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تطويرالقياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية               

 فى إطارالمعاييرالمحاسبية الدولية مع دراسة ميدانية
 
 * د. عبدالحميد أحمد أحمد شاهين

 

 أوال : اإلطــــار العــــام للبحث 

 

 دوافع ومشكلة البحث : 1/1

لقيــاس واإلفصــاح المحاســبى إلــى يشير استقراء الفكر المحاسبى المعاصر فى مجال ا     

بمحاولة تطوير أســ    –المحلية والدولية  –االهتمام المتزايد من قبل المنظمات المهنية 

القياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية فى األنشطة الـــــــزراعية باعتبارهــا 

 41الدولى رقم  من األنشطة المتخصصة . ولقد توج هذا االهتمام بإصدار معيار المحاسبة

، وأولت المنظمات المهنية بالعديد من الدول اهتمامها  ( IAS No. 41,2000 )عن الزراعة 

ــار الـــدولى                ــار محاســـبى متوافـــ  مـــع المعيـ ــدار معيـ ــار وشـــرعت فـــى إصـ بهـــذا المعيـ

(See for example : ED 114,2003 , TFAS 19,2003, NZIAS 41 ,2004 ) .                   
 

يعتبر أول معيار محاسبى يعالج  41أن المعيار الدولى رقم   Riley ( 2002 )هذا وقد أكد       

هـذا القطاع الرئيسى . حيث تناول المعيــار  ( Specifically Covers )على وجه الخصوص 

القياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية مركــزا علــى أهميــة التحــول مجاالت 

 األصول .تلك القيمة العادلة كبديل مناسب لنموذج التكلفة عند قياس  إلى نموذج

 

وبناء على ما تقدم يرى الباحث أن أولى دوافع هذا البحث تتمثل فى عدم وجود معيــار      

عــن األصــول محاسبى مصرى حتــى ا ن لمعالجــة مشــاكل القيــاس واإلفصــاح المحاســبى 

ة ، وما قد ينجم عن غياب المعيار من تعدد بدائل األنشطة الزراعية المتنوعالبيولوجية فى  

القياس واإلفصاح المحاسبى دون وضع ضوابط صارمة فى هذا الشأن بمــا قــد يــىدى إلــى 

الحصول على معلومات محاسبية غير موثوق فيها ، وتىثر تلك المعلومات بــش شــك علــى 

 معلومات .قرارات المستثمرين والدائنين وكافة الطوائف المستفيدة من تلك ال
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة قناة السوي  . –كلية التجارة بالسوي   –* مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة 
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والدافع الثانى يتمثل فى أهمية قطاع الزراعة المصرى وتأثيره المباشــر علــى تحقيــ       

وازنة ، حيث تعتبر الصادرات الزراعية من بين أهــم الركــائز التــى التنمية االقتصادية المت

% مــن إجمــالى الصــادرات ،  14يقوم عليها الميزان التجارى فــى مصــر و تســهم بنحــو 

 % من حجم القوى العاملــة ، كمــا تعــد اتفاقيــة 34وتصل نسبة العاملين بهذا القطاع إلى 

مجال الزراعــى مــن أهــم ركــائز الميــزان التجارة الحرة بين مصر واالتحاد األوروبى فى ال

التجارى المصرى حيث بلغ حجم الصادرات من النشاط الحيوانى فقط إلى االتحاد األوروبى 

ــرة مــن عــام  ــورو           1142.993مــا قيمتــه  2003حتــى عــام  1999خــشل الفت ــون ي ملي

( Fiani & Partners , 2004/2005 , pp.33-34 ) .                                                                   

وما سب  يبرز ضرورة االهتمام بجــودة المعلومــات المحاســبية بــذلك القطــاع الحيــوى     

والــذى يتســم بعــدم وجــود إطــار محاســبى محــدد وواضــ  فــى مجــال القيــاس واإلفصــاح 

 المحاسبى عن األنشطة الزراعية .

  

ارتبــاط عمليــة تطــوير القيــاس واإلفصــاح المحاســبى عــن أما الدافع الثالث فيتمثل فى      

األصول البيولوجية بالتحول إلــى نمــوذج القيمــة العادلــة كبــديل لنمــوذج التكلفــة كمــا ورد 

، وهنا يىكد الباحث أنه على الرغم من تعدد الدراسات التى عنيت  41بالمعيار الدولى رقم 

واإلفصاح المحاسبى عن األدوات المالية باستخدام نموذج القيمة العادلة فى تطوير القياس 

( See for example: Barth et al ., 1996 , Bodurtha & Thornton , 2002 )  واهتمام ،

القيمــة العادلــة كأســاس المنظمات المهنية المحليــة بدراســة وتحليــل مــدى االعتمــاد علــى 

   41يار الــدولى رقــم المعللقياس واإلفصاح المحاسبى عن األصــــول البيولوجية فى إطار 

( AcSEC , 2000 , ED 114 , 2003 , NZIAS 41 , 2004 )  إال أن الدراســـــات والبحوث ،

القيــاس واإلفصــاح المحاســبى عــن األصــول التى تمت فى مصر لم تولى اهتمامها بقضايا 

 .  41المعيار الدولى رقم البيولوجية فى إطار 

 

(  180 – 179، ص  2002حــدى الدراســات ا بــراد ، والدافع الرابع يرتبط بنتــائج إ     

فى التراث المحاسبى بمصر فى مجال المحاسبة عن اإلنتاج الحيوانى   اكبير  ابأن هناك فراغ

سواء فى مجال المحاسبة المالية أو التكاليف . وقد أوصت تلك الدراسة بضرورة االهتمام 

انى ، وزيادة األبحاث األكاديميــة بإعداد وإصدار معيار مصرى للمحاسبة عن اإلنتاج الحيو

بشأن اإلنتاج الحيوانى خاصة فى مجال تقييم األصول وتقــدير مخصصــات النفــوق وتقيــيم 

 األداء .
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القيــاس واإلفصــاح المحاســبى عــن وبناء على ما تقدم تبدو أهمية الحاجة إلى تطــوير      

لة هــذا البحــث والتــى األصول البيولوجية فى بيئة األعمال المصرية ، ومن ثــم تبــرز مشــك

 تتلخص فى محاولة اإلجابة على التساؤالت التالية :

هل توجد قواعد محاسبية تحكم عمليــات القيــاس واإلفصــاح المحاســبى عــن األصــول  -1

البيولوجية بقطاع الزراعة المصرى ؟ وإذا كانت اإلجابة بالنفى ، فهل يوجــد اخــتش  

 لقطاع ؟ .فى السياسات المحاسبية المطبقة  بشركات ذلك ا

يعد مشئما لعمليات القياس واإلفصاح المحاســبى  41هل معيار المحاسبة الدولى رقم  -2

عن األصول البيولوجية بالشركات الزراعية المصرية فى ظل غيــاب معيــار محاســبى 

 مصرى فى هذا الشأن ؟ .

