
 

 

 2015 (41معيار المحاسبة المصرى رقم )

 القطاعات التشغيلية
 

 المبدأ األساسى
عتأةي يعمعلشييت منتيياعتش ي عشديت قشاعموم شلييتعمنشتنيييعشي عتعيييي ع  يعييععمنشعىوشيت عيتعيي علىياعمنشأةيأنعت عت عيي علي ع -1

 منتاعتةتركعفيلتعوآثترهتعمنشتنييعومن ي ت عمإلمتعتقييعمنتاعتعش ع لتع.

ع
 نطاق المعيار 

 هذمعمنشعيترعلىاعشتعيىاع:عي  ق -2

 ييعمنشدتعىيعتوعمنشأ رقنعنشأةأنع:منعوم  عمنشتن (ت)

يت عتقمو عتقوم عمنقي عتوعحعوقعمنشى ييعمن تعيع لتعفياعديوقعليت ع)عديوقع ورعييعشحىياعتوعتوأ ياعتوعديوقع (1)
 تقمو عش تةرع،ع شتعفاعذنكعمألدومقعمنشحىييعومإلمىيشييع(.

موم شلتعمنشتنييعنلي يعمنرمت يعمنشتنييعتوعتييعهي يعرمت ييعت رىع ليق عصعيقمرعتىععأيو ع(عمقش عتوعفاع ريعلتعنتعقي ع2تو)
 .ش عتأوم عمألقوم عفاعدوقعلت ع

عو)ب(عمنعوم  عمنشتنييعمنشوشعيعنشوشوليعونلتعةر يعت ع:
يت عتقمو عتقوم عمنقي عتوعحعوقعمنشى ييعمن تعيع لتعفياعديوقعليت ع)عديوقع ورعييعشحىياعتوعتوأ ياعتوعديوقع (1)

 .ع(تقمو عش تةرع،ع شتعفاعذنكعمألدومقعمنشحىييعومإلمىيشيي

منشتنييعمنشوشعيعنلي يعمنرمت يعمنشتنييعتوعتييعهي يعرمت ييعت يرىع ليق عصعيقمرععموم شلت(عمقش عتوعفاع ريعلتعنتعقي ع2تو)
عتىعأو عش عتأوم عمألقوم عفاعدوقعلت ع.

ع

ع"عمنتعتريرعمنع تلييع"(ع33شحتد يعمنشعرىعرم ع)يح عهذمعمنشعيترعشح عشعيترعمن
تىتيم ع ليذمعععمإلفعيت علي عشعىوشيت عحيو عمنع تليت عصععمأليتعع–  يقعهيذمعمنشعييترعغيرعش تن يع تع–شأةأنععت تتر صذمع -3

 ع.منشعيترع،عفالعيأ غاعت عتع عهذهعمنشعىوشت ع تنشعىوشت عمنع تليي
 

 .ععغا -4

ع

 القطاعات التشغيلية
 منذىع:منع ت عمنتةغيىاعهوعتحقعلأتعرعمنشأةأنع -5

يش ي عت عتوأياعشأليتعمنشأةيأنعصييرمقم عوتت  يقعشعيروفت ع)ع شيتعفياعذنيكعمإلييرمقم ععمأللشيت عمنتيايةتركعفاعتأةي يع (ت)
 ومنشعروفت عمنشتعىعيع تنشعتشال عشععمنعأتعرعمأل رىعضش عأ سعمنشأةأنع(ع.ع

مرعمنتةييغيىاعنىشأةييأنعإلت ييتذع يسعمنشديي و عليي ععييأتليعمنعييرعو)ب(عيييت عشرموعيييعأتت ويييعمنتةييغيىييع ةيي  عشأييتر عشيي عم يي عمنييرع
عمرمرم عحو عمنشومرقعمنتاعديت عت عيعلتعنىع ت عوتعيي عتقم هع.

ع.و)ج(عتتوفرعشعىوشت عشتنييعشأ عىيع ةأأهع
صيرمقم عحتاعمآل عفعىاعدي ي عمنشثيت عميقعتعت يرعمألأةي يععتلشت عن عيتحعقعشألتشعي عفاعتأة يععومقعيةتركعم ت عتةغيىا
ع.إليرمقم عنعلتتةغيىييعم  عتحعيععمنتأديدييع شثت يعم تلت 

41-1 



 2015ع(41منشعرىعرم ع)عيشعيترعمنشحتد 

2 - 41 

م تلًتعتةغيىيًتعتوعويمءًمعشي عم يت عتةيغيىاعفعىياعدي ي عمنشثيت عميقعععيحعيقععمنشأةأننيسع تنضررونعت عي و ع  عومءعفاع -6
منشعيرعمنر يدياعنىةير يعتوع عييوعمنيقوم رعمنوري يييعصيييرمقم عتوعميقعتحعيقعصيييرمقم علرضيييعفعي عتت عيييعألأةي يعمنشأةيأنعنييذمع

ععتعت ييرعم تلييت عتةييغيىييع.عوألغييرموعهييذمعمنشعيييترعععتعت ييرعأريي عشمميييتعشييتع عييقعتأتلييتءعمن قشيييعمن تعيييع تنشأةييأنعفليياع
 م تلت عتةغيىييع.

 

يحققعشع ى ع"منر يسعمنشد و عل ععأتليعمنعرمرعمنتةيغيىا"ععوري ييعشعيأييعونييسع تنضيرورنعت عي يو عشيقيرًمعذوعشديشاع -7
منشييومرقعنىع تلييت عمنتةييغيىييعوتعيييي عتقم لييتعفيياعشأةييأنعشييتع.عولييتقنعشييتعي ييو عشحييقق.عوت شيي عهييذهعمنوري يييعفيياعت عييي ع

ون أيهعمييقعمنشأةييأنعمنير يسعمنشدي و عليي ععيأتليعمنعيرمرعمنتةييغيىاعفياعمنشأةيأنعهييوعمنشيقيرعمنتأ ييذىعتوعشييقيرعمنعشىييت عفياع
 ي و عشوشوليعش عمنشقيري عمنتأ يذيي عتوعآ ري عشثاًلع.

