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  )٣٥(معيار المحاسبة المصرى رقم 

  الزراعة

  هدف المعيار 
فصاحات المرتبطة بالنشاط إل شرح المعالجة المحاسبية وعرض القوائم المالية و اإلى  يهدف هذا المعيار 

  .الزراعى 
  

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

  . الحيوية لاألصو  )أ (

 .  الزراعى عند نقطة الحصاد اإلنتاج) ب(و

  " .٣٥"، " ٣٤"المنح الحكومية الواردة بالفقرات ) ج(و
 

   :ال يطبق هذا المعيار على   -٢

 األصول) "١٠(ظر معيار المحاسبة المصرى رقم أن( بالنشاط الزراعى المرتبطة األراضى  )أ(

  .) " االستثمار العقارى ")٣٤(ومعيار المحاسبة المصرى رقم " الثابتة

 معيار المحاسبة المصرى رقم راجع( غير الملموسة المرتبطة بالنشاط الزراعى األصول  )ب(و 

  " . غير الملموسةاألصول) " ٢٣(
  

 للمنشأة الحيوية األصول من اًصود الزراعى الذى يمثل منتجاً محاإلنتاجيطبق هذا المعيار على   -٣

 أى أو" المخزون) "٢( رقم ىوبعد ذلك يطبق معيار المحاسبة المصر فقط،وذلك عند نقطة الحصاد 

 ال يرتبط هذا المعيار بمراحل المنتج  الزراعى بعد الحصاد مثل التبعيةبو  ،معيار آخر قابل للتطبيق

بينما قد تمثل هذه  الذى زرع ونمى العنب، الخمور نبيذ بواسطة تاجر إلىمرحلة تحويل العنب 

ها بعض التشابه مكان التى ستأخذ األحداث تحمل للنشاط الزراعى وقد ياً ومنطقطبيعياًاً المرحلة امتداد

  .  مثل هذه العمليات ال تدرج ضمن تعريف النشاط الزراعى فى هذا المعيار .للتحول الحيوي
  

ية  الزراعى والمنتجات التى تنتج من بعد عملاإلنتاج  الحيوية ولألصول بأمثلة يمدنا التالىالجدول   -٤

  الحصاد

  جة من مراحل بعد الحصادالمنتجات النات   الزراعىاإلنتاج  األصل الحيوى

  الغزل والنسيج   الصوف  األغنام

   األشجارقطع   األخشاب   بالغابات الزراعيةاألشجار

  النباتات  الخيوط والمالبس  القطن

  السكر  قصب السكر

  الجبن  اللبن  األلبانماشية 

   التبغراق أو وىالشا   الشجرراقأو  األشجار

  النبيذ  العنب  مزارع العنب

   المصنعةالفاكهة  الفاكهة المقطوفة   الفاكهة أشجار

١ - ٣٥  



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٥)

٢ - ٣٥    

  تعريفات
  تعريفات مرتبطة بالزراعة 

   :تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها  -٥

 منتجات إلىل الحيوي لألصول الحيوية  هو الذى يدار بواسطة منشأة للتحوي:النشاط الزراعى  

   .إضافية أصول حيوية إلى أو زراعى إنتاج إلى أو البيع لغرض

   .للمنشأة الحيوية األصول هو منتج محصود من : الزراعىاإلنتاج   

  . حي أو نبات حيوان هو :األصل الحيوي  

 والتى ينتج عنها تغيرات ثرو التكا و اإلنتاج يتكون من عمليات النمو ووقف النمو :التحويل الحيوي

  .  نوعية فى األصل الحيوي أوكمية 

  . النباتات المتماثلة الحية أوات حيوان هى مجموعة من ال: الحيويةاألصولمجموعة  

  . حياة األصل الحيوي إيقاف أو عن األصل الحيوي اإلنتاج هو فصل :الحصاد

  

على سبيل المثال ، الماشية والغابات والمحاصيل شطة ، ن من األاً متعدداًيغطى النشاط الزراعى نطاق  -٦

بما فى ذلك  ( المائية األحياء ومزارع و األزهار األشجار الدائمة وزراعة بساتين أوالسنوية 

       :لها ومع هذا التباين فهناك مالمح عامة ) . المزارع السمكية

  . ة على التحول الحيوي  القدرلديها ات والنباتات الحية حيوان فال:القدرة على التغير  )أ(  

 أو وتسهل عملية التحكم هذه عملية التحول الحيوي عن طريق تحسين  :التغيرالتحكم فى   ) ب(و

على سبيل المثال ( ها مكان تثبيت الظروف الضرورية للتشغيل لكى تأخذ األقلعلى 

  ) .  مستويات التغذية والرطوبة ودرجة الحرارة والتخصيب والضوء 

فعلى سبيل المثال الحصاد من  . األخرىشطة نحكم النشاط الزراعى عن األويميز هذا الت

   . اً زراعياًال يعتبر نشاط) مثل صيد المحيط والتصحير(مصادر غير متحكم فيها 

الوراثية والكثافة والنضج على سبيل المثال تحسين الصفات ( التغير فى النوع :قياس التغير  )ج(و 

سجة والكمية والوزن والحجم وطول نلبروتينية وقوة األوالغطاء الدهنى والمكونات ا

الذى حدث نتيجة التحول الحيوي يقاس ويراقب كوظيفة ) سجة والمحيط وعدد البراعمناأل

   . لإلدارةروتينية 

  

