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2003  .
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مقدمة  
 

ٌصف المعٌار المحاسبً الدوًل الحادي واألربعون المعالجة المحاسبٌة وعرض البٌانات المالٌة  .1
ة وضحواالفصاحات المتعلقة بالنشاط الزراعً، وهو موضوع غٌر م  ًف معاٌٌر محاسبٌة دوٌل

 (موجودات حٌوٌة)لتحوٌل الحٌوي للنباتات أو الحٌوانات الحٌة  االنشاط الزراعً هو إدارة. أخرى

. من قبل منشأة من أجل البٌع إلى محصول زراعً أو إلى موجودات حٌوٌة إضافٌة
 

ٌصف المعٌار المحاسبً الدوًل الحادي واألربعون من بٌن أشٌاء أخرى المعالجة المحاسبٌة  .2
 وللقٌاس األولى للمحصول نجابللموجودات الحٌوٌة خالل فترة النمو والتحلل واإلنتاج واال

الزراعً ًف وقت الحصاد، وٌتطلب القٌاس بالقٌمة العادلة مطروحاً منها التكالٌف المقدرة وقت البٌع 

 االعتراف االوًل للموجودات الحٌوٌة حتى وقت الحصاد، غٌر تلك الحاالت عندما ال ٌمكن عند
.  قٌاس القٌمة العادلة بموثوقٌة عند االعتراف االوًل

 
مع ذلك هذه الفرضٌة ٌمكن . هناك فرضٌة أن القٌمة العادلة ال ٌمكن قٌاسها بموثوقٌة لألصل الحٌوي .3

 السوق ًف فقط عند االعتراف األوًل  لألصل الحٌوي حٌث ال تتوفر أسعار محددة أو قٌم تفنٌدها

ًف مثل هذه الحالة . وحٌث ٌتضح إلى حد كبٌر أن التقدٌرات البدٌلة للقٌمة العادلة غٌر موثوقة
ٌتطلب المعٌار المحاسبً الدوًل الحادي واألربعون من المنشأة أن تقٌس ذلك االصل الحٌوي بتكلفته 

عندما ٌمكن قٌاس القٌمة . مطروحاً منها أي إستهالك متراكم وأي خسائر انخفاض  قٌمة متراكمة
العادلة لهذا االصل الحٌوي بموثوقٌة، ٌجب على المنشأة قٌاسه بقٌمته العادلة مطروحاً منها تكالٌف 

ًف جمٌع االحوال ٌجب على المنشأة قٌاس المحصول الزراعً وقت الحصاد . نقطة البٌع المقدرة

.  بقٌمته العادلة مطروحاً منها تكالٌف نقطة البٌع المقدرة
 

ٌتطلب المعٌار المحاسبً الدوًل الحادي واألربعون تضمٌن التغٌر ًف القٌمة العادلة مطروحاً منها  .4
. تكالٌف نقطة البٌع المقدرة لألصل الحٌوي ًف صاًف الربح أو الخسارة للفترة التً نشأ التغٌر فٌها
ًف النشاط الزراعً، فإن التغٌر ًف الخصائص المادٌة للحٌوان أو النبات الحً ٌحسن او ٌضائل 

حسب نموذج التكلفة التارٌخٌة المحاسبً، قد ال تصرح . المنافع االقتصادٌة للمنشأة بشكل مباشر
 عاماً من زراعة 30 الحصاد االول والبٌع وربما بعد اال عندمنشأة مالكة لغاٌة مزروعة عن دخل 

من ناحٌة أخرى فإن النموذج المحاسبً الذي ٌعترف وٌقٌس النمو الحٌوي بإستخدام القٌم . الغابة
.  العادلة الحالٌة ٌصرح عن التغٌرات ًف القٌمة العادلة خالل الفترة بٌن الزراعة والحصاد

 

ال ٌضع المعٌار المحاسبً الدوًل الحادي واألربعون أي مبادئ جدٌدة لألرض المتعلقة بالنشاط  .5
الممتلكات والتجهٌزات "بدالً من ذلك تتبع المنشأة المعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر . الزراعً

وحسب أي من المعٌارٌٌن " العقارات االستثمارٌة"أو المعٌار المحاسبً الدوًل األربعون " والمعدات
ٌتطلب المعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر قٌاس األرض إما بتكلفتها . مناسباً أكثر للظروف

ٌتطلب المعٌار المحاسبً . مطروحاً منها أي خسائر انخفاض قٌمة متراكمة أو بالقٌمة المعاد تقٌٌمها

الدوًل األربعون قٌاس األرض والتً هً عقاراً استثمارٌا بقٌمتها العادلة أو بتكلفتها مطروحاً منها 
على سبٌل )ٌتم قٌاس الموجودات الحٌوٌة المحلقة مادٌاً باألرض . أي خسائر انخفاض قٌمة متراكمة

بتكلفتها العادلة مطوررحاً منها تكالٌف نقطة البٌع المقدرة وبشكل  (المثال االشجار ًف عابة مزروعة
.  منفصل عن االرض

 

 ٌتطلب معٌار المحاسبة الدوًل الحادي واألربعون االعتراف بالمنحة الحكومٌة الغٌر مشروطة  .6
المتعلقة باألصل الحٌوي والمقاسة بقٌمتها العادلة مطروحاً منها تكالٌف نقطة البٌع المقدرة كدخل 

، ٌجب على المنشأة االعتراف بالمنحة الحكومٌة. عندما وفقط عندما تصبح المنحة الحكومٌة مستلمة
 من المنشأة عدم االنخراط ًف نشاط زراعً عندما تكون مشروطة وهذا ٌشمل عندما تتطلب المنحة