يتعارض   41وهل نموذج القيمة العادلة المعمول به فى معيار المحاسبة الدولى رقم  -3

ع القوانين واللوائ  المصرية وبعض السياسات  المحاســبية مثــل قــانون الضــرائب م

 . المصرى وسياسة الحيطة والحذر ؟

 

 أهدا  البحث : 1/2

يسعى الباحث إلى اإلجابة على التساؤالت السابقة من خشل استقراء الفكــر المحاســبى      

لبيولوجيــة وذلــك فــى إطــار المعاصر فى مجال القياس واإلفصاح المحاسبى عن األصــول ا

 المعايير المحاسبية الدولية بما يسهم فى تحقي  أهدا  البحث التالية : 

التعر  على السياسات المحاسبية المطبقة بالشركات الزراعية  المصــرية فــى مجــال  -1

القياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية ، ومدى اتفاق تلك السياسات مع 

من جهة وفيما بين الشركات بعضها البعض من جهة  41دولى رقم  معيار المحاسبة ال

 أخرى .

تحديــد صــعوبات القيــاس واإلفصــاح المحاســبى عــن األصــول البيولوجيــة بالشــركات  -2

فــى إزالــة تلــك  41رقــم  ىالزراعية المصرية ، ومدى مشءمة معيار المحاسبة الــدول

 الصعوبات .
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 فروض البحث : 1/3

 -فى صورة فــرض العــدم -هدا  البحث قام الباحث بصياغة فروض البحث لتحقي  أ      

 على النحو التالى :
  
الفرض األول :  ال توجد فروق جوهرية بــين السياســات المحاســبية التــى تطبقهــا  1/3/1

شركات القطاع الزراعى المصرى فــى مجــال القيــاس واإلفصــاح المحاســبى عــن األصــول 

 . 41ار المحاسبة الدولى  رقم البيولوجية ، وما يقضى به معي
 

 ويمكن تقسيم هذا الفرض الرئيسى إلى عدة فروض فرعية كما يلى :     

ال توجد فروق جوهرية بين الطريقة التــى تســتخدمها الشــركات الزراعيــة  فــى  1/3/1/1

 تحديد القيمة التى تظهر فى الميزانية لألصول البيولوجية وما يقضى به المعيار الدولى .
 
ال توجد فروق جوهرية بين الطريقة التــى تســتخدمها الشــركات الزراعيــة  فــى  1/3/1/2

معالجة المكاسب أو الخسائر التى تنشأ عن تغيرات القيمة العادلة لألصول البيولوجية وما 

 يقضى به المعيار الدولى .
 
ى ال توجد فروق جوهرية بين المصادر التى تعتمد عليها الشــركات الزراعيــة فــ  1/3/1/3

 تحديد القيمة العادلة لألصول البيولوجية وما يقضى به المعيار الدولى .
   
ال توجد فروق جوهرية بين رؤية الشركات الزراعية  فى تحديد العناصــر التــى  1/3/1/4

 تدخل ضمن تكاليف نقطة البيع لألصول البيولوجية وما يقضى به المعيار الدولى .
 
مجاالت اإلفصاح المحاسبى للشركات الزراعية عن  ال توجد فروق جوهرية بين 1/3/1/5

 األصول البيولوجية وما يقضى به المعيار الدولى .

  

الفرض الثانى : ال توجد فروق جوهرية بين شركات القطاع الزراعى المصرى فى  1/3/2

ــن األصــول  ــبى ع ــاس واإلفصــاح المحاس ــة بالقي ــبية المتعلق ــات المحاس ــا للسياس تطبيقه

 البيولوجيـة . 

 ويمكن تقسيم هذا الفرض إلى عدة  فروض فرعية كما يلى :     

ال توجد فروق جوهرية بين الشركات الزراعية  فى تطبي  السياسات المحاسبية   1/3/2/1

 المتعلقة بمجاالت القياس المحاسبى لألصول البيولوجية الواردة فى المعيار الدولى .
 
الزراعية  فى تطبي  السياسات المحاسبية ال توجد فروق جوهرية بين الشركات    1/3/2/2

المتعلقة ببعض مجاالت القياس المحاسبى لألصول البيولوجية والتى لم تــرد  فــى المعيــار 

 الدولى .
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ال توجد فروق جوهرية بين الشركات الزراعيــة فــى مجــال اإلفصــاح المحاســبى  1/3/2/3

 عن األصول البيولوجية . 

 

فروق جوهرية بــين شــركات القطــاع الزراعــى المصــرى الفرض الثالث : ال توجد  1/3/3

 للتطبي  فى بيئة األعمال المصرية .  41بشأن مشءمة معيار المحاسبة الدولى  رقم 

 ويمكن تقسيم هذا الفرض إلى الفرضين الفرعيين التاليين :     

ال توجد فروق جوهرية بين الشركات الزراعية  بشأن سهولة / صعوبة مجاالت   1/3/3/1

 القياس واإلفصاح المحاسبى  فى إطار المعيار الدولى .
 
ال توجد فروق جوهرية بين الشــركات الزراعيــة بشــأن مشءمــة / عــدم مشءمــة  1/3/3/2

المعيار الدولى للقياس واإلفصاح المحاســبى عــن األصــول البيولوجيــة  فــى بيئــة األعمــال 

 المصرية .

