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 الملخص

علم   14تناولت الدراسة مدى التزام الشركات الزراعية في لبنان بتطبيق المعيار المحاسبي رقم  

المم  معرفممة مممدى تطبيممق الشممركات الزراعيممة فممي لبنممان للمعيممار  وهممدفت جممةدة البياتممات الماليممة

علمم  جممةدة البياتممات الماليممة ممما بممنل  ممرا البياتممات الماليممة وب ا  مم ا  14المحاسممبي رقمم  

  ومكةتات ا. واستخدم الباحث في همه  الدراسمة الممن ل الة ملي التحليلمي وتعتممدت الدراسمة علم

المعلةمممات بةاسممطة ااسممتمارة ممما مجتممم  الدراسممة األسممتمارة كمم داة بحممث، تمم  جممم  البياتممات و

 خص هم  المحاسمبيا فمي الشمركات الزراعيمة اللبناتيمة باالمافة الم  الخبمرا   491المكةن ما 

الدراسممة ىلمم  تن الشممركات الزراعيممة فممي لبنممان تطبممق معيممار  المممدقنيا ل ممه  الشركات.وبل ممت

مة الدبل، تو مت الدراسمة بعمدة تة ميات في قا مة المركز المالي وقا  14المحاسبة الدولي رق  

 من ا:

لممرورة ىتلمماظ من مممات وتنابممات م نممة المحاسممبة علمم  تسمملة  تو طر نممة والممحة ومن ممنة  -

لنياس النيمة العادلة لأل ةل البيةلةجية والمحا يل الزراعيمة، لز مادة ىمكاتيمة منارتمة وف م  

لشمركات الزراعيمة اللبناتيمة، با مة البياتات المالية بإتباع الطر نة األكثر من مة ومةثةقية ل

يمار تل   حدد هرمية ملضلة لطرظ النياس بل ترك للشركات ىب 14ان المعيار المحاسبي رق  

  االساس المناسب.

التن يق بيا الشركات الزراعية اللبناتية وتنابة ببرا  المحاسمبة لز مادة ت هيمل المحاسمبيا مما  -

التطةرات الحد ثة في تساليب قيماس التييمرات الحية مة بنل عند دورات تدر بية تتما   م  

 لأل ةل البيةلةجية والتي تعكس النيمة العادلة في البياتات المالية.

، المحاسبة الزراعية، ااف اا المحاسبي، 14معيار المحاسبي الدولي رق   الكلمات المفتاحية:

 النياس المحاسبي، جةدة البياتات المالية، الشركات الزراعية اللبناتية.
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Abstract 

The study examined the extent of commitment of agricultural The The 

research discussed the agricultural firms' level of commitment as regards 

the application of the accounting standard numbered as fourty-one, which 

is concerned with the quality of financial data, furthermore, with its 

interpretation, features, and constituents.The author of this article has 

employed the analytical descriptive method (research) and utilized a 

questionnaire for this research. By means of this above-mentioned 

questionnaire, the date was collected from what was labelled as the 

"research community" which consisted of one-hundred and ninety-six  

members who work as accountants and Accounting experts for Lebanese 

agricultural firms.The conclusion of of this research stated that the 

Lebanese agricultural firms are committed to the application of the 

international accounting standard numbered as fourty-one in regard to the 

balance sheet abd the income statement.Moreover, the research has 

recommended several issues, of which few points are listed as follows: 

Accounting firms and and associations need to agree upon a unified and 

clear method as regards obtaining the fair value of the biological assets 

and crops, for that increases the possibility of comparing and 

understanding the financial data through applying the most appropriate 

method available, given that the accounting standard number fourty-one 

stated no favoured method for measurement.Lebanese accounting 

association and agricultural firms need to coordinate so as to decide in the 

empowerment of accountants through trainings; and that in accordance 

with new trends and developments that are related to the methods of 

measuring the vital changes of the biological assets which reflect the fair 

value in the financial data. 

Keywords: International Accounting Standard No. 41, Agricultural 

Accounting, Accounting Disclosure, Accounting Measurement, Quality 

of Financial statements, Lebanese Agricultural Companies. 
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 المقدمـــة

وبا ة فمي البلمدان الناميمة،  عتبر النطاع الزراعي ما النطاعات ال امة في الكثير ما البلدان     

ألن النممما ا المحاسممبية التنليد ممة تمميدا المم  تعممارت عنممد تطبيممق   يةوخ الزراعممي  وللنشمماط

االتحممةالت فممي اال ممةل البيةلةجيممة االنمممة، التحلممل، األتتمماا، التكمماثرج والتممي تييممر فممي جممةهر 

وهمها نمي علم  التكللمة التار خيمة، باأل ةل البيةلةجية ما ال عب تن  تناول ا تممة ا محاسمبي م

ت تدا  الشممركاحنينة س تعكت ماليممة بيانال الة ممةل ىلمم  جن تمحا بيا م جتمم ن معالمد الب التييممر

  ا النشاط الحيةا. هرس تماالزراعية التي 

والتي تعتبر جز  ما المحاسبة الزراعية، والتي تعبمر  ةوت را ألهمية محاسبة األ ةل البيةلةجي

ممدى التمزام الحاجمة الم  دراسمة  عا فكر ومضمةن جد د للممارسات المحاسبية فمي لبنمان، كاتمت

ح ب  هه  الشركاتبياتات حيث تختلف  14ق  الشركات الزراعية في لبنان بالمعيار المحاسبي ر

طر نة ااعتراف والنياس لأل ةل البية ةلةجية، لهلك فان هه  الدراسة ت ت دف تعر ف الجاتمب 

فممي  14الن ممرا للمحاسممبة الزراعيممة والتعممرف علمم  تثممر تطبين مما ح ممب المعيممار المحاسممبي رقمم  

 ألهميت ا في ىتخا  النرارات.البياتات المالية ت را جةدة الةاق  العملي عل  

 اشكالية وأسئلة الدراسة: -4

تتمحةر اا كالة في الحاجة ىل  دراسة المعالجات المحاسبية ما الجاتب التطبيني والمتمثلة فمي   

طر نممة عممرت وقيمماس األ ممةل البيةلةجيممة فممي البياتممات الماليممة للشممركات الزراعيممة فممي لبنممان 

 مياةة اا مكالية كمما  تلمها تممالخاص بالنشاط الزراعي   14 ومنارتت ا م  المعيار الدولي رق 

 ؟ 14الدولي رقم  في لبنان بالمعيار المحاسبي الزراعيةشركات المدى التزام  لي "

 وسيحاول الباحث معالجة اا كالية ما بنل االجابة عا االسئلة التالية :

فمممي قا مممممة  14معيمممار المحاسمممبة المممدولي رقممم  فمممي لبنمممان  الزراعيمممةشمممركات ال قتطبمممهمممل  -

 ؟  الدبل

فمممي قا مممممة  14معيمممار المحاسمممبة المممدولي رقممم  فمممي لبنمممان  الزراعيمممةشمممركات الق تطبمممهمممل  -

 ؟  المركز المالي

 

 :الدراسة فرضيات -2

  التاليةنيق هدف الدراسة ت  ول  اللرلية لتح
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  الصييييفرية الفرضييييية:H0  معيممممار المحاسممممبة فممممي لبنممممان  الزراعيممممةشممممركات التطبممممق

  .14الدولي رق  

 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية

 الصيييفرية الفرضيييية:H0/1  معيمممار المحاسمممبة فمممي لبنمممان  الزراعيمممةشمممركات التطبمممق

 في قا مة الدبل. 14الدولي رق  

 الفرضيييية الصيييفرية:H0/2  معيمممار المحاسمممبة فمممي لبنمممان  الزراعيمممةشمممركات التطبمممق

 في قا مة المركز المالي. 14الدولي رق  

 :الدراسة أهداف -3

 ىن هدف الدراسة  تلخص فيما  لي:

 .14في لبنان لمعيار المحاسبة الدولي رق   الزراعيةشركات الالت كد ما تطبيق  -ت

جةدة عل   14في لبنان لمعيار المحاسبة الدولي رق   الزراعيةشركات المعرفة تثر تطبيق  - 

 الشركات.البياتات المالية لتلك 

ر الدولية يتند   التة يات والمنترحات للشركات ليرت االستلادة ما تطبيق المعا  -ا

 للمحاسبة.

 :الدراسة أهمية -1

ممما جمما  لاللبناتيممة  الشممركات الزراعيممةقيمماس مممدى تطبيممق فممي  تتبلممةر تهميممة هممه  الدراسممة    

 تعلمممممق بالنيممممماس بمممممما ، ب ة ممممما  الةاحمممممد واألربعمممممةن فمممممي فنمممممرات المعيمممممار المحاسمممممبي

 لمممممك لألثمممممر المترتمممممب جمممممرا  همممممها  و، وااعتمممممراف واألف ممممماا عممممما األ مممممةل البيةلةجيمممممة

 : الدراسةلهلك تكما اهمية  .التطبيق

 أهمية علمية

 العلمية في اآلتي: الدراسةتهمية  ان  

 البياتات جةدة ثرها عل تتطبيق المعا ير المحاسبة الدولية وىلافة علمية متخ  ة في مجال  -ت

بالمنح مات  همه  الشمركات، األممر المها  تميم ىمكاتيمة رفمد فمي لبنمان الزراعيمةشمركات لالمالية ل

 .اوالتنيي  المناسب الها سي اعده

او  الزراعيمةالمحاسمبة الحنة تةفر معلةممات حمةل  لدراسات شكل مجاال ب باتس الدراسةتن - 

  الخا ة.
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 أهمية عملية

 العملية تو التطبينية فتكت ب ا ما بنل اآلتي: الدراسةتما تهمية   

 14المدولي رقم  المحاسمبة  معيمارتطبيمق حمةل تثمر  فمي لبنمان الزراعيمةشمركات للىلنا  الضة   -ت

 . ه  الشركاتل المالية بياتاتال جةدة عل 

عكس ى جابما نتم الدقة بالمعلةمات والتي بمدورها  عطي 14تطبيق معيار المحاسبة الدولي رق   - 

 .الدولة ..ج -المةرد ا -الزبا ا -م لحة جمي  االطراف ا الم اهمياعل  

 14تطبيمق معيمار المحاسمبة المدولي رقم   ممدىالة ةل ىل  تتما ل  ات داللمة ىح ما ية حمةل  -ا

 تلمك النتما ل بعمد التةسم ، وامكاتيمة تعممي  في لبنمان الزراعيةشركات لل المالية بياتاتال جةدة عل 

 .ر المحاسبة الدوليةيالمعا  عل  بنية

 :الدراسة منهج -5

 لةع الدراسة ىستخدام مناهل متعددة تلمي بم ةرات المةلمةع المها  مدبلمةت تدعي طبيعة و 

الن مرا مما  تنماول االطمار عنمد الة ملي الممن لتم  ىسمتخدام  المحاسمبية، حيمث لما الدراسات

ت  استخدام المن ل االح ا ي التحليلمي مما بمنل بنل الكتب والمراج  والم ادر العلمية، ولند 

ومممدقني  عينممة ةيممر عشممةا ية ممما محاسممبي اعتممماد اسممتمارة ومنممابنت  خ ممية بييممة تتبمم  واقمم 

وقمد تم  تسمتخدام  .المةلمةع عا متكاملة ت رةتجل بنا  اللبناتية ما  الزراعيةشركات الح ابات 

الدراسة. بعد ىجرا  ىبتبمار ال مدظ والثبمات األح ا ي لتحليل وتستخنص تتا ل SPSS  برتامل

لإلت ماظ المدابلي لكمل فنمرة مما  جCronbach s alphaما بنل ىحت ا  معامل اللا كروتبما  ا

 فنرات ااستمارة.

