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٨٣٧

  ٢٠١٥  المعدل)٣٥( المصرى رقم المحاسبةمعيار 
  الزراعة

  

  المحتويات
  

 فقــرات    

   هدف المعيار
  ٤- ١  نطاق المعيار

  ٩- ٥  تعريفات
  ٧-٥  تعريفات مرتبطة بالزراعة 

  ٩-٨  تعريفات عامة
  ٣٣-١٠ االعتراف و القياس

  ٢٩-٢٦   و الخسائرمكاسبال
  ٣٣-٣٠  بطريقة يعتمد عليهاعدم القدرة على قياس القيمة العادلة

  ٣٨-٣٤ المنح الحكومية
  ٥٧-٤٠       االفصاح

  ٥٣-٤٠  عامة
االفصاحات اإلضافية لألصول الحيوية عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة 

  ٥٦-٥٤  بشكل يعتمد عليه
  ٥٧  اإلعانات الحكومية

        ملحق
  



   :يطبق هذا المعيار للمحاسبة عن البنود  التالية عندما ترتبط بالنشاط الزراعى  -١



   :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها  -٥
ألصول ا  وحصادويل الحيوي هو الذى يدار بواسطة منشأة للتح:النشاط الزراعى  

 أصول إلى أو زراعى منتج تحويلها إلى إلى أو البيع لغرض منتجات إلىالحيوية 
   .إضافيةحيوية 

   .للمنشأة الحيوية األصول هو منتج محصود من : الزراعىالمنتج   
  . حي أو نبات حيوان هو :األصل الحيوي  

 والتى و التكاثر و اإلنتاج  يتكون من عمليات النمو ووقف النمو:التحويل الحيوي
  . نوعية فى األصل الحيوي أوينتج عنها تغيرات كمية 

  بالتصرفهى التكلفة التى ال يمكن تجنبها والمرتبطة مباشرة تكلفة البيع 
   .فى أصل غير شاملة تكلفة التمويل وضريبة الدخل

  .اثلة الحية  النباتات المتمأوات حيوان هى مجموعة من ال: الحيويةاألصول مجموعة
  . حياة األصل الحيوي إيقاف أو عن األصل الحيوي تاجناإل هو فصل :الحصاد



القدرة على التغير

التغيرالتحكم فى 

قياس التغير



  تعريفات عامة 
  :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها  -٨

   . كز المالىقائمة المر هى القيمة التى يعترف بها لألصل فى :القيمة الدفترية  
 هى السعر الذى يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في :القيمة العادلة 

 .معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس
المحاسبة ") ١٢( كما تم تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى رقم :المنح الحكومية  

  " . عدات الحكومية عن المسااإلفصاحو الحكومية عن المنح 

   : وفقط عندما - المنتج الزراعى عندماأوتعترف المنشأة باألصل الحيوي   -١٠
  .تتحكم المنشأة فى األصل كنتيجة لحدث فى الماضى   )أ(  
المرتبطة باألصل  المنافع االقتصادية المستقبلية أنمن المرجح يكون   )ب(و            

  . المنشأةإلىتتدفق سوف 
   . يعتمد عليه تكلفة األصل بشكل أويمكن قياس القيمة العادلة   ) ج(و  

 بقيمته العادلة ميزانيةلي وفى كل تاريخ ويقاس األصل الحيوي عند االعتراف األ  -١٢
عندما ال يمكن " ٣٠"فيما عدا الحاالت المذكورة فى الفقرة       ً             ناقصا  تكاليف البيع

   . يعتمد عليهقياس القيمة العادلة بشكل 
بالقيمة العادلة قاس المنتج الزراعى المحصود من أصل حيوي عند نقطة الحصاد ي  -١٣

 التكلفة فى تاريخ تطبيق معيار هوويعتبر هذا القياس ،      ً              ناقصا  تكاليف البيع 
  . مطبقآخر  معيار أى أو" المخزون) "٢(المحاسبة المصرى رقم 