 

 حدود البحث : 1/4

عــن  41ء دراسة تحليلية لمعيار المحاسبة الدولى  رقــم تتمثل حدود البحث فى إجرا -1

.  IASB بواســطة 2004وتعديشتــه التــى تمــت عــام  2000الزراعة والصادر عــام 

إجراء دراسة تحليليــة لمعــايير المحاســبة الدوليــة ذات بينما يخرج عن نطاق البحث 

 المخــزون ،مثل معايير : عرض القــوائم الماليــة ، و 41معيار الدولى رقم الالصلة ب

واإليراد ، والمحاسبة عن المــن  الحكوميــة واإلفصــاح عــن المســاعدات الحكوميــة . 

ألصول حيث يتناول البحث تلك المعايير من الزوايا التى ترتبط فيها بمعالجة محددة ل

 . 41البيولوجية الـواردة فى المعيار 

شــركات قطــاع  كما أن حدود البحث ال تشمل إجراء دراسة ميدانية شاملة علــى كافــة -2

الزراعة المصرى ، وإنما اقتصر البحــث علــى جميــع شــركات المســاهمة المصريــــة     

،  2005االزراعية( المقيدة أسهمها فى سوق األوراق المالية المصرى حتى مارس

ويدخل ضمن أنشطتها الرئيسية األصول البيولوجية المرتبطة بنشاط حدائ  الفاكهــة 

ا ممثش فى ماشية التسمين وماشــية النتــاج ( فقــط دون والموال  والنشاط الحيوانى 

 األنشطة األخرى مثل نشاط المحاصيل الحقلية والخضراوات ونشاط تسمين الدواجن. 

قد أورد ما يفيد بإمكانية بدء سريان العمل   41نظرا ألن معيار المحاسبة الدولى رقم  -3

ال فحص القوائم المالية ، فإن الحدود الزمنية للبحث فى مج 2003به من أول يناير 

واإليضاحات المتممة لها للشركات الزراعية محل الدراسة ، اقتصرت علــى الســنتين 

 . 2004و  2003من عامى  12/  31الماليتين المنتهيتين فى 



 6 

 أهمية البحث : 1/5

 تتعدد المحاور التى تبرز أهمية هذا البحث كما يتض  مما يلى :     

ة للمسئولين عن إصدار معايير المحاسبة فــى مصــر لرفــع يعد هذا البحث أداة مساعد -1

جودة المعايير المحاسبية التى تصدرها عند المبــادرة بإصــدار معيــار مصــرى بشــأن 

القياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية فى إطار معيار المحاسبة الدولى  

 من جهة ، وبيئة األعمال المصرية من جهة أخرى .  41رقم 

البحث اهتمامــه باحتياجــات المســتخدمين للمعلومــات المحاســبية تأكيــدا للــدور يولى  -2

االقتصادى الذى تضطلع بــه تلــك المعلومــات فــى مجــال التخصــيص الكــفء والفعــال 

لموارد المجتمع فى أحد أهم قطاعات النشاط االقتصادى وهو القطاع الزراعــى الــذى 

القياس واإلفصاح المحاسبى يتسم بعدم وجود إطار محاسبى محدد وواض  فى مجال 

 عن األنشطة الزراعية .

يسهم البحث فى ترسيخ قواعد القياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية،   -3

ومن ثم يعد البحث بمثابة المرشد لإلدارة العليا بشركات القطــاع الزراعــى المصــرى 

وبما يــتشءم  41 لتوحيد الممارسات المحاسبية فى إطار معيار المحاسبة الدولى رقم

 مع بيئة األعمال المصرية لحين صدور معيار محاسبى مصرى فى هذا الشأن .

 
 خطـة البحث : 1/6

 لتحقي  أهدا  البحث تم تقسيم بقية البحث على النحو التالى :      

 ثانيــــا: عرض وتحليل الدراسات السابقة .

 يولوجيــة طبقــا لمعيــــارالمحاسبـــة ثالثــــا: متطلبات القياس واإلفصاح عن األصـول الب 

 . 41الدولى رقم           

 رابعـــا: دراسة ميدانية عن القياس واإلفصاح عن األصول البيولوجية فى إطـــار معيـــار

 . 41المحاسبة الدولى رقم           

 خامسـا: نتــــــــائج وتوصيـــات البحث .
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 ثانيا : عرض و تحليل الدراســـــــات السابقة 

 

ــمات المهنيــة المتخصصــة       ــنبية وبعــض المنظـــ تــــناولت العديــد مــن الدراســات األجــ

، ويمكن عرض  41المحـــاسبة عن أنشطة الزراعة فى إطار معيار المحاسبة الدولى  رقم 

 على النحو الموض  فيما يلى :بعض أهم الدراسات فى هذا الشأن 
 

 :AcSEC(   2000ادراسة لجنة المعايير المحاسبية   2/1

بالمعهــد  ( AcSEC )أكدت الدراسة التى قام بها أعضــاء لجنــة المعــايير المحاســبية       

 ( E 65, 1999 )علــى أهميــة مســودة العــرض  ( AICPA )األمريكى للمحاسبين القانونيين 

. إال ان أعضــاء اللجنــة ال يتفقــوا علــى المقدمــة  41سبة الدولى رقــمالخاصة بمعيار المحا

التى تنص على ان جميع األصول البيولوجية يجب قياسها واالعتــرا   E 65األساسية فى 

بها فى القوائم المالية بالقيمة العادلة ، حيث يعتقد األعضاء ان نمــوذج التكلفــة التاريخيــة 

 هذه األصول .  هو األكثر مشءمة للجزء األكبر من

     ( AcSEC does not agree with the basic premise of E65 that all 

biological assets, as defined in E65, should be measured and recognized 

in financial statements at fair value. AcSEC believes that, for the most 

part, the historical cost model is more appropriate for those assets ) .      

     

وقد أكد أعضاء اللجنة عدم مشءمة نموذج القيمة العادلة لجميــع األصــول البيولوجيــة      

 لعدة أسباب من بينها ما يلى:        

وجود العديد من األسواق النشطة لمعظم بنــود األصــول البيولوجيــة المتنوعــة بدرجــة  -1

وعدم وجود أسواق نشطة لبعض هذه البنود ، كما ان األصول البيولوجية الخام أو   كبيرة .