 متغيرات الدراسة -6

 14معيار المحاسبة الدولي رق   تطبيق في المتيير الم تنل في الدراسة تمثل. 

 تمثلت في قا مة الدبل وقا مة المركز المالي المتييرات التابعة في الدراسة 

 :الدراسة حدود -7

فمممي لبنمممان المعيمممار  الزراعيمممةشمممركات ال تطبيمممق: تناولمممت الدراسمممة ممممدى الحيييدود الموضيييوعية

 عل  البياتات المالية. 14المحاسبي رق  

 في لبنان. الزراعيةشركات ال: ت  تطبيق الدراسة عل  الحدويد المكانية

شمممممركات لالمحاسمممممبيا بااللمممممافة الممممم  ببمممممرا  المحاسمممممبة المجممممما  ا ل :الحيييييدود البشيييييرية

 في لبنان.  الزراعية
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 .0204-0202العام الجامعي  بنل : تمت هه  الدراسةالحدود الزمانية

  : الدراسات السابقة -8

 14تناولمت ممدى التمزام الشمركات بالمعيمار المحاسمبي رقم   التمي ال ابنة الدراسات ما عدد هناك

همدفت الم  التعمرف علم  اتعكاسمات تطبيمق ممدبل النيممة التمي  ) 2147 ،الجنيابي  (دراسة  فلي

، العادلة في تنيمي  األ مةل البيةلةجيمة فمي الشمركات الزراعيمة علم  جمةدة المعلةممات المحاسمبية

الدراسة ال  استنتاجات عدة تهم ا تت   المعلةمات المحاسبية الناتجة ما ىسمتخدام النيممة  تتة ل

العادلة فمي تنيمي  األ مةل البيةلةجيمة بمالجةدة مما حيمث تعز مز ب ا  م ا النةعيمة، وتن النيممة 

 العادلمة فممي تنيممي  األ ممةل البيةلةجيممة فممي الشممركات الزراعيممة هممي االت ممب للشممركات الزراعيممة.

مدى تةافق الممارسة المحاسمبية فمي النشماط الزراعمي عا  دراسة  ) 2146،  إبراهيم)  واجرى

ج دراسة تحليلية عل  الشركات الزراعية بةال ة الخرطمةم، 14في ال ةدان والمعيار الدولي رق  ا

هدفت للمنارتمة بميا الممارسمة المحاسمبية فمي النشماط الزراعمي فمي ال مةدان والمعيمار المحاسمبي 

، و كاتت ته  تتا ل الدراسة عدم وجةد معيار وطني سمةداتي ملمزم للممارسمة فمي 14ق  الدولي ر

الشممركات الزراعيممة التممي ت ممتخدم األ ممةل البيةلةجيممة ولممهلك لجمم ت مع م مما اسممتخدام المعيممار 

كةت   ح   بنبةل عالمي ولكا تتيجمة تطبيمق بنمةد المعيمار كاتمت متلاوتمة فم كثر  14الدولي رق  

هة ااعتراف باأل ل البيةلةجي عندما ت يطر المنش ة علي ، وتقل البنةد تطبينما تن  البنةد تطبينا

،  (Iluta & Mietule دراسمةتمما  تندم المنش ة الخ ما ر الناتجمة عما التييمر فمي النيممة العادلمة.

المم  ىستكشمماف وتحليممل مشمماكل المحاسممبة وتنيممي  األ ممةل البيةلةجيممة فممي التليمما  فتدف مم (2148

وىستكشمماف الناعممدة الناتةتيممة الحاليممة لتنيممي  ومحاسممبة األ ممةل البيةلةجيممة  ، واقتممراا الحلممةل

تة لت الدراسة ال  تتيجة تن التشر عات الحالية في والمن ةص علي ا في التشر عات الةطنية، 

يي  والمحاسبة األ ةل البيةلةجية ةير كافية. م  األبه في االعتبمار تتما ل تجربمة التليا بش ن التن

هممدفت المم  ىستكشمماف مممدى تهميممة بنممد  (Malis ، 2146) دراسممةفممي حمميا  ليتةاتيمما واسممتةتيا.

األ ممةل البيةلةجيممة فممي قا مممة المركممز المممالي للشممركات فممي كرواتيمما، وتحليممل التحممد ات العمليممة 

تة ملت الدراسمة ىلم  تتم  و ،قبمل وبعمد مراجعمة همها المعيمار 14المحاسبة المدولي لتطبيق معيار 

اما ،  ةجد  عةبات في تند ر النيمة العادلة لأل ةل البيةلةجية عندما ال  كةن هناك سةظ تشطة

ف دفت ال  تحد د طر نة قيماس األ مةل البيةلةجيمة واابمن   (Bohušováa  ،2146) دراسة

 الحنينية والعادلة، للنضا  عل  اليمةت، عن ا م  مبدت النيمة
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وبما  تةافق م  المبادئ األساسية للمعا ير الدولية لإلبن  المالي للشركات ال مييرة والمتةسمطة  

لتند   التنار ر المالية ل ه  الشركات، وتة لت الدراسة ال  ات  ال  مكا ىستخدام معاملمة محاسمبة 

جية. وفي حالة الثروة الحيةاتية،  عد تمة ا النيمة العادلة واحدة فنط لجمي  تتةاع األ ةل البيةلة

، Bohušováaاالنيمة العادلة مطروحاً من  تكللة البي ج هة وسيلة مناسبة لنياس الما ية، وقدم ا

لكياتمات االتحماد األوروبمي  14تبيمان تثمار المحاسمبة الدوليمة للمعيمار الم  همدفت  دراسة (2143

منتنيات ت مةل بيةلةجيمة، وقمد تة ملت الدراسمة ىلم  مجمةعمة مما ج التي تندم تنار ر عا EUا

االستنتاجات تهم ا ات   جب دراسة االثر مما ثمنو وج مات ت مر: اآلثمار المترتبمة علم  تةقعمات 

ااتتاا عل  المحاسبة الدقينة، والت ثير عل  التدفنات النند ة وىمكاتية ىسمتخدام الشمركات لمن جيمة 

ممما سممةف  ميممز هممه  الدراسممة عمما الدراسممات ال ممابنة ات مما تتطممرظ المم  المحاسممبة فممي اهتمامممات  . 

المحاسبة الزراعيمة ك حمد فمروع المحاسمبة الخا مة التمي تعتبمر مما المجماالت الحد ثمة فمي اللكمر 

ااف اا والنيماس لأل مةل البيةلةجيمة علم   مدى تطبيقالمحاسبي، باالافة ال  تناول ا دراسة 

راعية اللبناتية التي تعتبر ما الدراسات الحد ثة في لبنمان ح مب علم  البياتات المالية للشركات الز

الدراسة تختلف تماماً عا جمي  الدراسات ال ابنة التي ت  استعرالم ا سمةا  هه  الباحث، كما تن 

ما حيث اا كالية تو األهداف التي ت ع  لتحنين ا اال تن جمي  الدراسات ال ابنة التي ت  تناول ما 

احث لتكة ا بللية ت ر ة لمل ةم ومشاكل النياس وتثر ااف اا والنياس المحاسبي قد ساعدت الب

عا األ ةل البيةلةجية عل  البياتات المالية، والتي ما بنل ا ىسمتطاع الباحمث تن  حمدد مشماكل 

 دقيق.وفرليات دراست  بشكل والم و

 اإلطار النظري للدراسة

 النشاط الزارعي وانعكاساته المحاسبية  المبحث االول:

  تميز النشاط الزراعي بعدة ب ا ص تهم ا: خصائص النشاط الزراعي: 4.4

: حيمممث  نمممةم المشمممروع الزراعمممي الةاحمممد بإتتمممماا تعيييدد المنتجيييات والمحازيييية الزراعيييية -ت

عممممدة منتجممممات فممممي وقممممت واحممممد، فمممممثنً  مكمممما للمةا ممممي ىتتمممماا اللحممممةم واأللبممممان والجلممممةد 

ةف وال مممماد والمممةالدات، وكمممهلك  مكممما للنممممم اتتممماا الحمممب والتمممبا والنممم . وقمممد تكمممةن وال ممم

تسمممعار همممه  المنتجمممات مختللمممة، لمممهلك مممما الضمممرورا تحد مممد كللمممة كمممل منمممتل بشمممكل دقيمممق 

االمممر الممها  تطلممب ىعتممماد ت ممام محاسممبة تكمماليف مممن م للنشمماط الزراعممي مبنممي علمم  تسممس 

مممما   مماعد ا ممحا  النممرار فممي ىتخمما  االجمممرا ات علميممة  ممحيحة لتحد ممد تكللممة كممل منممتل، 

 المناسبة للتةس  او التنليل ما ااتتاا لبعض المحا يل تو المنتجات.
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: تتميمممز تةلبيمممة المحا ممميل الزراعيمممة بمةسممممية موسيييمية اإلنتييياح والمحازيييية الزراعيييية - 

 مممنعكس ااتتممماا، تا تمممت   راعمممة المحا ممميل وح مممادها فمممي توقمممات معينمممة مممما ال مممنة، ممممما 

علممم  العممممل المحاسمممبي فمممي كمممل مةسممم ، وتممميدا همممه  الخا مممية ت ضممما ىلممم  مةسممممية المممدبل 

 وارتلاع قيمة الخدمات الت ة نية.

