة أو المنشؤة وكذلك تلك السٌاسات 

. المحاسبٌة التً تتعلق بالتحدٌد بتقدٌم التقارٌر حول القطاعات 
 

تشمل تعرٌفات إٌراد القطاع ومصروؾ القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع  .17
مبالػ البنود التً تعزى مباشرة لقطاع ومبالػ البنود التً ٌمكن تخصٌصها لقطاع على 

أساس معقول، وتنظر المنشؤة إلى نظامها الداخلً الخاص بتقدٌم التقارٌر على أنه نقطة 
البداٌة لتحدٌد تلك البنود التً ٌمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول 

للقطاعات، أي أنه ٌوجد افتراض أن المبالػ التً حددت مع القطاعات ألؼراض تقدٌم 
التقارٌر المالٌة الداخلٌة تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات لؽرض قٌاس 

اإلٌراد القطاعً والمصروؾ القطاعً والموجودات القطاعٌة والمطلوبات القطاعٌة 
. للقطاعات التً تصدر عنها التقارٌر

 
على أنه فً بعض الحاالت قد ٌكون إٌراد أو مصروؾ أو أصل أو مطلوب قد خصص  .18

دارة المنشؤة، إال إلللقطاعات ألؼراض تقدٌم التقارٌر المالٌة الداخلٌة على أساس تفهمه 
أنه من الممكن اعتباره شخصٌا أو تعسفٌا أو من الصعب فهمه بالنسبة للمستخدمٌن 

لقوائم المالٌة، وهذا التخصٌص ال ٌشكل أساسا معقوال بموجب تعرٌفات إٌراد لالخارجٌٌن 
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القطاع ومصروؾ القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع فً هذا المعٌار، 
وبالعكس قد تختار المنشؤة عدم تخصٌص أحد بنود اإلٌراد أو المصروؾ أو األصل أو 

المطلوب ألؼراض تقدٌم التقارٌر المالٌة الداخلٌة بالرؼم من وجود أساس معقول إلجراء 
ذلك، وٌخصص هذا البند بموجب تعرٌفات إٌراد القطاع ومصروؾ القطاع وموجودات 

. القطاع ومطلوبات القطاع فً هذا المعٌار 
 

تشمل األمثلة على موجودات القطاع الموجودات المتداولة المستخدمة فً األنشطة  .19
التشؽٌلٌة للقطاع والممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات التً هً موضوع عقود 

والموجودات  (إلٌجارامحاسبة عقود - 17معٌار المحاسبة الدولً رقم )التؤجٌر التموٌلً 
ؼٌر الملموسة، وإذا أدخل بند معٌن لالستهالك أو اإلطفاء فً مصروؾ القطاع فإن 

األصل صاحب العالقة ٌدخل أٌضا ضمن موجودات القطاع، وموجودات القطاع ال تشمل 
الموجودات المستخدمة لألؼراض العامة للمنشؤة أو المكتب الرئٌسً، وتشمل موجودات 

القطاع الموجودات التشؽٌلٌة التً ٌشارك فٌها قطاعان أو أكثر إذا كان هناك أساس 
معقول للتخصٌص، وتشمل موجودات القطاع الشهرة التً تعزى مباشرة لقطاع أو التً 

ٌمكن تخصٌصها لقطاع على أساس معقول، وٌشمل مصروؾ القطاع إطفاء الشهرة 
.  المتعلق بذلك 

 
تشمل األمثلة على مطلوبات القطاع الذمم التجارٌة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  .20

والمطلوبات المستحقة وسلفٌات العمالء ومخصصات ضمان المنتجات والمطالبات 
األخرى المتعلقة بتزوٌد البضائع والخدمات، وال تشمل مطلوبات القطاع االقتراضات 

معٌار )والمطلوبات المتعلقة بالموجودات التً هً خاضعة لعقود التؤجٌر التموٌلً 
والمطلوبات األخرى التً ٌتم تحملها للتموٌل ولٌس لألؼراض  (17المحاسبة الدولً رقم 

التشؽٌلٌة، وإذ ا تم إدخال مصروؾ الفائدة فً نتٌجة القطاع فإن المطلوب صاحب العالقة 
الذي ٌحمل فائدة ٌتم إدخاله فً مطلوبات القطاع، وال تشمل مطلوبات القطاعات التً 
عملٌاتها لٌست بشكل رئٌسً ذات طبٌعة مالٌة االقتراضات والمطلوبات المماثلة ألن 
نتٌجة القطاع تمثل ربحا أو خسارة تشؽٌلٌة ولٌس خسارة أو ربحا صافٌا من تكالٌؾ 
التموٌل، عالوة على ذلك ونظرا ألنه كثٌرا ما ٌتم إصدار الدٌن على مستوى المكتب 

الرئٌسً على أساس المنشؤة بؤكملها فإنه كثٌرا ما ال ٌكون من الممكن أن ننسب بشكل 
. مباشر أو نخصص بشكل معقول المطلوب الذي ٌحمل الفائدة للقطاع

 
تشمل قٌاسات موجودات ومطلوبات القطاع تسوٌات المبانً المسجلة السابقة لموجودات  .21

القطاع ومطلوبات القطاع التً ٌمكن تحدٌدها ومطلوبات القطاع لشركة تم امتالكها من 
خالل الدمج واحتسبت على أنها شراء حتى وإن تمت هذه التسوٌات فقط لؽرض إعداد 

القوائم المالٌة الموحدة ولٌست مسجلة فً القوائم المالٌة المنفصلة للشركة األم أو الشركة 
الفرعٌة، وبالمثل إذا تم إعادة تقٌٌم الممتلكات والمصانع والمعدات بعد االمتالك بموجب 

 عندئذ تعكس 16المعالجة المحاسبٌة البدٌلة التً ٌسمح بها معٌار المحاسبة الدولً رقم 
. قٌاسات موجودات القطاع إعادات التقٌٌم هذه

 
ٌمكن أن نجد بعض اإلرشاد لتخصٌص التكلفة فً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة األخرى، مثال  .22

اإلرشاد حول  " المحزونات "2من معٌار المحاسبة الدولً رقم  16-8ذلك تقدم الفقرات 
 من معٌار المحاسبة 21- 16، وتقدم الفقرات للمحزوناتإسناد وتخصٌص التكالٌؾ 

اإلرشاد حول إسناد وتخصٌص التكالٌؾ للعقود، وقد " عقود البناء - "11الدولً رقم 
. ٌكون هذا اإلرشاد مفٌدا فً إسناد أو تخصٌص التكالٌؾ للقطاعات 
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اإلرشادات فٌما إذا كان " بٌانات التدفق النقدي- " 7ٌقدم معٌار المحاسبة الدولً رقم  .23

ٌجب إدخال السحب على المكشوؾ المصرفً كمكون للنقد أو ٌجب اعتباره فً التقارٌر 
. أنه اقتراضات

 
ٌتم تحدٌد إٌراد القطاع ومصروؾ القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع قبل  .24

حذؾ األرصدة بٌن المجموعات والمعامالت بٌن المجموعات كجزء من عملٌة التوحٌد، 
فٌما عدا إلى الحد الذي تكون فٌه هذه األرصدة والمعامالت بٌن المجموعات تبٌن وحدات 

. مجموعة ضمن قطاع واحد
 

بٌنما تكون السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد وعرض القوائم المالٌة للمنشؤ ة ككل  .25
هً أٌضا السٌاسات المحاسبٌة الرئٌسٌة للقطاع فإن السٌاسات المحاسبٌة للقطاع تشمل 

باإلضافة إلى ذلك سٌاسات تتعلق بالتحدٌد بتقدٌم التقارٌر حول القطاعات مثل تحدٌد 
 التحوٌالت بٌن القطاعات وأساس تخصٌص اإلٌرادات رسعًالقطاعات وأسلوب ت

 .والمصروفات للقطاعات
 

 تحدٌد القطاعات التً تقدم عنها التقارٌر
 

األشكال الرئٌسٌة والثانوٌة لتقدٌم التقارٌر حول القطاعات 
 

ٌجب أن ٌحكم المصدر والطبٌعة السائدٌن لمخاطر وعوائد المنشؤة ما إذا كان الشكل  .26
 سٌكون على أساس قطاعات العمل أو القطاعات القطاعاتالرئٌسً لتقدٌم التقارٌر حول 

 تبالفروقاالجغرافٌة، فإذا كانت مخاطر ومعدالت العوائد للمنشؤة تتؤثر بشكل رئٌسً 
بٌن المنتجات والخدمات التً تنتجها فإن الشكل الرئٌسً لتقدٌم التقارٌر حول 

المعلومات عن القطاعات ٌجب أن ٌكون قطاعات العمل، مع تقدٌم التقارٌر الثانوٌة 
جغرافٌا، وبالمثل إذا كانت مخاطر ومعدالت عوائد المنشؤة تتؤثر بشكل رئٌسً بحقٌقة 

أنها تعمل فً بلدان مختلفة أو مناطق جغرافٌة أخرى فإن الشكل الرئٌسً لتقدٌم 
التقارٌر حول القطاعات ٌجب أن ٌكون القطاعات الجغرافٌة، مع تقدٌم التقارٌر الثانوٌة 

. حول مجموعات المنتجعات والخدمات ذات الصلة
 

ٌجب أن ٌكون الهٌكل التنظٌمً واإلداري للمنشؤة ونظامها الخاص بتقدٌم التقارٌر  .27
 والمدٌر التنفٌذي الرئٌسً عادة أساسا لتحدٌد عنصر اإلدارةالمالٌة الداخلٌة إلى مجلس 

وطبٌعة المخاطر السائدة ونسب العائدات المختلفة التً تواجه المنشؤة، وتبعا لذلك 
لتحدٌد أي شكل من أشكال تقدٌم التقارٌر سٌكون رئٌسٌا و أٌهما سٌكون ثانوٌا، فٌما 

 :عدا ما نصت علٌه الفقرتان الفرعٌتان أ، ب أدناه 
 

إذا كانت مخاطر ونسب العائدات تتؤثر إلى حد كبٌر باالختالفات بٌن المنتجات  .أ 
والخدمات التً تنتجها وباالختالفات فً المناطق الجغرافٌة التً تعمل بها كما 

إلدارة الشركة ولتقدٌم التقارٌر داخلٌا إلى مجلس " أسلوب المصفوفة"ٌظهر من 
اإلدارة والمدٌر التنفٌذي الرئٌسً عندئذ ٌجب على المنشؤة استخدام قطاعات العمل 