 ال يوجد لها أسواق متطورة . ( Immature )غير الناضجة 

نظرا ألن بعض األصول البيولوجية دورة حياتها طويلة جدا مثل باقى األصــول طويلــة  -2

ظهر التنــاقض فــى عمليــة القيــاس األجل ، فإن قياس األصول البيولوجية بالقيمة العادلة ي

 لمعظم األصول األخرى طويلة األجل .

ان طرق تحديد القيمة العادلــة فــى ظــل غيــاب أســعار الســوق وطــرق تحديــد التغيــرات  -3

وتجيز   ( Quite diverse ) المادية أو الطبيعية لألصول البيولوجية متنوعة إلى حد كبير

 . ( Allow for significant judgements )االعتماد بشكل هام على األحكام الشخصية 
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 : Argiles & Slof ( 2001 )دراسة   2/2

أجريت الدراسة على عينة من المــزارع األوروبيــة حيــث أكــدت الدراســة علــى وجــود      

فجوة ما بين المــبادئ المحاسبية الهامة والممارسات المحاسبية فى قطاع الزراعة . وقــد 

 The Farm Accountancyء شبكة مــعلومات محاسبية عن المزارع  اقترحت الدراسة إنشا

Data Network ( FADN )  توض  اإلجراءات المحاسبية المشئمــة لتنفيــذها فــى المــزارع

فى هذا الشأن .  وقد توصلت الدراسة إلى  41على أن يتم االسترشاد بالمعيار الدولى  رقم 

بشكل مسب  يكون مفيدا   ( FADN )المزارع  أن وجود شبكة المعلومات المحاسبيـــــة عن

 41للمزارع مع اختش  أغراضها ، باإلضافة إلى وجود تواف  بــين المعيــار الــدولى رقــم 

 . (FADN)وتلك الشبكة 

  

 : Elad ( 2002 )دراسة   2/3

أجريت الدراسة على عينة من قطاع الزراعة بفرنسا ، حيــث أكــدت الدراســة علــى أن      

ولى يتناسب مع الممارسات المحاسبية بقطاع الزراعة فى العديد من دول العالم، المعيار الد

تتناقض نسبيا مع  41وذلك على الرغم من أن النصوص الرئيسية فى المعيار الدولى رقم 

التوجيهات التى صدرت عن االتحاد األوروبى . فعلى الرغم من تأكيد تلك التوجيهات علــى 

عشقات   ( Ignoring )لقيمــــــــة العادلة ، إال أنها  تتجاهـــلقياس األصول البيولوجية با

 السببية فيما يتعل  بتوحيد معالجة المكاسب أو الخسائر الناجمة عن تغيرات القيمة العادلة. 

من ناحية ، ومن ناحية  41وقد خلصت الدراسة إلى أهمية العمل بالمعيار الدولى رقم      

يهــات االتحــاد األوروبــى بشــأن المفــاهيم األساســية الخاصــة أخــرى إعــادة النظــر فــى توج

 بالمعلومات عن الدخل والمحصول الزراعى والقيمة المضافة . 

 

 : Riley ( 2002 )دراسة   2/4

فــى تحقيــ    41تناولت الدراسة كيفية االستفادة مــن معيــار المحاســبة الــدولى  رقــم       

صول البيولوجية . حيث أكدت الدراسة على موضوعية القياس واإلفصاح المحاسبى عن األ

أن المعيار الدولى قد أجرى تحوال رئيسيا فــى عمليــة القيــاس المحاســبى  بإدخــال نمــوذج 

القيمة العادلة فى المحاسبة الزراعية كبديل عن نموذج التكلفة التقليدى المطب  على نحو 

أن المعيــار الــدولى قــد واسع فى األنشطة الصناعية الرئيسية . وقد خلصــت الدراســة إلــى 

عالج أهم القضايا المرتبطة بالنشاط الزراعى من خشل اإلجابة على عدة تســاؤالت وهــى: 

متى يجب اإلفصاح عن األصل البيولوجى فى الميزانية ؟ ، وما هــى القيمــة التــى يجــب أن 
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 يعتر  بها لألصل البيولوجى عند القياس ؟ ، وكيف يعالج االختش  فــى القيمــة المســجلة

 لألصل البيولوجى بالقوائم المالية لفترتين ماليتين متتاليتين ؟ .

 

 : ED 114 ( 2003 )دراسة مجل  معايير المحاسبة االسترالى   2/5

من   41معيار المحاسبة الدولى رقم  (AASB) تبنى مجل  معايير المحاسبة االسترالى       

عن األصول البيولوجية فى خشل إصداره مسودة عرض عن القياس واإلفصاح المحاسبى 

. وأكد المجل  على أهميــة المعيــار الــدولى لمشءمتــه وإمكانيــة تطبيقــه فــى  2003مايو 

مجــال المحاســبة عــن األصــول البيولوجيــة ، وألنــه يىكــد علــى ضــرورة تســليم المنشــ ت 

 بشكل موثوق فيه .بإمكانية قياس القيمة العادلة لتلك األصول 

ودة العرض على ضــرورة إلــزام منشــ ت األعمــال االســترالية وقد أكد المجل  فى مس     

 . 2005فى التقارير الدورية السنوية بدءا من أول يناير   41بتنفيذ المعيار الدولى رقم

 

  TFAS 19 ( 2003 ):بتنزانيا المجل  القومى للمحاسبين والمراجعيندراسة    2/6

فى   ( TFAS 19 )محاسبة الماليـة  الغرض من معيار ال( NBAA ) حدد المجل  القومى       

المعالجــة المحاســبية والعــرض واإلفصــاح عــن أنشــطة الزراعــة  ( prescribe )وصــف 

بــالقوائم الماليــة ، وإدارة التحــول لألصــول البيولوجيــة ا حيــاة الحيــوان أو النبــات ( إلــى 

 المحصول الزراعى أو األصول البيولوجية اإلضافية .

