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 ملحق                                  

 تطبيق الإرشادات                              
 

 .جزءًا منه ولكنها ال تمثل ( 41هذه اإلرشادات معيار المحاسبة المصرى رقم )ترافق 
 

 المقدمـــة
 
 تخطيطي(  ورسم 41رقم ) المصريبة ه أمثلة توضح االفصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسذتعرض إرشادات التطبيق ه  1أت

ج الواردة في األمثلة التوضيحية ذللمساعدة في تحديد القطاعات المطلوب عرضها منفصلة في القوائم المالية . وال تعتبر النما
 لمنشأة افتراضية يشار إليها هنا باسم شركة أ ب جـ. هيبمثابة متطلبات . واألمثلة التوضيحية التالية 

 
 لمعروضة في القوائم المالية ية حول قطاعات المنشأة امعلومات وصف

 
 فيما يلى توضيح لالفصاح عن المعلومات الوصفية حول قطاعات المنشأة المعروضة في القوائم المالية    2أت

 ا المعيار (.ذات الصلة في هذ) تشير مراجع الفقرة إلى المتطلبات 
 

 )ب( ( 22م المالية إيراداته ) الفقرة ئكل قطاع معروض في القوا منها يستمدوصف أنواع المنتجات والخدمات التى 
 

السفن والبرمجيات وااللكترونيات والتمويل ، وينتج و في القوائم المالية : قطع غيار سيارات  ةتملك شركة أ ب جـ خمس قطاعات معروض
لتخدم صناعة النفط  واألعمال السفن سفنًا صغيرة  ة . وينتج قطاعالتجزئقطاع السيارات قطع غيار للبيع لمحال بيع قطع السيارات ب

 أجهزة الحاسب اآللى ومحال بيع أجهزة الحاسب اآللى لمنتجيالمماثلة ، وينتج قطاع البرمجيات برامج تطبيقية بغرض بيعها  البحرية
، في حين أن قطاع  ة الحاسب اآللىدوائر متكاملة ومنتجات ذات عالقة من أجل بيعها لمنتجى أجهز  اإللكترونياتبالتجزئة وينتج قطاع 

لك تمويل مشتريات العمالء للمنتجات من القطاعات األخرى وعمليات ذالتمويل مسئول عن بعض العمليات المالية للشركة بما في 
 . العقاريالتمويل 

 
 " (27) الفقرة " التشغيليقياس أرباح أو خسائر وأصول والتزامات القطاع 

 
الهامة باستثناء أن مصروف  المحاسبية التشغيلية هي نفس السياسات الموضحة في ملخص السياسات تللقطاعا إن السياسات المحاسبية

األداء على أساس ركة أ ب جـ ـــش وتقـــيميتم االعتراف به وقياسه على أساس الدفعات النقدية لنظام التقاعد .  تشغيليالتقاعد لكل قطاع 
اقتطاع مصروف الضريبة دون ان يتضمن ذلك األرباح والخسائر غير المتكررة وأرباح أو خسائر  الربح أو الخسارة من العمليات قبل

 الصرف األجنبى .
 

،  أى حسب ف ثالثوتقوم شركة أ ب جـ بالمحاسبة عن المبيعات والتحويالت بين القطاعات كما لو أن المبيعات أو التحويالت تخص طر 
 لية .احأسعار السوق ال
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 )أ(" (  22ى تستخدمها اإلدارة لتحديد قطاعات المنشأة التى تعرض منفصلة في القوائم المالية ) الفقرة "العوامل الت
 

هذه  إدارة وتتمتقدم منتجات وخدمات مختلفة .  إستراتيجيةتعتبر قطاعات شركة أ ب جـ المعروضة في القوائم المالية وحدات عمل 
األعمال أنشطة  نية مختلفة واستراتيجيات تسويق مختلفة ، وقد تم االستحواذ على معظم يتطلب تق نشاطبشكل منفصل ألن كل  القطاعات