    :ينتج عن التحويل الحيوي نوعيات المخرجات التالية  -٧

    : من خاللاألصولتتغير   )أ(

  ) . النباتأو حيوان تحسين الجودة للأوية الزيادة فى الكم(لنمو ا) ١(  

  ) .  النباتأو حيوانالنقص فى الكمية وهبوط الجودة لل( وقف النمو )٢(  

  ) . ات والنباتات الحيةحيوان للإضافيةزيادة  (التكاثر )٣(  

  .  والصوف واللبن الشاىراق أوو) حاءللا(نتجات زراعية مثل عصارة الشجر  متاجأن  )ب(أو  

  
  
  

   عامة تعريفات
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٣ - ٣٥    

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

      : الشروط التاليةفيها تتوفر التى السوق هى :ةالسوق النشط  

  . فى السوق فيهاتماثل البنود التى يتم التعامل   أن ت)أ(      

 وقت أى فى  فى التعامل بة المشترين والبائعين الذين لديهم الرغأن يتواجد عادة  )ب(و  

  . وبشكل طبيعي

  .  متاحة للعامة األسعار  )ج(و  

   . الميزانية هى القيمة التى يعترف بها لألصل فى :القيمة الدفترية  

 كل منهم لديه أطراف تسوية التزام بين أو هى القيمة التى يمكن بموجبها تبادل أصل :القيمة العادلة  

  .  حرة بإرادة و يتعامالنة من الحقائق الرغبة فى التبادل وعلى بين  

المحاسبة عن المنح ") ١٢( كما تم تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى رقم :المنح الحكومية  

  " .  عن المساعدات الحكوميةاإلفصاحو الحكومية   

  

يمة العادلة  فعلى سبيل المثال ، القالتالى وب،تعتمد القيمة العادلة ألصل على موقعه وحالته الراهنة  -٩

 األخرى والتكاليف االنتقاالتللقطيع فى المزرعة هو سعر القطيع بالسوق المعنى ناقصاً تكاليف   

  . السوق هذه إلىللوصول بهذا القطيع   

  

  االعتراف والقياس 
   : وفقط عندما -  المنتج الزراعى عندماأوتعترف المنشأة باألصل الحيوي   - ١٠

  .نتيجة لحدث فى الماضى تتحكم المنشأة فى األصل ك  )أ(  

 إلىالمرتبطة باألصل سوف تتدفق  المنافع االقتصادية المستقبلية أنمن المرجح يكون   )ب(و            

  .المنشأة

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

  

 للقطيع والعالمة التجارية القانونية  السيطرة فى النشاط الزراعى بعدة طرق مثل الملكيةإثباتيمكن    - ١١

وتقدر المنافع المستقبلية فى العادة عن  فطامه، أو والدته أو عند حيازته على القطيع وضع عالمة أو

  . ياس الصفات الطبيعية الهامة قطريق 

  

ف  بقيمته العادلة ناقصاً تكاليميزانيةلي وفى كل تاريخ ويقاس األصل الحيوي عند االعتراف األ  - ١٢

عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة بشكل " ٣٠"المقدرة فيما عدا الحاالت المذكورة فى الفقرة  البيع

   . يعتمد عليه

  

بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف يقاس المنتج الزراعى المحصود من أصل حيوي عند نقطة الحصاد   - ١٣

يخ تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم  التكلفة فى تارهوويعتبر هذا القياس ، المقدرةنقطة البيع 

  . مطبقآخر  معيار أى أو" المخزون) "٢(



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٥)

٤ - ٣٥    

تتضمن تكاليف نقطة البيع عمولة السمسار والموزع والرسوم المفروضة طبقاً للوائح والوكاالت   - ١٤

 والتكاليف االنتقاالتوتستبعد من تكاليف نقطة البيع والرسوم، وبورصة البضائع والضرائب   

  .  السوق إلى األصول إلحضارضرورية  الاألخرى  

  

 األصول تجميع عن طريق أسهل المنتج الزراعى قد تصبح أوتحديد القيمة العادلة لألصل الحيوي  - ١٥

وتختار المنشأة الصفات  الجودة، أو السن مثل. الرئيسية لصفاتها الزراعى طبقاً المنتج أوالحيوية 

 . تسعير المناظرة للصفات المستخدمة فى السوق كأساس لل
 

 وليس ، الزراعى فى تاريخ مستقبلىمنتجها أوتدخل المنشآت عادة فى عقود لبيع أصولها الحيوية  - ١٦

عكس  القيمة العادلة تنتحديد القيمة العادلة ، أل لمالئمة العقود  هذه تكون أسعارأنمن الضرورى 

 ال يتم  لذلك  نتيجةو.  راغب وبائع راغب فى الدخول فى التعامل السوق الحالية التى بها مشتر

ض الحاالت قد فى بعو العقد، بسبب وجود المنتج الزراعى أوالقيمة العادلة لألصل الحيوي تسوية 

بمعيار المحاسبة معرف كما هو بخسارة محمالً  منتج زراعى أوبيع أصل حيوي يكون عقد 

محاسبة ويطبق معيار ال"  وااللتزامات المحتملةاألصولالمخصصات و) "٢٨(المصرى رقم 

  .بخسارةعلى العقود المحملة ) ٢٨(المصرى رقم 
 

 السوق هو هذهيكون السعر المعلن فى  ،  المنتج الزراعى أو وجدت سوق نشطة لألصل الحيوي إذا  - ١٧

 القدرة على التعامل مع أسواق نشطة للمنشأة نا وإذا ك ،مقياس لتحديد القيمة العادلة لذلك األصل  

 القدرة على التعامل فى للمنشأة نافعلى سبيل المثال إذا ك .  بها صلةأكثرهمة مختلفة فتستخدم المنشأ  