: ى   تممم ثر ااتتممماا والمح مممةل الزراعمممي زيييعوبة تقيييدير اإلنتييياح والمحازيييية الزراعيييية -ا

واألمطمممارج  كمممماً وتةعممماً بالعد مممد مممما العةاممممل الخارجيمممة، مثمممل األحمممةال المنابيمممة االحمممرارة

واألدو مممة واللناحمممات واللنحمممة والمممرا بااللمممافة الممم  درجمممة االعتنممما  باأل مممةل البيةلةجيمممة، 

 مما  يدا ال   عةبة ول  مةا اتات تخطيطية طة لة االجل. 

: حيمممث تن مخرجمممات بعمممض األتشمممطة الزراعيمممة تيييداخة اطنشيييطة الزراعيييية مييي  بع يييها -د

تو تجار ممممة تو  ممممناعية مممممما  تطلممممب  مكمممما تن تكممممةن مممممدبنت ألتشممممطة  راعيممممة تبممممرى 

 وجةد ت ام محاسبي فعال قادر عل  احت ا  تكاليف كل تشاط  راعي في المشروع.

: ى  تبمممممة  المةجمممممةدات امكانيييييية التغيييييير فيييييي تبوييييييح اطزيييييول الزراعيييييية والحيوانيييييية- 

الزراعيممممة ىلمممم  ثابتممممة تو متداولممممة بممممابتنف اليممممرت ممممما اقتنا  مممما، فما ممممية العمممممل تبممممة  

بتمممة فمممي قا ممممة المركمممز الممممالي، كمممهلك ما مممية الحليمممب كةت ممما ت ممماه  فمممي العمليمممة ك  مممةل ثا

ااتتاجيممة، تمممما ما مممية الت مممميا فتبمممة  ك  مممةل متداولمممة، حيمممث ال مممدف من ممما التجمممارة لتحنيمممق 

األربمممماا، وقممممد  يبممممه قممممرار بتيييممممر اليممممرت الر ي ممممي ممممما اقتنمممما  األ ممممل الزراعممممي مممممما 

 نا مة المركز المالي.  تةجب تييير تسلة  عرت تلك األ ةل ب

: قمممد ال تتناسمممب المممدورة الماليمممة العاد مممة مممم  اخيييتاف الفتيييرة الماليييية عييين الفتيييرة الزراعيييية -و

طبيعمممة النشممماط الزراعمممي كمممما همممة الحمممال فمممي المشمممار   التجار مممة وال مممناعية والخدماتيمممة، ى  

ةسممممية تن اللتمممرة الزراعيمممة مرتبطمممة بمممدورة ااتتممماا الزراعمممي التمممي قمممد تكمممةن ف ممملية تو م

ح ممممب تممممةع النشمممماط، لممممهلك  مكمممما ان تعتمممممد المشممممار   الزراعيممممة بممممد  الممممدورة الماليممممة بممممما 

 تناسممب ممم  طبيعممة النشمماط الزراعممي الممها تمارسمم ، فمممثن  مكمما ان تبممدت الممدورة الماليممة فممي 

بدا ممة الشمم ر الممها  بممدت فيمم  المةسمم  الزراعممي، وممما ثمم  تتنت ممي الممدورة الماليممة بتممار   ىتمممام 

ىثنممم  عشمممر  ممم راً، تمممما ى ا كمممان المشمممروع  ضممم  عمممدة تتشمممطة  راعيمممة مثمممل تربيمممة ال مممنة تا 

المةا ممممي و راعممممة النمممممم تو ةيرهمممما ممممما األتشممممطة الزراعيممممة المتدابلممممة والييممممر متدابلممممة 

 ج. 14/40/ال 4/4فاألفضل تن تعتمد المشار   الدورة المالية العاد ة اما 
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: حيممممث تن فتممممرة االتت ممممار فممممي اح ذاتييييهالفييييارز الزمنييييي بييييين العملييييية اإلنتاجييييية واإلنتيييي -ا

الزراعمممة بمممميا بمممد  التشممممييل لعةاممممل ااتتمممماا وبممميا الح ممممةل علممم  ااتتمممماا طة لممممة، تا تن 

دورة ااتتمممماا الزراعيممممة طة لممممة و لممممك ب ممممبب مةسمممممية ااتتمممماا الزراعممممي، بعكممممس ااتتمممماا 

، 0222ال ممممناعي الممممها تكممممةن دورتمممم  ق مممميرة ألت مممما بالممممعة ل مممميطرة اات ممممان االممممدبا ، 

 ج.41ص 

 محاسبة اطزول البيولوجية  2.4

 جمممب علممم  الميس مممة تن تعتمممرف باأل مممل الحيمممةا فمممي  االعتيييراف باطزيييول البيولوجيييية   -أ

 ج.009، ص 0244الحاالت التالية: اعنوا، 

 عندما ت يطر عل  األ ل كنتيجة ألحداو سابنة.  -

عنممممدما  كممممةن ممممما المحتمممممل تممممدفق منمممماف  اقت مممماد ة م ممممتنبلية ىلمممم  الميس ممممة ل مممما عنقممممة  -

 باأل ل. 

 عندما  مكا قياس النيمة العادلة تو تكللة األ ل بمةثةقية.  -

 جمممب قيممماس األ مممل الحيمممةا منمممه االعتمممراف األولمممي وفمممي قيييياأل اطزيييول البيولوجيييية   -ب

  العادلمممة مطروحممماً من ممما تكممماليف تنطمممة البيممم  تمممار   كمممل ىقلمممال الميس مممة لح مممابات ا، بتكللتممم

هممه  الحالممة  التممي ال  مكمما في مما قيمماس النيمممة العادلممة بمةثةقيممة، وفممي ةالمنممدرة، باسممتثنا  الحالمم

  ناس بالتكللة مطروحاً من ا تا ىست نك وب ا ر قيمة.

 جمممب قيممماس المح مممةل الزراعمممي مممما األ مممةل الحيةاتيمممة بتكللتممم  العادلمممة مطروحممماً من ممما  

 المندرة في وقت الح اد. تكاليف تنطة البي 

تشممممل تكممماليف تنطمممة البيممم  العممممنت للةسمممطا  والمتعمممامليا، الضمممرا ب لل يئمممات التشمممر عية، 

، 0244والرسممممةم، وتكمممماليف تبممممرى لممممرور ة احضممممار األ ممممةل ىلمممم  ال ممممةظ اعممممنوا، 

 ج.009ص 

تختلف طرظ المعالجة المحاسبية أل جار  المعالجة المحاسبية لألزول البيولوجية النباتية -ح

اللاك ة عا المعالجة المحاسبية لباقي األتشطة الزراعية، حيث  ن ر ىل  ت جار اللاك ة 

باعتبارها ت ن ثابتا ل  فترة ىثمار تتراوا ما ثنو ىل  بمس سنةات و لك ح ب طبيعة التربة 

الية تتمثل في تكللة الشجيرات وطرظ العنا ة ب ا، حيث  نةم المزارع بإتلاظ مبالغ رتسم

 ج.411، ص 0242االشتنتج والتكاليف األبرى التي تعرف بتكاليف ااتشا  االخطيب، 
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 تمر الحدا ق والب اتيا بثنو مراحل كما  لي:

تبدت مرحلة النمة منه حرو وت يئة التربة الزراعية المعالجة المحاسبية أثناء فترة النمو  -4

والشتنتج، ليا ة تنطة االتتاا وقد تمتد هه  اللترة عدة سنةات وح ب  و رع الشجيرات االبهور

تةع الشجرة، فمثنً تجد تن الحمضيات تبدت في ااثمار بعد ترب  سنةات ما تار    راعة 

الشتنت، وت ل مزدهرة تكثر ما اربعيا عاماً، تما  راعة التيا فتثمر في العام الثالث ل ا وتعمر 

نة، اما في  راعة المة  تجد تت   عطي ىتتاجاً في العام األول وٕاتتاجاً تكثر ما بم ة عشر س

 ج.452، ص 0242  به في االلمحنل بعد  لك االخطيب،  وفيراً في العال  الثاتي، ث 

تنت ي هه  اللترة بمجرد بد  األ جار بااثمار بشكل طبيعي وتجارا وتكةن الم ار ف التي 

 ج.442، ص 4911رة كثيرة وكبيرة لعدة سنةات اليف، المشار   في هه  اللت تتحمل ا

تنةم الميس ة بشرا   جيرات ا تنت و رعاتج للنيام بعملية  راعت ا، وت جل هه  العملية  

 محاسبيا 

 001ما ا/  جيرات قيد ااتجا  

 1214ال  ا/ مةردو ت ةل بيةلةجية 

 استخدام الجرد الم تمر ألت ا قابلةفي األ ةل البيةلةجية النباتية مثل الشجيرات ال مكا 

. وفي بر  راعات و تنت م ت لكة مبا رةللتخز ا، فتزرع مبا رة عند الح ةل علي ا فتعت

، p15الن ا ي بعد عملية الجرد اللعلية لكل  نف ما هه  المةاد ا ت ا ة اللترة  ت  ىثبات المخزون

0242، Arbidane & Mietule.ج 

ت وتتحمل بنل فترة النمة مجمةعة ما الم ار ف تهم ا: تنةم الميس ة بزرع الشتن

 ج.452، ص 0229االخطيب، 

  .ى جار األرت 

  الشجيراتم ار ف تج يز األرت وٕاعدادها لزرع . 

  .م ار ف  رع الشجيرات والعنا ة ب ا 

  . تكللة ال ماد م ار ف التنلي 

  .ىس تنك اآلالت واألدوات الم تخدمة 

  . م ار ف الرا والحرو 

  .تجةر العمال وما  تعلق ب ا 
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ت ةل بيةلةجية قيد  001 ت  ت جيل هه  الم ار ف بنل الدورة المحاسبية في ح ا    

وفي ت ا ة كل سنة تعتبر هه  اللترة بمثابة استثمارات قيد االتجا  حيث تضاف ل ا كل  االتجا 

ت  ت بم مثمرة، فيت  سنة كل األعبا  التي تحملت ا الميس ة ما تجل متابعة هه  الشجيرات ح

ت ةل بيةلةجية  001  ادة كافة الم ار ف المنلنة عل  الشجيرات ال  قيمة  را  ا في ح ا  

 قيد ااتجا  تطبينا لمبدت منابلة اا رادات للم ار ف واستننلية الدورات المالية.