ع

"عم تلتتليييتع5،عتحيييققعمن عيييت  عمنثالثييييعنىع تليييت عمنتةيييغيىييعمنش يأييييعفييياعمن عيييرنع"عوفيشيييتعي ييي عمنعقييييقعشييي عمنشأةييي   -8
ذمعتديييت ق عمنييير يسععتأةييي تلتمنتةيييغيىييع وضيييو ع.عوشيييععذنيييكعميييقعتعيييقرعمنشأةيييأنعتعيييتريرعتعيييروعفيليييتع   يييرقعشتعيييققن.عومت

ققعلومشييي عت يييرىعمنشديي و علييي ععيييأتليعمنعييرمرعمنتةيييغيىاعت ثيييرعشيي عشوشولييييعومحيييقنعشيي عمنشعىوشيييت عمنع تلييييي،عفعييقعتحييي
ن يي ععتأةي يعمأللشيت شوشولييعومحيقنعشي عمنعأتعيرعلىياعتألييتعتةي  عمنع تليت عمنتةيغيىييعنىشأةيأنع،ع شيتعفيياعذنيكع  يعييع

 شوىسعمإلقمرنع.ع لأعرعووووقعشقيري عشد وني عل عهذهعمألأة يعومنشعىوشت عمنشعروضيعتشت
ع

عمنيير يسعمنشديي و عليي ععييأتليعوًعع ةيي  عش تةييرعتوييته ةيي  علييت ع،عيتييوفرعفيياعمنع ييت عمنتةييغيىاعشييقيرًمعنىع ييت عي ييو عشديي  -9
منعييرمرعمنتةييغيىاعوي عييياعلىيياعصتعييت عقم ييي عشعييهعنشأتمةيييعمألأةييي يعمنتةييغيىييعتوعمنأتييت  عمنشتنيييييعتوعمنتعييقيرم عتوعمن  ييي ع
من تعييع تنع يت ع.عويحييققعشعي ى ع"عشييقيرعمنع يت ع"عوري يييعشعيأييعونييسع تنضييرورنعت عي يو عشييقيرًمعذوعشديشاعشحييققع.ع

منير يسعمنشدي و علي ععيأتليعمنعيرمرعمنتةيغيىاعهيوعتيضيًتعشيقيرعمنع يت عني عوعمنع تليت عمنتةيغيىييعوميقعش  عت عي و عوي
"ع5أل ثيرعشي عم يت عتةيغيىاعومحيقع.عوفياعحيت عت  ييقعمن عيت  عمنيومرقنعفياعمن عيرنع"عي و عشقيرعومحقعهوعشقيرعمنع يت 

شدي و علأليتعشيقيرىعمنع تليت ع،ععفع ععوشوليعومحقنلىاعت ثرعش عشوشوليعومحقنعش علأتعرعشؤدديعشتعرغ عوووقعش
 فإ عشوشوليعمنعأتعرعتىكعهاعمنتاعتة  عمنع تلت عمنتةغيىييع.

ع
"علىاعشوشولتي عشتقم ىتي عتوعت ثيرعشي عمنعأتعيرعمنتياعيعت يرعمنشيقيري ع5يش  عت عتأ  قعمن عت  عمنومرقنعفاعمن عرنع" -10

تأيهعةي  عشي عتةي ت عمنشعي وفيعفياعمنتأريي ع.عفعىياعدي ي عمنشثيت ع،ععشد وني علألتع.عويةترعتحيتأًتعصنياعهيذمعمنلي ي علىيا
لي ع  يو عصأتيتجعو يقشت عش تى ييع يأشيتعيعت يرعشيقيري عت يرو ععمنشقيري عفاع عوعمنشأة  عشد وني عغتن تًعي و ع عوع

يعن يالعشي عنأتيت  عمنتةيغيىيشد وني عل عشأيت قعوغرمفيييعشعيأييع.عويرمويععمنير يسعمنشدي و علي ععيأتليعمنعيرمرعمنتةيغيىاعم
منعأتعرع ة  عشأتر ع،ع شتعت عمنشعىوشيت عمنشتنيييعشتتحييعحيو ع يالعمنشوشيولتي ع.عوفياعهيذهعمنحتنييع،عيأ غياععشوشولتا

 ت عتحققعمنشأةأنعشوشوليعمنعأتعرعمنتاعتة  عمنع تلت عمنتةغيىييعش ع ال عمنروو عصناعمنش قتعمألدتداع.

ع
 القطاعات المطلوب التقرير عنها 

 منشأةأنع ة  عشأ ع عمنشعىوشت عحو ع  عم ت عتةغيىاع:يأ غاعت عتعروع -11

عع"عتوعمنأتييت  عمنأتوشيييعليي عتوشيييععصثأييي عتوعت ثييرعشيي عتىييكعمنع تلييت عوفعييًتع10"عصنيياع"5تيي عتحقيييقهعوفعييًتعنى عييرم عشيي ع" (ت)
 ".12نى عرنع"

ع".13"عمن عرنمنشأعو علىيلتعفاععمنرمشييعمنحقوقو)ب(عيتوتومع
عشعىوشت عشأ عىيعحو عمنع ت عمنتةغيىاع.عفيلتعلروحتع عت رىعيأ غاع"ع19"عصنا"ع14"عش عتحققعمن عرم 

ع
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 معايير التجميع 

غتن يًتعشييتعترليرعمنع تلييت عمنتةيغيىييعتقمءعشتنيييًتعششيتثاًلعلىيياعمنشيقىعمن وييي عصذمع يت عنييقيلتع عيت  عصمتعييتقييعششتثىيييع.ع -12
يع ويىيعمألو عنع يتلي عتةيغيىيي عششيتثالذعصذمعش عمنشتومععت عي و عشتود عهومششعمنر  عمإلوشتنيفعىاعد ي عمنشثت عفإأهع