، إال أنه قد قــام  بــإجراء  41قد تبنى المعيار الدولى رقم   NBAAوعلى الرغم من أن      

 بعض التعديشت على المعيار الدولى وهى :

عند االعترا  األولى باألصل البيولوجى عرض المعيار الدولى نموذجين بديلين لقياسه   -أ

عتــرا  وهما نموذج القيمة العادلة و نموذج التكلفة . بينما يجب قياس ذلك األصل عند اال

 األولى وفقا لنموذج القيمة العادلة .

االعتماد المطل  فى تحديد القيمة العادلة على مصدر وحيد وهو السوق النشطة لألصل  -ب 

يمكن للشركة أن  –وفى هذه الحالة فقط  –البيولوجى ، وفى حالة عدم وجود سوق نشطة 

لتدفقات النقدية من األصــول تختار من بين عدة بدائل مثل صافى القيمة الحالية المتوقعة ل

البيولوجية مخصومة بمعدل مناســب للمخــاطر المرتبطــة بــأنواع تلــك األصــول . وأضــا  

المعيار مصدر آخر من المصادر البديلة لقياس القيمة العادلة وهو صافى القيمة الحقيقيــة 

 خصوصا فى أنظمة الزراعة التى تتصف بدورات إنتاج قصيرة. 

لبيولوجية سو  تباع فى سوق نشطة في موقع آخــر ا مثــل ســوق إذا كانت األصول ا -جـ

التصدير ( ، فإنه يجب إضافة تكاليف توصيل األصل إلي هذا السوق ا مثــل تكــاليف النقــل 
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والتكاليف المماثلة ( ضمن تكاليف نقطة البيع ا علما بان المعيار الدولي يستبعد تماما تلك 

 التكاليف من تكاليف نقطة البيع ( .

 

 : NZIAS 41 ( 2004 ) ابنيوزيلند مجل  معايير التقارير الماليةدراسة   2/7

التــابع لمعهــد المحاســبين القــانونيين  (FRSB)تبنــى مجلــ  معــايير التقــارير الماليــة      

. حيث أكد المجل  على أن المعيار    41معيار المحاسبة الدولى رقم  ( ICANZ )  ابنيوزيلند

، وبعد أن تم  IASCبواسطة  2000عيار الدولى الصادر عام النيوزيلندى يرتكز على الم

فى يونيه   ( IASB )إجراء تعديشت محدودة عليه بواسطة مجل  معايير المحاسبة الدوليـة  

، ومن ثم فإن جميع الفقرات فى المعيـار النيوزيلندى مماثلة ألصل المعيار الدولى  2004

 لمحدودة التى تمت على المعيار الدولى .حيث تجاوب المعيار بالكامل مع التعديشت ا

  

 : IFRIC ( 2003 , 2004 ) دراسة لجنة تفسير التقارير المالية الدولية  2/8

 ( International Financial Reporting Interpretations Committee )قامت اللجنة     

حاســبة بشــأن مــدى مشءمــة معيــار الم 2004و  2003بعقد عدة اجتماعات خشل عــامى 

  IASB قيــام  . وقــد خلصــت اللجنــة إلــى عــدة نتــائج وأوصــت بضــرورة 41الدولى  رقــم 

بإجراء التعديشت المناسبة فى المعيار الدولى فى ضوء ما توصلت إليه اللجنة من نتائج ، 

 ومن بين التوصيات التى قدمتها اللجنة ما يلى :

لألصل البيولــوجى عنــد تحديــد ضرورة األخذ بعين االعتبار النمو المستقبلى المحتمل  -

القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المتوقعة من هذا األصل للتأثير المىكد لعمليات 

 النمو على مقدار التدفقات النقدية .

على الرغم من أن تكاليف نقطة البيع التى يجب خصمها عند تحديد القيمة العادلــة لــم  -

، إال أن  39طبقا لمعيار المحاســبة الــدولى رقــم  يرد ذكرها عند تقييم األدوات المالية

األصول البيولوجية ال يمكن بيعها فى سوق نشطة بدون اإلنفاق الحتمى لتكاليف نقطة 

البيع . على انه ينبغى أن تدخل تكاليف النقل ا والتى يستبعدها المعيار الدولى ( ضمن 

 . تكاليف نقطة البيع عند قياس القيمة العادلة لتلك األصول

    ( The price an economically rational )اختيار األسعار االقتصاديــة المعقولــة -

عند تقييم األصــول البيولوجية . وقد أوضحت اللجنة المقصود من األسعار االقتصادية 

المعقولة من خشل عرض أمثلة لذلك مثل حالة تعدد األسعار لألصــل البيولــوجى وفقــا 

االنتفاع به ، ففى هذه الحالة يتم اختيار أعلى األسعار بما يحق    لمجاالت استخدامه أو

 أقصى منفعة للشركة .
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وبناء على ما تقدم يمكن للباحث عرض أهم النتائج المستخلصة من تحليل الدراسات      

 السابقة فيما يلى :

يولوجية ان تكاليف نقطة البيع التى يجب خصمها عند تحديد القيمة العادلة لألصول الب –1

قد ثار بشأنها الجدل وخاصة فيما يتعل  بتكاليف النقــل والتــى يســتبعدها المعيــار الــدولى 

على حتمية إضافة تكاليف النقل ضــمن تكــاليف نقطــة البيــع ،  IFRICتماما ، بينما أكدت 

شرطا أساسيا إلضافة تكاليف النقل والتكاليف المماثلة ضمن تكاليف نقطــة  NBAAوحدد 

 لة وجود سوق نشطة بعيدا عن األصول البيولوجية كسوق التصدير .البيع وهو حا

وهنا يبدو للباحث أهمية اإلشارة إلى أن جميع أنواع األصول البيولوجية قد ال تخضع      

بشأن  41لظرو  مشابهة تماما بحيث ينطب  عليها جميعا ما ورد فى المعيار الدولى رقم

 ماثلة ( من تكاليف نقطة البيع .استبعاد تكاليف النقل ا والتكاليف الم
 
أكد المعيار الدولى ومعظم الدراسات التى أوردها الباحــث علــى حتميــة قيــاس القيمــة  –2