 ٌطبق المعٌار المحاسبً .معٌن، كدخل عندما وفقط عندما تلبً الشروط الملحقة بالمنحة الحكومٌة

إذا كانت " المحاسبة على المنح الحكومٌة واإلفصاح عن المساعدات الحكومٌة"الدوًل العشرون 
المنحة الحكومٌة المتعلقة باألصل الحٌوي مقاسه بتكلفتها مطروحاً منها أي إستهالك متراكم وأي 

. خسائر إنخفاض قٌمة متراكمة
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ول للبٌانات المالٌة السنوٌة التً تغطً فعالمعٌار المحاسبً الدوًل الحادي واألربعون نافذ الم .7
وٌشجع التطبٌق .   أو بعد هذا التارٌخ 2003  (ٌناٌر)الفترات التً تبدأ ًف االول من كانون الثانً 

. األبكر
 

تتم المحاسبة على . ال ٌضع المعٌار المحاسبً الدوًل الحادي واألربعون أي أحكام انتقالٌة معٌنة .8
صاًف "تبنً المعٌار المحاسبً الدوًل الحادي واألربعون وفقاً للمعٌار المحاسبً الدوًل الثامن 

".  الربح أو الخسارة للفترة ، األخطاء الجوهرٌة والتغٌرات ًف السٌاسات المحاسبٌة

 
أمثلة توضٌحٌة على تطبٌق معٌار المحاسبة الدوًل الحادي واألربعون ٌلخص " أ"م الملحق دٌق .9

أسباب المجلس لتبنً المتطلبات الموضحة ًف المعٌار المحاسبً " أساس االستنتاجات "(ب)الملحق 
. الدوًل الحادي واألربعون
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  واألربعونالمعٌار المحاسبً الدولً الحادي 
 

الزراعة  
 

ٌٌر المكتوبة بخط مائل وداكن فً ضوء مادة الخلفٌة وإرشادات التطبٌق فً هذا المعٌار،  ٌجب قراءة المعا
ٌٌر المحاسبة الدولٌة ٌٌر المحاسبة الدولٌة على البنود . وفً ضوء المقدمة لمعا ولٌس من المقصود تطبٌق معا

. ( من المقدمة12أنظر الفقرة )الؽٌر مهمة نسبٌاً 
 

الهدؾ 

.  هدف هذا المعٌار هو وصف المعالجة المحاسبٌة وعرض البٌانات المالٌة واالفصاح المتعلق بالنشاط الزراعً
 

النطاق 

:  بالنشاط الزراعًفٌما ٌختصٌجب تطبٌق هذا المعٌار للمحاسبة على التالٌة  .1

، الموجودات الحٌوٌة .أ 

، و المحصول الزراعً فً وقت الحصاد .ب 

.  35 و 34المنح الحكومٌة المتناولة فً الفقرات  .ج 
 

: ال ٌطبق هذا المعٌار على .2
 

الممتلكات  "أنظر المعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر )األرض المتعلقة بالنشاط الزراعً  .أ 

 ، و"العقارات االستثمارٌة"والمعٌار المحاسبً الدوًل األربعون "   والتجهٌزات والمعدات

أنظر المعٌار المحاسبً الدوًل الثامن  )الموجودات الغٌر ملموسة المتعلقة بالنشاط الزراعً  .ب 

(.  "الموجودات الغٌر ملموسة"   والثالثون 
 

 من موجودات (المجنً)المحصود ٌطبق هذا المعٌار على المحصول الزراعً والذي هو المنتج  .3

او " المخزون"بعد ذلك ٌطبق المعٌار المحاسبً الدوًل الثانً . المنشأة الحٌوٌة ًف وقت الحصاد فقط
وبناءاً علٌة ال ٌتعامل هذا المعٌار مع تصنٌع المحصول . معٌار محاسبً دوًل آخر قابل للتطبٌق

الزراعً بعد الحصاد، على سبٌل المثال تصنٌع العنب إلى نبٌذ من قبل صاحب الكرمة الذي زرع 
بالرغم من أن هذا التصنٌع قد ٌكون امتداد طبٌعً ومنطقً للنشاط الزراعً والعملٌات  .العنب

الحاصلة قد تأخذ بعض الشبهه بالتحول الحٌوي، إال أن مثل هذا التصنٌع غٌر متضمن ًف تعرٌف 

. النشاط الزراعً بهذا المعٌار
 

 ٌقدم الجدول أدناه أمثلة على الموجودات الحٌوٌة والمحصول الزراعً والمنتوجات نتٌجة التصنٌع  .4
. بعد الحصاد

 
المنتوجات نتٌجة التصنٌع بعد الحصاد المحصول الزراعً الموجودات الحٌوٌة 

خٌوط مغزولة، سجاد الصوف االغنام  

أخشاب جذوع اشجار أشحار ًف غابة مزروعة 

قطن نباتات  
د قصب السكر المحصو

خٌوط ، مالبس 
سكر 

جبنة حلٌب مواشً البان  

نقانق، لحم مملح ذبائح خنازٌر 

شاي، تبغ معالج أوراق شجٌرات 

نبٌذ عنب كروم عنب 

فواكه مصنعة  فواكه مقطوفة  أشجار فواكه  
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تعرٌفات  
 

تعرٌفات متعلقة بالزراعة  
 

: تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار بالمعانً المحددة لها .5

 
دارة عملٌة تحوٌل حٌوٌة الصل حٌوي معد للبٌع الى منتوج زراعً أو إلى  هو إ:النشاط الزراعً