ىاعومحيقعصذمع يت عتشتىكعمنع تلت ع عت  عصمتعتقييعششتثىيع.عومقعيت عتوشيععم تلي عتةغيىيي عتوعت ثرعفاعم ت عتةيغي
 عت  عصمتعتقييعششتثىيعو تأي عمنع تليت عذم عشععمنش قتعمألدتداعفاعهذمعمنشعيترعو تأ عمنع تلت ععمنتوشيععشتومفعتًع

 :عمنتتنييمنوومأبععش عةت ليعفاع  شت

   يعيعمنشأتوت عومن قشت . (ت)

ع.و)ب(ع  يعيعلشىيت عمإلأتتج
عمنعشي عحدبعشأتوتتهعتوع قشتته.عف يو)ج(عأو عتوع

ع قشتتل .عتعقي و)ق(ععمألدتنيبعمنشدت قشيعنتوميععشأتوتتل عتوع
عنتأشي عتوعمنشرمفقعمنعتشيع.و)هي(ع  يعيعمن ي يعمنتأريشييعصذمع ت عشش أًتعشث عمنعش عمنشعرفاعتوعم

ع
 الحدود الرقمية 

يتعييي علىيياعمنشأةييأنعت عتعييروع ةيي  عشأ عيي عشعىوشييت عحييو عمنع ييت عمنتةييغيىاعمنييذىعيدييتوفاعتىعشيي عمنحييقوقعمنرمشييييع -13
 منتتنييع:

ت عيديييتوىعصييييرمقهعمنشعتييير ع يييهع،ع شيييتعفييياعذنيييكعمنش يعيييت عصنييياعمنعشيييالءعمن يييترويي عومنش يعيييت عتوعمنتحيييويال ع يييي ع (ت)
 منشوشععمنقم ىاعومن ترواع،عن تفيعمنع تلت عمنتةغيىييع.عتوعت ثرعش عمإليرمقع%10ت ع،عنع تلم

 :عت  رتوعت ثرعش عتىعمنش ىغي عمنتتنيي ع،عتيلشتعع%10شتعأد تهععمنشحععيت عيدتوىعش ىغعتر تحهعتوع دت رهع (ب)

 مألر ت عمنشوشعيعمنشعىأيعن تفيعمنع تلت عمنتةغيىييعمنتاعن عتحعقع دترنع. (1)

عمن دت رعمنشوشعيعمنشعىأيعن تفيعمنع تلت عمنتةغيىييعمنتاعحعع ع دت رع.ع(2و)عع
عتوعت ثرعش عمألعو عمنشوشعيعن تفيعمنع تلت عمنتةغيىييع.ع%10)ج(عت عتة  عتعونهع

منتياعععتديتوفاعتىعشي عحيقوقعمنتعيأي عمن شيييعلتنييهع ع تليت عتعيروعوي عي ععمنتةغيىيييش  عت عتعت رعمنع تلت ع
شعىوشييت عحييو عمنع ييت عدييت و عش يييقنعنشدييت قشاعن عفيياعمنتعييتريرعمنشتنييييعصذمعتلتعييق عمإلقمرنع ييأ عملألييتع ةيي  عشأ عيي

عمنعوم  عمنشتنيي.
 

مييقعتييقش عمنشأةييأنعشعىوشيييت عليي عمنع تلييت عمنتةييغيىييعمنتييياعععتدييتوفاعمنحييقوقعمنرمشييييعشيييععمنشعىوشييت عليي عمنع تليييت ع -14
ويتقعم يت عيعيروعشأ عياًلعفياعمنتعيتريرعمنشتنيييعفعي عفياعحيت ع يو عمنتةغيىييعمأل رىعمنتياعععتديتوفاعمنحيقوقعمنرمشيييعإلي

 ".12تةتركعفاعتغى ييعشعتييرعمنتوشيععمنشقرويعفاعمن عرنع"تهذهعمنع تلت عمنتةغيىييعذم ع عت  عصمتعتقييعششتثىيعوع

 

ةييأنع،عيأ غيياعشيي عصيييرمقعمنشأع%75صذمعةيي  عصوشييتناعمإليييرمقعمن ييترواعمنشعتيير ع ييهعشيي عم يي عمنع تلييت عمنتةييغيىييعتميي عشيي ع -15
تحقيقعم تلت عتةغيىييعصضتفييع ع تليت عتعيروعفياعمنتعيتريرعمنشتنيييع)عحتياعومت عني عتحعيقعمنشعيتييرعمنشقروييعفياعمن عيرنع

 .ت عمنشعروضيعفاعمنتعتريرعمنشتنييلىاعمألم عش عصيرمقعمنشأةأنعفاعمنع تلع%75"(عصناعت عيع عشتعأد تهع13"

ع
ع
 

ع
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منتعرييرعومنع تليت عمنتةيغيىييعمأل يرىعغييرعمنش ىيوبعلرضيلتعشأ عيىيعفياععت تأةي يعمأللشييأ غاعقش عمنشعىوشيت عحيو ع -16
ومإلفعييت علألييتعضييش عف يييع" تفيييعمنع تلييت عمأل ييرى"ع ةيي  عشأ عيي عليي ع أييوقعمنتدييويت عمأل ييرىعفيياعمنش ت عييت ععلأييه

 .تتضشأهعف يع تفيعمنع تلت عمأل رى"ع.عويأ غاعوع عشعتقرعمإليرمقعمنذىع28منش ىو يع شووبعمن عرنع"

ع
فياعمن تييرنعمنديت عيعش تةييرنعميقعمدييتشرععمنتعرييرعلأييهصذمعرت عمإلقمرنعت عهأيتكعم تلييًتعتةيغيىيًتعشحييققًمعميقعلييروعشأ عياًلعفيياع -17

اعمن تيرنعمنحتنيييعحتياعهذهعمن ترنع،عيأ غاعمإلدتشرمرعفاعلروعمنشعىوشيت عحيو عذنيكعمنع يت ع ةي  عشأ عي عفيعتيضتًعهتشًتع
 ".13نشأعو علىيلتعفاعمن عرنع"معمنشأ ع يحعقعشت ى ت عمنعروععومت عن عيعق

ع
صذمعتي عتحقييقعم ييت عتةيغيىاعلىياعتأييهعم يت عش ىيوبعلرضييهعشأ عياًلعفياعمنتعييتريرعمنشتنيييعفياعمن تييرنعمنحتنيييعوفعيًتعنىحييقوقع -18