على أنها الشكل الرئٌسً لتقدٌم التقارٌر حول القطاعات واستخدام القطاعات 
. الجغرافٌة على أنها الشكل الثانوي لتقدٌم التقارٌر
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إذا كان الهٌكل التنظٌمً واإلداري الداخلً ونظامها الداخلً الخاص بتقدٌم  .ب 
التقارٌر المالٌة الداخلٌة إلى مجلس اإلدارة والمدٌر التنفٌذي الرئٌسً لٌسا بناء 

الخدمات ذات / على المنتجعات أو الخدمات الفردٌة أو على مجموعات المنتجات 
 وإدارة المنشؤة تحدٌد ما ءمد راالعالقة أو على الناحٌة الجغرافٌة فإنه ٌجب على 

إذا كانت مخاطر وعوائد المنشؤة أكثر تعلقا بالمنتجات والخدمات التً تنتجها أو 
بالمناطق الجغرافٌة التً تعمل بها، ونتٌجة لذلك ٌجب علٌها اختٌار إما قطاعات 

العمل أو القطاعات الجغرافٌة على أنها الشكل الرئٌسً لتقدٌم التقارٌر حول 
. القطاعات للمنشؤة واعتبار الشكل اآلخر الشكل الثانوي لتقدٌم التقارٌر

 
بالنسبة لمعظم المنشآت ٌحدد المصدر السائد للمخاطر والعوائد كٌفٌة تنظٌم وإدارة  .28

المنشؤة، وٌوفر عادة الهٌكل اإلداري والتنظٌمً للشركة ونظامها الداخلً الخاص بتقدٌم 
التقارٌر المالٌة أفضل دلٌل على المصدر السائد لمخاطر وعوائد المنشؤة لؽرض تقدٌم 
تقارٌرها حول القطاعات، وعلى ذلك فٌما عدا فً الحاالت النادرة تقوم المنشؤة بتقدٌم 
المعلومات حول القطاعات فً بٌاناتها المالٌة على نفس األساس الذي تقدم به التقارٌر 
داخلٌا لإلدارة العلٌا، وٌصبح مصدرها السائد للمخاطر والعوائد الشكل الرئٌسً لتقدٌم 
تقارٌرها، وٌصبح مصدرها الثانوي للمخاطر والعوائد الشكل الثانوي لتقدٌم تقارٌرها 

. حول القطاعات
 

كل من قطاعات العمل والقطاعات الجؽرافٌة كشكلٌن رئٌسٌٌن " - المصفوفة"إن عرض  .29
 التقارٌر حول القطاعات مع إفصاحات كاملة حول هذه القطاعات على كل أساس  لتقدٌم

كثٌرا ما ٌقدم معلومات مفٌدة حول ما إذا كانت مخاطر ونسب عوائد المنشؤة تتؤثر إلى – 
حد كبٌر بكل من الفروقات فً المنتجات والخدمات التً تنتجها والفروقات فً المناطق 

. إال أنه ال ٌمنع ذلك" عرض المصفوفة"الجؽرافٌة التً تعمل بها، وهذا المعٌار ال ٌتطلب 
 

فً بعض الحاالت قد ٌكون تنظٌم المنشؤة ونظامها الداخلً الخاص بتقدٌم التقارٌر  .30
الداخلٌة قد تطور بناء على خطوط لٌس لها عالقة بالمنتجات والخدمات التً تقدمها أو 

بالمناطق الجؽرافٌة التً تعمل بها، فعلى سبٌل المثال قد ٌكون النظام الداخلً لتقدٌم 
التقارٌر قد تم تنظٌمه حسب الوحدة القانونٌة مما ٌنجم عنه أن تكون القطاعات الداخلٌة 
مكونة من مجموعات من المنتجات والخدمات ؼٌر المتصلة ببعضها، وفً هذه الحاالت 

ؼٌر العادٌة ال تحقق بٌانات القطاعات التً تصدر التقارٌر عنها داخلٌا أهداؾ هذا 
من مدراء وإدارة المنشؤة تحدٌد ما إذا كانت  (ب) 27المعٌار، وتبعا لذلك تتطلب الفقرة 

مخاطر وعوائد المنشؤة متؤثرة أكثر بمخاطرها وعوائدها أو بالناحٌة الجؽرافٌة على أنه 
األساس الرئٌسً لتقدٌم التقارٌر حول القطاعات للمنشؤة، والهدؾ من ذلك تحقٌق درجة 
معقولة من إمكانٌة المقارنة مع المنشآت األخرى وزٌادة إمكانٌة فهم المعلومات الناجمة 
وتلبٌة احتٌاجات المستثمرٌن والدائنٌن واألطراؾ األخرى الخاصة بالمخاطر والعوائد 

 . الخدمات والمتعلقة بالنواحً الجؽرافٌة/ المتعلقة بالمنتجات 

 

 قطاعات العمل والقطاعات الجغرافٌة
 

ٌجب أن تكون قطاعات العمل والقطاعات الجغرافٌة للمنشؤة ألغراض تقدٌم التقارٌر  .31
قدم عنها المعلومات لمجلس اإلدارة تالخارجٌة هً تلك الوحدات التنظٌمٌة التً 
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وللمدٌر التنفٌذي الرئٌسً لغرض تقٌٌم األداء السابق للوحدة والتخاذ قرارات حول 
 . 32التخصٌصات المستقبلٌة للموارد، فٌما عدا ما نصت علٌه الفقرة 

 
إذا كان الهٌكل التنظٌمً واإلداري الداخلً للمنشؤة ونظامها الداخلً الخاص بتقدٌم  .32

التقارٌر المالٌة إلى مجلس اإلدارة والمدٌر التنفٌذي الرئٌسً فٌها لٌسا مبٌنان علً 
الخدمات المتصلة / المنتجات أو الخدمات الفردٌة أو على مجموعات من المنتجات

تتطلب وجوب قٌام مدراء وإدارة   (ب)27الجغرافٌة فإن الفقرة  ببعضها أو على الناحٌة
المنشؤة باختٌار إما قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافٌة على أنها الشكل الرئٌسً 

لتقدٌم التقارٌر حول القطاعات للمنشؤة بناء على تقٌٌمهم أٌهما ٌعكس المصدر الرئٌسً 
لمخاطر وعوائد المنشؤة واعتبار اآلخر الشكل الثانوي لتقدٌم التقارٌر، وفً هذه الحالة 

ٌجب على مدراء وإدارة المنشؤة تحدٌد قطاعات العمل لها وقطاعاتها الجغرافٌة 
 تقدٌم التقارٌر الخارجٌة بناء على العوامل المذكورة فً التعرٌفات فً الفقرة  ألغراض

من هذا المعٌار ولٌس على أساس نظامها الداخلً الخاص بتقدٌم التقارٌر المالٌة  (9)
  :إلى مجلس اإلدارة والمدٌر التنفٌذي الرئٌسً بما ٌتفق مع ما ٌلً

 

إذا كان قطاع واحد أو أكثر مقدم عنه التقارٌر داخلٌا إلى المدراء واإلدارة هو  .أ 
 جغرافً بناء على العوامل المذكورة فً التعرٌفات فً الفقرة  قطاع عمل أو قطاع

( ب)ولكن القطاعات األخرى لٌست كذلك فإنه ٌجب تطبٌق الفقرة الفرعٌة  (9)
أي  )(9)أدناه فقط على تلك القطاعات الداخلٌة التً ال تلبً التعرٌفات فً الفقرة 

أن القطاع الذي صدرت عنه التقارٌر داخلٌا والذي ٌلبً التعرٌفات ٌجب عدم 
.  (تجزئته إلى قطاعات أخرى

بالنسبة للقطاعات التً تصدر التقارٌر عنها داخلٌا إلى المدراء واإلدارة والتً ال  .ب 
 فإنه ٌجب علً إدارة المنشؤة أن تنظر إلى المستوى 9تلبً التعرٌفات فً الفقرة  

التالً األقل للقطاعات الداخلٌة التً تقدم تقارٌر المعلومات حسب خطوط المنتجات 
والخدمات أو حسب خطوط جغرافٌة حسبما هو مناسب بموجب التعرٌفات فً 

. 9الفقرة 

إذا لبت هذه القطاعات ذات المستوى األقل التً تصدر التقارٌر الداخلٌة حولها  .ج 
 9تعرٌف قطاع العمل أو القطاع الجغرافً بناء على العوامل المذكورة فً الفقرة 

 لتحدٌد القطاعات التً تقدم عنها التقارٌر 35، 34فإن أسس القٌاس فً الفقرتٌن 
. ٌجب تطبٌقها على ذلك القطاع 

بموجب هذا المعٌار ٌجب على معظم المنشآت أن تقوم بتحدٌد قطاعات عملها وقطاعاتها  .33
الجؽرافٌة على أنها الوحدات التنظٌمٌة التً تصدر بشؤنها تقارٌر المعلومات إلى مجلس 

وإلى المدٌر  (بشكل خاص أعضاء مجلس اإلدارة ؼٌر المدراء إن وجدوا)اإلدارة 
صانع القرار التشؽٌلً األعلى والذي قد ٌكون فً بعض الحاالت )التنفٌذي الرئٌسً 

لؽرض تقٌٌم األداء السابق لكل وحدة والتخاذ قرارات بشؤن  (مجموعات من عدة أفراد
 ألن 32التخصٌصات المستقبلٌة للموارد، وحتى إذ ا توجب على المنشؤة تطبٌق الفقرة 

خدمات أو خطوط جؽرافٌة فإنها ستنظر / قطاعاتها الداخلٌة لٌست حسب خطوط منتجات
إلى المستوى التالً للقطاعات الداخلٌة التً تقدم تقارٌر المعلومات حسب خطوط 

المنتجات والخدمات أو الخطوط الجؽرافٌة ولٌس بناء على قطاعات فقط ألؼراض تقدٌم 
إن هذا األسلوب الخاص بالنظر إلى الهٌكل التنظٌمً واإلداري لمنشؤة . التقارٌر الخارجٌة
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ونظامها الداخلً الخاص بتقدٌم التقارٌر المالٌة لتحدٌد قطاعات العمل والقطاعات 
، كما "أسلوب اإلدارة "الجؽرافٌة لمنشؤة ألؼراض تقدٌم التقارٌر الخارجٌة ٌسمى أحٌانا 

القطاعات "أن المكونات التنظٌمٌة التً تقدم تقارٌر المعلومات بشؤنها داخلٌا تسمى أحٌانا 
" التشؽٌلٌة

 