. أصل حٌوي إضافً من قبل المنشأة
 

  من أصول المنشأة الحٌوٌة  (جنًمال) المحصود هو المنتوج :المحصول الزراعً
 
هو حٌوان او نبات حً  :ألصل الحٌويا

 
ٌحتوي عملٌات النمو والتحلل واإلنتاج واإلنجاب التً تؤدي الى تؽٌرات كمٌة أو : التحوٌل الحٌوي

.  نوعٌة الصل الحٌوي
 

 .وهً تجمٌع لحٌوانات أو نباتات متشابهة :مجموعة من الموجودات الحٌوٌة
 

. المحصول عن األصل الحٌوي أو إٌقاؾ عملٌات الحٌاة لألصل الحٌوي (فرز) هو فصل :الحصاد
 

ٌغطً النشاط الزراعً مدى واسع من النشاطات، على سبٌل المثال تربٌة المواشً والتحرٌج وجنً  .6
تشمل )المحاصٌل السنوٌة او المعمرة وفالحة البساتٌن والمزارع وتربٌة الزهور والتربٌة المائٌة 

: توجد خصائص مشتركة معٌنة بٌن هذا التنوع (تربٌة األسماك ًف المزارع

 ، و النباتات والحٌوانات الحٌة قادرة على التحول الحٌوي:القدرة للتغٌر .أ 

 ن ضمن طرٌق تحسٌن أو على األقل تثبت الشروطع اإلدارة تسهل التحول الحٌوي :إدارة التغٌر .ب 

على سبٌل المثال مستوٌات المواد الغذائٌة والرطوبة والحرارة )الضرورٌة لحدوث العملٌة 
على سبٌل المثال . هذه اإلدارة تمٌز النشاط الزراعً عن األنشطة األخرى. ( واإلضاءةالخصوبةو

 ، ولٌست نشاطاً زراعٌاً (مثل الصٌد البحري وتقطٌع الغابات )الحصاد من مصادر غٌر مدارة 

على سبٌل المثال الخصائص الوراثٌة والكثافة )غٌر ًف النوعٌة ت ٌتم قٌاس ومراقبة ال:قٌاس التغٌر .ج 
على سبٌل المثال الساللة )أو الكمٌة  (جيالغطاء الدهنً ونسبة البروتٌن وقوة النسووالنضوج 

المؤدٌة الى التحول الحٌوي كوظٌفة  (ج او قطره وعدد البراعميوالوزن واألمتار المكعبة وطول النس
.  إدارٌة روتٌنٌة

 

 :ٌؤدي التحول الحٌوي الى األشكال التالٌة من النتائج .7

 :تغٌرات االصل من خالل .أ 

، (زٌادة ًف الكمٌة او تحسٌن ًف النوعٌة للحٌوان او النبات)النمو  .1

، أو (النقصان ًف الكمٌة او تردي ًف النوعٌة للحٌوان او النبات)التحلل  .2

   ، أو(تكوٌن حٌوان أو نبات حً إضاًف)االنجاب  .3

 

إنتاج محصول زراعً مثل العصارة واوراق الشاي والصوف والحلٌب  .ب 
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تعرٌفات عامة  
 

: المصطلحات التالٌة تستخدم ًف هذا المعٌار بالمعانً المحددة لها .8
 

: هو السوق التً تلبً فٌه جمٌع الشروط التالٌة: السوق النشط

 البنود التً تتم المتاجرة بها فً داخل السوق متجانسة .أ 

ٌمكن عادة إٌجاد المشترٌن والبائعٌن الراؼبٌن فً أي وقت  .ب 

االسعار متوفرة للجمهور  .ج 
 

 المبلػ المعترؾ به الصل فً المٌزانٌة العمومٌة :القٌمة الدفترٌة
 

ن أطراؾ مطلعة وراؼبة فً : القٌمة العادلة هو المبلػ الذي ٌمكن مبادلة االصل به او تسوٌة التزام ٌب
. التعامل على أساس متكافئ

 
المحاسبة على المنح الحكومٌة " كما تم تعرٌفها بالمعٌار المحاسبً الدولً العشرون :المنح الحكومٌة

  ".واإلفصاح عن المساعدات الحكومٌة
 

 وحالته الحالٌٌن نتٌجة لذلك وعلى سبٌل المثال فإن القٌمة ه تعتمد القٌمة العادلة لألصل على موقع .9
 المواصالت  تكلفةهامنالعادلة للمواشً ًف مزرعة هً سعر المواشً ًف السوق المالئم مطروحاً 

.  وأي تكالٌف أخرى إلٌصال المواشً إلى السوق
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االعتراؾ والقٌاس  
 

 :ٌجب على المنشأة أن تعترؾ باألصل الحٌوي او المحصول الزراعً عندما وفقط عندما .10

 ،طر المنشأة على االصل كنتٌجة ألحداث سابقةيتس .أ 

 ، و مرتبطة باألصل الى المنشأةةمن المحتمل تدفق منافع اقتصادٌة مستقبلً .ب 

  .ٌمكن قٌاس القٌمة العادلة او تكلفة االصل بموثوقٌة .ج 

 
 على السٌطرة على سبٌل المثال بالملكٌة القانونٌة للماشٌة وبوضع عالمة لًف النشاط الزاعً، ٌدل .11

تقٌم المنافع المستقبلٌة من خالل قٌاس . تجارٌة واال بتعلٌم الماشٌة عند االمتالك او الوالدة او الفطام