 .وقت االستحواذ كوحدات منفردة وتم اإلبقاء على اإلدارة كما هي في 
 

 معلومات حول أرباح أو خسائر وأصول والتزامات القطاعات المعروضة في القوائم المالية 
جًا مقترحًا لإلفصاح عن المعلومات حول أرباح أو خسائر وأصول والتزامات القطاعات المعروضة في نموذ التاليوضح الجدول ي   3أت

، وال توزع مة الدخل بشأنها من المعلومات لكل سنة يتم عرض قائ" (.  ويطلب نفس النوع  24و  23)الفقرتان "القوائم المالية 
م المالية ، القوائوالخسائر غير المتكررة للقطاعات المعروضة في اح شركة أ ب جـ  مصروف الضريبة ) ضريبة الدخل ( أو األرب

 واالستهالك اإلهالك، ليس لدى كافة القطاعات المعروضة في التقارير المالية  بنودًا غير نقدية هامة باستثناء وباإلضافة إلى ذلك 
يستخدمها  التيهي المبالغ الواردة في التقارير  ضيحيالتو أن المبالغ المذكورة  في هذا المثال ، ويفترض  فى األرباح أو الخسائر

 الرئيس المسئول عن صناعة القرار التشغيلي .
ع اقط 

 السيارات
كافة  التمويل االلكترونيات البرمجيات السفن

القطاعات 
 االخرى

 المجموع

        
 35.500 (أ)1.000 5.000 12.000 9.500 5.000 3.000 اإليرادات من عمالء خارجيين

 4.500 - - 1.500 3.000 - - اإليرادات بين القطاعات
 3.750 - - 1.500 1.000 800 450 إيرادات الفوائد

 2.750 - - 1.100 700 600 350 )ب(مصروفات الفوائد
 1.000 - 1.000 - - - - صافى إيراد الفوائد

 2.950 - 1.100 1.500 50 100 200 اإلهالك واالستهالك
 4.070 100 500 2.300 900 70 200 أرباح القطاع

        البنود الهامة غير النقدية
        األخرى

 200 - - - - 200 - اضمحالل األصول 
 81.000 2.000 57.000 12.000 3.000 5.000 2.000 أصول القطاع

 2.900 - 600 800 500 700 300 النفقات المتعلقة باألصول
        غير المتداولة للقطاع

 43850 - 30.000 8.000 1.800 3.000 1.050 التزامات القطاع 
جـ  وتتضمن تلك القطاعات اعمال  بتنسب اإليرادات من القطاعات دون الحدود الرقمية إلى أربع قطاعات تشغيلية في شركة أ  (أ)

ة تأجير المستودعات ولم تستوفى واالستشارات في مجال البرمجيات وعملي قارات وتأجير المعدات االلكترونياتمحدودة في مجال الع
 القطاعات أى من الحدود الرقمية لتحديد القطاعات المطلوب عرضها منفصلة في القوائم المالية . هذهأى من 
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معظم إيراداته من الفوائد وتعتمد اإلدارة بشكل رئيسى في إدارة ذلك القطاع على صافى إيرادات الفوائد  علىيحصل قطاع التمويل   (ب)
 ." (23إجمالي مبالغ اإليرادات والمصروفات لذلك يتم اإلفصاح عن صافى المبلغ فقط كما هو مسموح بموجب الفقرة )"وليس على 

 
 مطابقات إيرادات وأرباح أو خسائر وأصول والتزامات القطاعات المعروضة في القوائم المالية وتسويتها 

ئر وأصول والتزامات القطاعات المعروضة في القوائم المالية مع المبالغ يوضح الجدول التالي مطابقات إيرادات وأرباح أو خسا   4أت
( . كما يطلب إظهار المطابقات فيما يتعلق بكل بند هام آخر من المعلومات  ")د( إلى )أ( 28المقابلة للمنشأة ككل ) الفقرة "