 القطاعات التً تقدم التقارٌر عنها 
 

ٌمكن دمج قطاعً عمل أو أكثر أو قطاعٌن جغرافٌٌن أو أكثر تصدر عنهما التقارٌر  .34
داخلٌا والتً هً متشابهة إلى حد كبٌر كوحدة عمل مفردة أو وحدة جغرافٌة مفردة، 

وٌعتبر قطاعً عمل أو أكثر أو قطاعٌن جغرافٌٌن أو أكثر أنهما متشابهان إلى حد كبٌر 
: الحاالت التالٌة  فً

. إذا كانت تظهر أداء مالٌا متشابها على المدى الطوٌل .أ 

. 9إذا كانت متشابهة فً كافة العوامل فً التعرٌف المناسب فً الفقرة  .ب 

ٌجب تحدٌد قطاع عمل أو قطاع جغرافً على أنه قطاع تقدم عنه التقارٌر إذا كان ٌتم  .35
: الحصول على معظم إٌراده من مبٌعات لعمالء خارجٌٌن، و تحقق ما ٌلً 

 المبٌعات لعمالء خارجٌٌن ومن عملٌات مع قطاعات أخرى   من إذا  بلغ إٌراده .أ 
أو أكثر من إجمالً اإلٌراد الخارجً والداخلً من كافة القطاعات ، أو % 10

أو أكثر من النتٌجة مجتمعة % 10إذا  بلغت نتٌجة القطاع سواء ربحا أو خسارة   .ب 
لكافة القطاعات من الربح أو النتٌجة مجتمعة لكافة القطاعات من الخسارة أٌهما 

. أكبر فً مبلغها المطلق 

. أو أكثر من إجمالً موجودات كافة القطاعات % 10إذا بلغت موجودات القطاع  .ج 

إذا كان قطاع تقدم عنه التقارٌر داخلٌا أقل من حدود األهمٌة المنصوص علٌها فً  .36
: 35الفقرة 

. ٌمكن تحدٌد ذلك القطاع على أنه قطاع تقدم التقارٌر عنه برغم حجمه .أ 

إذا لم ٌحدد قطاع على أنه قطاع تقدم التقارٌر عنه برغم حجمه فإنه ٌمكن دمج  .ب 
أخرى  (قطاعات)هذا القطاع مع قطاع تقدم عنه التقارٌر بشكل منفصل مع قطاع 

متشابهة تقدم التقارٌر عنها داخلٌا والتً هً أٌضا أقل من كافة حدود األهمٌة 
ٌعتبر قطاعً عمل أو أكثر أو قطاعٌن جغرافٌٌن ) 35المنصوص علٌها فً الفقرة 

أو أكثر أنها متشابهة إذا كانت تتشارك فً غالبٌة العوامل فً التعرٌف المناسب 
( . 9فً الفقرة 

إذا لم ٌتم تقدٌم التقارٌر بشكل منفصل عن ذلك القطاع أو دمجه فإنه ٌجب إدخاله  .ج 
. كبند مطابقة غٌر مخصص 

إذا شكل إجمالً اإلٌراد الخارجً الذي ٌعزى إلى القطاعات التً تقدم عنها التقارٌر أقل  .37
من إجمالً اإلٌراد الموحد أو إٌراد المنشؤة فإنه ٌجب تحدٌد قطاعات إضافٌة % 75من 
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% 10على أنها قطاعات تقدم التقارٌر عنها حتى وإن كانت ال تلبً المستوى البالغ 
على األقل من إجمالً اإلٌراد % 75 إلى أن ٌتم إدخال 35المنصوص علٌه فً الفقرة 

. الموحد أو إٌراد المنشؤة فً القطاعات التً تقدم التقارٌر عنها
 

فً هذا المعٌار أن تكون إرشادا لتحدٌد المادٌة ألي ناحٌة % 10 ٌقصد بالحدود البالؽة ال .38
من تقدٌم التقارٌر المالٌة عدا عن تحدٌد قطاعات العمل والقطاعات الجؽرافٌة التً تقدم 

. عنها التقارٌر
 

بتحدٌد القطاعات التً تقدم عنها التقارٌر على أنها فقط القطاعات التً تحصل على  .39
ؼالبٌة إٌرادها من المبٌعات لعمالء خارجٌٌن فإن هذا المعٌار ال ٌتطلب تحدٌد مختلؾ 
مراحل العملٌات المتكاملة عمودٌا على أنها قطاعات عمل منفصلة، على أنه فً بعض 
الصناعات تكون الممارسة المتبعة هً تقدٌم التقارٌر عن أنشطة معٌنة متكاملة عمودٌا 

على أنها قطاعات عمل منفصلة حتى وإن كانت ال تحقق إٌرادا مهما من المبٌعات 
الخارجٌة، فعلى سبٌل المثال تقدم العدٌد من شركات النفط العالمٌة تقارٌرها عن عملٌات 

على أنها قطاعات عمل  (التكرٌر والتسوٌق )االستكشاؾ واإلنتاج وأنشطتها الالحقة 
ٌتم تحوٌله داخلٌا إلى عملٌة  (النفط الخام )منفصلة حتى وإن كان معظم أو كل المنتج 

. التكرٌر فً المنشؤة 
 

ٌشجع هذا المعٌار دون أن ٌتطلب ذلك تقدٌم التقارٌر االختٌارٌة عن األنشطة المتكاملة  .40
عمودٌا على أنها قطاعات منفصلة مع وصؾ مناسب بما فً ذلك اإلفصاح عن أساس 

 . 75تسعٌر التحوٌالت بٌن القطاعات حسبما تتطلب الفقرة 
 

إذا كان نظام تقدٌم التقارٌر الداخلٌة لمنشؤة ٌعامل األنشطة المتكاملة عمودٌا على أنها  .41
قطاعات منفصلة وال تختار المنشؤة تقدٌم التقارٌر خارجٌا عنها على أنها قطاعات عمل 

المشترٌة عند تحدٌد قطاعات العمل  (القطاعات)فإنه ٌجب دمج القطاع البائع مع القطاع 
التً تقدم التقارٌر الخارجٌة عنها إال إذا لم ٌكن هناك أساس معقول لعمل ذلك، وفً هذه 

. الحالة ٌتم إدخال القطاع البائع كبند مطابقة غٌر مخصص
 

القطاع المحدد على أنه قطاع تقدم التقارٌر عنه فً الفترة السابقة مباشرة ألنه حقق  .42
ٌجب أن ٌستمر قطاعا تقدم عنه التقارٌر للفترة الحالٌة % 10الحدود المناسبة البالغة 

 البالغة   كلها لم تعد تزٌد عن المستوٌات  وموجوداته بالرغم من أن إٌراده ونتٌجته
. إذا قررت إدارة المنشؤة أن المنشؤة ذات أهمٌة مستمرة% 10

 

إذا حدد قطاع على أنه قطاع تقدم التقارٌر عنه فً الفترة الحالٌة ألنه ٌحقق المستوٌات  .43
فإنه ٌجب إعادة تقدٌم بٌانات القطاعات للفترة السابقة % 10المناسبة البالغة 

المعروضة ألغراض المقارنة من أجل أن تعكس القطاع الجدٌد الذي تقدم عنه التقارٌر 
فً الفترة % 10على أنه قطاع منفصل حتى وإن لم ٌحقق ذلك القطاع الحدود البالغة 

 .السابقة إال إذا كان إجراء ذلك غٌر عملً 
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سٌاسات محاسبة القطاعات 

ٌجب إعداد معلومات القطاعات بحٌث تتفق مع السٌاسات المحاسبٌة المعتمدة إلعداد  .44
. وعرض القوائم المالٌة للمجموعة الموحدة أو المنشؤة 

 
هناك افتراض بؤن السٌاسات المحاسبٌة التً اختار مدراء وإدارة منشؤة استخدامها فً  .45

 المالٌة الموحدة أو الشاملة للمنشؤة هً تلك السٌاسات التً ٌعتقد المدراء قوائمهاإعداد 
واإلدارة أنها األنسب ألؼراض تقدٌم التقارٌر الخارجٌة، وحٌث أن ؼرض معلومات 

القطاع مساعدة مستخدمً القوائم المالٌة لفهم أفضل وإصدار أحكام مدعومة بالمعلومات 
حول المنشؤة ككل فإن هذا المعٌار ٌتطلب إلعداد معلومات القطاعات استخدام السٌاسات 
المحاسبٌة التً اختارها المدراء واإلدارة، على أن هذا ال ٌعنً أن السٌاسات المحاسبٌة 
الموحدة أو السٌاسات المحاسبٌة للمنشؤة ٌجب أن ٌتم تطبٌقها على القطاعات التً تقدم 

عنها التقارٌر كما لو أن القطاعات كانت وحدات تقدٌم تقارٌر منفصلة قائمة بذاتها، ومن 
الممكن تخصٌص حساب مفصل تم إجراإه فً تطبٌق سٌاسة محاسبٌة معٌنة على 

المستوى الواسع للمنشؤة للقطاعات إذا كان هناك أساس معقول إلجراء ذلك، فعلى سبٌل 
المثال كثٌرا ما ٌتم إجراء حسابات التقاعد للمنشؤة ككل، إال أن أرقام المنشؤة بكاملها من 

. الممكن تخصٌصها للقطاعات بناء على الراتب والبٌانات السكانٌة للقطاعات 
 

ال ٌمنع هذا المعٌار اإلفصاح عن معلومات إضافٌة حول القطاعات معدة على أساس ؼٌر  .46
 :لقوائم المالٌة الموحدة أو القوائم المالٌة للمنشؤة شرٌطة أنلالسٌاسات المحاسبٌة المعتمدة 

 تقارٌر المعلومات داخلٌا إلى مجلس اإلدارة والمدٌر التنفٌذي الرئٌسً تقدٌمٌتم  .أ 
 . ألؼراض اتخاذ قرارات بشؤن تخصٌص الموارد للقطاع وتقٌٌم أدائه

. ٌتم بشكل واضح وصؾ أساس القٌاس لهذه المعلومات اإلضافٌة  .ب 

الموجودات التً ٌستخدمها بشكل مشترك قطاعان أو أكثر ٌجب تخصٌصها للقطاعات  .47
.   ومصروفاتها كذلك لهذه القطاعات إٌراداتهاإذا وفقط إذا خصصت 

 
تعتمد طرٌقة تخصٌص بنود الموجودات والمطلوبات واإلٌراد والمصروؾ على  .48

القطاعات على عوامل مثل طبٌعة هذه البنود واألنشطة التً ٌقوم بها القطاع واالستقالل 
الذاتً النسبً لذلك القطاع، و لٌس من الممكن أو المناسب تحدٌد أساس واحد للتخصٌص 

