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  )٣٦(معيار المحاسبة المصرى رقم 

  التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية
  

  هدف المعيار    
 . الموارد المعدنية  تقييم  ويهدف هذا المعيار إلى تحديد التقارير المالية للتنقيب عن -١

  

 :يتطلب هذا المعيار بالتحديد ما يلى  -٢

 يتعلـق بنفقـات التنقيـب و        ة فيما إدخال تحسينات محدودة على التطبيقات المحاسبية الحالي        ) أ(

  .التقييم

 الختبـارات لتنقيب و التقييم أن تخضع هـذه األصـول     لعلى الوحدات التى تعترف بأصول        ) ب(

 فـى القيمـة طبقـاً لمعيـار     اضمحاللاالضمحالل فى القيمة طبقاً لهذا المعيار و قياس أى          

  ."اضمحالل قيمة األصول") ٣١(المحاسبة المصرى رقم 

للمنشأة الناتجة عن التنقيب عن وتقييم       التى تحدد و تشرح القيم فى القوائم المالية          اتاالفصاح  ) ج(

 مبالغ و توقيت ومـدى تأكيـد        على فهم الموارد التعدينية و مساعدة مستخدمى القوائم المالية        

  .التدفقات النقدية من أى أصول معترف بها خاصة بالتنقيب أو التقييم 

  

  نطاق المعيار    
 .نشأة أن تطبق هذا المعيار على نفقات التنقيب و التقييم التى تكبدتها على الم -٣

  

ال يحدد هذا المعيار مظاهر أخرى للمحاسبة بواسطة المنشأة التى تعمل فى  التنقيب عـن أو تقيـيم                    -٤

 .الموارد التعدينية 
 

 :ال تطبق المنشأة هذا المعيار على النفقات المتكبدة  -٥

يم الموارد التعدينية مثل النفقات المتكبدة قبل حصول المنِشأة على الحقوق قبل التنقيب عن و تقي  ) أ( 

 .القانونية للتنقيب فى منطقة محددة 

 .بعد ان تظهر بوضوح الجدوى الفنية و القدرة التجارية الستخراج الموارد التعدينية   )ب(

  

  االعتراف بأصول التنقيب و التقييم     
  )٥(من معيار المحاسبة المصرى رقم " ١٢"و " ١١"ات  الفقرفىاإلعفاء المؤقت      

من " ١٠"بأصول التنقيب و التقييم الفقرة      عند وضعها لسياستها المحاسبية تطبق المنشأة  التى تعترف           -٦

       السياسات المحاسبية و التغييرات فـى التقـديرات المحاسـبية         ") ٥(معيار المحاسبة المصرى رقم     

  ."و األخطاء

  

١ - ٣٦ 

  



 )٣٦(معيار المحاسبة المصرى رقم 

٢ - ٣٦  

      رسـمية  اللمتطلبـات   امـصادر   ) ٥(من معيار المحاسبة المصرى رقم      " ١٢"و  " ١١"دد الفقرات   تح -٧

المتطلبات التى يجب على اإلدارة أن تأخذها فى حسبانها عنـد وضـعها الـسياسة               و إرشادات عن    

األخـذ  ومع  . ذا كان هذا البند لم يتم تناوله تحديداً فى معيار محاسبة مصرى             إالمحاسبية لبند معين    

ـ  فإن هذا المعيار أعفى المنشأة من تطبيق تلك الف  هأدنا" ١٠"و  " ٩"فى االعتبار الفقرات     رات علـى  ق

 .وقياسهاأصول التنقيب و التقييم بسياستها الخاصة باالعتراف 

  

 قياس أصول التنقيب و التقييم
  باألصلالقياس عند االعتراف

 .بالتكلفة أصول التنقيب و التقييم تقاس  -٨

  

  تكاليف أصول التنقيب و التقييمعناصر

تضع المنشأة السياسة الخاصة بتحديد ما هى النفقات التى يعترف بها كأصول تنقيب و تقييم و تقـوم    -٩