اصة بالمنشأة عمليات غير مستمرة وكما هو البيانات المالية الخ)هـ( ( . ومن المفترض أال تتضمن 28المفصح عنها )الفقرة 
المنشأة وتقيس مصروف التقاعد لقطاعاتها المعروضة في القوائم المالية على أساس الدفعات  تعترف  "2"أتموضح في الفقرة 

 النقدية لنظام التقاعد وال توزع المنشأة بعض البنود المعينة على قطاعاتها المعروضة في القوائم المالية .
  اداتاإلير 

 39.000 إجمالي إيرادات القطاعات المعروضة
 1.000 إيرادات أخرى

 (4.500) إلغاء اإليرادات بين القطاعات
 35.500 إيرادات المنشأة ككل

 
  الربح أو الخسارة

 3.970 إجمالي الربح أو الخسارة للقطاعات المعروضة
 100 األخرىاألرباح أو الخسائر 

 (500) اعاتإلغاء األرباح بين القط
 500 بتسويات قضايا مقبوضةالمتعلقة   المبالغ غير الموزعة

 (750) مصروفات الشركة األخرى
 (250) تعديل مصروف التقاعد في القوائم المجمعة

 3.070 الدخل قبل اقتطاع مصروف ضريبة الدخل للمنشأة ككل
 

  األصول
 79.000 إجمالي األصول للقطاعات المعروضة

 2.000 خرىاألصول األ
 (1.000) مقر الشركة الرئيسى  منالناتجة أرصدتهم  المدينونإلغاء 

 1.500 المبالغ غير الموزعة األخرى
 81.500 ككل أصول المنشأة

 
  االلتزامات
 43.850 للقطاعات المعروضة االلتزاماتإجمالي 
 25.000 المحددة غير الموزعة مزايا التقاعدالتزامات 

 68.850 شأة ككلالتزامات المن
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 مجاميع المنشأة ككل التعديالت القطاعات المعروضة البنود الهامة األخرى

 
 3.825 75 3.750 إيرادات الفوائد

 2.700 (50) 2.750 مصروفات الفوائد
 1.000 - 1.000 صافى إيراد

    الفوائد ) قطاع التمويل فقط (
 3.900 1.000 2.900 النفقات الرأسمالية

 2.950 - 2.950 ك واالستهالكاإلهال
 200 - 200 االضمحالل

 
بر أى يتمثل بند المطابقة لتعديل النفقات الرأسمالية في المبلغ المتكبد لبناء مقر الشركة وهو غير معروض في المعلومات القطاعية ، وال تعت

 من التعديالت األخرى هامة .
 

 المعلومات الجغرافية
"  ) بما ان قطاعات شركة أ ب جـ  المعروضة في القوائم  33علومات الجغرافية التي تقتضيها الفقرة " يوضح الجدول التالي الم 5أت

تجات حول المن اإليرادعن معلومات  إضافيةالمالية مبنية على االختالف في المنتجات والخدمات ، فإنه ال يطلب إجراء إفصاحات 
 (" ( 32والخدمات ) الفقرة " 
 

 يةالمعلومات الجغراف
 

 األصول غير المتداولة )أ( اتاإليراد

 11.000 19.000 الواليات المتحدة
 - 4.200 كنــدا

 6.500 3.400 الصيـن
 3.500 2.900 اليابـان

 الدول األخرى
 

6.000 3.000 

 24.000 35.500 المجمــوع
 

 )أ(  تنسب اإليرادات إلى الدول على أساس موقع العميل .
 عمــالءمعلومات حول كبار ال

"  حول كبار العمالء . وليس مطلوبًا اإلفصاح عن هوية العميل او  34يوضح الجدول التالي المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة "    6أت
 مبلغ اإليرادات لكل قطاع تشغيلي .

 
 من إجمالي إيرادات الشركة .  5.000تمثل اإليرادات من أحد عمالء قطاعى البرمجيات وااللكترونيات التابع للشركة المتنوعة حوالى 

 