لى لألصل الحيوي بالقيمة والخسارة الناتجة من االعتراف األ أوالربح يدرج   -
           ً              عادلة ناقصا  تكاليف البيع القيمة الى ف التغير البيع وعن             ً        العادلة ناقصا  تكاليف 

  .  الفترة التى نشأ بها  عنالخسائر أو باألرباحلألصل الحيوي 



 تقاس بصورة يعتمد أن يمكن لألصل الحيوي  القيمة العادلةأنهناك افتراض ب  -٣٠
 باألصللى و عند االعتراف األقد ال يتحقق هذا االفتراض أن فى حين عليها،
معلنة وأن المقاييس البديلة للقيمة تتوافر له أسعار سوقية  عندما ال  فقطالحيوي

فى هذه الحالة يقاس األصل  عليها، اإلعتماد يةمكانإ بوضوح عدم العادلة أظهرت
 اضمحالل  لخسائر  مجمعاتأية ولإلهالك مجمعات أية                    ً الحيوي بتكلفته ناقصا  

 بصورة يعتمد عليها عندئذ األصل ا قياس القيمة العادلة لهذيةمكانإوفور  .للقيمة
وفور استيفاء األصل     ً                اقصا  تكاليف البيع ،  العادلة نبقياسه بقيمته المنشأة تقوم

 إلى ه ضمأو (لغرض البيع كأصل محتفظ به التبويب شروط المتداولالحيوي غير 
    ً        طبقا  لمعيار ) لغرض البيع التى بوبت كمحتفظ بها جارى التخلص منها ومجموعة 

 المحتفظ بها لغرض البيع اولةالمتد غير األصول) "٣٢(المحاسبة المصرى رقم 
يمكن قياسها بصورة لقيمة العادلة  اأن المفترض فمن، " والعمليات غير المستمرة

  . يعتمد عليها 



المنح الحكومية غير المشروطة المرتبطة بأصل حيوي والمقاسة بقيمتها العادلة -٣٤
 فقط عندما تصبح المنحة في األرباح أو الخسائر  البيع يعترف بها تكاليف     ً ناقصا  

  .الحكومية قابلة للتحصيل 
                                                              ًَ  المنحة الحكومية المرتبطة بأصل حيوي قيست بقيمتها العادلة ناقصا   كانتاذا   -٣٥

ب المنحة الحكومية من  المنشأة  بما فى ذلك عندما تتطل-تكاليف البيع مشروطة
في األرباح  تعترف المنشأة بالمنحة الحكومية -شطة زراعية محددة أنب تقوم  البأ

  .الحكومية    بالمنحة الخاصة اء بالشروط  فقط عندما يتم الوفأو الخسائر 

الخسائر الكلية الناشئة خالل الفترة  أو  األرباح تفصح عن أنعلى المنشأة   -٤٠
عن  ووالمنتجات الزراعية الحيوية األصوللى بو األاالعتراف الجارية الناتجة عن 

  .                              ً                                         التغير فى القيمة العادلة ناقصا  تكاليف نقطة البيع المقدرة لألصول الحيوية 



  .  الحيوية األصول         ً               تقدم وصفا  لكل مجموعة من  أنعلى المنشأة   -٤١

  .  الفترة نهاية الحيوية فى األصول مجموعة من كل ) ١(  
  . خالل الفترة المنتجات الزراعية محصول ) ٢(    



   .ملغاة  -٤٧
  .ملغاة  -٤٨
  :  تفصح عنأنعلى المنشأة   -٤٩

ى عليها قيود والقيمة الدفترية  الحيوية وقيمتها الدفترية التاألصول  )أ( 
   .اللتزامات كضمانلألصول الحيوية المرهونة 

  . اقتناء أصول حيوية أوقيمة االرتباطات لتطوير   )ب(و  
  . استراتيجيات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالنشاط الزراعى   )ج(و  

ل الحيوية بين ة الدفترية لألصو تعرض تسوية للتغيرات فى القيمأنعلى المنشأة 
  :  تتضمن التسويةأنالحالية على   الفترةنهاية وبداية