   .  االسعر الموجود بالسوق المتوقع استخدامه فإنها قد تطبق نشيطتينسوقين   

  

  :تستخدم المنشأة المتاح مما يلى عند تحديد القيمة العادلة  ، إذا لم يوجد سوق نشطة   - ١٨

   ال يكون قد تم تغير كبير فى الظروف أن بشرط تعامل بهأحدث سعر سوق تم ال  )أ(  

   .الميزانيةاالقتصادية بين تاريخ تلك المعاملة وتاريخ     

  .  الفروق  مع تسويتها لتعكسالمشابهةأسعار السوق لألصول )     ب(       و 

 الفدان أو) وبمكيال الحب( القدح أو )البستانقيمة (الصندوق  مثل للمنتج الوحدات القياسية  )ج( و

  .  بالكيلو من اللحوم القطعان  قيمة أو

  

 نتائج مختلفة بالنسبة للقيمة إلى" ١٨"فى بعض الحاالت قد تؤدى مصادر المعلومات المدرجة بالفقرة   - ١٩

 تلك أسباب حسبانها تأخذ فى أن المنشأة المنتج الزراعى وعلى أوالعادلة لألصل الحيوي   

  لتقديرات التى يعتمد عليها للقيمة العادلة داخل مدى ضيق للتقديرات  اإلىاالختالفات لكى تصل   

   . المعقولة   

  

 . اآلن حالته  لألصل الحيوي فىاً قيمأوفى بعض الظروف قد ال يكون متاحاً أسعار سوقية محددة   - ٢٠

 المتوقعة من فى تلك الحاالت ولتحديد القيمة العادلة تستخدم المنشأة القيمة الحالية للتدفقات النقدية

  .  للسوق قبل الضرائب الحالىمخصومة بالسعر   األصل 
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 تحديد القيمة العادلة لألصل الحيوي فى إلى حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة يهدف  - ٢١

 وتراعى المنشآت هذا عند تحديد سعر الخصم المناسب الستخدامه فى تقدير ، وحالته الراهنةموقعة

 زيادة فى القيمة من أية لألصل الحيوي الحالى الموقع ويستبعد ،فقات النقدية المتوقعةصافى التد

التى ترتبط بتحسين تلك مثل  للمنشأةشطة المستقبلية ن واألضافية اإل الحيويةالتحويليةالعمليات 

  .  البيع أو الحصاد أوعمليات التحويل الحيوية فى المستقبل 

  

 تكوين األصل إعادة أو الضرائب أو األصول تدفقات نقدية لتمويل أيةصاد ال تدرج المنشأة بعد الح  - ٢٢

 فى زراعة  بعد الحصاداألشجار زراعة إعادةعلى سبيل المثال ، تكلفة (الحيوي بعد الحصاد   

  . )الغابات   

  

 الذين هم على بينة من الحقائق -  عند االتفاق على سعر بإرادة حرة يأخذ المشترون والبائعون  - ٢٣

على .  حدوث اختالفات فى التدفقات النقدية احتمال الحسبانفى  - الرغبة فى التبادل   لديهم و

 عن تاحتماال وبالتبعية تدمج المنشأة . حدوث تلك االختالفاتاحتمال القيمة العادلة تعكس أن أساس

 خليط من أولخصم  سعر اأو فى التدفقات النقدية المتوقعة إماالتغيرات المحتملة فى التدفقات النقدية 

 تتفق مع تلك المستخدمة فى تحديد افتراضات المنشأةعند تحديد سعر الخصم تستخدم و ثنين،اال

  . بالمرة تجاهلها أو مرتين االفتراضات حساب بعض هذه أثرلتحاشى  التدفقات النقدية المتوقعة

  

    : من القيمة العادلة وبالتحديد عندما األحيانتقترب التكلفة فى بعض   - ٢٤

  على سبيل المثال ، (لية و بعض التحويالت الحيوية القليلة بعد تحديد التكلفة األتحدث  )أ(     

  ) .  مباشرةالميزانيةغرس بذور اشجار فاكهة قبل تاريخ     

على سبيل المثال ، ( التحوالت الحيوية على السعر هاماً ومؤثراً أثر يكون أنال يتوقع   )ب(أو  

  . ) عاماً ٣٠ تبلغ إنتاج  الصنوبر التى تأخذ دورةألشجارلى والنمو األ    

  

 فى الغابات األشجارعلى سبيل المثال ،  ( األرض ب طبيعياً الحيويةاألصولما ترتبط غالباً   -٢٥ 

وجد سوق نشطة ت ولكن قد األرضوجد سوق منفصلة لألصول التى ترتبط بتال  قد و) . المزروعة

قد و . كمجموعةاألرض البكر وتحسينات األرض مثل ة الحيوياألصوللتلك   لمركبة لألصول ا

 المركبة لتحديد القيمة العادلة لألصل الحيوي فعلى األصولتستخدم المنشأة المعلومات المرتبطة ب

 من القيمة العادلة لألصول األرض وتحسينات البكر لألرضتخصم القيمة العادلة  سبيل المثال قد

  .  لألصول الحيوية  القيمة العادلةإلى  للوصولالمركبة 

  

   والخسائر األرباح

لى لألصل الحيوي بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف نقطة والخسارة الناتجة من االعتراف األ أوالربح   - ٢٦
 القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع المقدرة لألصل الحيوي تدرجى فالبيع المقدرة ومن التغير 

  . ى نشأت بها  الفترة الت عنالخسائر أو باألرباح
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 تكاليف نقطة البيع المقدرة تخصم عند نلى لألصل الحيوي ألوقد تنشأ الخسارة من االعتراف األ  - ٢٧