منرمشيييع،عيأ غياعصليتقنعليروع يتأيت عمنع يت عن تيرنعديت عيعشعروضييعألغيرموعمنشعترأييعنيتع سعمنع يت عمنش ىيوبعلرضيهع
منتعيييتريرعمنشتنيييييع ع يييت عشأ عييي ع،عحتييياعومت عنييي عيحعيييقعذنيييكعمنع يييت عشت ى يييت عمنعيييروعمنشأ عييي ععشأ عييياًلعحيييقيثًتعفيييا

"عفاعمن ترنعمندت عيع،عصععصذمع تأ عمنشعىوشيت عمنالمشييعغييرعشتيوفرنعو تأي عت ى ييعصليقمقهتع13منشأعو علىيلتعفاعمن عرنع"
 شرت عيعوقًمع.

ع
منشتنيييعمنتياعت عي علأليتعمنشأةيأنع ةي  ععمنعيوم  فياعشأ عيىيعمنش ىوبعلرضيلتعمقعي و عهأتكعحقعلشىاعنعققعمنع تلت ع -19

صععت عشأ ع ع حيثعتع  عمنشعىوشت عمنع تلييعمنتاعتععع ترجعهذمعمنحقعش عىيعنىغتييع.عورغ عليق عتعييي عحيقعقمييقع،ع
علةيرنعلي ع"ع18"عصنياع"13منشتنيييع شوويبعمن عيرم عشي ع"عمنعيوم  لرضيلتعشأ عيىيعفياععبلققعمنع تليت عمنش ىيوععلأقعميتقن

 .علشىايأ غاعلىاعمنشأةأنعت عتأررعفاعمنتوع عصناعحقععحيأ ذم تلت ع،ع

ع
 اإلفصاح 

تقنوم التنى  أنشنطة األعمنا على المنشأة أن تفصح عن معلومات تمكن مستخدمى قوائمها المالية منن تقينيم طبيعنة  -20
 وآثارها المالية والبيئة اإلقتصادية التى تعم  فيها . بها 

 

 :ن  عفترنعيعروع ةأألتعمت شيعق  ع"ع،علىاعمنشأةأنعت عت ع علشتعيىا20قتعمنومرقعفاعمن عرنع"ش عتو عت عي عمنش وع -21

 ".22شعىوشت علتشيع شتعهوعشوض عفاعمن عرنع" (ت)

عشعىوشت عحوع عو)ب( ع  عمإليرمقم عومنشعروفت عمنشحققن عذنك عفا ع شت ع، عنىع ت  عمنأتتوي عمن دت ر عتو عمألر ت  فاعمنومرقن
نتممشت عمنع ت عوتدتسعمنعيتسع شتعهوعشوض عفاعمن عرم عش ع"مألر ت عتوعمن دت رعمنأتت "ع23ويعنىع ت عوتعو عومت

ع".27صناع"
نتممشت عمنع ت عو أوقعمنع ت ع و)ج(عش ت وشتناعتر ت عتوع دت رعمنع ت عمنأتتويعوتعو عومت عت عصوشتناعصيرمقم عمنع ت عومت

ع."28اعمن عرنع"   ع شتعهوعشوض عفعنىشأةأنعمنلتشيعمأل رىعشععمنش تنغعمنشعت ىيع
شععمنش تنغعفاعمت شيعمنشر مععشأ عىييتعي عصورمءعش ت عت ع ي عش تنغعمت شيعمنشر معمنشتناعنىع تلت عمنش ىوبعلرضلتعوع

ع عمت شي عتتريخعتعروعفيه ع   عن   عمنشعىوشت عمنتاعتتعىقع تن ترم ععمنشر ممنشتناعنىشأةأن ع يت  عويأ غاعصلتقن منشتناع.
ع".30"عو"29 عرتي ع"مندت عيع شتعهوعشوض عفاعمن

 

 
 معلومات عامة
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 ت عت ع عل عمنشعىوشت عمنعتشيعمنتتنييع:منشأةأنعلىاع -22

منشتنييييع شييتعفيياعذنييكعتدييسععمنعييوم  منش ىييوبعلرضييلتعشأ عييىيعفيياعمنشأةييأنعمنعومشيي عمنشدييت قشيعفيياعتحقيييقعم تلييت ع (ت)
شت عتوعمنشأيت قعمنوغرمفيييعتوعمن ي يت عنىشأتويت عومن يقع  عيًتععمنشأةيأن)عفيشتعصذمعت تتر عمإلقمرنعتأريي ععمنشأةأنتأري ع

 منتأريشييعتوعشوشوليعش عمنعومش عوفيشتعصذمع ت عمقعت عتوشيععمنع تلت عمنتةغيىييع(.

عو)ب(عتأوم عمنشأتوت عومن قشت عمنتاعيدتشقعشألتع  عم ت عش ىوبعلرضهعشأ عاًلعفاعمنتعتريرعمنشتنييعصيرمقمتهع.
 

 واإللتزامات معلومات حو  الربح أو الخسارة واألصو  
وشيتناع -23 يتعي علىاعمنشأةأنعمنتعريرعل عمييتسعتر يت عتوع ديت رع ي عم يت عش ىيوبعلرضيهعشأ عياًلعفياعمنتعيتريرعمنشتنيييعومت

لرضيهعشأ عياًلعفياعمنتعيتريرعمنشتنيييعصذمع يت عتعونهع.ع شتعيأ غاعلىيلتعمنتعريرعل عميتسعمإلنتممشت عن  عم يت عش ىيوبع
منتةيغيىاع.عولىياعمنشأةيأنعت عت عي عتيضيًتععمنعيرمرصنياعمنير يسعمنشدي و علي ععيأتليعييت عتموييقعهيذمعمنش ىيغع ةي  عشأيتر ع

يىاعحو ع  عم ت عش ىوبعلرضهعشأ عاًلعفاعمنتعتريرعمنشتنييعصذمع تأ عمنش تنغعمنشذ ورنعتق  عضش عمييتسعتر يت ععلشت
نتةييغيىاعتوعيييت عتعييقيشلتع  ريعيييعت ييرىعصنيياعهييذمعتوع دييت رعمنع ييت عمنييذىعيرموعييهعمنيير يسعمنشديي و عليي ععييأتليعمنعييرمرعم

 منشد و ع،عحتاعومت عن عت  عتق  عضش عذنكعمنعيتسعألر ت عتوع دت رعمنع ت ع:

 مإليرمقم عش عمنعشالءعمن ترويي . (ت)

 و)ب(عمإليرمقم عش عمنشعتشال عشععمنع تلت عمنتةغيىييعمأل رىعفاعأ سعمنشأةأنع.