.  الخصائص المادٌة الهامة
 

ٌجب قٌاس االصل الحٌوي منذ االعتراؾ االولً وفً تارٌخ كل مٌزانٌة عمومٌة بتكلفته العادلة  .12
 حٌث ال ٌمكن 30مطروحاً منها تكالٌؾ نقطة البٌع المقدرة، بإستثناء الحالة الموصوفة فً الفقرة 

. قٌاس القٌمة العادلة بموثوقٌة

 
من الموجودات الحٌوٌة للمنشأة بتكلفته  (المحصود)ٌجب قٌاس المحصول الزراعً المجنً  .13

مثل هذا القٌاس هو التكلفة فً . العادلة مطروحاً منه تكالٌؾ نقطة البٌع المقدرة فً وقت الحصاد
او معٌار محاسبً دوًل أخر " المخزون"ذلك التارٌخ عند تطبٌق معٌار المحاسبة الدولً الثنً 

.  قابل للتطبٌق

 
تشمل تكالٌف نقطة البٌع العمالت للوسطاء والمتعاملٌن، الضرائب للهٌئات التشرٌعٌة وبورصات  .14

ال تشمل تكالٌف نقطة البٌع المواصالت وتكالٌف أخرى . السلع  وضرائب التحوٌل والرسوم
. ضرورٌة إلحضار الموجودات الى السوق

 

 عملٌة تحدٌد القٌمة العادلة لألصل الحٌوي او المحصول الزراعً من خالل تجمٌع هلقد تس .15
الموجودات الحٌوٌة او المحصول الزراعً وفقاً للخصائص الهامة،  على سبٌل المثال وفقاً للعمر او 

. تختار المنشأة الخصائص المتماثلة مع الخصائص المستخدمة ًف السوق كأساس للتسعٌر. الجودة
 

أسعار . عادة تتعاقد المنشأت لبٌع موجوداتها الحٌوٌة او محصولها الزراعً ًف تارٌخ مستقبلً .16

لسوق الحاًل حٌث االعقود لٌست بالضرورة مالئمة لتحدٌد القٌمة العادلة، الن القٌمة العادلة تعكس 
ٌتم تعدٌل القٌمة العادلة الصل حٌوي او ال نتٌجة لذلك . صفقةٌدخل بائع راغب وشاري راغب ًف 

محصول زراعً بسبب وجود عقد، ًف بعض الحاالت قد ٌكون عقد بٌع االصل الحٌوي او 
 كما هو معرف ًف المعٌار المحاسبً الدوًل السابع لتزاماتالمحصول الزراعً عقداً مثقالً باال

ٌطبق المعٌار المحاسبً ". المخصصات ، المطلوبات المحتلمة والموجودات المحتملة"والثالثون 

. لتزاماتالدوًل السابع والثالثون للعقود المثقلة باال
 

ٌكون السعر المدرج ًف السوق النشط ًف حالة وجوده لألصل الحٌوي او للمحصول الزراعً هو  .17
إذا كان للمنشأة وسٌلة لوصول الى أساق نشطة . األساس المناسب لتحدٌد القٌمة العادلة لذلك االصل

على سبٌل المثال إذا كان للمنشأة وسٌلة للوصول الى . مختلفة فإن المنشأة تستخدم أكثرها مالئمة

.  سوقٌن نشطٌن، ستستخدم المنشأة األسعار الموجودة ًف السوق المتوقع استخدامه
 

تستخدم المنشاة واحدة او اكثر من التالٌة ًف حالة توفرها لتحدٌد القٌمة العادلة وذلك عند عدم وجود  .18
: سوق نشط

تلك   عدم حدوث تغٌر هام ًف الظروف االقتصادٌة بٌن تارٌخ طأحدث أسعار عملٌات السوق بشر .أ 

 ،العلمٌات وتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

 ، وأسعار السوق لموجودات مشابهة مع التعدٌل لعكس االختالفات .ب 
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ار التصدٌر وقٌمة تكهالمقاٌٌس المعٌارٌة القطاعٌة مثل قٌمة البستان المثمر مبٌنة بسلة او بمكٌال او ب .ج 
.  الماشٌة معبراً عنها بالكٌلوجرام من اللحوم

 
 استنتاجات مختلفة لقٌمة 18 مصادر المعلومات المبٌنة ًف الفقرة قد تعطًًف بعض الحاالت  .19

أخذ المنشأة هذه االختالفات باالعتبار من أجل ت .االصل الحٌوي او المحصول الزراعً العادلة
.  نسبٌاً من التقدٌرات المعقولةضٌقق تقدٌر للقٌمة العادلة خالل مدى ثالوصول الى أو

 

 القٌم لألصل الحٌوي ًف حالته   أو، قد ال تتوفر األسعار المحددة من السوق األحوالًف بعض  .20
 األصلًف هذه األحوال تستخدم المنشأة القٌمة الحالٌة لصاًف التدفقات النقدٌة المتوقعة من . الحالٌة

.  على معدل حاًل محدد من قبل السوق وقبل الضرٌبة لتحدٌد القٌمة العادلةمخصومة
 

هدف احتساب القٌمة الحالٌة لصاًف الدفعات النقدٌة المتوقعة هو تحدٌد القٌمة العادلة لألصل الحٌوي  .21

تأخذ المنشأة هذا باالعتبار لتحدٌد سعر الخصم المناسب المنوي .  الحالٌٌنهموقع وًف حالته
شمل الحالة الحالٌة لألصل الحٌوي أي تال . استخدامه ولتقدٌر صاًف التدفقات النقدٌة المتوقعة

زٌادات ًف القٌمة ناتجة من تحوٌل حٌوي إضاًف ونشاطات مستقبلٌة للمنشأة، مثل تلك المتعلقة 
.  بتحسٌن التحول الحٌوي المستقبلً والحصاد والبٌع