وعند قيام المنشأة بوضع هذه السياسة عليها أن تأخـذ فـى حـسبانها              . بتطبيق هذه السياسة بثبات     

     و فيما يلـى أمثلـة   . شاف موارد تعدينية محددة الدرجة التى يمكن أن تساهم بها هذه النفقات فى اكت        

  :تدخل فى القياس األولى ألصول التنقيب و التقييمقد للنفقات التى ) ليست على سبيل الحصر( 

  .الحصول على حقوق التنقيب    ) أ(

  .قية زيالدراسة الطبوغرافية و الجيولوجية و الجيوكمائية و الجيوفي  ) ب(و

  .الحفر للتنقيب    )ج(و

  .حفر اآلبار    ) د(و

   أخذ العينات   )هـ(و

  . األنشطة المرتبطة بتقييم الجدوى الفنية و القدرة التجارية الستخراج الموارد التعدينية    ) و(و

  

ويقدم اإلطار  . ال يعترف بالمصروفات المرتبطة بتطوير الموارد التعدينية كأصول تنقيب و تقييم             -١٠

 اإلرشـاد عـن االعتـراف       "األصول غير الملموسة  " ) ٢٣(رقم  العام و معيار المحاسبة المصرى      

 .ل الناشئة عن التطويروباألص
 
 علـى   " المحتملة اتوااللتزامو األصول   المخصصات  ") ٢٨(طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم       -١١

جـة  كنتي أن تعترف بأية التزامات متعلقة باإلزالة و التجديد و التى تكبدتها خالل فترة محددة                المنشأة

 . و تقييم الموارد التعدينية  عن بالتنقيبلقيامها

  

  باألصلالقياس بعد االعتراف

تقوم المنشأة بتطبيق أما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقيـيم ألصـول             باألصل  بعد االعتراف    - ١٢

ـ   ( و إذا كان نموذج إعادة التقييم هو المطبق         . و التقييم    التنقيب بة سواء النموذج فى معيـار المحاس

فيجب أن يتفق مع تبويـب  ) ) ٢٣(معيار المحاسبة المصرى رقم فى أو نموذج ) ١٠(المصرى رقم   

 ".١٥"الفقرة ب الوارداألصول 

  



 )٣٦(معيار المحاسبة المصرى رقم 

٣ - ٣٦  

 التغييرات فى السياسات المحاسبية

قد تغير المنشأة  سياستها المحاسبية فيما يتعلق بنفقات التنقيب و التقييم إذا جعل هذا التغيير القوائم                  - ١٣

 وأمـصداقية    أقل   ت و ليس   لنسبة الحتياجات المستخدمين فى اتخاذ القرار أكثر موضوعية       المالية با 

           مـة المناسـبة    ء فعلـى المنـشأة تقيـيم المال       لذا .  أقل موضوعية    ت ليس  مصداقية و    أكثرتجعلها  

 ).٥( فى معيار المحاسبة المصرى رقم ة المواصفات الواردو المصداقية باستخدام 
 

ن توضـح أن    تنقيب  والتقييم ، على المنـشأة أ       التغييرات فى سياستها المحاسبية لنفقات ال     لتبرير   - ١٤

التغيير الذى حدث جعل قوائمها المالية أقرب فى استيفاء المواصفات الـواردة بمعيـار المحاسـبة                

 . االلتزام الكامل بتلك المواصفات إلىلوصول ا ال يعنىو لكن التغيير ) ٥(المصرى رقم 

  

  العرض
 تبويب أصول التنقيب و التقييم

على الوحدة أن تبوب أصول التنقيب و التقييم كأصول ملموسة أو غير ملموسـة طبقـاً لطبيعـة                   - ١٥

 .األصول المقتناة كما أن عليها الثبات فى تطبيق هذا التبويب
 

فى حين أن الـبعض     ) حقوق الحفر ( تعامل بعض أصول التنقيب و التقييم على أنها غير ملموسة            - ١٦