عو)ج(عصيرمقعمن وم ق.
عوم ق.و)ق(ععشعروفت عمن 

عو)هي(عمإلهالكعومإلدتلالكع.
"عشيي عشعيييترعمنشحتديي يعمنشعييرىعرميي ع97و)و(عمن أييوقعذم عمألهشييييعمنأديي ييعنىييق  عومنشعييرو عمنش عيي علألييتعوفعييًتعنى عييرنع"

ع"لروعمنعوم  عمنشتنيي".(ع1)
حعييوقععتع  ريعييو)م(عحعييعمنشأةيأنعفيياعر ي عتوع دييترنعمنةير ت عمنةييعيعيعومنشةيرولت عمنشةييتر يعمنتياعيييت عمنشحتدي يعلأليي

عمنشى ييع.
عو) (عشعرو عتوعق  عضري يعمنق  ع.

عو) (عمن أوقعغيرعمنأعقييعذم عمألهشييعمنأد ييع تدتثأتءعمإلهالكعومإلدتلالكع.
صععصذمع تأيي ععن يي عم ييت عيييت عمنتعريييرعلأييهصيييرمقعمن وم ييقع ةيي  عشأ عيي عليي عشعييروفت عمن وم ييقعتدييوي عيتعييي علىيياعمنشأةييأنع

عيتفاععشدي وًععلي فياعمنشعيت عمألو عععيأتليعمنعيرمرعمنتةيغيىاش عمن ت قنعو ت عمنير يسعمنشدي و علي عشعر عصيرمقم عمنع ت ع
تقمءعمنع ييت عوتت ييتذعمييرمرم عحييو عمنشييومرقعمنتيياعديييت عت عيعييلتعنىع ييت ع.عوفيياعتىييكعمنحتنيييع،عمييقععنتعيييي مإليييرمقعشيي عمن وم ييقع

عمن وم قعوت ع عل عتألتعمتش ع ذنكع.وفت عتعروعمنشأةأنععتفاعصيرمقعمنع ت عش عمن وم قعش روحًتعشأهعشعرع
 

لىاعمنشأةأنعت عت ع علشتعيىاعحو ع  عم ت عش ىوبعلرضيهعشأ عياًلعفياعمنتعيتريرعمنشتنيييعصذمع تأي عمنش يتنغعمنشيذ ورنع -24
منتةيغيىاعتوعترفيععصنييهع  ريعييعت يرىععمنعرمرتق  عضش عميتسعتعو عمنع ت عمنتاعيرموعلتعمنر يسعمنشد و عل ععأتليع

 تر ع،عحتاعومت عن عت  عتق  عضش عميتسعتعو عمنع ت ع: ة  عشأ

   ريعيعحعوقعمنشى ييع.عمنشحتد يعلألتش ىغعمألدتثشترعفاعمنةر ت عمنةعيعيعومنشةرولت عمنشةتر يعمنتاعتت ع (ت)

 إديتثأتءعمألقوم عمنشتنيييعوتعيو عمنضيري يعمنشؤوىييعوتعيو عشممييتعشيتعع*و)ب(عش تنغعمإلضيتفت عصنياعمألعيو عغييرعمنشتقمونيي
ومنحعيوقعمنأتةي يع شوويبعلعيوقعمنتيأشي عع(منعيتشىي "ععشممييت(ع"ع38 عقعتقمءعمن قشيع)عرموععشعيترعمنشحتد يعمنشعيرىعرمي ع)

ع.
 القياس 
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منتعرييرعلأيهعصنياعمنير يسعمنشدي و ععيأ غاعت عي و عش ىغع  ع أقعش ع أوقعمنع ت عت علرضهعشأ عياًلعهيوعمنعييتسعمنيذىعتي  -25
تت ييتذعمييرمرم عحييو عت عييي عمنشييومرقعنىع ييت عوتعيييي عتقم ييهع.عويأ غيياعت عت ييو ععألغييرموعليي ععييأتليعمنعييرمرعمنتةييغيىا

منتعقيال عومنحذ عمنذىعيت عصورمؤهعنقىعصلقمقعمنعوم  عمنشتنييعنىشأةأنعوتوميععمإليرمقم عومنشعروفت عومألر يت عتوعمن ديت رع
  عضييش عميييتسعتر ييت عتوع دييت رعتييق  عضييش عتحقيييقعتر ييت عتوع دييت رعمنع ييت عفيياعمنتعييتريرعمنشتنييييعفعيي عصذمع تأيي عتييق

منع ت عمنشديت ق عشي عم ي عمنير يسعمنشدي و علي ععيأتليعمنعيرمرعمنتةيغيىاع.عولىياعأحيوعششثيت ع،عيأ غياعفعي عليروعتىيكع
نتممشت عمنع ت ع منشدت قشيعش عم  عمنر يسعمنشد و علي ععيأتليعوعمألعو عومإلنتممشت عمنتاعتق  عضش عميتسعتعو عومت

ذمعتييي عتومييييععمنش يييتنغعألر يييت عتوع ديييت رعومألعيييو عتوعمإلنتممشيييت عنىع يييت منعيييرمرعمنتةيييغيىاعفيشيييتعيتعىيييقع ع يييذنكعمنع يييت ع.عومت
 توميععهذهعمنش تنغعلىاعتدتسعشععو ع.عمنشعرووعيأ غا

 