 

 إعادة تهٌئة الموجودات الحٌوٌة أو الضرائب أوال تعتر المنشأة أي تدفعات نقدٌة لتحوٌل الموجودات  .22
(.  د ًف غابة أشجار بعد الحصااألشجارعلى سبٌل المثال تكلفة إعادة زراعة )بعد الحصاد 

 
 على أسس الصفقةٌأخذ البائعون والشارون الراغبون وذوي اإلطالع عند الموافقة على سعر  .23

وٌتبع ذلك أن القٌمة العادلة تعكس . متكافئة باالعتبار احتمالٌة  االختالفات ًف التدفقات النقدٌة

وبناءاً علٌه تضم المنشأة التوقعات بشأن االختالفات المحتملة ًف التدفقات . احتمالٌة هذه االختالفات
تستخدم المنشأة .  مزٌج من االثنٌنأو معدل الخصم أو إما التدفقات النقدٌة المحتملة إلىالنقدٌة 

فرضٌات متناسقة مع تلك المستخدمة لتقدٌر التدفقات النقدٌة المتوقعة عند تحدٌد معدل الخصم، وذلك 
. لتجنب تأثٌر العد المزدوج لبعض الفرضٌات أو تجاهلها

 

 :قد تقارب التكلفة القٌمة العادلة ًف بعض األحٌان وخصوصاً عندما .24
 

على سبٌل المثال عند زراعة أشتال ) للتكلفة األوًلحصل القلٌل من التحول الحٌوي منذ الحدوث  .أ 
 ، أو(شجر الفواكه مباشرة قبل تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

على سبٌل المثال ) (مادٌاً)اً يسبنمن غٌر المتوقع أن ٌكون تأثٌر التحول الحٌوي على السعر مهما  .ب 

.   ( لدورة إنتاج ذات ثالثٌن عاماً لمزرعة سرواألوًلعند النمو 
 

 قد .( ًف غابة مزروعةاألشجارعلى سبٌل المثال )غالباً ما تكون الموجودات الحٌوٌة ملحقة بأرض  .25
ن قد ٌوجد سوق نشط لمزٌج لكال ٌكون هناك سوق منفصل للموجودات الحٌوٌة الملحقة باألرض و

قد تستخدم المنشأة .  كحزمة واحدةاألرضالموجودات أي للموجودات الحٌوٌة واألرض ولتحسٌنات 

معلومات فٌما ٌخص مزٌج األصول لتحدٌد القٌمة العادلة للموجودات الحٌوٌة على سبٌل المثال قد 
 من القٌمة العادلة لمزٌج الموجودات األرضٌتم طرح القٌمة العادلة لألرض وللتحسٌنات على 

.   القٌمة العادلة للموجودات الحٌوٌةإلىل وللوص
 

المكاسب والخسائر  
 

 ألصل حٌوي بالقٌمة العادلة األولً الخسارة الناشئة عند االعتراؾ أوٌجب تضمٌن المكسب  .26
مطروحاً منها تكالٌؾ نقطة البٌع المقدرة ومن المتؽٌر فً القٌمة العادلة مطروحاً منها تكالٌؾ 

.  الخسارة للفترة التً نشأت فٌهاأو الحٌوي، فً صافً لربح لألصلنقطة البٌع المقدرة 
 

 ألصل حٌوي ألنه ٌتم طرح تكالٌف نقطة البٌع المقدرة لألصل األوًلقد تنشأ خسارة عند االعتراف  .27
.  ألصل حٌوي، مثل والدة عجلاألوًلنشأ مكسب عند االعتراف يقد . الحٌوي
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 بمحصول زراعً بالقٌمة العادلة األولً الخسارة الناشئة عند االعتراؾ أوٌجب تضمٌن المكسب  .28
.  الخسارة للفترة التً نشأت فٌهاأومطروحاً مها تكالٌؾ نقطة البٌع المقدرة فً صافً الربح 

 
.   بمحصول زراعً كنتٌجة للحصاداألوًل خسارة عند االعتراف أو قد ٌنشأ مكسب  .29

 
 

 :عدم القدرة على قٌاس القٌمة العادلة بموثوقٌة

 
مع ذلك هذه الفرضٌة ٌمكن . صل الحٌويلأل القٌمة العادلة ٌمكن قٌاسها بموثوقٌة أنهناك فرضٌة  .30

ٌتوفر له أسعار محددة من السوق أل األولًتفنٌدها فقط عند االعتراؾ   قٌم أوصل حٌوي حٌث ال 
فً مثل هذه الحاالت ٌجب .  كبٌرإلى حدبدٌلة للقٌمة العادلة ؼٌر موثوقة التقدٌرات الوحٌث تكون 

 قٌمة انخفاض خسائر وأي متراكم استهالك الحٌوي بتكلفته مطروحاً منها أي األصلقٌاس 
 الحٌوي قابلة للقٌاس بموثوقٌة، ٌجب على األصلعندما تصبح القٌمة العادلة لمثل هذا . متراكمة 

.  الحٌوي بالقٌمة العادلة مطروحاً منها تكالٌؾ نقطة البٌع المقدرةاألصلالمنشأة قٌاس 

 
. األوًل فقط عند االعتراف 30 الفرضٌة ًف الفقرة  تفنٌدٌمكن .31

 الحٌوي الذي تم قٌاسه سابقاً بالقٌمة العادلة مطروحاً منها تكالٌف نقطة األصلتستمر المنشأة بقٌاس 