العادلة لجميع األصول البيولوجية فى المنشات التــى تمــارس أنشــطة زراعيــة متــنوـعــة     

بعــدم قياســها   Immaterial itemsالبنود أو المفردات قليلة األهمية  NBAAا واستثنى 

بالقيمة العادلة ( . ويرى الباحث ان القيمة العادلة تعد مشئمة فى مراحل معينة مــن دورة 

حياة األصول البيولوجية بينما يعد ثمن التكلفة هو األكثر مشءمة فى مراحل أخرى من تلك 

بشــأن صــعوبة قيــاس العديــد مــن األصــول  AcSECالدورة ، كما يتف  الباحث مع رؤية 

 ولوجية بالقيمة العادلة .البي
 
لم يتناول المعيار الدولى سبل معالجة المنتجات العرضية التى تنشأ نتيجــة ممارســة   –3

األنشطة الزراعية المتنوعة ، والتى تكون األصول البيولوجية سببا أساسيا فيها ، كما لم 

حل حياته األولى  يتناول المعيار معالجة اإليرادات التى تنشأ من األصل البيولوجى فى مرا

ا مثل معالجة البشائر من الثمار فى نشاط حدائ  الفاكهة والموال ( . ناهيك عــن الكيفيــة 

التى يتم بها معالجة األصل البيولوجى خشل دورة حياته من ناحية ، والغرض المقتنى من 

 أجله من ناحية أخرى .

 

للوقو  على  41لدولى رقم ومما تقدم تبدو أهمية عرض ودراسة معيار المحاسبة ا      

أهم مجاالت القياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية التى تناولهــا المعيــار ، 

بما يسهم فى إعداد الدراسة الميدانية عن مدى مشءمة المعيار الدولى  فى تطوير عمليات 

، القياس واإلفصاح المحاسبى عن تلك األصــول فــى شــركات القطــاع الزراعــى المصــرى 

 الباحث فى الجزء التالى .  هوهذا ما يوضح
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ثالثا : متطلبات القياس واإلفصاح عن األصول البيولوجية              

 41طبقا لمعيارالمحاسبة الدولى رقم

 

ان المتتبع ألدبيات الفكر المحاسبى المعاصر يلحظ توجها متناميا نحو نموذج القيمــة      

فة  وكأساس للقياس واإلفصاح المحاسبي . هذا التوجه العادلة كبديل مناسب لنموذج التكل

من األصــــــــــــول  (Financial Instruments )انصب فى بدايته على األدوات الماليــة  

، ثــم شــمل  ( IAS No.32,1995, IAS No.39,1998 ) وااللتزامــات الماليــــــــــــــــــــــة

ــــــــار العقارى أو الممتلكات االستثماريــــــــــــة األصول الماديـــــــة الملموسة كاالستثم

( IAS No.40, 2000 )  واألصول غير الملموسة كأصول الملكيـــــة الفكريــــــــــــــــــــــــة 

( IAS No. 38, 1998, Kossovsky, 2002, Kossovsky et al., 2004 ) .                   
    

اهتمامها باألنشطة الزراعيــــــة،   ( IASC )عايير المحاسبة الدولية  ولقد أولت لجنة م      

 Kinnell (2001). وهنا أكـــد  2000فأصدرت أول معيار محاسبى عن الزراعــــــة عام 

 المحاســبى للقياس واإلفصاحعلى أن المعيار الدولى يأخذ بنموذج القيمة العادلة كأساس 

على نموذج التكلفة إال فى حاالت استثنائية فقــط  وهــى عن األصول البيولوجية وال يعتمد 

 41عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق فيه. كما ان المعيــار الــدولى رقــم 

ة فى ـــــــــسو  يكون له تأثير واض  على التقارير المالية للشركات الخارجية المتخصص

ممارسات المحاســبية المقبولــة بوجــه عــام األنشطة الزراعية ، حيث يتشءم المعيار مع ال

، كما يدعم المعيار   ( Media-Office , 2002 )بين مجموعة الشركات الدولية والمنافسة  

 . (Williamson , 2002 )الممارسات العملية بشأن تقييم األصول البيولوجية 
 

ولهــا المعيــار والعرض ا تى بعد يقدم دراسة تحليلية عن الجوانب الرئيسية التــى تنا     

 . 2004عام  IASBوتعديشته التى تمت بواسطة  2000الصادر عام  41الدولى رقم 

 

 ألصول البيولوجية بالقيمة العادلة :القياس المحاسبى  ل 3/1

عر  المعيار الدولى القيمة العادلة بأنها مبلغ أو دين ثابت يمكن مبادلة األصــل            

ع وراغبــة  فــى إجــراء  معــامشت ماليــة أو صفقـــــــات به بين أطرا  لــديهم حســن إطــش

 متوازنــــــة . 

       ( Fair value is the amount for which an asset could be exchange, or 

a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's 

length transaction ) .                                                                                    
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علــى أن القيمــة العادلــة  ( CAR , 2000 )ة جمعية التقــارير الســنوية ــــوأكدت دراس     

تطب  عمليا بصورة متزايدة وبشــكل ضــمنى بجانــب نمــوذج التكلفــة التاريخيــة ، كمــا أن 

كا بالبديهة التسامه بالواقعية. وقــد أكــدت أيضــا علــى االتجاه نحو القيمة العادلة يبدو مدر

، فاإللزام بمــدخل محاســبة  IASCاالهتمام بالتطبي  الـتدريجى للقيمة العادلة فى معايير 

القيمة العادلة فى أنشطة الزراعة خطوة هامة خصوصا إذا نظرنا إلى الصــياغة المحايــدة 

 عـــد القيــــــــــاس .فى اإلطــــــار الرئيسى والذى يهتم باختيار قوا

        ( Particulary in veiw of the neutral wording in the framework with 

regard to the choice of measurement basis ) .                                               

                                                                                                 

 االعترا  األولى باألصل البيولوجى : 3/1/1

وصف المعيار الدولى األصل البيولوجى بأنه حيوان حى أو نبات وحدد أمثلة  لذلك مثل      

ماشية األلبان واألغنام وأشجار الفاكهة واألشــجار فــى زراعــة الغابــات  والنباتــات . وأكــد 