 وقد ينشأ الربح من االعتراف ،تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف نقطة البيع المقدرة لألصل الحيوي  

  . لى لألصل الحيوي عند مولد عجل واأل  

  

لى للمنتج الزراعى بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف نقطة و الخسارة الناتجة من االعتراف األأوالربح   - ٢٨

  .  عن الفترة التى نشأت بها باألرباح أو الخسائرالبيع المقدرة تدرج   

  
  . للمنتج الزراعى كنتيجة للحصاد األولى الخسارة من االعتراف أوالربح نشأ قد ي  - ٢٩

  

  بطريقة يعتمد عليهاقيمة العادلة عدم القدرة على قياس ال
 أن فى حين  تقاس بصورة يعتمد عليها،أن يمكن  لألصل الحيوي القيمة العادلةأنهناك افتراض ب  - ٣٠

 ةلى لألصل  الحيوي عندما ال يكون هناك سوق متاحو عند االعتراف األقد ال يتحققهذا االفتراض 

 يةمكانإبديلة لها للقيمة العادلة بوضوح عدم  التقديرات الأظهرت والقيم والتى األسعارلتحديد 

 أية مجمعات لالستهالك وأيةفى هذه الحالة يقاس األصل الحيوي بتكلفته ناقصاً  عليها، اإلعتماد

 بصورة يعتمد عليها األصول قياس القيمة العادلة لهذه يةمكانإوفور  . للقيمةاضمحاللمجمعات 

وفور استيفاء األصل الحيوي اقصاً تكاليف نقطة البيع المقدرة، عندئذ تقيسها المنشأة بقيمتها العادلة ن

جارى التخلص  مجموعة إلى ه ضمأو (لغرض البيع كأصل محتفظ به التبويب شروط المتداولغير 

 غير األصول) "٣٢(المحاسبة المصرى رقم طبقاً لمعيار )  التى بوبت كمحتفظ بها للبيعمنها و

يمكن لقيمة العادلة  اأن المفترض فمن، " يع والعمليات غير المستمرة المحتفظ بها لغرض البالمتداولة

  . قياسها بصورة يعتمد عليها 

  

 أنلى فالمنشأة التى سبق و عند االعتراف األقد ال يتحقق" ٣٠"االفتراض الوارد فى الفقرة   - ٣١

ر فى قياس األصل  البيع تستمعادةقاست األصل الحيوي بقيمته العادلة ناقصاً التكاليف المقدرة إل  

  . العادلة ناقصاَ تكاليف نقطة البيع حتى االستبعاد بقيمته   

  

لة ناقصاً تكاليف البيع بقيمته العاد فى كل الحاالت المنتج الزراعى عند نقطة الحصاد المنشأةتقيس   - ٣٢

صاد ح القيمة العادلة للمنتج الزراعى عند نقطة الأنويعكس هذا المعيار وجهة النظر بالمقدرة، 

    . دائماً قياسها بصورة يعتمد عليها يمكن 

  

 المنشأة فى االعتبار تأخذ فى القيمة ضمحاللاال ومجمع خسائر اإلهالكعند تحديد التكلفة ومجمع   - ٣٣

األصول ) " ١٠ (و معيار المحاسبة المصرى رقم" المخزون) "٢( رقم المصرىمعيار المحاسبة 

  " . األصول قيمة إضمحالل) ""٣١ (قم  و معيار المحاسبة المصرى ر"الثابتة

  

  

  



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٥)

٧ - ٣٥    

  المنح الحكومية 

  نقطةتكاليفالمنح الحكومية غير المشروطة المرتبطة بأصل حيوي والمقاسة بقيمتها العادلة ناقصاً  - ٣٤

  . فقط عندما تصبح المنحة الحكومية قابلة للتحصيل كإيرادالبيع المقدرة يعترف بها 

  

 المرتبطة بأصل حيوي قيست بقيمتها العادلة ناقصاًَ تكاليف نقطة البيع  المنحة الحكوميةكانتاذا   - ٣٥

شطة أنبترتبط  الب المنحة الحكومية من  المنشأة بأ بما فى ذلك عندما تتطل-المقدرة مشروطة

 تعترف المنشأة بالمنحة الحكومية كإيراد فقط عندما يتم الوفاء بالشروط المرافقة -محددة  زراعية 

  .ومية الحك  للمنحة 

  
فعلى سبيل المثال قد تتطلب المنحة الحكومية من المنشأة ، تختلف الشروط والقيود للمنح الحكومية  - ٣٦

 تمت إذا بأكملها المنحة إعادة تزرع منطقة محددة لمدة خمس سنوات وتطلب من المنشأة أن

 أن إلى كإيرادفى هذه الحالة ال يعترف بالمنحة الحكومية  من خمس سنوات، أقللفترة  الزراعة 

فاظ المنشأة بجزء من المنحة بناء فى حين اذا سمحت المنحة الحكومية باحتالخمس سنوات،  تنتهى

  . زمنى أساس على كإيرادعلى مرور الوقت فى هذه الحالة تعترف المنشأة بالمنحة الحكومية 

  و أية مجمعاتهالك لإل مجمعاتأية يقاس بالتكلفة ناقصاً بأصلاذا ارتبطت المنحة الحكومية   - ٣٧

المحاسبة عن ") ١٢( يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم )"٣٠"لفقرة ا راجع  (ضمحاللااللخسائر 

  ". عن المساعدات الحكوميةواإلفصاحالمنح الحكومية 

  

اذا ارتبطت المنحة ) ١٢(يتطلب هذا المعيار معالجة تختلف عن معيار المحاسبة المصرى رقم   - ٣٨