و ثبت  عندما تتخط  الشجيرات مرحلة النمة وت بم مثمرة  ت  تحة ل ا ىل  ت ةل بيةلةجية

  لك بالنيد التالي:

 001ما ا/ ت ةل بيةلةجية 

 001ال  ا/  جيرات قيد ااتجا    

 تحة ل ح ا  ت ةل ثابتة قيد االتجا  ال  ت ةل ثابتة بيةلةجية

تبدت هه  اللترة عندما تبدت األ جار بإتتاا الثمار بشكل المعالجة المحاسبية في فترة اإلنتاح  -2

وتعتبر اللترة ااتتاجية في حياة األ جار المثمرة. تنت ي هه  اللترة بتناقص  ،طبيعي  مكا بيع ا

ثمار األ جار فت بم اا رادات ال تيطي األعبا ، و تةقف طةل اللترة عل  درجة العنا ة 

والخدمة وتةعية األ جار. و نحظ تن ى رادات اللةاك  تزداد ما فترة ىل  تبرى بنل اللترة 

، 0229االخطيب،  الي ال تخض  لإلست نك طالما تن ااتتاا في تزا د م تمرااتتاجية، وبالت

 ج.452ص 

ىن الم ار ف المتعلنة بلترة ااتتاا هي م ار ف تدبل في قا مة الدبل وت جل باللئة ال ادسة 

ح ب طبيعت ا، ألت ا تحافظ عل  االستثماراالزرعاتج، وال تز د ما قدرت  ااتتاجية، عل  

م ار ف في فترة النمة التي تعتبر م ار ف رتسمالية تدبل لما تكللة ىتتاا العكس ما ال

، 0221اسنان، األ ةل البيةلةجية. وما ته  الم ار ف التي تنلق بنل فترة  ااتتاا هي: 

 ج.012ص 

  . م ار ف العمل ب تةاع 

  .م ار ف ال ني والرا 

 .م ار ف النطاف 

  .م ار ف ت ة نية 

  .رواتب الخبرا  الزراعييا 
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  .م ار ف األدو ة واألسمدة وةيرها 

 عند قيام الميس ة ببي  ااتتاا  تت  اللةترة ب عر البي  كما  لي:

 144ما ا/ الزبا ا    

 144  ى رادات المشار   الزراعية المعلاةىل  ا/      

 فاتةرة بي  المنتجات            

 540ما ا/ البنك   

 ىل  ا/ الزبا ا     

 تح يل قيمة المبيعات             

تنت ي مرحلة ااتتاا عندما تنخلض تو تنل ىتتاجية  المعالجة المحاسبية في فترة التدهور  -3

األ جار المثمرة وت بم ةير اقت اد ة، لتبدت المرحلة األبيرة وهي فترة التدهةر وتناقص 

ااتتاا. وهه  اللترة تطةل تو تن ر تبعا لنةع الشجر ودرجة العنا ة وقةة االرت ومن مة الجة 

وهنا تبر  مشكلة حةل مت   ت  ىحت ا   ج.454، ص 0229االخطيب،  وةيرها ما العةامل،

ااست نك، وهل  حت ب ابتدا  ما مرحلة ااتتاا تو مرحلة التدهةر وتناقص اليلة. وفي هها 

 ج.041، ص 0221اسنان، المجال هناك رت ان 

:  تبن  فكرة ىحت ا  ااست نك في مرحلة التدهةر لكةت ا مرحلة تننص في ا ىتتاجية اطول

ووفنا ل ها ااتجا  فإن م روف ااست نك  ت  ىثبات  في ال نةات األبيرة فنط ما  الزرع، لهلك

 عمر األ جار التي هي سنةات تناقص اليلة.

:  تبن  فكرة ىحت ا  ااست نك ابتدا  ما فترة ااتتاا. و عةد الرتا الثاتي ال  تن فترة الثاني 

 رة األبيرة التي تنل في ا ىتتاجية األ جار عمنً ااتتاا تكةن في ا اا رادات كبيرة منارتة م  اللت

منابلة اا رادات بالم ار ف، با ة تن فترتي ااتتاا والتدهةر متدابلتان وقد تكةن فترة  بمبدت

ااست نك ق يرة، بحيث ال  مكا بنل ا ىست نك ر يد األ ل الثابت، تو تكةن ت بة 

 ست نك عل  سنةات الحياة ااتتاجية لأل جار.ااست نك مرتلعة، لهلك   تح ا تة    عب  اا

 و ت  ىثبات قيد ااست نك كما  لي:

 1541ما ا/ مخ  ات ااست نك     

 0210ال  ا/ ىست نك األ جار         
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 ىثبات عب  ااست نك          

 تةقمممممممف اعتبممممممار األ مممممممل البيولوجييييييية الحيوانييييييية  المعالجيييييية المحاسييييييبية لألزيييييييول -ح

بالن مممبة للميس مممة علممم  اليمممرت األساسمممي مممما  اً تو مخزوتممم اً الحيمممةاتي اسمممتثمارالبيةلمممةجي 

اقتنا ممم ، فمممإ ا كمممان األ مممل همممة ملمممك للميس مممة وتنت مممر تن  حنمممق ى مممراد فمممي الم مممتنبل النر مممب 

 ُ ممممجل فممممي اللئممممة الثالثممممة  اً اتقممممل ممممما سممممنة ماليممممةج عمممما طر ممممق بيعمممم  لهاتمممم ،  عتبممممر مخزوتمممم

ى ا كمممممان همممممها األ مممممل همممممة ملمممممك للميس مممممة  تمممممما ج.404، ص 0242اربيممممم ،  االمخمممممزونج

فممي الم ممتنبل البعيممد اتكثممر ممما سممنة ماليممةج ممما بممنل االسممتلادة منمم   اً و نت ممر تن  حنممق ى ممراد

  مممجل فمممي اللئمممة  اً ثابتممم االحليمممب، ال مممةف، الع مممل، اللحممم ...ج، فيعتبمممر فمممي همممه  الحالمممة ت مممنً 

 الثاتية ات ةل بيةلةجيةج.

ل األ ةل البيةلةجية للميس ة، بحيث تكةن جاهزة لإلتتاا،  ت  الت جيل المحاسبي لعملية دبة

 وتكةن هنا تمام حاالت ثنو:

 الح ةل عل  الحيةاتات عا طر ق الشرا .  -4

 الح ةل عل  الحيةاتات عا طر ق ااس ام.  -0

 الح ةل عل  الحيةاتات عا طر ق ااتتاا. -1

 و كةن الت جيل المحاسبي للنيد كالتالي:

 001ما ا/ ت ةل بيةلةجية حيةاتية       

 1214ال  ا/ مةردو ت ةل ثابتة           

  را  ت ةل بيةلةجية حيةاتية           

 اً تما في حالة  را  الميس ة لحيةاتات بيرت ىعادة بيع ا في الم تنبل النر ب ف ها  عتبر تشاط

و عالل وفق من ةر المحاسبة المالية في الميس ات  ات الطاب  التجارا،  كةن الت جيل  اً تجار 

 المحاسبي للنيد كما  لي:

 124ما ا/ مشتر ات حيةاتات       

 124ال  ا/ مةردو ال ل  والخدمات           

 فاتةرة   را  حيةاتات

الحيةاتات ل  تبلغ بعد، ول   قد تح ل الميس ة عل  حيةاتات الستينل ا كإستثمار، ولكا هه 

 ت ةل بيةلةجية قيد ااتجا  كما  لي: 001ت بم بعد جاهزة لإلتتاا  ت  ت جيل ا لما ا/ 
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 001ما ا/ ت ةل بيةلةجية حيةاتية قيد ااتجا       

 1214ال  ا/ مةردو ت ةل ثابتة             

  را  ت ةل بيةلةجية حيةاتية ةير بالية الستثمارها         

تنةم الميس ة بالعنا ة ب ه  الحيةاتات حت  ت بم جاهزة لإلتتاا، وتتحمل بنل هه  اللترة 

 ج.491، ص 0242االخطيب، مجمةعة ما التكاليف ما تمثلت ا:

  .م ار ف  العلف 

  . رواتب الطبيب البيطرا والخبرا 

  .ى جار المزرعة 

  .م ار ف اللناحات ورعا ة الحيةاتات وةيرها ما الم ار ف 

ت  ت جيل هه  الم ار ف بنل الدورة المحاسبية في تلس الح ا  الها سجل في  اال ل  

 الحيةاتي قيد اتجا  كما  لي:

 001ما ا/ ت ةل بيةلةجية حيةاتية قيد ااتجا       

 124ال  ا/ مةردو بضاعة           

 م ار ف مختللة با ة الحيةاتات       

ت ةل بيةلةجية حيةاتية قيد  001ة المحاسبية في ح ا   ت  ت جيل هه  الم ار ف بنل الدور

وفي ت ا ة كل سنة تضاف ل ا كل األعبا  التي تحملت ا الميس ة ما تجل متابعة هه   االتجا ،

الحيةاتات حت  ت بم منتجة وبالية، فيت    ادة كافة الم ار ف المنلنة عل  الحيةاتات ال  قيمة 

حيةاتية قيد ااتجا  تطبينا لمبدت منابلة اا رادات  ت ةل بيةلةجية 001 را  ا في ح ا  

 للم ار ف واستننلية الدورات المالية.

عندما ت بم الحيةاتات بالية وقادرة عل  ااتتاا  ت  تحة ل ا ىل  ح ا  ت ةل بيةلةجية 

 حيةاتية كما  لي:

 001ما ا/ ت ةل بيةلةجية حيةاتية          

 001بيةلةجية حيةاتية قيد ااتجا  ا/ ت ةل  ال              

 تحةبل ح ا  ت ةل بيةلةجية قيد االتجا  ال  ت ةل ثابتة بيةلةجية
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في حالة وفاة تا ت ل بيةلةجي حيةاتي في المزرعة تتحمل الميس ة قيمة األ ل المتةف  ما 

 بنل ت جيل  لما ح ابات الم ار ف كما  لي:

 12ما ا/ قيمة النافق ما األ ةل الحيةاتية      

 001ال  ا/ ت ةل بيةلةجية حيةاتية            

 تلةظ تحد األ ةل الحيةاتية               

 في حالة ىتجا  الحيةاتات دابل المشروع، هنا تكةن تمام بيار يا:

بيع ا تا للتجارة تعتبر الحيةاتات الناتجة اعجةل، برافج مخزوتات في حال كاتت النية  

 فت جل كما  لي:

 114ما ا/ مخزون حيةاتات 

 104ال  ا/ ى رادات مخزون المةا ي 

   ادة حيةاتات تتيجة ااتجا 

بيةلةجية وتناس ت ا ة كل سنة مالية في حال  وتعتبر الحيةاتات الناتجة اعجةل،برافج ت ةالً 

 كاتت النية االستثمار ب ا وت جل كما  لي:

 001لةجية حيةاتية  قيد االتجا  ما ا/ ت ةل بية

 114ال  ا/ ى رادات ت ةل ثا نة بيةلةجية      

 ىثبات اال ل البيةلةجي والدات

عند بي  الشركة الحيةاتات الم تخدمة كاستثمار،  ت  معالجة عملية البي  كاأل ةل الثابتة 

 األبرى كما  لي:

 12ما ا/ النيمة الدفتر ة لأل ةل البيةلةجية 

 0214 نك ت ةل بيةلةجية حيةاتية ما ا/ است

 001ال  ا/ األ ةل البيةلةجية الحيةاتية        

 تحد د النيمة الدفتر ة

 51ما ا/ ال ندوظ 

 124ال  ا/ ى رادات التلر  عا ت ةل بيةلةجية حيةاتية     

 ىثبات مبلغ المبي 
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 العادلةالقياأل المحاسبي لألزول البيولوجية وفق القيمة  المبحث الثاني:

 القياأل عند االعتراف المبدئي -4

 ممممت  النيمممماس بالتكللممممة  والحيةاتيممممة عنممممد االعتممممراف المبممممد ي لأل ممممةل البيةلةجيممممة الزراعيممممة 

التار خيمممة. فلمممي مممما  تعلمممق باأل مممجار ممممثن تتضمممما الكللمممة ثمممما  مممرا  الشمممتةل بااللمممافة الممم  

كافمممة الم مممار ف المتعلنمممة بالننمممل والمممزرع واللنحمممة وةيرهممما لت مممبم الشمممتةل جممماهزة فمممي 

تتضممممما الكللممممة ثممممما  ممممرا   ،فممممي ممممما  تعلممممق بالمةا مممميتممممما  االرت لتبممممدت مرحلممممة النمممممة.

باالممممافة المممم  كافممممة الم ممممار ف المتعلنممممة بالننممممل والشممممحا والجمممممرك والتمممم ميا  المةا ممممي

 وةيرها لت بم المةا ي جاهزة في المزرعة.

همممها فمممي حمممال بمممد  المشمممروع الزراعمممي مممما المرحلمممة األولممم  تا قيمممد الت سممميس، امممما ا ا تممم  

ح ممممب ب والحيةاتيممممة االسممممتثمار بمشممممروع قمممما   فيممممت  النيمممماس لأل ممممةل البيةلةجيممممة الزراعيممممة

معادلممة ت بممه بعمميا ااعتبممار العمممر وااتتمماا ال ممنةا المنممدر، و ممت  االسممتعاتة بخبيممر  راعممي 

بيممة الممها  عطممي تنر ممر  وتنممد ر  للتممدفنات النند ممة المتةقعممة فممي  ممل عممدم وجممةد  ممروف منا

 والحيةاتات. بالمزروعات  قاهرة وكهلك وجةد اهتمام كاف

 القياأل عند مرحلة النمو -2

تار خيمممة همممي الطر نمممة األت مممب لنيممماس األ مممةل البيةلةجيمممة فمممي همممه  المرحلمممة ىن التكللمممة ال

التمممي همممي مرحلمممة ت سي مممية لبلمممة  مرحلمممة األتتممماا. وقمممد تمتمممد همممه  المرحلمممة الممم  عمممدة دورات 

كحمممال بعمممض تتمممةاع ت مممجار اللاك مممة قبمممل ان  عطمممي  ،حمممةالي اربممم  تو بممممس دورات ،ماليمممة

اليتيا كحممممال المةا ممممي قبممممل تن  عطممممي األ ممممل تتممممتو المممم  دورتمممميا م األ ممممل تممممدفنات تند ممممة.

 البيةلةجي الحيةاتي تدفنات تند ة.

فممممي المرحلممممة األولمممم  كممممما  كممممر فممممي النيمممماس عنممممد والمةا ممممي ى اً تنمممماس قيمممممة األ ممممجار 

وفمممي ت ا مممة كممممل سمممنة وليا مممة سممممنة ااتتممماا تضممماف المممم  تكللمممة اال مممل جميمممم   ،االعتمممراف

  .رها وتعتبر م ار ف رتسماليةوةيوعلف  الم ار ف ما رش مبيدات وتجةر ورا 
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 القياأل عند نهاية الدورة المالية  -3

 ممممت  قيمممماس األ ممممةل البيةلةجيممممة الزراعيممممة  14وفنمممما لمتطلبممممات المعيممممار المحاسممممبي رقمممم  

ب ممافي النيمممة العادلممة فممي كممل تممار   اعممداد البياتممات الماليممة، ا  تعتبممر النيمممة العادلممة النيمممة 

 البيةلةجي ببيع  في  روف طبيعية.  التخلص ما اال لالمتةق  الح ةل علي ا عند 

التممداول بمميا البممما    و ممرى الباحممث اتمم ، فمممي حالممة عممدم تمممةافر تسممةاظ تشممطة تت ممف بحركمممة

  مممت  ااعتمممماد علممم  تفضمممل مي مممر ل مممافي ،والمشمممترا لأل مممل البيةلمممةجي ب مممةرة دا ممممة

تو  مممافي  لمشممماب ة ل ممما،النيممممة العادلمممة لمممنلس األ مممةل البيةلةجيمممة تو األ مممةل البيةلةجيمممة ا

األ ممةل البيةلةجيممة عنممد معممدل  النيمممة الحاليممة للتممدفنات النند ممة المتةقمم  الح ممةل علي مما ممما

 ح    عبر عا معدل الح   ال ا د في ال ةظ. 

  نتائج القياأل –1

ان عمليممممة قيمممماس األ ممممل البيةلممممةجي الزراعممممي ات ممممجارج عنممممد ت ا ممممة كممممل دورة ماليممممة   -ت

 احتماالت:تضعنا تمام ثنثة 

وا النيممممة تل ممم ا فمممي اان تكمممةن النيممممة العادلمممة لأل مممل فمممي ت ا مممة ال مممنة الماليمممة ت ممم -4

 ال نة ال ابنة فلي هه  الحالة ال  ةجد ت ة فروقات تا ال قيةد محاسبية .

ان تكمممةن النيممممة العادلمممة لأل مممل فمممي ت ا مممة ال مممنة الماليمممة تكبمممر مممما النيممممة العادلمممة  -0

 لأل ل في ال نة ال ابنة فلي هه  الحالة ال بد ما ىثبات هها اللرظ بالنيد التالي: 

 010ما ا/ ت ةل بيةلةجية ت جار

 122 ال  ا/ فروقات ىعادة تنيي  ت ةل بيةلةجية     

مممما النيممممة العادلمممة  تقممملأل مممل فمممي ت ا مممة ال مممنة الماليمممة ان تكمممةن النيممممة العادلمممة ل -1

لأل مممل فمممي ال مممنة ال مممابنة فلمممي همممه  الحالمممة ال بمممد مممما ىثبمممات همممه  اللروقمممات بالنيمممد 

 التالي:

 129ما ا/ مخ ص ىست نك استثنا ي أل ةل بيةلةجية ت جار    

 010ال  ا/ ت ةل بيةلةجية ت جار            

ةلمممةجي الحيمممةاتي ابنمممرج عنمممد ت ا مممة كمممل دورة ماليمممة  تضمممعنا ىن عمليمممة قيممماس األ مممل البي - 

 تمام ثنثة احتماالت:
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ان تكمممةن النيممممة العادلمممة لأل مممل فمممي ت ا مممة ال مممنة الماليمممة ت ممم وا النيممممة تل ممم ا فمممي  -4

 ال نة ال ابنة فلي هه  الحالة ال  ةجد ت ة فروقات تا ال قيةد محاسبية .

ان تكمممةن النيممممة العادلمممة لأل مممل فمممي ت ا مممة ال مممنة الماليمممة اكبمممر مممما النيممممة العادلمممة  -0

 لن ل في ال نة ال ابنة فلي هه  الحالة ال بد ما ىثبات هها اللرظ بالنيد التالي: 

 014ما ا/ ت ةل بيةلةجية حيةان 

 122 ال  ا/ فروقات ىعادة تنيي  ت ةل بيةلةجية     

لأل مممل فمممي ت ا مممة ال مممنة الماليمممة تقمممل مممما النيممممة العادلمممة ان تكمممةن النيممممة العادلمممة  -1

لأل مممل فمممي ال مممنة ال مممابنة فلمممي همممه  الحالمممة ال بمممد مممما ىثبمممات همممه  اللروقمممات بالنيمممد 

 التالي:

 129ما ا/ مخ ص ىست نك استثنا ي أل ةل بيةلةجية ت جار    

  014ال  ا/ ت ةل بيةلةجية حيةاتي             

 اإلطار العملي للدراسة

 في لبنان واداة البحث ومجتم  الدراسة  الزاعيةشركات اللمحة عامة عن  المبحث االول:

  الزراعيةشركات اللمحة عامة عن  -4

 ةجمممد فمممي لبنمممان العد مممد مممما الشمممركات الزراعيمممة التمممي تعممممل فمممي مجمممال المةا مممي والمممدواجا 

واالجبممممان واالسممممماك وممممما  تبع ممممما ممممما منتجممممات  راعيممممة و ممممناعات تحة ليممممة كاأللبممممان 

والمممدواجا الشمممركات التمممي تعنممم  بالمةا مممي  وهمممها الجمممدول  بممميا .والبممميض واللحمممةم وةيرهمممما

 واألسماك:

 مواشي  -( عدد الشركات الزراعية4جدول رقم )

 العدد النوع 

 02 لح  - ركات مةا ي  4

 41 حليب - ركات مةا ي  2

 1 حليب+ لح  - ركات مةا ي 3

 49  ةص - ركات  راعية دجاا  1

 41 بيض - ركات  راعية دجاا  5

 9 بيض +  ةص – ركات  راعية دجاا  6

 1  ركات  راعية سمك 7

 66 المجموع 

 المصدر: من إعداد الطالح اعتمادا على بيانات وزارة الزراعة الثروة الحيوانية
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 منهج الدراسة-2

والبياتات المراد الح ةل علي ا، اتطنقًا ما طبيعة الدراسة، واألهداف التي ت ع  ىل  تحنين ا، 

وبناً  عل  الت اؤالت التي سعت الدراسة لإلجابة عن ا، فند استخدمت الدراسة المن ل الة لي 

التحليلي والها  عرف ب ت  " المن ل الها  درس  اهرة تو حدثاً تو قضية مةجةدة حالياً حيث 

دبل الباحث في ا االع اف،  مكا الح ةل من ا عل  معلةمات تجيب عا تسئلة البحث دون ت

 ج.0240

 مجتم  الدراسة-3

 تكةن مجتم  الدراسة ما جمي  المحاسبيا باالافة ال  ببرا  المحاسبة المجا  ا للشركات 

 الزراعية في لبنان.