الذي ٌجب أن تتبناه كافة المنشآت، كما أنه لٌس من المناسب فرض تخصٌص بنود 
المنشؤة الخاصة بالموجودات والمطلوبات واإلٌراد والمصروؾ التً تتعلق بشكل مشترك 
بقطاعٌن أو أكثر إذا كان األساس الوحٌد لعمل هذه التخصٌصات هو األهواء الشخصٌة 

أو صعوبة فهمه، وفً نفس الوقت هناك تداخل فً تعرٌفات إٌراد القطاع ومصروؾ 
القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع، وٌجب أن تكون التخصٌصات الناجمة 

ثابتة، وتبعا لذلك ٌتم تخصٌص الموجودات المستخدمة بشكل مشترك للقطاعات إذا وفقط 
إذا كانت إٌراداتها ومصروفاتها مخصصة كذلك لهذه القطاعات، فعلى سبٌل المثال ٌتم 

إدخال أصل ضمن موجودات القطاع إذا وفقط إذا خصم االستهالك أو اإلطفاء عند قٌاس 
 .نتٌجة القطاع
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 اإلفصاح
 

 اإلفصاحات المطلوبة للقطاعات التً تقدم عنها التقارٌر للشكل 67-50تحدد الفقرات  .49
 اإلفصاحات 72-68الرئٌسً لتقدٌم التقارٌر الخاصة بقطاعات المنشؤة، وتحدد الفقرات 

المطلوبة للشكل الثانوي لتقدٌم التقارٌر الخاصة بالمنشؤة، وٌشجع هذا المعٌار تقدٌم كافة 
 لكل قطاع ثانوي تقدم عنه 67 - 50اإلفصاحات الرئٌسٌة للقطاعات المحددة فً الفقرات 

 تتطلب إفصاحات أقل إلى حد بعٌد على األساس 72-68التقارٌر بالرؼم من أن الفقرات 
 أمورا عدٌدة أخرى خاصة بإفصاحات القطاعات، 83-74الثانوي، وتتناول الفقرات 

 . لهذا المعٌار تطبٌق معاٌٌر اإلفصاح هذه 2وٌوضح الملحق 
 

 الشكل الرئٌسً لتقدٌم التقارٌر
 

 على كل قطاع تقدم التقارٌر عنه 67-51ٌجب تطبٌق متطلبات اإلفصاح فً الفقرات  .50
. بناء على الشكل الرئٌسً لتقدٌم التقارٌر الخاصة بالمنشؤة 

 
ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن إٌراد القطاع لكل قطاع تقدم التقارٌر عنه، كما ٌجب  .51

تقدٌم التقارٌر عن إٌراد القطاع من المبٌعات إلى العمالء الخارجٌٌن وإٌراد القطاع من 
. المعامالت مع القطاعات األخرى بشكل منفصل 

 
. ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن نتٌجة القطاع لكل قطاع تقدم التقارٌر عنه  .52
 

إذا استطاعت المنشؤة حساب صافً ربح أو خسارة القطاع أو إجراء قٌاس آخر لمربحٌة  .53
القطاع عدا عن نتٌجة القطاع بدون تخصٌصات مبنٌة على تقدٌرات شخصٌة فإن هذا 

باإلضافة إلً نتٌجة القطاع  (المبالػ )المعٌار ٌشجع تقدٌم التقارٌر حول هذا المبلػ 
موصوفة بشكل مناسب، وإذا تم إعداد هذا القٌاس على أساس عدا عن السٌاسات 

لقوائم المالٌة الموحدة أو القوائم المالٌة للمنشؤة فإنه ٌجب على المنشؤة لالمحاسبٌة المعتمدة 
.  المالٌة وصفا واضحا ألساس القٌاس قوائمهاأن تضمن 

 
إن أحد األمثلة على وسٌلة قٌاس أداء القطاع فوق نتٌجة القطاع فً بٌان الدخل هو هامش  .54

الربح اإلجمالً للمبٌعات واألمثلة على وسائل قٌاس أداء القطاع تحت نتٌجة القطاع فً 
أما قبل أو بعد احتساب ضرائب )بٌان الدخل هً الربح أو الخسارة من األنشطة العادٌة 

. وصافً الربح أو الخسارة (الدخل
 

ٌجب أن تفصح المنشؤة عن إجمالً المبلغ المسجل لموجودات القطاع لكل قطاع تقدم  .55
. التقارٌر عنه 

 
. ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن موجودات القطاع لكل قطاع تقدم التقارٌر عنه  .56
 

ٌجب أن تفصح المنشؤة عن إجمالً التكلفة التً تم تكبدها خالل الفترة للحصول على  .57
األمالك، المصانع، )موجودات القطاع التً ٌتوقع استخدامها خالل أكثر من فترة واحدة 

لكل قطاع تقدم التقارٌر عنه، و بٌنما ٌشار إلى  (المعدات، الموجودات غٌر الملموسة
ذلك أحٌانا باإلضافات الرأسمالٌة أو المصروف الرأسمالً فإن القٌاس المطلوب بموجب 

 .هذا المبدأ ٌجب أن ٌكون على أساس االستحقاق و لٌس األساس النقدي
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ٌجب على المنشؤة أن تفصح عن إجمالً مبلغ المصروف الداخل ضمن نتٌجة القطاع  .58

. الستهالك و إطفاء موجودات القطاع للفترة لكل قطاع تقدم عنه التقارٌر
 

ٌشجع هذا المعٌار المنشؤة دون أن ٌستوجب ذلك اإلفصاح عن طبٌعة ومبلغ أٌة بنود  .59
إلٌراد القطاع ومصروف القطاع التً هً ذات حجم أو طبٌعة أو تكرار بحٌث ٌكون 

. اإلفصاح عنها مناسب لتوضٌح أداء كل قطاع تقدم التقارٌر عنه للفترة 
 

عندما تكون بنود الدخل أو المصروؾ "أنه  (8) معٌار المحاسبة الدولً رقم ٌتطلب .60
ضمن الربح أو الخسارة من األنشطة العادٌة ذات حجم أو طبٌعة أو تكرار بحٌث أن 

اإلفصاح عنها مناسب إلٌضاح أداء المنشؤة للفترة فإنه ٌجب اإلفصاح عن طبٌعة ومبلػ 
عددا من األمثلة بما  (8)، وٌقدم معٌار المحاسبة الدولً رقم "هذه البنود بشكل منفصل 

فً ذلك التخفٌضات فً المخزونات واألمالك والمصانع والمعدات واالستثمارات طوٌلة 
األجل والعملٌات المتوقفة وتسوٌات التقاضً والمخصصات المعكوسة، وال ٌقصد بالفقرة 

كما هً معرفة  ) تؽٌٌر تصنٌؾ أٌة بنود إٌراد أو مصروؾ من عادٌة إلى ؼٌر عادٌة 59
أو تؽٌٌر قٌاس هذه البنود، على أن اإلفصاح الذي  (8فً معٌار المحاسبة الدولً رقم 

تشجعه تلك الفقرة ٌؽٌر المستوى الذي تقٌم عنده أهمٌة هذه البنود ألؼراض اإلفصاح عن 
. مستوى المنشؤة إلى مستوى القطاع 

 
ٌجب على المنشؤة أن تفصح لكل قطاع تقدم عنه التقارٌر عن إجمالً مبلغ المصروفات  .61

غٌر النقدٌة الهامة، عدا عن االستهالك واإلطفاء اللذان ٌطلب لهما إفصاح منفصل 
، و التً أدخلت ضمن المصروف و تبعا لذلك خصمت عند قٌاس 58بموجب الفقرة 
. نتٌجة القطاع 

 
أن تقوم المنشؤة بتقدٌم بٌان تدفق نقدي ٌبلػ عن . (7) الدولً رقم المحاسبةٌتطلب معٌار  .62

التدفقات النقدٌة بشكل منفصل من األنشطة التشؽٌلٌة واالستثمارٌة والتموٌلٌة، وٌبٌن 
أن اإلفصاح عن المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي لكل  (7)معٌار المحاسبة الدولً رقم 

قطاع صناعً وجؽرافً تقدم عنه التقارٌر ضروري لفهم المركز المالً الكلً للمنشؤة 
اإلفصاح عن هذه  (7)وسٌولتها وتدفقاتها النقدٌة، وٌشجع معٌار المحاسبة الدولً رقم 

المعلومات، كما ٌشجع هذا المعٌار إفصاحات البٌانات النقدٌة للقطاعات التً ٌشجعها 
،إضافة إلى ذلك فهو ٌشجع اإلفصاح عن اإلٌرادات ؼٌر (7)معٌار المحاسبة الدولً رقم 

.  التً دخلت ضمن إٌراد القطاع وتبعا لذلك أضٌفت عند قٌاس نتٌجة القطاعةالنقدٌة الهام
 

المنشؤة التً تقدم إفصاحات التدفقات النقدٌة للقطاعات التً ٌشجعها معٌار المحاسبة  .63
 تحتاج أن تفصح كذلك عن مصروف االستهالك واإلطفاء بموجب  ال7الدولً رقم 

 . 61 أو المصروفات غٌر النقدٌة بموجب الفقرة 58الفقرة 
 

ٌجب على المنشؤة أن تفصح لكل قطاع تقدم عنه التقارٌر عن إجمالً حصة المنشؤة فً  .64
صافً ربح أو خسارة الشركات الزمٌلة أو المشارٌع المشتركة أو االستثمارات األخرى 
التً تمت محاسبتها بموجب طرٌقة حقوق الملكٌة إذا كانت كافة عملٌات هذه الشركات 

 .الزمٌلة بشكل جوهري ضمن ذلك القطاع المفرد
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بٌنما ٌتم اإلفصاح عن مبلػ إجمالً مفرد بموجب الفقرة السابقة فإنه ٌتم إجراء تقٌٌم بشكل  .65
فردي لكل شركة زمٌلة أو مشروع مشترك أو استثمار آخر تم بموجب طرٌقة حقوق 

. الملكٌة، وذلك لتحدٌد ما إذا كانت عملٌاته جمٌعها ضمن قطاع واحد بشكل جوهري
 

إذا تم اإلفصاح حسب القطاع عن الحصة اإلجمالٌة للمنشؤة فً صافً ربح أو خسارة  .66
شركات زمٌلة أو مشارٌع مشتركة أو استثمارات أخرى تمت محاسبتها بموجب طرٌقة 

حقوق الملكٌة، فإنه ٌجب أٌضا اإلفصاح عن إجمالً االستثمارات فً هذه الشركات 
 .الزمٌلة و المشارٌع المشتركة حسب القطاع 