 و يعتبر استهالك قيمة األصل      .)السيارات و الحفارات  ( يعامل على أنه ملموس     من األصول   خر  اآل

الملموس المستخدم لتطوير األصل غير الملموس جزء من تكلفة األصل غير الملموس فـى حـدود                

 فى حين أن استخدام أصل ملموس لتطوير األصل غيـر           .المدى الذى استخدم فيه األصل الملموس     

 . تغير األصل الملموس ليصبح أصالً غير ملموسالملموس ال

  

 إعادة تبويب أصول التنقيب و التقييم 

ال يستمر تبويب أصل التنقيب و التقييم كما هو عندما تشير بوضوح الجدوى الفنيـة و التطبيـق                   - ١٧

فى هذه الحالة يجب تقييم هذه األصول من أجل تحديد          . التجارى على نجاح استخراج مورد تعدينى         

 .مة اضمحاللها و يتم االعتراف بأية خسائر اضمحالل فى القيمة قبل إجراء إعادة التبويبقي

  

  االضمحالل 
 االعتراف و القياس

الحقـائق  ت اضمحالل القيمـة وذلـك عنـدما توضـح            الختبارا التقييمتخضع أصول التنقيب و      - ١٨

 و عندما توضح الحقائق     .ةيالستردادا قيمتهازيد عن   ت قد   والظروف أن القيمة الدفترية لهذه األصول     

 علـى            ، اإلسـتردادية و الظروف أن القيمة الدفترية لهـذه األصـول تزيـد عـن قيمتهـا القابلـة                

المنشأة أن تقيس و تعرض و تفصح عن أية خسائر اضمحالل فى القيمـة وذلـك طبقـاً لمعيـار                    

 ".٢١"فيما عدا ما هو مدرج بالفقرة ) ٣١(المحاسبة المصرى رقم 

  

  
 



 )٣٦(معيار المحاسبة المصرى رقم 

٤ - ٣٦  

من هذا المعيار بدالً من الفقـرات مـن   " ٢٠" فقط ، تطبق الفقرة  التقييمألغراض أصول التنقيب و       - ١٩

عند تحديد أصل التنقيب والتقييم و الذى قـد         ) ٣١(من معيار المحاسبة المصرى رقم      " ١٧"إلى  " ٨"

ل مصطلح أصول و لكنها تطبق بالتساوى علـى أصـو         " ٢٠"و تستخدم الفقرة     . يضمحل في القيمة  

 .التنقيب والتقييم المنفصلة أو على وحدة توليد النقدية 
 

تشير واحدة أو أكثر من الحقائق و الظروف التالية على سبيل المثال ال الحـصر إلـى أن علـى                      - ٢٠

 : و التقييمالخاصة بالتنقيبالمنشأة أن تختبر مدى اضمحالل أصولها 

قة محددة خالل الفترة المالية أو أنها       لمنشأة فيها حق فى التنقيب فى منط      لإنتهاء الفترة التى      ) أ(

  .سوف تنتهى فى المستقبل القريب و من غير المتوقع تجديدها 

ال يوجد خطة أو موازنة لعمل نفقات جديدة للتنقيب عن أو تقييم المـوارد التعدينيـة فـى                   ) ب(

 .منطقة محددة 

اف لمـوارد   لم يؤدى التنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية فى منطقة محددة إلـى اكتـش                ) ج(

قررت المنشأة عدم االستمرار فى مثل هذه األنشطة فى هذه          و قد   تعدينية بكميات تجارية ،     

 .المنطقة المحددة 

 أنه بالرغم من أن نشاط التطوير متوقع أن يبدأ فـى منطقـة              إلىوجود بيانات كافية تشير       ) د(

 من خالل التطوير    من غير المحتمل أن تسترد بالكامل     لألصل  محددة إال أن القيمة الدفترية      