 عينة الدراسة-1

ج 490اعتمدت الباحث عل  طر نة العينة العشةا ية الب يطة، حيث ت  تبه عينة عشةا ية بحج  ا

المحاسبيا وببرا  المحاسبة المجا  ا للشركات الزراعية في لبنان، وتة    االستمارة ما 

، و رى الباحث تن %91ج استمارة  الحة للتحليل، تا بن بة استرداد 424علي  ، ت  استرداد ا

اد العينة ح ب ج التالي  بيا تة    تفر0هها العدد كافي لتحنيق تهداف الدراسة، والجدول رق  ا

 .تات الشخ يةالبيا

 

 (: توزي  أفراد عينة الدراسة حسح البيانات الشخصية.2جدول )

 الن بة المئة ة العدد المتيير

 الم تةى التعليمي

 5.5 10 م نية   ادة

 58.6 106 جامعية اجا ة

 32.0 58 ماج تير

 3.9 7 دكتةرا 

 الة يلة تو الم نة

 31.5 57 محاسب

 21.0 38 مالي مد ر

 47.5 86 ببير

 سنةات الخبرة

 6.1 11 سنةات 6 ىل  3 ما

 42.0 76 سنةات 10 ىل  6 ما

 51.9 94 سنةات 10 ما تكثر

 100.0 181 المجمةع

ممممما تفممممراد العينممممة م ممممتةاه  التعليمممممي  %5281ج ال ممممابق تن 0 تضممممم ممممما الجممممدول رقمممم  ا

م مممممتةاه  التعليممممممي  %585م مممممتةاه  التعليممممممي "ماج مممممتير"،  %10"ىجممممما ة جامعيمممممة"، 

م مممممتةاه  التعليممممممي "دكتمممممةرا ". وبالن مممممبة لتمممممة  ع   ح مممممب  %189" ممممم ادة م نيمممممة"، و

 الة يلة، 
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"و يلمممممت    %1485مممممما تفمممممراد العينمممممة و يلمممممت   "ببيمممممر محاسمممممبي"،  %1185تجمممممد تن 

و يلمممممت   " ممممممد ر ممممممالي". تمممممما بالن مممممبة لتمممممة  ع   ح مممممب سمممممنةات  %04"محاسمممممب"، و

ج سمممنةات، 42مممما تفمممراد العينمممة لمممد    سمممنةات ببمممرة تكثمممر مممما ا %5489الخبمممرة، تجمممد تن 

لمممد    سمممنةات ببمممرة مممما  %184ج سمممنةات، و42ج ىلممم  ا1لمممد    سمممنةات ببمممرة مممما ا 10%

 ج سنةات. 1ج ىل  ا1ا

 ةأداة الدراس-5

في لة  تهداف الدراسة وتسئلت ا، كاتت األداة المناسبة هي االستباتة، والتي عرف ا الع اف 

ج ب ت ا عبارة عا تداة  شمل محتةاها مجمةعة ما األسئلة تو العبارات المكتةبة مزودة 0240ا

بإجابات ا تو اآلرا  المحتملة ب دف الح ةل عل  ىجابات تفراد العينة عل  تسئلة الدراسة. 

 وتكةتت هه  االستباتة ما ق ميا وهما:

  ،الن   األول: المتييرات الشخ ية المتمثلة في االم تةى التعليمي، الة يلة تو الم نة

 وسنةات الخبرةج.

 :الن   الثاتي: و تضما محاور الدراسة وهي 

ج 40عل  قا مة الدبل، و تكةن ما ا 14المحةر األول: تطبيق المعيار المحاسبي رق   -

 بر عن .فنرة تع

عل  قا مة المركز المالي، و تكةن ما  14المحةر الثاتي: تطبيق المعيار المحاسبي رق   -

 ج فنرة تعبر عن .40ا

 زدز أداة الدراسة -6

 الصدز الظاهري )زدز المحكمين( -أ

ت  استخدام تسلة  ال دظ ال اهرا، ب دف الت كد ما مدى  نحية تداة الدراسة ومن مت ا 

ما بنل عرل ا في  ةرت ا األولية عل  مجمةعة ما المحكميا ما  ألةرات البحث، و لك

األساتهة المخت يا ابدا  الرتا فيما  تعلق بمدى  دظ و نحية كل فنرة ما فنرات االستباتة 

ومدى مناسبت ا لنياس ما ولعت لنياسي ، وىدبال التعد نت الن مة سةا  بالحهف تو االلافة 

ال ادة المحكميا العد د ما التعد نت الجةهر ة عل  تداة الدراسة، تو ىعادة ال ياةة. حيث قدم 

واستجا  الباحث ل ه  التعد نت، وقام بإعادة  ياةة االستباتة في لة  المنح ات التي قدم ا 

 ج.4رق   المحكميا، حت  تبهت االستباتة  كل ا الن ا ي اات ر الملحق
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 زدز االتساز الداخلي -ب

ج ما تفراد مجتم  الدراسة، 12ة الدراسة عل  عينة استطنعية قةام ا اقام الباحث بتطبيق تدا

ب دف التحنق ما  دظ االستباتة، حيث  ن د باالت اظ الدابلي مدى ات اظ كل فنرة ما فنرات 

االستباتة م  المحةر الها تنتمي ىلي  هه  اللنرة، وعلي  فند ت  ح ا  معامنت االرتباط بيا 

الكلية للمحةر الها تنتمي ىلي ، والجدول التالي  ةلم تتا ل  دظ درجة كل فنرة والدرجة 

 االت اظ الدابلي ألداة الدراسة.

 (: زدز االتساز الداخلي طداة الدراسة.3جدول )

عل   14المحةر االول: تطبيق المعيار المحاسبي رق  

 قا مة الدبل

عل   14المحةر الثاتي: تطبيق المعيار المحاسبي رق  

 المركز الماليقا مة 

 م تةى الداللة معامل االرتباط رق  اللنرة م تةى الداللة معامل االرتباط رق  اللنرة

1 .466** 0.009 1 .454* 0.012 

2 .423* 0.020 2 .392* 0.032 

3 .500** 0.005 3 .794** 0.000 

4 .669** 0.000 4 .393* 0.032 

5 .653** 0.000 5 .658** 0.000 

6 .472** 0.008 6 .848** 0.000 

7 .862** 0.000 7 .556** 0.001 

8 .561** 0.001 8 .392* 0.032 

9 .838** 0.000 9 .410* 0.024 

10 .431* 0.017 10 .567** 0.001 

11 .671** 0.000 11 .556** 0.001 

12 .448* 0.013 12 .496** 0.005 

 2824دالة ىح ا ية عند م تةى داللة **        2825* دالة ىح ا ية عند م تةى داللة 

ج تن جميممممم  فنمممممرات تداة الدراسمممممة تمممممرتبط ارتبممممماط  و داللمممممة 1 تضمممممم مممممما الجمممممدول رقممممم  ا

، بالدرجمممة الكليمممة للمحمممةر التمممي 2825، وم مممتةى داللمممة 2824ىح ممما ية عنمممد م مممتةى داللمممة 

 28210و 28190تنتممممممي اليممممم ، حيمممممث تراوحمممممت معمممممامنت االرتبممممماط ل مممممه  اللنمممممرات بممممميا 

و شممممير  لممممك لةجممممةد  ممممدظ ات مممماظ دابلممممي فممممي فنممممرات تداة الدراسممممة، مممممما  ممممدع   ممممحة 

 البياتات التي ت  جمع ا ما تفراد العينة ب ها الش ن.

 ثبات أداة الدراسة-7

ج ما تفراد مجتم  الدراسة، 12قام الباحث بتطبيق تداة الدراسة عل  عينة استطنعية قةام ا ا

ورة  تن هناك العد د ما الطرظ التي  مكا ما بنل ا قياس ب دف التحنق ما ثبات االستباتة، 

 ثبات تداة الدراسة؛
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وطر نة  Cronbach's Alphaكروتبا   -ىال تن في هه  الدراسة ت  استخدام كل ما طر نة تللا 

ج  بيا ثبات تداة 1لح ا  الثبات في البياتات، والجدول رق  ا Split _Halfالتجز ة الن لية 

 طر نتيا.الدراسة بكن ال

 (: ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية.1جدول )

 المحةر

 الثبات بطر نة التجز ة الن لية الثبات بطر نة اللا كروتبا 

عدد 

 اللنرات

معامل تللا 

 كروتبا 

معامل ارتباط 

 بيرسةن

معامل ارتباط سبيرمان 

 براون المعدل

 0.894 0.828 0.822 12 المحةر األول

 0.953 0.91 0.791 12 المحةر الثاتي

 0.963 0.938 0.895 24 االستباتة ككل

ج 28295ج تن قيمة تللاكروتبا  لجمي  فنرات تداة الدراسة بليت ا1 تضم ما الجدول رق  ا

و شير  لك لةجةد ثبات مرتل  في بياتات الدراسة، كما وبليت قيمة معامل االرتباط المعدل 

ج و شير  لك لةجةد ثبات مرتل  في 28911براونج لجمي  فنرات تداة الدراسة ا اسبيرمان

 بياتات الدراسة، مما  دع   حة البياتات التي ت  جمع ا ما تفراد عينة الدراسة ب ها الش ن.

 تصحيح أداة الدراسة-8

ااجابات ج الخماسي، حيث تُعط  في  Likert Scaleت  ت مي  االستباتة وفق منياس ليكرت ا

 :ج التالي5تو ان رقمية تمثل درجة االجابة عل  اللنرة، كما هة مةلم بالجدول رق  ا

 (: تصحيح أداة الدراسة وفق مقياأل ليكرت الخماسي.5جدول )

 ال توافق بشدة ال توافق محا د توافق توافق بشدة ااجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

ج 5ااجابة علي ا بـ" توافق بشدة " ت به الدرجة ا ج تن اللنرة التي تكةن5 تضم ما الجدول رق  ا

ج، بينما تتراوا باقي 4بينما اللنرة التي تكةن ااجابة علي ا بـ" ال توافق بشدة " تعط  الدرجة ا

ج درجات، و ت  االعتماد عل  قيمة المتةسط 5-4ااجابات في هها المدى الها  تراوا بيا ا

 د م تةى تتيجة كل فنرة، وهة ما  عبر عا مةقف تفراد الح ابي لكل فنرة ما اللنرات في تحد

 عينة الدراسة ما هه  اللنرات.