منشد و عل ععأتليعمنعرمرعمنتةغيىاعميتدًتعومحقًمعفع عألر يت عتوع ديت رعمنع يت عمنتةيغيىاعوعتعيو عمنر يسعععصذمعتدت ق  -26
ت تذعميرمرعحيو ع ي يييعت عيي عمنشيومرقع،عيأ غياعمنتعرييرعلي عر ي عتوع ديترنعتوعصنتممشت عمنع  ت عفاعتعيي عتقمءعمنع ت عومت

.عتشيتعصذمعتديت ق عهيذمعمنير يسعت ثيرعشي عمييتسعومحيقعألر يت عتوع ديت رعوتعو عتوعصنتممشت عمنع ت عحديبعتىيكعمنعيتديت ع
يتديت عمنشديت قشيعفياعصليقمقعمنعيوم  عمنشتنيييعهياعتىيكعصنتممشيت عمنع يت ع،عيأ غياعت عت يو عمنععوتمنع ت عمنتةيغيىاعوتعيو ع

منتاعتعتعقعمإلقمرنع أألتعشحققنعوفعًتعنش تقئعمنعييتسعمأل ثيرعتومفعيًتعشيععتىيكعمنشعيتييسعمنشديت قشيعفياعمييتسعمنش يتنغعمنشعت ىييع
 فاعمنعوم  عمنشتنييعمن تعيع تنشأةأنع.

ع
نتممشييت عمنع ييت عن يي عم ييت عش ىييوبعلرضييهعلىيياعمنشأةييأنعت عتعييق عت ديييرًمعنشعييتييسعتر ييت عتوع دييت رعمن -27 ع ييت عوتعييو عومت

 فاعمنعوم  عمنشتنييع.عولىاعمنشأةأنعت عت ع ع حقعتقأاعلشتعيىاع:عشأ عالًع

 تدتسعشحتد يعتىعشعتشال ع ي عمنع تلت عمنشعروضيعفاعمنعوم  عمنشتنييع. (ت)

تنييعوتر ت عتوع دت رعمنشأةأنع   ع  يعيعتييعفروقع ي عشعتييسعتر ت عتوع دت رعمنع تلت عمنشعروضيعفاعمنعوم  عمنش (ب)
عفاعمنش ت عت عمنش يأيعفاع عن عي  عهذمعومضحًت م  عشعرو عتوعق  عضري يعمنق  عومنعشىيت عغيرعمنشدتشرنع)عصذم

ع" عتتضش عتىكعمن روقعمنديتدت عمنشحتد ييعوديتدت عتوميععمنت تني عمنشت  قنع"(28من عرن ععومق منالمشيعوذنكعشر ميًت
 ع تلييعمنشعروضيع.ن ل عمنشعىوشت عمن

  يعيعتييعفروقع ي عشعتييسعتعو عمنع تلت عمنشعروضيعفاعمنعوم  عمنشتنييعوتعو عمنشأةأنع   ع)عصذمعن عي  عهذمع (ج)
منشحتد ييعوديتدت عتوميععمألعو ععمنديتدت "(.عومقعتتضش عتىكعمن روقع28منش ت عت عمنش يأيعفاعمن عرنع"عفاومضحًتع

  عمنشعىوشت عمنع تلييعمنشعروضيع.منشدت قشيع ة  عشةتركعوذنكعن ل

نتممشت عمنشأةأنع   )عصذمعن عي  عهذمععفروق  يعيعتييع (ق)  ي عشعتييسعصنتممشت عمنع تلت عمنشعروضيعفاعمنعوم  عمنشتنييعومت
ع" عمن عرن عفا عمنش يأي عمنش ت عت  عفا ع28ومضحًت عمنديتدت  عمن روق عتىك عتتضش  عومق ع. عتوميعععمنشحتد يي"( وديتدت 

 دت قشيع ة  عشةتركعوذنكعن ل عمنشعىوشت عمنع تلييعمنشعروضيع.مإلنتممشت عمنش

)هي(ع  يعيعتييعتغيرم عل عمن ترم عمندت عيعفاعتدتنيبعمنعيتسعمنشدت قشيعفاعتحقيقعتر ت عتوع دت رعمنع ت عمنشعرووع
عوتثرعتىكعمنتغيرم ع،عص عووق ع،علىاعميتسعتر ت عتوع دت رعمنع ت ع.

،عفعىاعد ي عمنشثت عمقعتوم عشأةأنعشتععمنشتنييرعشتأتدعيعنىع تلت عمنشعروضيعفاعمنعوم  ع عغيت)و(ع  يعيعوتثرعتىعتوميع
عشعرو عمإلهالكعنع ت عقو عتوميععمألعو عمنعت ىيعنإلهالكعذم عمنعالميعنذنكعمنع ت ع.

 

 
 المطابقات وتسوياتها 

 ن تفيعمن أوقعمنتتنييع:شععمنتدوييعمنالمشيعلىاعمنشأةأنعت عتعق عش ت عت ع -28
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 وشتناعصيرمقم عمنع تلت عمنشعروضيعفاعمنعوم  عمنشتنييعشععصيرمقم عمنشأةأنع   ع.ص (ت)

صوشييتناعميييتسعتر ييت عتوع دييت رعمنع تلييت عمنشعروضيييعفيياعمنعييوم  عمنشتنييييعشييععتر ييت عتوع دييت رعمنشأةييأنع  يي عم يي ع (ب)
ذمعومليي عمنشأةييأنعلىيياعمنع تلييت عمنشعروضيي يعفيياعمنعييوم  عشعييرو ع)ق يي (عمنضييري يعومنعشىيييت عغيييرعمنشدييتشرن.عومت

منشتنيييييع أيييوقًمعشعيأييييعشثييي عشعيييرو ع)عق ييي (عمنضيييري يعيش ييي عت عت يييت قعمنشأةيييأنعصوشيييتناعمييييتسعتر يييت عتوع ديييت رع
 .منع تلت عشععتر ت عتوع دت رعمنشأةأنع   ع عقعتىكعمن أوق