  .و بالبيعأالناجح 

 في   االضمحالل اراتعلى المنشأة أن تجرى اختب    مماثلة   فى أى من هذه الحاالت أو الحاالت ال       

كمـا أن عليهـا أن تعتـرف بـأى خـسائر            ) ٣١( طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم       القيمة

  ) .٣١(اضمحالل كمصروفات طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

      

  م الختبارات االضمحالل فى القيمةالذى يتم عنده خضوع أصل التنقيب و التقييتحديد المستوى      

على المنشأة أن تحدد السياسة المحاسبية لتوزيع أصول التنقيب و التقييم علـى الوحـدات المولـدة                  - ٢١

 قيـاس   ألغـراض  للنقدية أو على مجموعات الوحدات المولدة للنقدية بغرض تقييم تلـك األصـول            

للنقدية أو مجموعة من الوحدات المـوزع عليهـا أصـل           وكل وحدة مولدة    . االضمحالل فى القيمة    

 أو الثانوية   األوليةتنقيب و تقييم يجب أال تكون أكثر اتساعاً من قطاعات المنشأة الواردة فى التقارير               

 ".التقارير القطاعية) " ٣٣(وذلك طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم 
 

كون المستوى المحدد بواسطة المنشأة بغرض اختبار اضمحالل أصول التنقيب و التقيـيم مـن               تيقد   - ٢٢

 . من الوحدات المولدة للنقدية أكثرواحدة أو 

  

 االفصاح
على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التى تحدد و تشرح القيم المعترف بها فى القوائم المالية    و                     - ٢٣

 . تقييم الموارد التعدينية  و عنالناتجة من عمليات التنقيب

  
 



 )٣٦(معيار المحاسبة المصرى رقم 

٥ - ٣٦  

 :على المنشأة أن تفصح عن " ٢٣"لتطبيق الفقرة  - ٢٤

سياستها المحاسبية فى معالجة نفقات التنقيب و التقييم بما فى ذلـك االعتـراف بأصـول                  ) أ(

  .التنقيب و التقييم 

فقات النقدية من أنـشطة التـشغيل   المصروف و التد و قيم األصول و االلتزامات و اإليراد  ) ب(

 .تقييم الموارد التعدينية  عن و عن التنقيب الناتجةتثمار واالس
 

م باإلفصاح عنهـا     على المنشأة معالجة أصول التنقيب و التقييم كمجموعة أصول مستقلة و أن تقو             - ٢٥

) ٢٣(أو معيار المحاسبة المـصرى رقـم        ) ١٠(ما معيار المحاسبة المصرى رقم      طبقاً لمتطلبات إ  

 .حسبما تم تبويب هذه األصول 
 

  



 )٣٦(ملحق معيار المحاسبة المصرى رقم 

  

  

  )أ (  ملحق

  المصطلحات المعرفة

  
  

  )  ٣٦( ال يتجزأ من معيار المحاسبة المصرى رقم اًهذا المرفق جزءيمثل 
  
  

يعترف بنفقات التنقيب و التقيـيم كأصـول طبقـاً للـسياسة              :أصول التنقيب  و التقييم             
  .المحاسبية للمنشأة 

ات التى تكبدتها المنشأة و المتعلقة بالتنقيـب عـن هى النفق     :         نفقات التنقيب و التقييم 
و تقييم الموارد التعدينية  قبل أن تتـضح الجـدوى الفنيـة 

  .و الفائدة التجارية الستخراج الموارد التعدينية  
  

البحث عن الموارد التعدينية بما فى ذلك المعادن  و البتـرول   :التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية 
 المماثلـة غيـر  المتجـددة بعـد          المواردو الغاز الطبيعى و     

حصول المنشأة على الحقوق القانونية للتنقيب فـى منطقـة          
محددة و كذلك تحديد الجدوى الفنية و الفائدة التجارية مـن           

  .استخراج المورد التعدينى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١ - ٣٦ملحق  
 
 