 اطساليح اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات-6

ج فمممي ىدبمممال SPSS v.26تممم  االعتمممماد بشمممكل تساسمممي علممم  برتمممامل التحليمممل االح ممما ي ا

ية الن ممممة، لتحنيمممق تهمممداف بياتمممات الدراسمممة وتحليل ممما، مممم  االسمممتعاتة باألسممماليب االح ممما 

 الدراسة وكاتت هه  األساليب عل  النحة التالي:

  التكممممرارات والن ممممبة المئة ممممة: للتعممممرف علمممم  ب مممما ص تفممممراد العينممممة ح ممممب البياتممممات

 الشخ ية.
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  المتةسمممط الح مممابي: و لمممك لمعرفمممة ممممدى ارتلممماع تو اتخلمممات اسمممتجابات تفمممراد الدراسمممة

 حةل فنرات ومحاور االستباتة.

 :للتعمممرف علممم  ممممدى اتحمممراف اسمممتجابات تفمممراد عينمممة الدراسمممة لكمممل  االتحمممراف المعيمممارا

 فنرة ما فنرات محاور االستباتة.

 .معامل ثبات تللا كروتبا ، والتجز ة الن لية: لنياس ثبات تداة الدراسة 

 .معامل ارتباط بيرسةن: للتحنق ما  دظ االت اظ الدابلي 

  ،للتحنمممق مممما وجمممةد فمممروظ  ات داللمممة اح ممما ية بممميا ابتبمممار تحليمممل "ت" لعينمممة واحمممدة

متةسمممط اجابمممات تفمممراد العينمممة عممما الدرجمممة الحياد مممة لكمممل فنمممرة مممما فنمممرات االسمممتبيان، 

 والدرجة الكلية لكل محةر.

 المحك المعتمد في الدراسة-41

حيممث ىتمم  قممد تمم  اسممتخدام منيمماس ليكممرت الخماسممي فممي ىعممداد تداة الدراسممة فنممد تبنممت الدراسممة 

ج للحكمممم  علمممم  اتجمممما  كممممل فنممممرة عنممممد اسممممتخدام منيمممماس 1المةلممممم بالجممممدول رقمممم  االمحممممك 

ليكممممرت الخماسممممي و لممممك باالعتممممماد بشممممكل تساسممممي علمممم  قيمممممة الةسممممط الح ممممابي والممممة ن 

الن ممبي لتحد ممد م ممتةى المةافنممة علمم  فنممرات الدراسممة. حيممث تمم  ح مما  طممةل اللتممرة للةسممط 

الجابمممات الممممراد الت ممميف ىلي ممما، الح مممابي عممما طر مممق ق ممممة الممممدى علممم  عمممدد م مممتة ات ا

علمممماً تن الممممدى عبمممارة عممما النيممممة الن مممةى فمممي المنيممماس الخماسمممي مطروحممماً من ممما النيممممة 

ج 282=  5÷1ج، وبالتمممممالي فمممممإن طمممممةل اللتمممممرة للةسمممممط الح مممممابي ت ممممماوا ا1=4-5المممممدتيا ا

وبممهلك تمم  الح ممةل علمم  تطممةل اللتممرات للةسممط الح ممابي، وممما بنل مما سمميت  تحد ممد تتيجممة 

 فنرة ما فنرات الدراسة بشكل ت ا ي. كل

 (: المحك المعتمد في الدراسة.6جدول )

 الة ن الن بي المنابل ل  طةل الخلية درجة االستخدام

 %11تقل ما  4822تقل ما  منخلضة جداً 

 %5489ىل   %11 0859ىل   4822 منخلضة

 %1189ىل   %50 1819ىل   0812 متةسط

 %2189 ىل  %12 1849ىل   1812 عالية

 %21تكبر ما  1802تكبر ما  عالية جداً 

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها-44

في قا مة  14الت اؤل األول: هل تطبق الشركات الزراعية في لبنان معيار المحاسبة الدولي رق  

 الدبل؟
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 لإلجابة عا هها الت اؤل قام الباحث ب ياةة اللرلية التالية:

  ال ممممملر ةاللرلمممممية:H0/1  تطبمممممق الشمممممركات الزراعيمممممة فمممممي لبنمممممان معيمممممار المحاسمممممبة

 في قا مة الدبل. 14الدولي رق  

والبتبممممار هممممه  اللرلممممية قممممام الباحممممث بح مممما  الةسممممط الح ممممابي واالتحممممراف المعيممممارا 

والمممة ن الن مممبي وم مممتةى المةافنمممة والترتيمممب لكمممل فنمممرة مممما فنمممرات المحمممةر األول " تطبيمممق 

علممم  قا ممممة المممدبل"، كمممما تممم  التحنمممق مممما م ممماواة متةسمممطات  14قممم  المعيمممار المحاسمممبي ر

ج التممممي تعبممممر عمممما الدرجممممة الحياد ممممة باسممممتخدام ابتبممممار 1اسممممتجابات تفممممراد العينممممة؛ للنيمممممة ا

 ج  ةلم تتا ل  لك.1ج، والجدول رق  اOne Sample T-Testا

 (: تحلية النتائج المتعلقة بالمحور اطول.7جدول )

 اللنرة م
الةسط 

 الح ابي

االتحراف 

 المعيارا

الة ن 

 الن بي
 Tقيمة 

م تة

ى 

 الداللة

م تةى 

 المةافنة
 الترتيب

تعترف الشركات الزراعية في لبنان   .4

بالتيييرات في المبلغ الم جل لن ةل 

البيةلةجية الحيةاتية امةا يج بيا بدا ة 

وت ا ة اللترة المالية وت جل اللرظ في 

 قا مة الدبل

 4 عالية 0.00 26.28 82.4% 0.57 4.12

تنةم الشركات الزراعية في لبنان بنياس   .0

المةلةد الجد د ما األ ةل البيةلةجية 

الحيةاتيةامةا يج وت جل  في ح ا  

اا رادات بنيمت  العادلة ى ا كاتت الني  

 البي 

 7 عالية 0.00 15.20 77.9% 0.79 3.90

تنةم الشركات الزراعية في لبنان بتحميل   .1

م ار ف األ ل البيةلةجي الحيةاتي 

امةا يج في مرحلة ااتتاا وتعترف ب  

 وت جل  كم ار ف وتعبا  

 3 عالية 0.00 30.76 83.2% 0.51 4.16

تنةم الشركات الزراعية في لبنان بت جيل   .1

فرظ قيمة قياس األ ل البيةلةجي 

الحيةاتي امةا يج وفق النيمة العادلة عند 

ت ا ة الدورة ب ارة ى ا كاتت النيمة تقل 

 ما ال نة المالية     

 11 عالية 0.00 9.77 73.8% 0.95 3.69

تنةم الشركات الزراعية في لبنان بت جيل   .5

فرظ قيمة قياس األ ل البيةلةجي 

الحيةاتي امةا يج وفق النيمة العادلة عند 

ت ا ة الدورة ترباا ى ا كاتت النيمة تكبر 

 ما ال نة المالية     

 12 عالية 0.00 9.22 72.4% 0.90 3.62

تبدت الشركات الزراعية في لبنان بت جيل   .1

تعبا  ااست نك لأل ل البيةلةجي 

الحيةاتيامةا يج عند مرحلة النضةا 

وليا ة االمحنل كم روف سنةا في 

 قا مة الدبل 

 8 عالية 0.00 11.94 77.7% 1.00 3.88
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تعترف الشركات الزراعية في لبنان   .1

بالمنحة الحكةمية المتعلنة ب  ل 

والتي  ت  قياس ا بنيمت ا العادلة ببةلةجي 

ا ا كاتت ةير مشروطة عل  ات ا دبل 

 فنط عندما ت بم م تحنة االستنم

 10 عالية 0.00 12.45 74.5% 0.78 3.72

تعترف الشركات الزراعية في لبنان   .2

بالمنحة الحكةمية المتعلنة ب  ل 

ببةلةجي والمشروطة عل  تت ا دبل فنط 

 الخا ة ب اعندما تت  تلبية الشروط 

 9 عالية 0.00 14.20 77.0% 0.81 3.85

المكاسب تو الخ ارة الناجمة عا   .9

االعتراف المبد ي با ل بيةلةجي 

حيةاتي امةا يج بنيمت  العادلة مخ ةما 

من  التكاليف المندرة عند تنطة البي   

 جب ادبال ا في  افي الربم او الخ ارة 

 لللترة التي تجمت في ا

 5 عالية 0.00 16.30 80.9% 0.86 4.04

تنةم الشركات الزراعية في لبنان بنياس   .42

المةلةد الجد د ما األ ةل البيةلةجية 

الحيةاتية في ت ا ة كل سنة وت جل  في 

 ح ا  اا رادات ى ا كاتت الني  ااستثمار

 6 عالية 0.00 19.25 79.9% 0.70 3.99

تعترف الشركات الزراعية في لبنان   .44

بالنلةظ لأل ةل البيةلةجية الحيةاتية 

امةا يج وتنلل ح ا  مجم  ااست نك 

وت جل اللرظ في قا مة الدبل ى ا كان 

 م جن في اال ةل الثابتة 

 1 عالية 0.00 22.93 83.9% 0.70 4.19

تعترف الشركات الزراعية بمخللات   .40

اال ماد األ ل البيةلةجي الحيةاتي 

البلداج وت جل  كإ راد عند بيع  بعد 

 قياس  بالنيمة العادلة

 2 عالية 0.00 17.28 83.4% 0.91 4.17

 عالية 0.00 34.07 %78.9 0.37 3.95 المحةر ككل

 48911هة  2825وم تةى داللة  422قيمة "ت" الجدولية عند درجات حر ة 

 

 1895جميممم  فنمممرات المحمممةر األول ابشمممكل عمممام بلمممغ متةسمممط اسمممتجابات تفمممراد العينمممة علممم  

ج 11821" المح ممممةبة ت مممماوا اT، وكاتممممت قيمممممة ابتبممممار "%1289ج وبممممة ن ت ممممبي 5ممممما 

، وهمممها  عنمممي تن هنممماك   مممادة 2825" الجدوليمممة عنمممد م مممتةى داللمممة Tوهمممي تكبمممر مممما قيممممة "

ج، 1 ات داللمممة اح ممما ية فمممي متةسمممط ىجابمممات تفمممراد عينمممة الداراسمممة عممما المتةسمممط الحيمممادا ا

وبنممماً  عليمممة ت مممتنتل تن الشمممركات الزراعيمممة فمممي لبنمممان تطبمممق معيمممار المحاسمممبة المممدولي رقممم  

 ل، وبالتالي  حة اللرلية األول .في قا مة الدب 14

فمي قا ممة  14الت اؤل الثاتي: هل تطبق الشركات الزراعية في لبنان معيار المحاسبة الدولي رق  

 المركز المالي؟
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 الباحث ب ياةة اللرلية التالية: لإلجابة عا هها الت اؤل قام

 اللرلية ال لر ة:H0/1   14تطبق الشركات الزراعية في لبنان معيار المحاسبة الدولي رق 

 في قا مة المركز المالي.