  .تكاليف البيع     ً ناقصا  ن التغيرات فى القيمة العادلة ع الخسارة الناشئة أوالربح   )أ(
  . الزيادة نتيجة الشراء   )ب(و  

لغرض  الحيوية المبوبة كمحتفظ بها األصولالنقص نتيجة المبيعات و  )ج(و
 الجارى التخلص منها و المبوبةالمجموعة  ضمن تدخل أو (البيع

  ) .  ٣٢(    ً                            طبقا  لمعيار المحاسبة المصرى رقم  ) لغرض البيعكمحتفظ بها 
  .النقص نتيجة الحصاد   )د(و  
  .  عن تجميع األعمال الناتجةالزيادة   )هـ(و  
 عملة عرض إلى ترجمة القوائم المالية عنصافى فروق العملة الناشئة   )و(و  
  . عملة عرض المنشأة المصدرة للقوائم  المالية إلى أجنبية عملية رجمةمختلفة وت
)ز(و  



 وأية لإلهالك مجمعات أية                       ً  الحيوية بتكلفتها ناقصا  األصولاذا قاست المنشأة   -٥٤
 الفترة ، على المنشأة يةنهافى تاريخ  " )٣٠" الفقرة راجع (ضمحاللاإل  مجمعات لخسائر 

    :اآلتىالحيوية عن  صول تفصح لتلك األأن

  .وصف لألصول الحيوية   )أ( 

  . قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه إيضاح سبب عدم إمكانية  )ب(و

إذا أمكن (القيمة العادلة  تقديرات  تقع فيهأنالمدى الذى من الممكن   )ج(و
  .)ذلك

  . خدمة  المستهالكطريقة اإل  )د(و

  . المستخدمة اإلهالك معدالت أو اإلنتاجىالعمر   )هـ(و

) االضمحاللمع مجمع خسائر  (هالك القيمة الدفترية ومجمع اإلإجمالى  )و(و
  .  الفترة نهاية وبدايةفى 



 أية                       ً  الحيوية بتكلفتها ناقصا  األصولاذا قامت المنشأة خالل الفترة الحالية بقياس   -٥٥
تفصح  " )٣٠"لفقرة رقم ا راجع (ضمحالل االخسائرلمعات  مجأية وإهالكمجمعات 

 الحيوية، األصولبها عند استبعاد هذه   خسائر تعترفأو أرباح أيةالمنشأة عن 
سوف تفصح عن القيم المرتبطة بهذه " ٥٠" المطلوبة فى الفقرة      ً        ووفقا  للتسوية

وية على  التستتضمن أن ذلك يجب إلى باإلضافة ، منفصل بشكل الحيويةاألصول
  :  الحيويةاألصول والمتعلقة بتلك األرباح أو الخسائردرجت فى أالتى  القيم التالية

   .  القيمةإضمحاللخسائر   )أ(  

  .  القيمة اضمحالل خسائر رد  )ب(و  

  .  هالكاإل  )ج(و  

 أية                                                           ً  القيمة العادلة لألصول الحيوية المقاسة من قبل بتكلفتها ناقصا  كانت إذا  -٥٦
 قابلة للقياس بصورة أصبحت ضمحاللاالخسائر ل وأى مجمع كإهالمجمعات 

لتلك اآلتى بالنسبة  تفصح عن أنعلى المنشأة ،   الحاليةيعتمد عليها خالل الفترة
  : لألصول الحيوية 

  . وصف لألصول الحيوية   )أ(    

  .  القيمة العادلة قابلة للقياس بصورة يعتمد عليها أصبحتشرح لماذا   )ب(و  

  . التغير أثر  )ج(و  

 بالنشاط الزراعى الذى يدخل فى نطاق عما يلى فيما يتعلق تفصح أنعلى المنشأة   -٥٧
  : هذا المعيار

  .الحكومية المعترف بها فى القوائم المالية طبيعة ومدى المنح   )أ(    

  . المرتبطة بالمنح الحكومية األخرى واالحتماالت الشروط غير المستوفاة  )ب(و  
  .متوقع فى مستوى المنح الحكومية  المؤثر الاالنخفاض  )ج(و  