 المنحة الحكومية أن أو بقيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع المقدرة اًيوي مقاسالحكومية بأصل ح  

فقط ) ١٢(طبق معيار المحاسبة المصرى رقم ويشطة زراعية محددة أنتتطلب عدم ارتباط المنشأة ب  

 مجمعات أية وإهالك مجمعات أيةعلى المنحة الحكومية المرتبطة بأصل حيوي يقاس بتكلفته ناقصاً   

   . اضمحاللئر خسا  

  

  االفصاحات
  .ملغاة  - ٣٩

  

  عامة

 الجارية الناتجة عن  والخسائر الكلية الناشئة خالل الفترة األرباح تفصح عن أنعلى المنشأة   - ٤٠

 الحيوية والمنتج الزراعى وعن التغير فى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف األصوللى بو األاالعتراف

  .ة نقطة البيع المقدرة لألصول الحيوي

  .  الحيوية األصولتقدم وصفاً لكل مجموعة من  أنعلى المنشأة   - ٤١

  .  الرقمى أوقد يأخذ شكل الوصف الكتابى " ٤١" المطلوب بالفقرة اإلفصاح  - ٤٢

 األصول الحيوية تميز فيه بين األصول لكل مجموعة من اً رقمياً تقدم وصفأنتشجع المنشأة على   - ٤٣

 . الحيوية البالغة وغير البالغة حسبما الحال األصول بين أو للتربية لحيوية لالستهالك وتلك التىا

غرض ب األصول لألصول لالستهالك والدفتريةعلى سبيل المثال ، قد تفصح المنشأة عن القيمة 



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٥)

٨ - ٣٥    

ا م بين ما هو بالغ وبين الدفتريةقد تقسم المنشأة تلك القيمة و . فى مجموعات ) السالالت(التربية 

ى قد تكون مفيدة فى تقدير توقيت هذه التفرقة توفر المعلومات الت . األصوللك هو غير بالغ لت

  .  عمل تلك التفرقة أسس تفصح عن أنوعلى المنشأة . لتدفقات النقدية المستقبلية ا

  

، على  تباع كأصول حيويةأو الحيوية لالستهالك هى تلك التى سوف تحصد كمنتج زراعى األصول  - ٤٤

 فى صورة إنتاجهاستهالك هى المواشى والدواجن التى ينوى لال الحيوية ولاألصسبيل المثال ، 

 الحبوب مثل الذرة والقمح والشجر الذى ينمو و األسماك  مزارع  أو يحتفظ بها للبيعأولحوم 

 األصول التى يحتفظ بها بغرض بخالف األصولل الحيوية للتربية فهى تلك و األصأما ،كأخشاب

  الفاكهةو أشجارلمثال ، المواشى التى ينتج منها اللبن وحدائق العنب ، على سبيل الالستهالك

 الحيوية للتربية ليست األصولو. يبقى الشجر نفسه ا التدفئة بينمأخشاب التى يحصد منها األشجارو

  .  ولكن هى فى ذاتها تتوالد ذاتياً زراعياً اًمنتج

  

 الحيوية األصولو كأصول غير بالغة، وأ كأصول بالغة كانت الحيوية قد تبوب سواء األصول  - ٤٥

 قادرة على أو)  الحيوية لالستهالك األصولمثل ( للحصادقابليتها البالغة تلك التى لديها مواصفات 

   . ) الحيوية للتربيةاألصولمثل (قدم الحصاد المنتظم ت أن

  

 على  ،ئم المالية ضمن المعلومات المنشورة مع القواآخر مكانفى عن ذلك فصاح اذا لم يتم اإل  -٤٦

  :  تصف ما يلى أنالمنشأة 

  . الحيوية األصول مجموعة من بكل المتعلقة أنشطتهاطبيعة   )أ(     

  :  التقديرات للعدد الفعلىأوالقياسات غير المالية   )ب(و   

  .  الفترة نهاية الحيوية فى األصول مجموعة من كل ) ١(    

  . الزراعى خالل الفترة اإلنتاج محصول ) ٢(    

  
عند تحديد القيمة العادلة لكل  الهامة المطبقة و االفتراضات تفصح عن الطرق أن المنشأةعلى   - ٤٧

  األصول الزراعى عند نقطة الحصاد وكل مجموعة من مجموعات اإلنتاجمجموعة من مجموعات 

   .الحيوية

  

 عند نقطة الحصادة  تفصح عن القيمة العادلة ناقصاً تكاليف نقطة البيع المقدرأنعلى المنشأة   - ٤٨

  . الزراعى خالل الفترةمن اإلنتاجللمحصول 

   
  :  تفصح عنأنعلى المنشأة   - ٤٩

 الحيوية وقيمتها الدفترية التى عليها قيود والقيمة الدفترية لألصول الحيوية األصول  )أ( 

   .اللتزامات كضمانالمرهونة 

  . اقتناء أصول حيوية أوقيمة االرتباطات لتطوير   )ب(و  

  . استراتيجيات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالنشاط الزراعى   )ج(و  

  



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٥)

٩ - ٣٥    

  الفترةنهاية وة الدفترية لألصول الحيوية بين بداية تعرض تسوية للتغيرات فى القيمأنعلى المنشأة   - ٥٠

  :  تتضمن التسويةأنالحالية على 

  .تكاليف نقطة البيع المقدرةصاً ناقن التغيرات فى القيمة العادلة ع الخسارة الناشئة أوالربح   )أ(

  . الزيادة نتيجة الشراء   )ب(و  

 تدخل أو (لغرض البيع الحيوية المبوبة كمحتفظ بها األصولالنقص نتيجة المبيعات و  )ج(و