والبتبار هه  اللرلية قام الباحث بح ا  الةسط الح ابي واالتحراف المعيارا والة ن الن مبي 

ما فنرات المحمةر الثماتي " تطبيمق المعيمار المحاسمبي رقم  وم تةى المةافنة والترتيب لكل فنرة 

عل  قا مة المركز المالي"، فكاتمت النتما ل كمما تم  التحنمق مما م ماواة متةسمطات اسمتجابات  14

-One Sample Tج التمي تعبمر عما الدرجمة الحياد مة باسمتخدام ابتبمار ا1تفراد العينمة؛ للنيممة ا

Testك.ج  ةلم تتا ل  ل2ج، والجدول رق  ا 

 (: تحلية النتائج المتعلقة بالمحور الثاني.8جدول رقم )

 اللنرة م
الةسط 

 الح ابي

االتحرا

ف 

المعيار

 ا

الة ن 

 الن بي
 Tقيمة 

م تةى 

 الداللة

م تةى 

 المةافنة

الترتي

  

4.  

 

 

 

تعتمممرف الشمممركات الزراعيمممة فمممي لبنمممان 

وت ممممممممممممجيل اال ممممممممممممل البيةلممممممممممممةجي 

الحيةاتيامةا مممميج فممممي قا مممممة المركممممز 

ح ممما  األ مممةل الثابتمممة تو الممممالي فمممي 

 المخزون ح ب ال دف ما ىقتنا  

 1 عالية 0.00 30.35 82.9% 0.51 4.14

 ت  النياس بالتكللة التار خية في الشركات   .0

الزراعية اللبناتية عند االعتراف المبد ي 

 باأل ةل البيةلةجية الزراعية

 7 عالية 0.00 16.93 77.9% 0.71 3.90

ت جل الشركات الزراعية اال ل   .1

البيةلةجي الحيةاتي والزراعي في قا مة 

المركز المالي في ح ا  األ ةل 

 البيةلةجية قيد ااتجا  في مرحلة النمة 

 10 عالية 0.00 14.17 74.9% 0.71 3.75

تنةم الشركات الزراعية بتحة ل ح ا    .1

ت ةل بيةلةجية حيةاتية و راعية قيد 

ااتجا  ال  ا ةل ثابتة بيةلةجية عند 

 بد  مرحلة ااتتاا 

 5 عالية 0.00 17.09 78.5% 0.73 3.92

تنةم الشركات الزراعية في لبنان بتحميل   .5

األ ل البيةلةجي الحيةاتيامةا يج 

وت جل الم ار ف في مرحلة النمة 

 كم ار ف رتسمالية

 2 عالية 0.00 18.49 81.7% 0.79 4.08

 ت  قياس اال ةل البيةلةجية الزراعية   .1

ب افي النيمة العادلة في كل تار   اعداد 

 قا مة المركز المالي

 7 عالية 0.00 16.24 77.9% 0.74 3.90

تنةم الشركات الزراعية في لبنان بنياس   .1

البيةلةجية المةلةد الجد د ما األ ةل 

الحيةاتية وت جل  في المخزون بنيمت  

 العادلة ى ا كاتت الني  البي  تو التجارة

 4 عالية 0.00 13.33 78.6% 0.94 3.93

 6 عالية 0.00 13.95 %78.1 0.87 3.91تبدت مرحلة ااست نك لأل ل البيةلةجي   .2
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الحيةاتيامةا يج عند مرحلة ااتتاا 

وليا ة االمحنل و  جل في مجم  

المركز االست نك كبند م تنل في قا مة 

 المالي

تعترف الشركات الزراعية في لبنان   .9

بالنلةظ لأل ةل البيةلةجية الحيةاتية 

 امةا يج وتخلض قيمت  ما المخزون

 3 عالية 0.00 20.85 81.4% 0.69 4.07

تنةم الشركات الزراعية في لبنان بنياس   .42

البيةلةجية المةلةد الجد د ما األ ةل 

الحيةاتية في ت ا ة كل سنة وت جل  في 

 األ ةل ى ا كاتت الني  ااستثمار في 

 11 عالية 0.00 11.47 74.0% 0.82 3.70

تخلض الشركات الزراعية في لبنان   .44

ر يد األ ةل الثابتة بلرظ قيمة قياس 

األ ل البيةلةجي الحيةاتي امةا يج 

وفق النيمة العادلة عند ت ا ة الدورة ى ا 

 كاتت النيمة تقل ما ال نة المالية     

 12 عالية 0.00 7.16 69.9% 0.93 3.50

تز د الشركات الزراعية في لبنان ر يد   .40

األ ةل الثابتة بلرظ قيمة قياس األ ل 

البيةلةجي الحيةاتي امةا يج وفق النيمة 

العادلة عند ت ا ة الدورة ى اكاتت النيمة 

 تكبر ما ال نة المالية     

 9 عالية 0.00 13.39 76.1% 0.81 3.81

 عالية 0.00 33.16 %77.7 0.36 3.88 المحةر ككل

 48911هة  2825وم تةى داللة  422قيمة "ت" الجدولية عند درجات حر ة 

 1822بشمممكل عمممام بلمممغ متةسمممط اسمممتجابات تفمممراد العينمممة علممم  جميممم  فنمممرات المحمممةر الثممماتي ا

ج 11841" المح ممممةبة ت مممماوا اT، وكاتممممت قيمممممة ابتبممممار "%1181ج وبممممة ن ت ممممبي 5ممممما 

، وهمممها  عنمممي تن هنممماك   مممادة 2825 " الجدوليمممة عنمممد م مممتةى داللمممةTوهمممي تكبمممر مممما قيممممة "

ج، 1 ات داللمممة اح ممما ية فمممي متةسمممط ىجابمممات تفمممراد عينمممة الداراسمممة عممما المتةسمممط الحيمممادا ا

وبنممماً  عليمممة ت مممتنتل تن الشمممركات الزراعيمممة فمممي لبنمممان تطبمممق معيمممار المحاسمممبة المممدولي رقممم  

 في قا مة المركز المالي، وبالتالي  حة اللرلية الثاتية. 14

 القتراحاتالتوزيات وا

 وتتما ل الن ر مة الدراسمة علم  وبنما ا المةلمةع، جةاتمب مختلمف دراسمة بمنل مما

 مما بجملمة تخمرا تن  مكما لألسمتمارة، ااح ما ي وتتما ل التحليمل الميداتيمة الدراسمة

 :وهي التة يات

لمممرورة ىتلممماظ من ممممات وتنابمممات م نمممة المحاسمممبة علممم  تسممملة  تو طر نمممة والمممحة  -

العادلمممة لأل مممةل البيةلةجيمممة والمحا ممميل الزراعيمممة، لز مممادة ومن مممنة لنيممماس النيممممة 

ىمكاتيممممة منارتممممة وف مممم  البياتممممات الماليممممة بإتبمممماع الطر نممممة األكثممممر من مممممة ومةثةقيممممة 
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لمممم   حممممدد  14للشممممركات الزراعيممممة اللبناتيممممة، با ممممة ان المعيممممار المحاسممممبي رقمممم  

  هرمية ملضلة لطرظ النياس بل ترك للشركات ىبيار االساس المناسب.

  مممادة ىف ممماا الشمممركات الزراعيمممة اللبناتيمممة عممما االسمممس المتبعمممة فمممي قيممماس األ مممةل  -

 البيةلةجية الحيةاتية والزراعية في البياتات المالية.

التن ممميق بمممميا الشممممركات الزراعيمممة اللبناتيممممة وتنابممممة ببمممرا  المحاسممممبة لز ممممادة ت هيممممل  -

الحد ثممممة فممممي المحاسممممبيا ممممما بممممنل عنممممد دورات تدر بيممممة تتما مممم  ممممم  التطممممةرات 

تسممماليب قيممماس التييمممرات الحية مممة لأل مممةل البيةلةجيمممة والتمممي تعكمممس النيممممة العادلمممة 

 في البياتات المالية.

لمممرورة قيمممام الج مممات الرسممممية اللبناتيمممة مممما دولمممة وو ارة الزراعمممة علممم  ااهتممممام  -

بتطممممممة ر البنمممممم  التحتيممممممة اادار ممممممة والمحاسممممممبية لز ممممممادة ااسممممممتثمار فممممممي النطمممممماع 

 ممممة بعممممد اال مممممة ااقت مممماد ة التممممي  عمممماتي من مممما لبنممممان ولممممرورة الزراعممممي، با

 ااتجا  تحة ىقت اد منتل.

تنممممد   الممممدع  ممممما الدولممممة وعبممممر الم ممممارف للشممممركات الزراعيممممة ال ممممييرة والييممممر  -

م ممممجلة فممممي و ارة الزراعممممة وال فمممممي و ارة الماليممممة لت طيرهمممما وتن يم مممما لت مممممبم 

 هدف للم تثمر ا. 

اعيمممممة وىدبال ممممما لمممممما البمممممرامل التعليميمممممة فمممممي تطمممممة ر منممممماهل المحاسمممممبة الزر -

الجامعمممات، مممما بمممنل ىلمممافة ىبت ممماص جد مممد علممم  م مممتةى  ممم ادة الماج مممتير فمممي 

 ىدارة االعمال تحت ىس  محاسبة  راعية.

 الموضوع في البحث أفاز

ممممدى التمممزام الشمممركات الزراعيمممة فمممي لبنمممان بتطبيمممق المعيمممار المحاسمممبي رقممم   ولمممت الدراسمممةاتن

 م متنبن والتمي تناول ما  مكما المةالمي  مما جملمة وتنتمرا ،لبياتمات الماليمةعلم  جمةدة ا 14

 :البحث ل ها مكملة تراها

 ما الناحية المحاسبية واادار ة. 14متطلبات تطبيق المعيار المحاسبي رق   -

 .14مدى تطبيق الشركات الزراعية اللبناتية لمتطلبات المعيار المحاسبي رق   -

 .14النيمة العادلة في محاسبة األ ةل البيةلةجية وفق المعيار رق  معةقات قياس  -
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