ع)ج(عصوشتناعتعو عمنع تلت عمنشعروضيعفاعمنعوم  عمنشتنييعشععتعو عمنشأةأنع   ع.
 عمنع تليت عمنشعروضييعفياعمنعيوم  عمنشتنيييعشيععصنتممشيت عمنشأةيأنع  ي عصذمعتي عليروعصنتممشيت عمنع يت ع)ق(عصوشتناعصنتممشيت

ع".23وفعًتعنى عرنع"
ىوشيت عمنش عي عآ يرعذمعتهشيييعأدي ييعشي ع أيوقعمنشع)هي(عصوشتناعش يتنغعمنع تليت عمنشعروضييعفياعمنعيوم  عمنشتنيييعن ي ع أيقع

ع  ع.لألتعشععمنش ىغعمنشعت  عومن ت ع تنشأةأنع 
يأ غيياععمنشثييت يأ غيياعتحقيييقعووعيي ع تفيييع أييوقعمنش ت عيييعوتدييويتلتعذم عمألهشييييعمنأديي ييع ةيي  عشأ عيي ع.عفعىيياعديي ي ع

  ريعيعشأ عىيعتحقيقعوةر عش ىغع  عتعقي عهت عوشؤثرعضرورىعنش ت عيعتر ت عتوع دت رعمنع ت عمنشعرووعفاعمنعيوم  ع
عل عديتدت عشحتد ييعش تى يع.منأتوشيع   عمنشتنييعشععتر ت عتوع دت رعمنشأةأنع

ع
 إعادة عرض المعلومات السابق إصدار قوائم عنها 

صذمعمتشيي عمنشأةييأنع تغيييييرعهي ىلييتعمنتأريشيياعمنيييقم ىاع  ريعيييعتييؤقىعصنييياعتغيييرعفيياعتر ي ييييعم تلتتلييتعمنش ىييوبعلرضيييلتع -29
 عيع،ع شييتعفيياعذنييكعمن تييرم عموم شلييتعمنشتنييييع،عيأ غيياعلىيلييتعصلييتقنعلييروعمنشعىوشييت عمنشعت ىيييعنى تييرم عمندييتعشأ عييىيعفييا

غيرعشتوفرنعو تأ عت ى يعصلقمقهتعشرت عيعوقًمع.عويأ غاعتحقيقعشتعصذمع تأ عمنشعىوشيت عمنقورييع،عصععتذمع تأ عمنشعىوشت ع
غيرعشتوفرنعوشتعصذمع تأ عت ى ييعصليقمقهتعشرت عييعويقًمعن ي ع أيقعشأ يرقعشي ع أيوقعمإلفعيت ع.عو عيقعحيقوثعتغييرعفياعتر ي ييع

ليروعمن أيوقعع تليتقت ع علشيتعصذمع تأي عميقععص ةأنعمنش ىوبعلرضلتعشأ عىيعفاعمنعوم  عمنشتنييع،علىيلتعم تلت عمنشأ
 منع تلييعن ترم عدت عيع.عمنشعىوشت منشعت ىيعفاع

 

 عمنشأةأنعهي ىلتعمنتأريشاعمنقم ىاع  ريعيعتؤقىعصناعتغيرعفاعتر ي يعم تلتتلتعمنش ىيوبعلرضيلتعشأ عيىيعفياعصذمعغيرعع -30
ذمعني عيعييتقعليروعمنشعىوشييت عمنع تليييعن تييرم عدييت عيع،عنيتع سعموم شليتعمن منتغييييرع شيتعفيياعذنيكعمن تييرم عمنقورييييع،عشتنييييعومت

فعىياعمنشأةييأنعت عت عي عفيياعمنديأيعمنتيياعحيقثعفيلييتعمنتغيييرعليي عمنشعىوشيت عمنع تلييييعنى تيرنعمنحتنييييعوفيقعمألدييتسعمنعييقي ع
 شتوفرنعو تأ عت ى يعصلقمقهتعشرت عيعوقًم.عغيرنالمشيعومألدتسعمنحقيثعنىتوميعع،عصععصذمع تأ عمنشعىوشت عم

ع
 المنشأة مستوىعلى  االفصاحات

منشعيييترع شييتعفيياعذنييكعتىييكعمنشأةيي  عمنتيياعتشىييكععملىيياع تفيييعمنشأةيي  عمن تضييعيعنلييذع"34"عصنيياع"32"شيي عتأ  ييقعمن عييرم ع -31
لىييياعتديييتسعمن يييروقعفييياععلشتنليييتتأةييي يعم عيييوعمنشأةييي  عععتعيييو ع تأريييي ععم تًليييتعومحيييقًمعيعيييروعفييياعمنعيييوم  عمنشتنيييييع.

توعمن يييروقع يييي عمنشأيييت قعمنوغرمفيييييعنىعشىييييت ع.عشثييي عهيييذهعمنشأةيييأنعتعيييروعصييييرمقم ععمنعالمييييمنشأتويييت عومن يييقشت عذم ع
توعميقعيعيق عععمنع تلت عفاعمنعوم  عمنشتنييعنىشأةأنعش عشوشوليعومدعيعشي عمنشأتويت عومن يقشت عمنش تى ييع ةي  عتدتدياع،

م تلتتلتعمنشعروضيعفاعمنعوم  عمنشتنيييعأ يسعمنشأتويت عومن يقشت ع ةي  عتدتدياع.عولىياعأحيوععت ثرعش عم ت ععومحقعش 
ششتثي ع،عيش يي عت عتحيت رعم تلييت عمنشأةيأنعمنشعروضيييعفياعمنعييوم  عمنشتنيييع أعييو عفياعشأييت قعوغرمفيييعشتأوليييعوتعييروع

منشعروضييعفياعمنعيوم  ععم تلتتليت عصيرمقم عش علشالءعفاعشأت قعوغرمفييعش تى يع،عتوعمقعيعشي عت ثيرعشي عم يت عومحيقعشي
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"عفعيي عفيياع34"عصنيياع"32منشتنييييعفيياعمنشأ عيييعمنوغرمفييييعذمتلييتع.عويأ غيياعتعييقي عمنشعىوشييت عمنش ىو يييع شووييبعمن عييرم عشيي ع"
 ع.حتنهعلق عتعقيشلتع ومءعش عشعىوشت عمنع ت عمنشعرووعفاعمنعوم  عمنشتنييعمنش ىو يع شووبعهذمعمنشعيتر