 
ٌجب على المنشؤة تقدٌم مطابقة بٌن المعلومات التً تم اإلفصاح عنها للقطاعات التً  .67

تقدم بشؤنها التقارٌر وإجمالً المعلومات فً القوائم المالٌة الموحدة أو القوائم المالٌة 
للمنشؤة، وفً المطابقة المقدمة ٌجب مطابقة إٌراد القطاع مع إٌراد المنشؤة من العمالء 

بما فً ذلك اإلفصاح عن مبلغ إٌراد المشروع من العمالء الخارجٌٌن الذي )الخارجٌٌن 
، وٌجب مطابقة نتٌجة القطاع مع مقٌاس مقارنة للربح أو (لم ٌدخل فً أي إٌراد للقطاع

الخسارة التشغٌلٌة للمنشؤة و كذلك مع صافً ربح أو خسارة المنشؤة، وٌجب مطابقة 
موجودات القطاع مع موجودات المنشؤة ومطابقة مطلوبات القطاع مع مطلوبات 

.  المنشؤة
 

 المعلومات الثانوٌة للقطاعات
 

 متطلبات اإلفصاح التً ٌجب تطبٌقها على كل قطاع تقدم 67 - 50تحدد الفقرات  .68
 التقارٌر عنه بناء على الشكل الرئٌسً لتقدٌم التقارٌر الخاصة بالمنشؤة، كما تحدد الفقرات

 متطلبات اإلفصاح التً ٌجب تطبٌقها على كل قطاع تقدم التقارٌر عنه بناء على 69-72
: الشكل الثانوي لتقدٌم التقارٌر الخاصة بالمنشؤة كما ٌلً

إذا كان الشكل الرئٌسً لتقدٌم تقارٌر المنشؤة هو قطاعات العمل فإن إفصاحات  .أ 
 . 69األشكال الثانوٌة المطلوبة محددة فً الفقرة 

 لتقدٌم تقارٌر المنشؤة هو القطاعات الجؽرافٌة بناء على الرئٌسًإذا كان الشكل  .ب 
حٌث ٌتم إنتاج منتجات المنشؤة أو حٌث توجد قاعدة عملٌات )موقع الموجودات 

 .             71،70فإن إفصاحات الشكل الثانوي محددة فً الفقرتٌن   (لتقدٌم خدماتها
  

 لتقدٌم تقارٌر المنشؤة هو القطاعات الجؽرافٌة بناء على الرئٌسًإذا كان الشكل  .ج 
فإن اإلفصاحات المطلوبة  (حٌث ٌتم بٌع منتجاتها أو تقدٌم خدماتها)موقع العمالء 

 . 72،70للشكل الثانوي محددة فً الفقرتٌن

 الشكل الرئٌسً لتقدٌم معلومات القطاعات للمنشؤة هو قطاعات العمل فإنه ٌجب كانإذا  .69
: علٌها أٌضا تقدٌم التقارٌر عن المعلومات التالٌة 

إٌراد القطاع من العمالء الخارجٌٌن حسب المنطقة الجغرافٌة بناء على الموقع  .أ 
الجغرافً لعمالئها لكل قطاع جغرافً ٌبلغ إٌراده من المبٌعات للعمالء الخارجٌٌن 

. أو أكثر من إجمالً إٌراد المنشؤة من المبٌعات لجمٌع العمالء الخارجٌٌن% 10
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إجمالً المبلغ المسجل لموجودات القطاع حسب الموقع الجغرافً للموجودات لكل  .ب 
أو أكثر من إجمالً موجودات كافة % 10 القطاعٌة مجوداتهقطاع جغرافً تبلغ 
. القطاعات الجغرافٌة

إجمالً التكلفة التً تم تكبدها خالل الفترة المتالك موجودات قطاعٌة ٌتوقع  .ج 
 ممتلكات ومصانع ومعدات وموجودات غٌر)استخدامها خالل أكثر من فترة واحدة 

حسب الموقع الجغرافً للموجودات لكل قطاع جغرافً تبلغ موجوداته  (ملموسة
. أو أكثر من إجمالً موجودات كافة القطاعات الجغرافٌة% 10القطاعٌة 

إذا كان الشكل الرئٌسً لتقدٌم المعلومات الخاصة بالقطاعات للمنشؤة هو القطاعات  .70
فإنه ٌجب علٌها أٌضا  (سواء بناء على موقع الموجودات أو موقع العمالء)الجغرافٌة 

تقدٌم المعلومات القطاعٌة التالٌة لكل قطاع عمل ٌبلغ إٌراده من المبٌعات للعمالء 
أو أكثر من إجمالً إٌراد المنشؤة من المبٌعات لجمٌع العمالء % 10الخارجٌٌن 

أو أكثر من إجمالً موجودات كافة % 10الخارجٌٌن أو الذي تبلغ موجوداته القطاعٌة 
: قطاعات العمل

. إٌراد القطاع من العمالء الخارجٌٌن .أ 

. إجمالً المبلغ المسجل لموجودات القطاع .ب 

إجمالً التكلفة المتكبدة خالل الفترة المتالك موجودات القطاع التً ٌتوقع  .ج 
الممتلكات والمصانع و المعدات و )خالل أكثر من فترة واحدة  استخدامها

. (الموجودات غٌر الملموسة

إذا كان الشكل الرئٌسً لتقدٌم المعلومات حول القطاعات للمنشؤة هو حسب القطاعات  .71
الجغرافٌة المبنٌة على موقع الموجودات، وإذا كان موقع عمالئها ٌختلف عن موقع 
موجوداتها، عندئذ ٌجب على المنشؤة كذلك تقدٌم التقارٌر حول اإلٌراد من المبٌعات 

أو أكثر من إجمالً إٌراد المنشؤة من المبٌعات للعمالء % 10للعمالء الخارجٌٌن 
. الخارجٌٌن

إذا كان الشكل الرئٌسً لتقدٌم المعلومات حول القطاعات للمنشؤة هو حسب القطاعات  .72
الجغرافٌة بناء على موقع العمالء، وإذا كانت موجودات المنشؤة الموجودة فً مناطق 

جغرافٌة تختلف عن مناطق عمالئه عندئذ ٌجب على المنشؤة تقدٌم التقارٌر حول 
المعلومات القطاعٌة التالٌة لكل قطاع جغرافً بناء على الموجودات ٌبلغ إٌراده من 

أو أكثر من المبالغ الموحدة أو % 10المبٌعات للعمالء الخارجٌٌن أو موجودات القطاع 
. إجمالً المبالغ للمنشؤة 

. إجمالً المبلغ المسجل لموجودات القطاعات حسب الموقع الجغرافً للموجودات  .أ 

إجمالً التكلفة التً تم تكبدها خالل الفترة المتالك موجودات القطاعات التً ٌتوقع  .ب 
األمالك والمصانع والمعدات والموجودات )واحدة  استخدامها خالل أكثر من فترة

 .حسب موقع الموجودات  (غٌر الملموسة
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 اإلفصاحات اإلٌضاحٌة للقطاعات
 

 إلفصاحات شكلً تقدٌم التقارٌر الرئٌسٌة تلهذا المعٌار إٌضاحا (2)ٌعرض الملحق رقم  .73
. والثانوٌة اللذان ٌتطلبهما هذا المعٌار

 أمور اإلفصاح األخرى
 

إذا كان قطاع العمل أو القطاع الجغرافً الذي تقدم حوله المعلومات إلى مجلس اإلدارة  .74
أو المدٌر التنفٌذي الرئٌسً لٌس قطاعا تقدم عنه التقارٌر ألنه ٌحصل على غالبٌة 

إٌراده من المبٌعات للقطاعات األخرى و لكن برغم إٌراده من المبٌعات للعمالء 
أو أكثر من إجمالً إٌراد المنشؤة من المبٌعات لكافة العمالء % 10الخارجٌٌن 

 (أ)الخارجٌٌن فإنه ٌجب على المنشؤة اإلفصاح عن هذه الحقٌقة وعن مبالغ اإلٌراد من 
. المبٌعات الداخلٌة للقطاعات األخرى  (ب)المبٌعات للعمالء الخارجٌٌن 

عند قٌاس وتقدٌم التقارٌر حول إٌراد القطاع من العملٌات مع القطاعات األخرى ٌجب  .75
قٌاس التحوٌالت بٌن القطاعات على أساس أن المنشؤة اعتادت بالفعل على تسعٌر هذه 
التحوٌالت، وٌجب اإلفصاح عن أساس تسعٌر التحوٌالت بٌن القطاعات وأي تغٌٌر فً 

.  ذلك فً القوائم المالٌة 

رٌر حول قالتاعتمدة لتقدٌم ملاسبٌة اسات المحالسًات فً التغٌراٌجب اإلفصاح عن  .76
 بٌان ما ٌجب إعادةك، بالقطاعاتصة الخات اعلومملاعلى مادي  تؤثٌر التً لهات اعالقطا

 كان من غٌر إذا إالمعلومات القطاعات للفترة السابقة المعروضة ألغراض المقارنة 
 ٌجب أن ٌشمل وصفا لطبٌعة التغٌٌر وأسباب التغٌٌر اإلفصاح، وهذا  بذلكالعملً القٌام

وحقٌقة أن المعلومات المقارنة أعٌد بٌانها أو أنه من غٌر العملً إجراء ذلك، والتؤثٌر 
المالً للتغٌر إذا كان من الممكن تحدٌده بشكل معقول، وإذا قامت المنشؤة بتغٌٌر تعرٌف 

قطاعاتها ولم تقم بإعادة بٌان معلومات القطاعات للفترة السابقة على األساس الجدٌد 
ألنه من غٌر العملً القٌام بذلك عندئذ ٌجب على المنشؤة لغرض المقارنة تقدٌم التقارٌر 
عن بٌانات القطاع لكل من األساسٌن القدٌم والجدٌد للقطاعات فً السنة التً تغٌر فٌها 

. تعرٌف قطاعاتها

التؽٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة التً تتبناها  (8)ٌتناول معٌار المحاسبة الدولً رقم  .77
أن ٌتم إجراء تؽٌٌرات فً السٌاسات  (8)المنشؤة، وٌتطلب معٌار المحاسبة الدولً رقم 

المحاسبٌة إذا تطلب تشرٌع ذلك أو إذا تطلبته هٌئة وضع معاٌٌر محاسبٌة، أو إذا كان 
. سٌنجم عن التؽٌٌر عرض أفضل لألحداث أو المعامالت فً القوائم المالٌة للمنشؤة