طبقاً لمعيار  ) لغرض البيع كمحتفظ بها الجارى التخلص منها و المبوبةالمجموعة  ضمن

  ) .  ٣٢(المحاسبة المصرى رقم 

  .النقص نتيجة الحصاد   )د(و  

  .  عن تجميع األعمال الناتجةالزيادة   )هـ(و  

 عملة عرض مختلفة وترجمة إلى ترجمة القوائم المالية عنصافى فروق العملة الناشئة   )و(و  

  . عملة عرض المنشأة المصدرة للقوائم  المالية إلى أجنبية عملية    

     .أخرى تغيرات أية  )ز(و  

  

ر  من التغيلكل لألصل الحيوي نتيجة تكاليف نقطة البيع المقدرةقيمة العادلة ناقصاً  تتغير الأنيمكن   - ٥١

 اً المنفصل عن التغيرات الطبيعية والسعرية يكون مفيدواإلفصاح الطبيعى وتغيرات السعر بالسوق،  

.  عن سنة  تزيدإنتاجفى تقييم اداء الفترة الحالية والتوقعات المستقبلية وبالتحديد عندما يوجد دورة   

 عن قيمة التغير فى -آخر  شكل أى بأو بالمجموعة - تفصحأنفى مثل هذه الحاالت تشجع المنشأة   

الخسارة نتيجة للتغيرات  أوبما فى ذلك الربح المقدرة العادلة ناقصاً تكاليف نقطة البيع القيمة   

 فائدة عندما تكون دورة قلأ وهذه المعلومات فى العادة تكون ،الطبيعية ونتيجة التغيرات فى السعر  

  . تنمية محاصيل زراعية أو كتاكيت إنتاج من سنة ، على سبيل المثال ، عند أقل اإلنتاج  

  

 جابنواإل اإلنتاجو ضمحاللواال التغيرات الطبيعية كالنمو أشكالينتج التحول الحيوي فى عدد من   - ٥٢

ات له عالقة مباشرة بالمنافع االقتصادية تغير من هذه التغير وكل  مرئية وقابلة للقياس،أموروكلها   

  . يضاً أ طبيعياً اً التغير فى القيمة العادلة لألصل الحيوي نتيجة الحصاد تغيرو يعتبرالمستقبلية   

  

 و إذا األخرى الطبيعية و األخطار و األمراض تقلبات المناخ إلى ما يتعرض النشاط الزراعى أحياناً  - ٥٣

قيمة   و عن طبيعةاإلفصاح المصروف يجب أو اإليرادزيادة بند هام فى  إلىوقع هذا الحادث وأدى   

 األحداث هذه أمثلةومن " عرض القوائم المالية) "١(هذا البند طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم   

  . بئة و والجفاف الشديد والتجمد واألو الفيضان خبيثة أمراض تشاران  



 معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٥)

١٠ - ٣٥    

  عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه  لألصول الحيوية ضافيةفصاحات اإلإلا
 مجمعات لخسائر وأية لإلهالك مجمعات أية الحيوية بتكلفتها ناقصاً األصولاذا قاست المنشأة   - ٥٤

صول  تفصح لتلك األأن الفترة ، على المنشأة نهايةفى تاريخ  " )٣٠" الفقرة راجع (ضمحاللاإل  

    :اآلتىالحيوية عن   

  .ف لألصول الحيوية وص  )أ( 

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

  .)إذا أمكن ذلك( تقع فيه القيمة العادلة أنالمدى الذى من الممكن   )ج(و

  .  المستخدمة هالكطريقة اإل  )د(و

  . المستخدمة اإلهالك معدالت أو اإلنتاجىالعمر   )هـ(و

 نهاية وبدايةفى ) االضمحاللمع مجمع خسائر  (هالكدفترية ومجمع اإل القيمة الإجمالى  )و(و

  . الفترة 

  

 أية وإهالك مجمعات أية الحيوية بتكلفتها ناقصاً األصولاذا قامت المنشأة خالل الفترة الحالية بقياس   - ٥٥

 خسائر أو أرباح أيةتفصح المنشأة عن  " )٣٠"لفقرة رقم ا راجع (إضمحاللمجمعات خسائر 

سوف تفصح عن " ٥٠"والتسوية المطلوبة فى الفقرة  الحيوية، األصولبها عند استبعاد هذه   ترف تع

 تحتوى التسوية على القيم أن ذلك يجب إلى باإلضافة ، الحيوية منفصلةاألصولالقيم المرتبطة بهذه 

  :  الحيويةاألصول والمتعلقة بتلك األرباح أو الخسائردرجت فى أالتى  التالية

   .  القيمةإضمحاللسائر خ  )أ(  

  .  القيمة اضمحالل خسائر رد  )ب(و  

  .  هالكاإل  )ج(و  

  
 أية وإهالك مجمعات أية القيمة العادلة لألصول الحيوية المقاسة من قبل بتكلفتها ناقصاً كانت إذا  - ٥٦

 أنعلى المنشأة ،  قابلة للقياس بصورة يعتمد عليها خالل الفترة أصبحت اضمحاللتجمعات خسائر 

  : لألصول الحيوية لتلك اآلتى بالنسبة تفصح عن 

  . وصف لألصول الحيوية   )أ(    

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

  . التغير أثر  )ج(و  

  

   الحكومية اإلعانات
  : طاق هذا المعيار المرتبط بالنشاط الزراعى الذى يدخل فى ناآلتى تفصح عن أنعلى المنشأة   - ٥٧