ع

 والخدمات معلومات حو  المنتجات 

يتعييي علىيياعمنشأةييأنعمنتعريييرعليي عمإليييرمقم عشيي عمنعشييالءعمن ييترويي عن يي عشأييت عتوع قشيييعتوعن يي عشوشوليييعشيي عمنشأتوييت ع -32
ومن ييقشت عمنششتثىيييعصععصذمع تأيي عمنشعىوشييت عمنالمشيييعغيييرعشتييوفرنعو تأيي عت ى يييعصلييقمقهتعشرت عيييعوييقًمع،عوفيياعهييذهعمنحتنيييع

مإلييييرمقم عمنتييياعتييي عمنتعرييييرعلأليييتعصنييياعمنشعىوشيييت عمنشتنيييييععش يييتنغغييياعت عتديييتأقعيأ غييياعمإلفعيييت علييي عتىيييكعمنحعيعييييعوعيأ 
 منشدت قشيعإلعقمرعمنعوم  عمنشتنييعمن تعيع تنشأةأنع   ع.

ع

 معلومات حو  المناطق الجغرافية 

و تأيي عت ى يييععيتعيي علىيياعمنشأةيأنعمنتعريييرعليي عمنشعىوشيت عمنوغرمفييييعمنتتنيييعصععصذمع تأيي عمنشعىوشييت عمنالمشييعغيييرعشتيوفرن -33
 صلقمقهتعشرت عيعوقًمع:

(عمنشتونيقنعشي ع تفييعمنيقو عمألوأ يييعمنتياع2(عمنشتونيقنعفياع ىيقعصمتشييعمنشأةيأنعوع)1مإلييرمقم عشي عمنعشيالءعمن يترويي ع) (ت)
ذمع تأيي عمإليييرمقم عشي عمنعشييالءعمن ييترويي عمنشتونيقنعشيي عقونيييعتوأ يييعشأ ييرقنعهيياععمنشأةييأنتديتشقعشألييتع مإلييرمقم ع.عومت

منيذىعتي ععولىاعمنشأةيأنعت عت عي علي عمألديتسعهتشيع،عيأ غاعمإلفعت عل عتىكعمإليرمقم ع ة  عشأ ع ع.عصيرمقم 
  شوو هعتوميععهذهعمإليرمقم عش عمنعشالءعمن ترويي علىاعمنقو عمنش تى يع.

ن قشيييعصأتلييتءعمع عييقمألعييو عغيييرعمنشتقمونيييعع تدييتثأتءعمألقوم عمنشتنييييعوتعييو عمنضييري يعمنشؤوىيييعوتعييو عشمميييتعشييتع (ب)
تعيععفياع تفييعمنيقو عمألوأ يييععا(عمنتي2(عمنتاعتعععفاع ىقعصمتشيعمنشأةأنعوع)1ومنحعوقعمنأتة يع شووبعلعوقعمنتأشي ع)

ذمع تأ عمألعو عفياعقونييعتوأ يييعشأ يرقنعهياعتعيو عهتشييع،عيأ غياعمإلفعيت ع منتاعتحت رعفيلتعمنشأةأنع أعو ع.عومت
 ل عتىكعمألعو ع ة  عشأ ع ع.

منش تنغعمنشعروضييعصنياعمنشعىوشيت عمنشتنيييعمنشديت قشيعإلعيقمرعمنعيوم  عمنشتنيييعمن تعييع تنشأةيأنع  ي ع.عويأ غاعت عتدتأقع
ذمع  .عفعييت علي عتىيكعمنحعيعيييقهتعشرت عييعوييقًمع،عفإأيهعيأ غياعمإلنعو تأي عت ى يييعصليقمتأي عمنشعىوشيت عمنالمشييعغيييرعشتيوفرعومت

ويبعهيذهعمن عيرنع،عمنشويتشيععمن رليييعنىشعىوشيت عمنوغرمفيييعحيو عومقعتعق عمنشأةأنع،ع تإلضتفيعصناعمنشعىوشت عمنش ىو ييع شوع
عشوشولت عمنقو ع.

 

 معلومات حو  كبار العمالء 

ذمع تأيي عمإليييرمقم عمنشتونييقنعشيي ع -34 يأ غيياعلىيياعمنشأةييأنعت عتعييق عشعىوشييت عحييو عشييقىعصلتشتقهييتعلىيياع  ييترعلشال لييتع.عومت
يتعيي علىياعمنشأةيأنعت عت عي علي ععهقم عمنشأةأنع،عفإأيتوعت ثرعش عصيرمع%10منشعتشال عشععلشي ع ترواعومحقعتدتوىع

ول عصوشتناعش ىغعمإليرمقم عش ع  علشي ع ليذمعوهويييعمنع يت عتوعمنع تليت عمنتياعتونيقعهيذهعمإلييرمقم ع.عوععتىكعمنحعيعيع
آلغيرموع  عم ت عش عذنكعمنعشيي ع.عوععيحععلتتحتتجعمنشأةأنعصناعمإلفعت عل عهوييعلشي ع  يرعتوعش ىغعمإليرمقم عمنتاع

هييذمعمنشعيييترعيأ غيياعت عتعت ييرعشوشوليييعمنشأةيي  عمنتيياعتعىيي عمنشأةييأنعمنشعييقنعنىعييوم  عمنشتنييييع أألييتعت ضييععندييي رنعشةييتر يع
،ع شييتعيأ غيياعت عتعت ييرعمنح وشيييع)عدييومءعو أييييعتوعردييشييعتوعتمىيشييييعتوعشحىييييعتوعتوأ يييي(عوععومحييقععلىيياعتألييتعلشييي 

 م  عمنشتنييع أألتعت ضععندي رنعتىكعمنح وشيع عشي عومحقع.منشأةأ عمنتاعتعى عمنشأةأنعمنشعقنعنىعوع