تتم معاملة التؽٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة المعتمدة على مستوى المنشؤة والتً تإثر  .78
، وما لم ٌحدد معٌار (8)على معلومات القطاعات حسب معٌار المحاسبة الدولً رقم 

ٌتطلب وجوب  (8)محاسبة دوًل جدٌد خالؾ ذلك فإن معٌار المحاسبة الدولً رقم 
إجراء تؽٌٌر فً السٌاسة المحاسبٌة بؤثر رجعً وإعادة بٌان معلومات الفترة السابقة إال 

، أو أن ٌتم إدخال التسوٌة المتراكمة (المعاملة األساسٌة)إذا كان إجراء ذلك ؼٌر عملً 
المعاملة البدٌلة )الناتجة من التؽٌر فً تحدٌد صافً ربح أو خسارة المنشؤة للفترة الحالٌة 

، وإذا تم اتباع المعاملة األساسٌة فإنه ٌتم إعادة بٌان معلومات القطاع للفترة (المسموح بها
السابقة، وإذ ا اتبعت المعاملة البدٌلة المسموح بها فإن التسوٌة المتراكمة التً تدخل فً 
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تحدٌد صافً ربح أو خسارة المنشؤة تدخل ضمن نتٌجة القطاع إذا كانت بندا تشؽٌلٌاً ٌمكن 
أن ٌعزى أو ٌخصص بشكل معقول للقطاعات، وفً الحالة األخٌرة قد ٌتطلب معٌار 

إفصاحا منفصال إذا كان حجمه أو طبٌعته أو تكراره بالشكل  (8)المحاسبة الدولً رقم 
. الذي ٌكون فٌه اإلفصاح ضرورٌا إلٌضاح أداء المنشؤة للفترة

تتعلق بعض التؽٌٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة بالتحدٌد بتقدٌم التقارٌر حول القطاعات،  .79
واألمثلة على ذلك تشمل التؽٌٌرات فً تحدٌد القطاعات والتؽٌٌرات فً أساس تخصٌص 
اإلٌرادات والمصروفات للقطاعات، وهذه التؽٌٌرات قد ٌكون لها أثر هام على معلومات  
القطاع المقدم بشؤنه التقرٌر إال أنه ال ٌؽٌر إجمالً المعلومات المالٌة المقدم عنها التقارٌر 

الخاصة بالمنشؤة، ومن أجل تمكٌن المستخدمٌن من فهم التؽٌرات وتقٌٌم االتجاهات ٌتم إذا 
كان ذلك عملٌا إعادة بٌان معلومات القطاع للفترة السابقة الداخلة ضمن القوائم المالٌة 

 .ألؼراض المقارنة وذلك لتعكس السٌاسة المحاسبٌة الجدٌدة

ألؼراض تقدٌم التقارٌر حول القطاعات وجوب قٌاس التحوٌالت بٌن  (75)تتطلب الفقرة  .80
ة اعتادت بالفعل تسعٌر هذه التحوٌالت، وإذا قامت أالقطاعات على أساس أن المنش

المنشؤة بتؽٌٌر األسلوب الذي تستعمله بالفعل لتسعٌر التحوٌالت بٌن القطاعات فإن ذلك 
لٌس تؽٌٌرا فً السٌاسة المحاسبٌة ٌستوجب إعادة بٌان بٌانات القطاع للفترة السابقة 

 .تتطلب إفصاحا للتؽٌٌر (75)ن الفقرة أ، على 76بموجب الفقرة 

 عمل تقدم اعضمن كل قطأنواع المنتجات والخدمات الداخلة ن اة بًأنشملا علىٌجب  .81
ان رئٌسٌا ء كارٌر عنه سوقالتاي تقدم افع جغراطقتركٌب كل ان رٌر عنه وكذلك بًالتقا

فً القوائم المالٌة أو فً مكان آخر د تم خالف ذلك اإلفصاح عنه قلم ٌكن  إذاأو ثانوٌا 
 .فً التقرٌر المالً

لطلب والتؽٌر فً سعر المدخالت أو عوامل التقٌٌم أثر هذه األمور مثل التؽٌرات فً  .82
 تطوٌر منتجات وعملٌات بدٌلة فً قطاع عمل من الضروري معرفة األخرىاإلنتاج 

األنشطة التً ٌشملها ذلك القطاع، وبالمثل لتقٌٌم أثر التؽٌرات فً البٌئة االقتصادٌة 
والسٌاسٌة لمخاطر ونسب عوائد قطاع جؽرافً من المهم معرفة تركٌب ذلك القطاع 

 .الجؽرافً 

القطاعات التً صدرت حولها التقارٌر فً السابق التً لم تعد تحقق الحدود الكمٌة ال ٌتم  .83
نها بشكل منفصل، فهً قد ال تحقق هذه المستوٌات بعد ذلك، على سبٌل عتقدٌم التقارٌر 

 من عملٌات أالمثال، بسبب انخفاض الطلب أو تؽٌٌر فً استراتٌجٌة اإلدارة أو ألن جز
 كانت تبٌعه أو دمجه مع قطاعات أخرى، وقد ٌكون إٌضاح أسباب أن قطاعا القطاع تم

 لم تعد تقدم عنه هذه التقارٌر مفٌدا فً تؤكٌد التوقعات فٌما ٌتعلق التقارٌر حولهتقدم 
 . المنشؤةباألسواق المنهارة والتؽٌرات فً استراتٌجٌات 
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تارٌخ النفاذ 
 

ي لتات ارتلفا يتغط لتًالقوائم المالٌة  لفعولملذا نافذ ا همعٌار المحاسبة الدولًٌصبح  .84
لتطبٌق  المعٌاراٌشجع  ، وخيارلتذا ابعد ه وأ 1998(  ٌولٌو) تموزألول منا فً تبدأ

 تبدأ يلتات الفترا يلتً تغط القوائم المالٌة اعلى ٌارمعلا ذاوإذا طبقت منشؤة ه ألبكر،ا
 14 لدولً رقم المحاسبة اٌارع بدال من ملكأو قبل ذ 1998(ٌولٌو) تموز ألول منا فً
  كانت القوائم المالٌةإذا و لحقٌقة،ا ذهح عن هاإلفصاة أنشمل انه ٌجب علىإصلً فاأل

لمعٌار ا ذاله بكرأختٌاري ا يو تبنأ اذلنفا خيارلت ت سابقةا مقارنة لفتروماتتشمل معل
 ذاهألحكام  تمتثل أن من أجل ك ضمن ذلالقطاع الداخلةبٌانات  بٌان  إعادةفانه ٌطلب

 اإلفصاح ذلك غٌر عملً وفً هذه الحالة ٌجب على المنشؤة إجراء كان إذا عٌار إالملا
. قٌقةعن هذه الح
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 ؟9ىل تمبي القطاعات المنعكسة في نظام اإلدارة لتقديم التقارير التعريفات الالزمة لقطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية في الفقرة 

قطاعات                                                       (1)ملحق رقم   43-31ؼرض هذا الملحق هو إٌضاح تطبٌق الفقرات                                         هٌكل قرار تحدٌد ال

 

استخدام القطاعات التي تقدم عنيا التقارير إلى مجمس اإلدارة والمدير التنفيذي الرئيسي عمى أنيا قطاعات عمل 
 (27الفقرة )أو قطاعات جغرافية 

 (27فقرة )؟ 9ىل تمبي بعض التقاريػر اإلدارية عن القطاعات التعريفات في الفقرة 

 ال  نعم 

بالنسبة لمقطاعات التي ال تمبي التعريفات ارجع إلى المستوى التالي األقل لمتقسيم القطاعي الداخمي الذي يقدم تقارير المعمومات حسب 
 (32فقرة ). الخدمة أو الخطوط الجغرافية/ خطوط المنتج

 ىذه القطاعات قد تكون قطاعات تقدم عنيا التقارير

ىل يظير قطاعان داخميان أو أكثر أداء متماثاًل عمى المدى الطويل وىي متشابية في  (34فقرة )يمكن دمجيا كقطاع واحد تقدم عنو التقارير 
 (34فقرة )؟ 9جميع العوامل في الفقرة 

ىل ىناك أساس معقول لدمج قطاعات البيع أو 
ىل يحصل القطاع عمى غالبية إيراده من المبيعات  (41فقرة )ىل تختار المنشأة معاممتو عمى أنو قطاع تقدم التقارير عنو؟  (41فقرة )الشراء؟ 

 (35فقرة )إلى عمالء خارجيين؟ 

 (41فقرة )ادمج 
 ( 35فقرة )ىل يتعدى القطاع الحدود الكمية؟  (41فقرة )يصبح قطاع البيع بند مطابقة غير مخصص 

 ىذا القطاع قطاع تصدر عنو التقارير  

. ىذا القطاع يمكن إصدار التقارير عنو بشكل منفصل برغم حجمو   (أ
. ىذا القطاع يمكن دمجو مع قطاع واحد مماثل أو أكثر مما ىو دون الحدود (ب
    (.36فقرة )إذا لم يتم اإلبالغ عنيا بشكل منفصل أو دمجيا فإنيا بند مطابقة غير مخصص  (ج

 (  37فقرة )% 75حدد قطاعات إضافية إلى أن يتم الوصول إلى حد مقداره  (  37فقرة )من اإليراد الموحد؟ % 75ىل يزيد اإليراد الخارجي اإلجمالي لمقطاع عن 

 

نعم   

 نعم 

 ال 

 ال 

 

نعم  نعم  نعم   ال  

 نعم  ال 

 ال 
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( 2 )رقم ملحق 
 

  إٌضاحٌة للقطاعاتتإفصاحا
 

تطبٌق  وغرض المالحق أٌضا ،المعاٌٌر من احق إٌضاحً فقط وال ٌشكل جزءمللا ذاإن ه
 .معانٌها توضٌح ي فاعدةٌٌر للمسالمعا

 
ٌوضح الجدول واإلٌضاح المقدم فً هذا الملحق إفصاحات القطاعات التً ٌتطلبها هذا المعٌار 

 عمل متعددة األنشطة ومتعددة الجنسٌات، وهذا المثال معقد بشكل مقصود لتوضٌح معظم لمنشؤة
أحكام هذا المعٌار، وألؼراض اإلٌضاح ٌعرض المثال بٌانات مقارنة لسنتٌن، وبٌانات 

 .القطاعات مطلوبة لكل سنة ٌقدم لها مجموعة كاملة من القوائم المالٌة
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 (4إٌضاح رقم )معلومات حول قطاعات العمل  - (أ)جدول 
 