ــــة يجــــب قياســــها عنــــد االعتــــرا  األولــــى                       المعيــــار علــــى أن األ صــــول البيولوجيـــ

( Initial recognition )    وفى تاريخ كل ميزانيــــــة بقيمتها العادلة مطروحا منها القيمة

 . (Estimated point - of - sale costs )المقدرة  للتكاليف عند نقطة البيع 

علــى تحديــد القيمــة العادلــة عنــد االعتــرا  األولــى باألصــل وفــى حالــة عــدم القــدرة      

البيولوجى ا نتيجة ألن أســعار الســوق المحــددة أو القــيم غيــر متاحــة( يــتم قيــاس األصــل 

ــة  ــوط القيم ــة هب ــة نتيج ــائر متراكم ــع وأى خس ــشك مجم ــا أى إه ــا منه ــة مطروح بالتكلف

(Accumlated impairment losses) ادلة لألصل البيولوجى .  وما ان تصب  القيمة الع

يمكن أن تقاس بشكل موثوق فيه ، فإنه يجب على المنشأة ان تقي  تلك األصول بقيمتهــا 

 العادلة مطروحا منها القيمة المقدرة للتكاليف عند نقطة البيع . 

فقرة أكــد فيهــا علــى أنــه فــى أى وقــت   2004فى يونيه  IASBوهنا بالتحديد أضا       

محــددة فــى المســتقبل لألصــول البيولوجيــة ا مــن خــشل اجتماعــات يمكن أن تظهر أسعار 

محظور اإلطشع عليها بواسطة الجمهور( ، فإنه يجب التسليم بإمكانية قياس القيمة العادلة 

 . ( NZIAS 41 , 2004 )بشكل موثوق فيه 

 
 تكاليف نقطة البيع لألصول البيولوجية : 3/1/2 

صــل البيولــوجى يقــاس بالقيمــة العادلــة مطروحــا منهــا أكد المعيار الدولى علــى ان األ     

القيمة المقدرة للتكاليف عند نقطة البيع . وقد حدد المعيار عناصر التكاليف عند نقطة البيع 

حيث قصرها على العموالت للسماسرة والموزعين ، والجباية بواسطة األجهــزة النظاميــة 
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بينما يخرج عن نطاق تكــاليف نقطــة ومخازن االستيداع ، وضرائب ورسوم نقل الملكية ، 

 البيع كل من النقل والتكاليف األخرى الضرورية لتوصيل األصل إلى السوق .

بشأن حتمية إدراج تكاليف النقل  IFRICوهنا يتف  الباحث ا بشكل متحفظ ( مع رؤية      

فقــات ضمن تكاليف نقطة البيع عند قياس القيمة العادلة لألصــول البيولوجيــة باعتبارهــا ن

 حتمية مثل تكاليف نقطة البيع التى أوردها المعيار الدولى .

ويرى الباحث ان تكاليف النقل تنطب  على بعض ولي  كل األصول البيولوجية ، فعلى      

ســبيل المثــال ال يمكــن تصــور إضــافة تكــاليف النقــل ضــمن تكــاليف نقطــة البيــع لألصــول 

غابــات ، وإنمــا يــتم االعتــرا  بهــا لألصــول البيولوجيــة كحــدائ  الفاكهــة  والمــوال  أو ال

 البيولوجية المتنقلة كالمواشى واألغنام .

 

 مصادر تحديد القيمة العادلة لألصول البيولوجية : 3/1/3

ورد بالمعيار الدولى ان أفضل دليل عن القيمة العادلــة يحــدد عــادة بواســطة األســعار       

كانت المنشــأة قــد اعتــادت الــدخول علــى  الجارية فى سوق نشطة لألصل البيولوجى . وإذا

عدة أسواق نشطة فيجب عليها استخدام السعر الموجود فى السوق المتوقع استخدامه فى 

المستقبل . وفى حالة عدم وجود سوق نشطة ، أكد المعيار على أنه يمكن للمنشأة الحصول 

 على القيمة العادلة من واحد أو أكثر من المصادر التالية :

لصفقة السوقى األكثر حداثة بشرط عدم وجود تغير هام فى الظرو  االقتصــادية سعر ا -1

 بين تاريخ الصفقة وتاريخ الميزانية .

 أسعار السوق لألصول المماثلة مع تعديلها لتعك  هذا االختش  . -2

القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المتوقعــة مــن األصــل البيولــوجى ا فــى موقعــه  -3

وحالته الراهنة ( مخصومة بالمعدل المحدد بالسوق الجاريــة قبــل معــدل الضــريبة. الحالى 

فى حالة االعتماد على هذا المصدر فــى  IFRICوهنا تبدو أهمية األخذ فى االعتبار اقتراح 

تحديد القيمة العادلة ، ذلك االقتراح المتعل  بمراعاة النمو المستقبلى المحتمل لألصل عند 

 الية  للتأثير المىكد لعمليات النمو على التدفقات النقدية .تحديد القيمة الح

   

 المكاسب أو الخسائر الناشئة عن قياس القيمة العادلة : 3/1/4

المكاســب أو الخســائر الناشــئة مــن االعتــرا  األولــى باألصــل  أكــد المعيــار الــدولى ان    

ل البيولوجى  تدخل فى صافى البيولوجى بقيمته العادلة ومن التغير فى القيمة العادلة لألص

 الرب  أو الخسارة عن الفترة التى نشأت فيها .

وقد تناول المعيار بعض الحاالت االستثنائية التى تقترب فيها تكلفة األصل البيولوجى       

من قيمته العادلة ، كالزيادة الطفيفة فــى القيمــة نتيجــة التحــوالت البيولوجيــة منــذ حــدوث 
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ثال ذلك ، زرع شجيرات صغيرة من شجر الفاكهة خشل الفتــرة الســابقة التكلفة األولية ا م

مباشرة لتاريخ الميزانية ( ، أو أن تأثير التحوالت البيولوجية على السعر من المتوقــع أن 

ال تكون جوهرية ا مثال ذلك ، النمو األولى لدورة إنتاج زراعة شجر الصنوبر التــى تمتــد 

 إلى ثشثين عاما ( .