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

  . المرتبطة بالمنح الحكومية األخرى واالحتماالت الشروط غير المستوفاة  )ب(و  

  .  المؤثر المتوقع فى مستوى المنح الحكومية االنخفاض  )ج(و  

  

  



 ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٥)

1   - ٣٥ ملحق 

  ملحق

  
  . جزءا منه يمثل ال هإال أن) ٣٥(هذا الملحق يرافق معيار المحاسبة المصرى رقم 

  

  األلبانشركة س ص ع لمنتجات ) ١(مثال 

  

  الميزانية 

   األلبانشركة س ص ع لمنتجات 

  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١    ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١  االيضاحات  

  جنيه    جنيه    األصول

          أصول طويلة االجل

  ٤٧٧٣٠    ٥٢٠٦٠     غير البالغة– األلبانماشية 

  ٤١١٨٤٠    ٣٧٢٩٩٠     البالغة– األلبانماشية 

  ٤٥٩٥٧٠    ٤٢٥٠٥٠  )٣(   الحيويةاألصولمجموعة 

  ١٤٠٩٨٠٠    ١٤٦٢٦٥٠     الثابتةاألصول

  ١٨٦٩٣٧٠    ١٨٨٧٧٠٠     األجل طويلة األصول إجمالى

          المتداولة األصول

  ٧٠٦٥٠    ٨٢٩٥٠    المخزون 

  ٦٥٠٠٠    ٨٨٠٠٠     المتنوعونالعمالء والمدينون

  ١٠٠٠٠    ١٠٠٠٠    النقدية

    _________    ________  

    ١٤٥٦٥٠    ١٨٠٩٥٠  

  ١٤٥٦٥٠    ١٨٠٩٥٠    المتداولة األصول إجمالى

          االلتزامات المتداولة

  ١٥٠٠٢٠    ١٦٥٨٢٢    الموردون والدائنون المتنوعون

  )٤٣٧٠(    ١٥١٢٨    رأس المال العامل

  ١٨٦٥٠٠٠    ١٩٠٢٨٢٨    :ول كاآلتى  ويماالستثمار إجمالى

          حقوق الملكية

  ١٠٠٠٠٠٠    ١٠٠٠٠٠٠    والمدفوعرأس المال المصدر 

  ٨٦٥٠٠٠    ٩٠٢٨٢٨     المرحلة األرباح

  ١٨٦٥٠٠٠    ١٩٠٢٨٢٨    االستثمار و إجمالى  حقوق الملكية إجمالى

  



 ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٥)

2   - ٣٥ ملحق 

  

  

  

  س ص ع لمنتجات األلبان 

   قائمة الدخل 

  منتهية فىالسنة المالية ال  االيضاحات  

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

  جنيه

  ٥١٨٢٤٠     اللبنإلنتاجالقيمة العادلة 

 الناشئة عن التغيرات فى القيمة العادلة األرباح

   لقطاعات األلبان تكاليف نقطة البيع المقدرةناقصاً 

  

)٣(  

  

٣٩٩٣٠  

    ٥٥٨١٧٠  

  )١٣٧٥٢٣(    المخزون المستخدم

  )١٢٧٢٨٣(    تكاليف العمالة

  )١٥٢٥٠(    هالكمصروف اإل

  )١٩٧٠٩٢(    األخرىمصروفات التشغيل 

    )٤٧٧١٤٨(  

  ٨١٠٢٢    ربح التشغيل

  )٤٣١٩٤(    ضريبة الدخل

  ٣٧٨٢٨    ربح الفترة 

  

  

  

    شركة س ص ع لمنتجات األلبان

    قائمة التغير فى حقوق الملكية 

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١السنة  المالية المنتهية فى   

  رأس المال  

  جنيه

  األرباح المرحلة

  جنيه

  االجمإلى

  جنيه

  ١٨٦٥٠٠٠  ٨٦٥٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠   ٢٠٠٥ل يناير أوالرصيد فى 

  ٣٧٨٢٨  ٣٧٨٢٨     خالل الفترةاألرباح

  ١٩٠٢٨٢٨  ٩٠٢٨٢٨  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد فى 

  

  

  

  

  



 ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٥)

3   - ٣٥ ملحق 

  

  شركة س ص ع لمنتجات األلبان 

   قائمة التدفق النقدى 

  السنة المالية المنتهية فى  

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

  جنيه

    شطة التشغيلأنالتدفقات النقدية من 

  ٤٩٨٠٢٧   األلبانالنقدية المستلمة من مبيعات 

  ٩٧٩١٣  النقدية المستلمة من مبيعات الماشية

  )٤٦٠٨٣١(  النقدية المسددة للموردين والموظفين

  )٢٣٨١٥(  نقدية مسددة لشراء ماشية

  ١١١٢٩٤  

  )٤٣١٩٤(  ضرائب مدفوعه

  ٦٨١٠٠  شطة التشغيل أن النقدية منالتدفقات صافى 

    شطة االستثمار أنالتدفقات النقدية المتولدة من 

  مشتريات أصول ثابتة 

  

)٦٨١٠٠(  

_____________  

  )٦٨١٠٠(   أنشطة االستثمار المستخدمة فىصافى التدفقات النقدية 

  -  صافى الزيادة فى النقدية

  ١٠٠٠٠  النقدية فى أول الفترة 

  ٠٠٠٠١   الفترةآخرالنقدية فى 

  

  

  

  االيضاحات
   شطة الرئيسيةنالعمليات واأل  -١

 لتوريدها للعمالء  األلبان إنتاجتعمل فى مجال ) الشركة (األلبانشركة س ص ع لمنتجات   

 أصول( اللبن إنتاج بقرة قادرة على ٤١٩ الشركة تمتلك كانت ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١فى  المختلفين