. استبعادهالبٌع المقدرة بقٌمته العادلة مطروحاً منها تكالٌف نقطة البٌع المقدرة حتى 
 

ًف جمٌع الحاالت تقٌس المنشأة المحصول الزراعً ًف وقت الحصاد بقٌمته العادلة مطروحاً منها  .32
ٌعكس هذا المعٌار وجهه النظر أن القٌمة العادلة للمحصول الزارعً ًف . تكالٌف نقطة البٌع المقدرة

.  وقت الحصاد ٌمكن دائماً قٌاسها بموثوقٌة

 
أخذ المنشأة باالعتبار تلتحدٌد التكالٌف واالستهالك المتراكم وخسائر إنخفاض القٌمة المتراكمة  .33

الممتلكات "والمعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر " نوالمخز"المعٌار المحاسبً الدوًل الثانً 
".   قٌمة الموجوداتانخفاض"والمعٌار المحاسبً الدوًل السادس والثالثون " والتجهٌزات والمعدات
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المنح الحكومٌة 
 

مقاس بقٌمته العادلة الٌجب االعتراؾ بالمنحة الحكومٌة الؽٌر مشروطة المتعلقة بأصل حٌوي  .34
مطروحاً منها تكالٌؾ نقطة البٌع المقدرة كدخل عندما وفقط عندما، تصبح المنحة الحكومٌة قابلة 

. لالستالم
 
مقاس بقٌمته العادلة ال  إذا كانت المنحة الحكومٌة المتعلقة بأصل حٌوي ،ٌجب على المنشأة .35

وتشمل عندما تتطلب المنحة الحكومٌة من ). مطروحا منها تكالٌؾ نقطة البٌع المقدرة مشروطة
ٌتم ،(المنشأة عدم االنخراط فً نشاط زراعً معٌن   االعتراؾ بالمنحة كدخل عندما وفقط عندما 

 .تلبٌة الشرط الملحق بالمنحة الحكومٌة
 

على سبٌل المثال، قد تتطلب منحة حكومٌة من المنشأة . تتباٌن الشروط والظروف للمنح الحكومٌة  .36
فترة الزراعة ًف موقع معٌن لخمس سنوات وإلرجاع جمٌع المنحة الحكومٌة إذا ما زرعت المنشاة ل

 ًف هذه الحالة، ال ٌتم االعتراف بالمنحة الحكومٌة حتى تمضً الخمس .قل من خمس سنواتأ

 مع ذلك إذا سمحت المنحة الحكومٌة باالحتفاظ بجزء من المنحة على أساس مرور الوقت، .سنوات
. تعترف المنشأة بالمنحة الحكومٌة كدخل على أساس تناسبً مع الوقت

 
 عن المساعدات واإلفصاحالمحاسبة على المنح الحكومٌة "ٌطبق معٌار المحاسبة الدوًل العشرون .37

 بالتكلفة مطروحاً منها أي  مقاساًإذا ما تم قٌاس منحة حكومٌة متعلقة بأصل حٌوي ("الحكومٌة

(.  30أنظر الفقرة ) قٌمة انخفاض متراكم أو أي خسائر استهالك
 

 بالقٌمة العادلة مطروحاً منها تكالٌف نقطة  مقاسإذا ما تم قٌاس منحة حكومٌة متعلقة بأصل حٌوي .38
هذا فإن  منحة حكومٌة تتطلب من المنشأة عدم االنخراط ًف نشاط زراعً معٌن، أوالبٌع المقدرة 

ٌطبق المعٌار المحاسبً . المعٌار ٌتطلب معالجة مختلفة عن المعٌار المحاسبً الدوًل العشرون

الدوًل العشرون فقط للمنح الحكومٌة المتعلقة بأًصل حٌوي المقاس بالتكلفة مطروحاً منها أي 
.   قٌمة متراكمةانخفاض متراكم وأي خسائر استهالك
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العرض واإلفصاح 
 

العرض  
 

اناتها  .39  ٌجب على المنشاة عرض القٌمة الدفترٌة لموجوداتها الحٌوٌة بشكل منفصل فً صلب ٌب
المالٌة 

 

 اإلفصاح
 

عام  
 

 عند الخسارة الناشئة خالل الفترة الحالٌة أو تفصح عن مجموع المكسب أنٌجب على المنشأة  .40
 بالموجودات الحٌوٌة وبالمحصول الزراعً ومن التؽٌر فً القٌمة العادلة األولًاالعتراؾ 

.  مطروحاً منها تكالٌؾ نقطة البٌع المقدرة للموجودات الحٌوٌة
 
 
ن  الموجودات  .41 ٌجب على المنشأة أن تقدم وصؾ كمً لكل فئة من الموجودات الحٌوٌة لتمٌز ٌب

. الحٌوٌة

 
 الكمً أو الشكل الوصفً 41 المتطلب ًف الفقرة اإلفصاحقد ٌأخذ  .42

 
 لكل فئة من الموجودات الحٌوٌة لتمٌز بٌن الموجودات الحٌوٌة اً كمًاًتشجع المنشأة أن تقدم وصف .43

 على سبٌل ً. بٌن الموجودات الحٌوٌة الناضجة والغٌر ناضجة كلما كان مناسباأوالمستهلكة والمعمرة 

وقد . المثال قد تفصح المنشأة عن القٌمة الدفترٌة للموجودات الحٌوٌة المستهلكة والمعمرة حسب الفئة
 هذه.  ذلك هذه القٌم الدفترٌة بٌن موجودات ناضجة وغٌر ناضجةإلىتقسم المنشأة باإلضافة 