ٌٌن)       (كافة المبالغ بالمال

 
موحدة  عملٌات أخرى  تحذو فا نشر  منتجات مكتبٌة  منتجات 

ورقٌة 

 

1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20  

اإلٌراد             
المبٌعات  55 50 20 17 19 16 7 7    

المبٌعات ما  15 10 10 14 2 4 2 2 39 30  الخارجٌة 

بٌن 

القطاعات 
إجمالً  70 60 30 31 21 20 9 9 29 30 101 90

اإلٌراد 

النتٌجة             

24 3 (1 ) (1 ) صفر  صفر  نتٌجة  20 17 9 7 2 1

القطاع 

(9 ) (7 ) مصروفات           

عامة ؼٌر 

مخصصة 

الربح            23 15

التشؽٌلً 

(4 ) (4 ) مصروؾ           

الفائدة 

دخل الفائدة            2 3

حصة  6 5     2 2   8 7

صافً 

أرباح 

الشركات 

الزمٌلة 

(4 ) (7 ) ضرائب           

الدخل 

الربح من            22 17

األنشطة 

العادٌة 

(3 )          (3 ) الخسارة  

ؼٌر 

: العادٌة

التلؾ فً 

المصنع من 

زلزال ؼٌر 

مؽطى 

بالتؤمٌن 

صافً            22 14

الربح 

معلومات             
أخرى 

موجودات  54 50 34 30 10 10 10 9   108 99

القطاع 
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استثمار فً  20 16     12 10   32 26

شركات 

زمٌلة تعالج 

ٌقة  بطر

حقوق 

الملكٌة 

موجودات            35 30

الشركة ؼٌر 

المخصصة 

إجمالً            175 155

الموجودات 

الموحدة 

مطلوبات  25 15 8 11 8 8 1 1   42 35

القطاع 

مطلوبات            40 55

الشركة ؼٌر 

المخصصة 

إجمالً            82 90

المطلوبات 

الموحدة 

المصروؾ  12 10 3 5 5  4 3    

الرأسمالً 

االستهالك  9 7 9 7 5 2 3 4    

المصروفات  8 2 7 3 2 2 2 1    

ؼٌر النقدٌة 

عدا عن 

االستهالك 
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 (ٌٌنالكافة المبالغ بالم)افٌة غر الجتمل والقطاعاع التاعاطق - 4 قم رحإٌضا
 

ألؼراض اإلدارة الشركة منظمة على أساس عالمً ومقسمة إلى ثالثة أقسام : قطاعات العمل
ب أول ئوكل قسم ٌرأسه نا- الورقٌة والمنتجات المكتبٌة والنشر  المنتجات– تشؽٌل رئٌسٌة 

لرئٌس مجلس اإلدارة، واألقسام هً األساس الذي بموجبه تقدم الشركة معلوماتها الرئٌسٌة 
ق الكتابة والنشر وورق  من ورٌنتج قطاع المنتجات الورقٌة سلسلة واسعة. الخاصة بالقطاعات

الجرائد، وٌقوم قطاع المنتجات المكتبٌة بتصنٌع البطاقات وأؼلفة الكتب وأقالم الحبر وأقالم 
وضع العالمات وكذلك ٌقوم بتوزٌع المنتجات المكتبٌة التً تصنعها شركات أخرى، وٌقوم 

بة والكتب المجلدة ومنتجات األقراص ئقطاع النشر بتطوٌر وبٌع خدمات األوراق السا
المضؽوطة فً مجاالت الضرائب والقانون والمحاسبة، وتشمل العملٌات األخرى تطوٌر برامج 

 معٌنة كانت تنتج ين وتطوٌر أراضيالحاسب اآللً لتطبٌقات العمل الخاصة بالعمالء ؼٌر التابع
الخشب سابقا إلى مواقع سكنٌة لقضاء اإلجازات، والقوائم المالٌة الخاصة بقطاعات العمل 

 .(أ) معروضة فً الجدول
 

 بالرؼم من أن أقسام الشركة الثالثة تتم إدارتها على أساس عالمً فإنها :القطاعات الجؽرافٌة
 ففً المملكة المتحدة وهً البلد األصلً تنتج وتبٌع متعمل فً أربعة مناطق جؽرافٌة فً العال

الشركة سلسلة واسعة من الورق والمنتجات المكتبٌة، إضافة إلى ذلك ٌتم إجراء كافة عملٌات 
التنمٌة للشركة الخاصة بالنشر وبرامج الحاسب اآللً فً المملكة المتحدة بالرؼم من أن الورق 

ب والمجلد ومنتجات األقراص المضؽوطة ٌتم بٌعها فً المملكة المتحدة وأوروبا الؽربٌة، ئالسا
وفً االتحاد األوروًب تقوم الشركة بتشؽٌل مرافق تصنٌع المنتجات الورقٌة والمكتبٌة وكذلك 

، والعملٌات فً كندا وهولندةفرنسا وبلجٌكا وألمانٌا . تشؽٌل مكاتب مبٌعات فً الدول التالٌة
 الجرائد الذي ٌباع  وورقوالوالٌات المتحدة هً بالضرورة مماثلة ومتفقة مع تصنٌع الورق

بكامله فً هذٌن البلدٌن، ومعظم لب الخشب ٌؤتً من األراضً التً تنتج األخشاب المملوكة 
تشمل العملٌات فً إندونٌسٌا إنتاج العجٌنة الورقٌة وتصنٌع ورق . للشركة فً هذٌن البلدٌن

الكتابة والنشر والمنتجات المكتبٌة، وٌباع معظمها تقرٌبا خارج إندونٌسٌا لكل من القطاعات 
 .األخرى للشركة وللعمالء الخارجٌن

 
ٌبٌن الجدول التالً توزٌع المبٌعات الموحدة للشركة حسب السوق : المبٌعات حسب السوق

: عئالجؽرافً بؽض النظر عن مكان إنتاج البضا
 

افً غرات حسب السوق الجعبًمإٌراد ال

 20×2 20×1 

 22 19المملكة المتحدة 

 31 30بلدان االتحاد األوروًب األخرى 

 21 28كندا والوالٌات المتحدة 

 2 6المكسٌك وأمرٌكا الجنوبٌة 

 14 18 (الٌابان وتاٌوان بشكل رئٌسً)جنوب شرق آسٌا 

 101 90 
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الموجودات واإلضافات إلى الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات ؼٌر الملموسة حسب 
فات إلى ضا ٌبٌن الجدول التالً المبلػ المسجل لموجودات القطاعات واإل:المنطقة الجؽرافٌة

ب المنطقة الجؽرافٌة التً توجد سالممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات ؼٌر الملموسة ح
: ا الموجوداتٌهؾ

 

 إلى الممتلكات اإلضافات المبلػ المسجل   

                                            لموجودات القطاع     والمصانع والمعدات 

  والموجودات ؼٌر الملموسة 

 2×20 1×20 2×20 1×20 

 5 8 78 72المملكة المتحدة 

 4 5 37 47بلدان االتحاد األوروًب األخرى 

 3 4 20 34كندا والوالٌات المتحدة 

 6 7 20 22 إندونٌسٌا

 175 155 24 18 

  
 فً بلجٌكا ٌتم تصنٌع المنتجات الورقٌة والمكتبٌة فً مرافق مشتركة :إٌراد ومصروؾ القطاع
شتركة، وٌتم تخصٌص اإلٌرادات والمصروفات المشتركة مبٌعات موٌقوم ببٌعها مجموعة 

 .ي العمل، وٌعزى كل إٌراد ومصروؾ القطاع بشكل مباشر للقطاعات علقطا
 

 تشمل موجودات القطاع كافة الموجودات التشؽٌلٌة التً ٌستخدمها :موجودات ومطلوبات القطاع
ٌسً من النقد التشؽٌلٌة والذمم المدٌنة والمخزونات والممتلكات ئالقطاع، وتتكون بشكل ر

والمصانع والمعدات مخصوما منها المسموحات والمخصصات، وبٌنما ٌمكن أن تعزى معظم 
ات دهذه الموجودات بشكل مباشر للقطاعات الفردٌة فإنه ٌتم تخصٌص المبلػ المسجل لموجو

معٌنة مستخدمة بشكل مشترك من قبل قطاعٌن أو أكثر للقطاعات على أساس معقول، وتشمل 
ٌسً من الحسابات واألجور ئ، وتتكون بشكل رةموجودات القطاع كافة المطلوبات التشؽٌلً

والضرائب المستحقة الدفع حالٌا والمطلوبات المستحقة، وال تشمل موجودات ومطلوبات القطاع 
. ضرائب الدخل المإجلة

 
ع ونتٌجة القطاع التحوٌالت القطاٌشمل إٌراد القطاع ومصروفات : ن القطاعاتيالتحوٌالت ب

سعار ألطاعات الجؽرافٌة، وتتم محاسبة هذه التحوٌالت حسب القبٌن قطاعات العمل وبٌن ا
التنافسٌة للسوق محملة على العمالء ؼٌر التابعٌن بالنسبة للبضائع المماثلة، وٌتم حذؾ هذه 

. التوحٌد التحوٌالت عند
 

م ن بشكل عكسً فً عاي تؤثرت مبٌعات المنتجات المكتبٌة للعمالء الخارجً:البند ؼٌر العادي
 بسبب إضراب عمال النقل استؽرق فترة طوٌلة فً المملكة المتحدة مما أوقؾ شحنات 20×2

ن مبٌعات المنتجات المكتبٌة بلؽت حوالً نصؾ أالمنتجات لحوالً أربعة شهور، وتقدر الشركة 
. فترة األربعة عشر شهرا ل ما كانت ستبلؽه خال
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 من % 40تملك الشركة : ٌقة حقوق الملكٌةبطراالستثمار فً شركات زمٌلة الذي تتم معالجته 
 الورق وعملٌاتها بشكل رئٌسً فً عأسهم ٌورو بٌبر لٌمتد، وهً شركة متخصصة فً صن

أسبانٌا والمملكة المتحدة، وتتم محاسبة االستثمار حسب طرٌقة حقوق الملكٌة، وبالرؼم من أن 
 تاالستثمار وحصة الشركة فً صافً ربح ٌورو بٌبر مستثناة من موجودات القطاع وإٌرادا

 المنتجات الورقٌة، وتملك طاعلقطاع فإنه ٌتم إظهارها بشكل منفصل مع البٌانات الخاصة بقا
الشركة كذلك عدة استثمارات صؽٌرة تتم محاسبتها حسب طرٌقة حقوق الملكٌة فً كندا 