تنتج و) أصول غير بالغة( اللبن فى المستقبل نتاجإقادرة على ) عجلة( بقرة صغيرة ١٣٧و) بالغة

 ٥١٨٢٤٠ بمبلغ المقدرة  كيلو من اللبن بقيمة عادلة ناقصاً تكاليف نقطة البيع١٥٧٥٨٤  الشركة 

  ).تم تحديدها وقت الحليب ( ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ السنة فى نهايةفى  جنيه

  

  

  

  

  السياسات المحاسبية   - ٢



 ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٥)

4   - ٣٥ ملحق 

  الماشية واللبن   

 ويتم تحديد القيمة العادلة ،المقدرةتقاس الماشية بقيمتها العادلة ناقصاً تكاليف نقطة البيع   

 يقاس اللبن ن ونوع الماشية والصفات الوراثية،  السوق لها فى نفس السأسعارللماشية بناء على   

  قيمة العادلة للبن  فى وقت الحلب وتحدد الالمقدرة لياً بقيمته العادلة ناقصأ تكاليف  نقطة البيعأو  

  .  السوق فى المناطق المحلية أسعار أساسعلى 

  

   الحيوية األصول  - ٣

  ٢٠٠٥  األلبانتسوية القيمة الدفترية لماشية 

  جنيه

  ٤٥٩٥٧٠   ٢٠٠٥القيمة الدفترية فى أول يناير 

  ٢٦٢٥٠  الزيادة نتيجة الشراء 

 ليف  نقطة البيع  الناشئة من التغير فى القيمة العادلة ناقصاً تكااألرباح

   والمرتبطة بالتغيرات الطبيعية   المقدرة 

  

١٥٣٥٠  

  الناشئة من التغيرات فى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف نقطة البيعاألرباح

    األسعار نتيجة لتغيرات المقدرة

  

٢٤٥٨٠  

  )١٠٠٧٠٠(   نتيجة المبيعات االنخفاض

  ٤٢٥٠٥٠  

  

    إلى الخطر المإدارةاستراتيجية   - ٤

 إنخفاض وال تتوقع الشركة األلبان أسعارالشركة معرضة للمخاطر المالية الناشئة عن التغيرات فى   

 عقود أو اللبن بصورة مؤثرة فى المستقبل المنظور ولذلك قد ال تدخل فى مشتقات مالية أسعار  

مة لتأخذ لبن بصورة منتظالأسعارتراجع الشركة قوائم ، األلبان أسعار فى االنخفاض خطر إلدارة  

  . مخاطر فعالة إلدارةفى اعتبارها مدى احتياجها   



 ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم (٣٥)

5   - ٣٥ ملحق 

   التغير الطبيعى والتغير فى السعر)٢(مثال 

العادلة ر القيمة ل الفصل فى تغيضويف. فيما يلى مثال يوضح كيفية فصل التغير الطبيعى عن تغير السعر

بالتغيرات فى السعر  بيعية والجزء المتعلق بين الجزء المتعلق بالتغيرات الطالمقدرة نقطة البيعناقصاً تكاليف 

  . ولكنها ليست مطلوبة فى هذا المعيار 

 عامين تم شراء رأس واحدة عمرها .سنتان هناك قطيع من عشرة رؤوس عمر ان ك٢٠٠٥ل يناير أوفى 

 يتم بيع أو إستبعادلم .  ٢٠٠٥ جنيه وولدت رأس فى أول يوليو ١٠٨ بمبلغ  ٢٠٠٥ل يوليو أوونصف فى 

اليف المقدرة عند نقطة البيع القيمة العادلة للوحدة ناقصاً التك  كانت خالل الفترة وقد حيواناتوس رؤ

  : تىكاآل

  جنيه  جنيه  

    ١٠٠  ٢٠٠٥ل يناير أو فى سنتين عمر حيوان

    ٧٠   ٢٠٠٥ل يوليو أومولود جديد فى 

    ١٠٨  ٢٠٠٥ل يوليو أو ونصف فى سنتين عمر حيوان

    ٧٢   ٢٠٠٥مبر  ديس٣١مولود جديد فى 

    ٨٠   ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ عمر نصف سنة فى حيوان

    ١٠٥  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ فى سنتين عمر حيوان

    ١١١  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ ونصف فى سنتين عمر حيوان

    ١٢٠   ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ عمر ثالث سنوات فى حيوان

   للقطيع المقدرة  نقطة البيعتكاليفالقيمة العادلة ناقصاً 

  ) ١٠٠×١٠ (٢٠٠٥ر ل يناي أوفى 

    

١٠٠٠  

  ١٠٨    )١٠٨×١ (٢٠٠٥ل يوليو أوالمشتريات فى 

  الزيادة فى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف نقطة 

   األسعارفى   للتغير  المقدرة نتيجة البيع

    

٥٠  )١٠٠-١٠٥( × ١٠    

٣  )١٠٨-١١١( × ١    

٧٠- ٧٢( × ١(  

  

٥٥  ٢  

  طةالزيادة فى القيمة العادلة ناقصاً تكاليف نق

   للتغير الطبيعى نتيجة المقدرة البيع

    

١٥٠  )١٠٥-١٢٠ (  ١٠    

٩  )١١١-١٢٠ (  ١    

٨  )٧٢-٨٠ (  ١    

٢٣٧  ٧٠  ٧٠ × ١  

  البيع  القيمة العادلة ناقصاً تكاليف نقطة

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١فى  للقطيعالمقدرة 

    

١٣٢٠  ١٢٠ × ١١    

١٤٠٠  ٨٠  ٨٠ × ١  
 