 التدفقات النقدٌة المستقبلٌة تفصح المنشأة عن التقسٌمات تقدم معلومات قد تكون مفٌدة ًف تقٌٌم توقٌت
.   األسس لعمل مثل هذه التقسٌمات

 

 بٌعها أو كمحصول زراعً (جنٌها) هاادالموجودات الحٌوٌة المستهلكة هً تلك التً سٌتم حص .44
أمثلة على الموجودات الحٌوٌة المستهلكة هً المواشً المنوي استخدامها ًف . كموجودات حٌوٌة

إنتاج اللحوم، المواشً المعدة للبٌع،األسماك ًف المزارع، المحاصٌل مثل الذرة والقمح، وزراعة 
الموجودات الحٌوٌة المعمرة هً تلك التً لٌست موجودات حٌوٌة  . أخشابإلى لقطعها األشجار

شجار الفواكه واألشجار المأخوذ منها أمستهلكة ، على سبٌل المثال المواشً الحلوب كروم العنب و

حطب التدفئة بالوقت الذي تبقى فٌه الشجرة، الموجودات الحٌوٌة المعمرة لٌست محصوالً زراعٌاً 
.  ولكنها ذاتٌة التجدد

 
 .قد تصنف الموجودات الحٌوٌة إما كموجودات حٌوٌة ناضجة أو موجودات حٌوٌة غٌر ناضجة .45

للموجودات الحٌوٌة ) دالموجودات الحٌوٌة الناضجة هً تلك التً حققت مواصفات الحصا

(.  للموجودات الحٌوٌة المعمرة)أو قادرة على االستمرار بحصاد دوري  (المستهلكة
 

ٌتم االفصاح فً مكان آخر فً المعلومات المنشورة فً  .46  ٌجب على المنشأة أن تصؾ إذا لم 
 : البٌانات المالٌة عن

 

 ، وطبٌعة أعمالها المتعلقة بكل فئة من الموجودات الحٌوٌة .أ 

ٌٌس  .ب   :ٌر مالٌة للكمٌات المادٌة لغ تقدٌرات أومقا

 ، وكل فئة من موجودات المنشأة الحٌوٌة فً نهاٌة الفترة .1

. منتجات المحصول الزراعً خالل الفترة .2
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ٌد القٌمة العادلة لكل أنٌجب على المنشأة  .47  تفصح عن الطرق والفرضٌات المهمة المطبقة فً تحد

.   من الموجودات الحٌوٌةفئةفئة من المحصول الزراعً فً وقت الحصاد وكل 
 

 تفصح عن القٌمة العادلة مطروحاً منها تكالٌؾ البٌع المقدرة فً وقت البٌع أنٌجب على المنشأة  .48
.  د خالل الفترة المحددة فً وقت الحصا(المجنً)د  المحصوراعًللمحصول الز

 
 : ٌجب على المنشأة أن تفصح عن .49

القٌمة الدفترٌة للموجودات الحٌوٌة المقٌدة ملكٌتها والقٌمة الدفترٌة للموجودات الحٌوٌة ووجود  .أ 
 ،المرهونة كضمان للمطلوبات

 ، و الموجودات الحٌوٌةامتالك أومبلػ االلتزامات لتطوٌر  .ب 

. قة بالنشاط الزراعًلإستراتٌجٌات إدارة المخاطر المالٌة المتع .ج 
 

ن بداٌة  .50 ٌجب على المنشأة عرض تسوٌة للتؽٌرات فً القٌمة الدفترٌة للموجودات الحٌوٌة ٌب
 :ٌجب أن تشمل التسوٌة على. المعلومات المقارنة ؼٌر مطلوبة. ونهاٌة الفترة الحالٌة

 ، الخسارة الناشئة من التؽٌرات فً القٌمة العادلة مطروحاً منها تكالٌؾ نقطة البٌعأوالمكسب  .أ 

 ،الزٌادات نتٌجة الشراء .ب 

 ،االنخفاضات نتٌجة البٌع .ج 

 ،االنخفاضات نتٌجة الحصاد .د 

 ،الزٌادة الناتجة من اندماج األعمال .ه 

 ، وصافً فروقات الصرؾ الناشئة من ترجمة البٌانات المالٌة لمنشأة أجنبٌة .و 

 .تؽٌرات أخرى .ز 

 
 

 الحٌوي نتٌجة لكالً من لألصلتتغٌر القٌمة العادلة مطروحاً منها التكالٌف المقدرة لنقطة البٌع  .51
 المنفصل للتغٌرات المادٌة والسعرٌة اإلفصاحٌساعد . التغٌرات المادٌة وتغٌرات األسعار ًف السوق

ًف . اكثر من سنةأ المستقبلٌة خصوصاً عند وجود دورة إنتاجٌة واآلفاقًف تقٌٌم أداء الفترة الحالٌة 

 مبلغ التغٌر ًف  -حسب الفئة أو بطرٌقة أخرى- مثل هذه الحاالت تشجع المنشأة على اإلفصاح عن 
القٌمة العادلة مطروحاً منها تكالٌف نقطة البٌع المقدرة المتضمن ًف صاًف الربح أو الخسارة نتٌجة 

للتغٌرات المادٌة والتغٌرات السعرٌة، تعتبر هذه المعلومات أقل نفعاً عندما تكون الدورة اإلنتاجٌة 
.  (على سبٌل المثال عند تربٌة الدجاج أو زراعة محاصٌل الحبوب)أقل من سنة 

 