 . قطاعات العمل الثالثةمنٌات المتحدة اللتان تختلؾ عملٌاتهما عن أي الوالو
 

كة خسارة ر تكبدت الش6 قم اإلٌضاح رفً كما هً موضحة بشكل أفضل :الخسارة ؼٌر العادٌة
لٌون ناجمة عن تلؾ نتٌجة زلزال أصاب مصنع الورق فً بلجٌكا م 3إمن علٌها مقدارها مؼٌر 

 . 20×1فً نوفمبر عام 
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( 3 )ملحق رقم 
ملخص اإلفصاح المطلوب 

 

هذا الملحق إٌضاحً فقط وال ٌشكل جزءا من المعاٌٌر، وؼرضه تلخٌص االفصاحات المطلوبة 
 لكل شكل رئٌسً من األشكال الرئٌسٌة لتقدٌم التقارٌر المحتملة حول 83 – 49فً الفقرات 

. القطاعات
 

. األرقام بٌن القوسٌن تشٌر إلى رقم الفقرة فً المعٌار

  
 

 
 

 
 
 

الشكل الرئٌس هو القطاعات 
الجغرافٌة حسب موقع 

العمالء 

الشكل الرئٌسً هو القطاعات 
الجغرافٌة حسب موقع 

الموجودات 

الشكل الرئٌسً هو 
قطاعات العمل 

االفصاحات الرئٌسٌة 
 المطلوبة 

االفصاحات الرئٌسٌة 
 المطلوبة 

االفصاحات الرئٌسٌة 
 المطلوبة

االٌراد من العمالء 
حسب موقع  الخارجٌٌن

( 51¶)العمالء 

االٌراد من العمالء الخارجٌٌن 
       حسب موقع الموجودات

(¶51 )

االٌراد من العمالء 
حسب قطاع  الخارجٌٌن

( 51¶)العمل 
اإلٌراد من المعامالت مع  

قطاعات أخرى حسب موقع 
( 51¶)العمالء 

اإلٌراد من المعامالت مع 
قطاعات أخرى حسب موقع 

( 51¶)الموجودات 

اإلٌراد من المعامالت مع  
قطاعات أخرى حسب 

( 51¶)قطاع العمل 

نتٌجة القطاع حسب موقع 
( 52¶)العمالء 

 

نتٌجة القطاع حسب موقع 
( 52¶)الموجودات 

 

نتٌجة القطاع حسب قطاع 
( 52¶)العمل 

 

القٌمة المسجلة لموجودات 
القطاع حسب موقع العمالء 

(¶55 )

القٌمة المسجلة لموجودات 
القطاع حسب موقع 

( 55¶)الموجودات 

القٌمة المسجلة لموجودات 
القطاع حسب قطاع العمل 

(¶55 )

مطلوبات القطاع حسب 
( 56¶)موقع العمالء 

مطلوبات القطاع حسب موقع 
( 56¶)الموجودات 

مطلوبات القطاع حسب 
( 56¶)قطاع العمل 

تكلفة الحصول على 
الممتلكات والمصانع 

والمعدات والموجودات  ؼٌر 
الملموسة حسب موقع 

( 57¶)العمالء 

تكلفة الحصول على الممتلكات 
والمصانع والمعدات 

والموجودات ؼٌر الملموسة 
     حسب موقع الموجودات

(¶57 )

تكلفة الحصول على 
الممتلكات والمصانع 

والمعدات والموجودات 
ؼٌر الملموسة حسب قطاع 

( 57¶)العمل 
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لشكل الرئٌسً هو القطاعات 
الجغرافٌة حسب موقع العمل 

الشكل الرئٌسً هو القطاعات 
الجغرافٌة حسب موقع 

الموجودات 

الشكل الرئٌسً هو 
قطاعات العمل 

االفصاحات الرئٌسٌة 
 المطلوبة

االفصاحات الرئٌسٌة 
 المطلوبة 

االفصاحات الرئٌسٌة 
 المطلوبة

مصروؾ االستهالك 
واإلطفاء حسب موقع العمالء 

(¶58 )

مصروؾ االستهالك 
واإلطفاء حسب موقع 

( 58¶)الموجودات 

مصروؾ االستهالك 
واإلطفاء حسب قطاع 

( 58¶)العمل 

المصروفات ؼٌر النقدٌة عدا 
عن االستهالك واإلطفاء 

( 61¶)حسب موقع العمالء 

المصروفات ؼٌر النقدٌة عدا 
عن االستهالك واإلطفاء 
    حسب موقع الموجودات

(¶61 )

المصروفات ؼٌر النقدٌة 
عدا عن االستهالك 

واإلطفاء حسب قطاع 
( 61¶)العمل 

حصة صافً الربح أو 
    واالستثمار (64¶)الخسارة 

فً شركات زمٌلة أو  (66¶)
مشارٌع مشتركة تعالجه 

بطرٌقة حقوق الملكٌة حسب 
إذا كانت )موقع العمالء 

معظمها ضمن قطاع عمل 
 (واحد

حصة صافً الربح أو 
   واالستثمار (64¶ ) الخسارة

فً شركات زمٌلة أو  (66¶)
مشارٌع مشتركة تعالجه 

بطرٌقة حقوق الملكٌة حسب 
إذا كانت )موقع الموجودات 

معظمها ضمن قطاع عمل 
 (واحد

حصة صافً الربح أو 
( 64¶)الخسارة 

فً  (66¶)واالستثمار 
شركات زمٌلة أو مشارٌع 

مشتركة تعالجه بطرٌقة 
حقوق الملكٌة حسب قطاع 

إذا كانت معظمها )العمل 
 (ضمن قطاع عمل واحد

مطابقة اإلٌراد والنتٌجة 
   المطلوبات والموجودات و

(¶67 )

مطابقة اإلٌراد والنتٌجة 
 المطلوبات   و والموجودات

(¶67 )

مطابقة اإلٌراد والنتٌجة 
والموجودات والمطلوبات 

( 67¶)حسب قطاع العمل 
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الشكل الرئٌسً هو قطاعات 
 العمل

الشكل الرئٌسً هو القطاعات 
الجؽرافٌة حسب مواقع 

 الموجودات

الشكل الرئٌسً هو القطاعات 
 الجؽرافٌة حسب موقع العمالء

 اإلفصاح الثانوي المطلوب اإلفصاح الثانوي المطلوب اإلفصاح الثانوي المطلوب

اإلٌراد من العمالء الخارجٌٌن 
 (69¶)حسب موقع العمالء 

اإلٌراد من العمالء الخارجٌٌن 
 ( 70¶)حسب قطاع العمل 

اإلٌراد من العمالء الخارجٌٌن 
 ( 70¶)حسب قطاع العمل 

المبلػ المسجل لموجودات 
القطاع حسب موقع 

 (69¶)الموجودات 

المبلػ المسجل لموجودات 
القطاع حسب قطاع العمل    

(¶70.) 

المبلػ المسجل لموجودات 
القطاع حسب قطاع العمل    

(¶70.) 

تكلفة الحصول على الممتلكات 
والمصانع والمعدات 

والموجودات ؼٌر الملموسة 
 ( 69¶)حسب الموجودات  

تكلفة الحصول على الممتلكات 
والمصانع والمعدات 

والموجودات ؼٌر الملموسة 
 (70¶)حسب قطاع العمل 

تكلفة الحصول على الممتلكات 
والمصانع والمعدات 

والموجودات ؼٌر الملموسة 
 (70¶)حسب قطاع العمل 

اإلٌراد من العمالء الخارجٌٌن  
حسب العمالء الجؽرافٌٌن إذا 

كانوا مختلفٌن عن موقع 
(. 71¶)الموجودات 

 

المبلػ المسجل لموجودات   
القطاع حسب موقع 

الموجودات إذا كان مختلفا 
(. 72¶)عن موقع العمالء

تكلفة الحصول على الممتلكات   
والمصانع والمعدات 

والموجودات ؼٌر الملموسة 
حسب موقع الموجودات إذا 

كان مختلفا عن موقع العمالء 
(¶72 .)
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الشكل الرئٌسً هو قطاعات 
العمل 

الشكل الرئٌسً هو القطاعات 
الجغرافٌة حسب موقع 

الموجودات 

الشكل الرئٌسً هو القطاعات 
الجغرافٌة حسب موقع 

العمالء 
االفصاحات األخرى المطلوبة   االفصاحات األخرى المطلوبة االفصاحات األخرى المطلوبة

اإلٌراد ألي قطاع عمل أو 
قطاع جؽرافً ٌزٌد إٌراده 

من % 10الخارجً عن 
إٌراد المنشؤة إال أنه لٌس 

قطاعا تقدم عنه التقارٌر ألن 
ؼالبٌة إٌراده من التحوٌالت 

( 74¶)الداخلٌة 

اإلٌراد ألي قطاع عمل أو 
قطاع جؽرافً ٌزٌد إٌراده 

من % 10الخارجً عن 
إٌراد المنشؤة إال أنه لٌس 

قطاعا تقدم عنه التقارٌر ألن 
ؼالبٌة إٌراده من التحوٌالت 

( 74¶)الداخلٌة 

اإلٌراد ألي قطاع عمل أو 
قطاع جؽرافً ٌزٌد إٌراده 

من % 10الخارجً عن 
إٌراد المنشؤة إال أنه لٌس 

قطاعا تقدم عنه التقارٌر ألن 
ؼالبٌة إٌراده من التحوٌالت 

( 74¶)الداخلٌة 

أساس تسعٌر التحوٌالت بٌن 
القطاعات وأي تؽٌٌر فً ذلك 

(¶75 )

أساس تسعٌر التحوٌالت بٌن 
القطاعات وأي تؽٌٌر فً ذلك 

(¶75 )

أساس تسعٌر التحوٌالت بٌن 
ي ـٌر ؾـ وأي تؽًآتـاعـالقط
( 75¶)ك ـذل

التؽٌرات فً السٌاسات 
( 76¶)المحاسبٌة للقطاعات 

التؽٌرات فً السٌاسات 
( 76¶)المحاسبٌة للقطاعات 

التؽٌرات فً السٌاسات 
( 76¶)المحاسبٌة للقطاعات 

أنواع المنتجات والخدمات فً 
( ¶81)كل قطاع العمل 

أنواع المنتجات والخدمات فً 
( 81¶)كل قطاع العمل 

أنواع المنتجات والخدمات فً 
( 81¶)كل قطاع العمل 

    تركٌب كل قطاع جؽرافً
(¶81 )

 رافًـغـاع جـٌب كل قطـترك
(¶81 )

    تركٌب كل قطاع جؽرافً
(¶81 )

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