، كل منها واإلنجابالتحول الحٌوي ٌؤدي إلى عدة أشكال من التغٌر المادي النمو والتحلل واإلنتاج  .52
 كل من هذه التغٌرات المادٌة لها عالقة مباشرة مع المنافع االقتصادٌة .وقٌاسهٌمكن مالحظته 

.  التغٌر ًف القٌمة العادلة ألصل حٌوي نتٌجة للحصاد هو أٌضاً تغٌر مادي. المستقبلٌة
 

إذا ما وقع حدث . ة أخرىي المناخ واألمراض ومخاطر طبٌعإلىٌتعرض النشاط الزراعً عادة  .53

 حدوثه كان ضرورٌاً لفهم أداء المنشأة ًف الفترة، ٌتم اإلفصاح عن أو طبٌعته أووبسبب حجمه 
صاًف "طبٌعة ومبلغ بنود الدخل والمصروف ذات العالقة حسب المعٌار المحاسبً الدوًل الثامن 

األمثلة تشمل ".  الخسارة للفترة، األخطاء الجوهرٌة والتغٌرات ًف السٌاسات المحاسبٌةأوالربح 
.  حشراتال غزو الصقٌع وأوانتشار مرض خطٌر والفٌضان والجفاف الحاد 
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. فصاحات إضافة للموجودات الحٌوٌة حٌث ال ٌمكن قٌاس القٌمة العادلة بموثوقٌةا
 

ٌجب على المنشأة ، فً حالة قٌاسها للموجودات الحٌوٌة بالتكلفة مطروحاً منها أي استهالك  .54
فً نهاٌة الفترة، اإلفصاح عن مثل  (30أنظر الفقرة )متراكم وأي خسائر انخفاض قٌمة متراكمة 

 : هذه الموجودات الحٌوٌة

 ،وصؾ للموجودات الحٌوٌة .أ 

ة قٌاس القٌمة العادلة بموثوقٌة .ب   ،تفسٌر لعدم إمكاٌن

ٌتوقع أن تقع القٌمة العادلة خاللها  .ج   ، كبٌرإلى حدإذا أمكن، مدى التقدٌرات والتً 

 ،طرٌقة االستهالك المستخدمة .د 

 ، و معدالت االستهالك المستخدمةأوة فع النااألعمار .ه 

فً  (مجموعاً مع خسائر انخفاض القٌمة المتراكمة)إجمالً القٌمة الدفترٌة ، واالستهالك المتراكم  .و 
. بداٌة ونهاٌة الفترة

 
ٌجب على المنشأة إذا ما قامت خالل الفترة الحالٌة بقٌاس الموجدات الحٌوٌة بتكلفتها مطروحاً  .55

، باإلفصاح عن (30أنظر الفقرة )منها أي استهالك متراكم أو أي خسائر انخفاض قٌمة متراكمة 
 وٌجب على التسوٌة المطلوبة فً ، خسارة عند استبعاد مثل هذه الموجودات الحٌوٌةأوأي مكسب 

باإلضافة .  اإلفصاح عن المبالػ المتعلقة بمثل هذه الموجودات الحٌوٌة بشكل منفصل50الفقرة 
 الخسارة المتعلق بهذه أوٌجب أن تشمل التسوٌة المبالػ التالٌة المتضمنة فً صافً الربح 

 :الموجودات الحٌوٌة

 ،خسائر انخفاض القٌمة .أ 

 ، وعكوسات خسائر انخفاض القٌمة .ب 

االستهالك   .ج 
 

 التً كانت تقاس سابقاً بالتكلفة مطروحاً ،ٌجب على المنشأة أن تفصح لتلك الموجودات الحٌوٌة .56
 من الممكن قٌاس منها أي استهالك متراكم أو أي خسائر انخفاض قٌمة متراكمة إذا ما أصبح

 :قٌمها العادلة خالل الفترة الحالٌة بموثوقٌة، عن

 ،وصؾ للموجودات الحٌوٌة .أ 

 ، و القٌمة العادلة بموثوقٌة من الممكن قٌاسماذا أصبحلتفسٌر  .ب 

ر التؽٌر .ج    .تأٌث

 
 

:  المنح الحكومٌة
 

 :ٌجب على المنشأة االفصاح عن االمور التالٌة لمتعلقة بالنشاط الزراعً المتناول فً هذا المعٌار .57

 

 ، طبٌعة ومدى المنح الحكومٌة المعترؾ بها فً البٌانات المالٌة .أ 

 ، وشروط ؼٌر محققة ومخصصات أخرى ملحقة بالمنح الحكومٌة .ب 

  .إنخفاضات مهمة متوقعة فً مستوى المنح الحكومٌة .ج 

 

تارٌخ النفاذ واالنتقال  
 
 األولٌصبح هذا المعٌار ساري المفعول للبٌانات المالٌة السنوٌة التً تؽطً الفترات التً تبدأ فً  .58

 ٌجب على المنشأة .بكرأل وٌشجع التطبٌع ا. أو بعد هذا التارٌخ2003 (ٌناٌر)من كانون الثانً 
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لفترات التً تبدأ قبل األول من كانون  فً حالت بتطبٌقه ل عن حقٌقة تطبٌقها للمعٌاراإلفصاح
. 2003 (ٌناٌر)الثانً 

 
 هذا المعٌار طبقاً يتتم المحاسبة على تبن.  معٌنةانتقالٌةال ٌضع هذا المعٌار أٌة أحكام أٌة أحكام  .59

 الجوهرٌة والتغٌرات ًف األخطاء الخسارة للفترة، أوصاًف الربح "للمعٌار المحاسبً الدوًل الثامن 
." السٌاسات المحاسبٌة

 

 
 

  
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 