 
 من  الحكومية المتصلة بأصل بيولوجى مقاس بقيمته العادلة:ال 3/1/5

بالنسبة للمن  الحكومية غير المشروطة المتصلة بأصل بيولوجى مقاس بقيمته العادلة      

مطروحــا منهــا القيمــة المقــدرة للتكــاليف عنــد نقطــة البيــع ، أكــد المعيــار علــى أنــه يجــب 

قابلــة لشســتشم ، أمــا إذا كانــت المنحــة   االعترا  بتلك المن  كدخل عندما تصــب  المنحــة

مشروطة وغير مستخدمة بواسطة المنشأة فى نشاط زراعى محدد فإنه يجب على المنشأة 

 االعترا  بالمنحة  كدخل عندما يتحق  الشرط المقابل لهذه المنحة .

 

 اإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية : 3/2

ــة ركــزت معظــم مجموعــات المعــايير ال      ــة واإلقليمي ــى المســتويات الدولي محاســبية عل

والمحلية على ضرورة اإلفصاح عن السياسة المحاسبية التى تتبع إلعداد وتصوير القوائم 

الماليــة ومــا يــرتبط بهــا مــن إيضــاحات وبيانــات تفســيرية مكملــة ، هــذا وتشــير السياســة 

ت المحاسبية التــى تــم المحاسبية إلى المعالجات والممارسات والقواعد والطرق واإلجراءا

تبنيها أو اختيارها عنــد إعــداد القــوائم الماليــة فــى منشــ ت األعمــال الهادفــة إلــى الربــــ          

 ( . 37، ص  1995ا عوض هللا  وآخرون ، 
 

بشــكل تفصــيلى  مجــاالت  41وبناء على ما تقدم تناول معيــار المحاســبة الــدولى رقــم      

 ويمكن عرض هذه المجاالت على النحو التالى : اإلفصاح عن األصول البيولوجية ،

 

 مجاالت اإلفصاح المحاسبى عن القيمة العادلة لألصول البيولوجية :  3/2/1

حدد المعيار الدولى العديد مــن المجــاالت التــى يجــب اإلفصــاح عنهــا فــى حالــة التــزام      

 بينها ما يلى : المنشأة بقياس األصول البيولوجية وفقا لنموذج القيمة العادلة، ومن

القيمة العادلة لألصول البيولوجية بعد خصم القيمة المقدرة للتكاليف عند نقطة البيع ،   – 1

والمكاسب أو الخسائر الناشئة خشل الفترة الجارية عن كل من االعتــرا  األولــى والتغيــر 

 فى القيمة العادلة لتلك األصول .
 
ل مجموعــة مــن األصــول البيولوجيــة مــع توفير المعلومات الوصفية والكميــة عــن كــ  – 2

التمييز بين األصول القابلة لإلهشك واألصول الحاملة ، باإلضافة إلى التمييز بين األصــول 
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الناضجة واألصول الخام . وكذلك تحديد الطرق و االفتراضات الهامــة المطبقــة فــى تحديــد 

 القيمة العادلة لكل مجموعة من تلك األصول .
 
ريــة لألصــول البيولوجيــة ذات الملكيــة المقيــدة والمرهونــة كضــمان القيمــة الدفت – 3

 لشلتزامات ، مع تحديد االلتزامات المالية المرتبطة بتنمية أو اقتناء تلك األصول . 
 
طبيعة ونطاق المن  الحكومية المعتر  بها والتغيــرات المتوقعــة بشــأنها . باإلضــافة  – 4

 لمالية المتصلة بالنشاط الزراعى .إلى تحديد إستراتيجية إدارة المخاطر ا

  

 مجاالت اإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية فى حالة قياسها بالتكلفة: 3/2/2

حدد المعيار الدولى بعــض المجــاالت التــى يجــب اإلفصــاح عنهــا فــى حالــة عــدم قــدرة      

يمــة المنشأة على التوصــل إلــى تحقيــ  موضــوعية القيــاس المحاســبى لتلــك األصــول بالق

 العادلة، ومن بينها ما يلى : 

توصيف األصول البيولوجية وبيان أسباب عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بشكل   – 1

موثوق فيه ، مع تحديد النطاق أو المجال الذى يحتمل أن تقع فيه القيمــة العادلــة المقــدرة 

 بشكل كبير .
 
، مع تحديــد طريقــة اإلهــشك المعمــول إجمالى القيمة الدفترية لألصل ومجمع اإلهشك  – 2

بها والعمر اإلنتاجى أو معدل اإلهــشك المعمــول بــه،  مــع بيــان تفصــيلى عــن المكاســب أو 

 الخسائر المعتر  بها نتيجة التصر  فى األصول البيولوجية .
 
إذا تمكنت المنشأة من تغيير سياستها بشأن قياس األصول البيولوجيــة بــالتحول إلــى  – 3

مة العادلة لتلك األصول بشكل موثــوق فيــه ، فإنــه يجــب اإلفصــاح عــن األســباب قياس القي

 المستند عليها فى قياس القيمة العادلة وا ثار أو النتائج المترتبة على التغيير.

     

 المعايير المحاسبية الدولية األخرى ذات الصلة باألصول البيولوجية: 3/3

التى تناولت معالجة األصول البيولوجية فى حــاالت  تعددت المعايير المحاسبية الدولية     

 خاصة ، ويمكن توضي  هذه الحاالت وما يرتبط بها من معايير دولية على النحو التالى:
 
 : 20معيار المحاسبة الدولى رقم  3/3/1

إذا كانت المنحة الحكومية متصلة بأصل بيولــوجى مقــاس بتكلفتــه مطروحــا منهــا أى      

خسائر متراكمة نتيجة هبــوط القيمــة ، فإنــه يطبــ  علــى المنحــة معيــار إهشك مجمع وأى 

ــم  ــدولى رق ــن  20المحاســبة ال ــة واإلفصــاح ع ــن  الحكومي ــن الم ــاص بالمحاســبة ع الخ

بــديلين لمعالجــة تلــك المــن  ، األول منهمــا يــتم  المساعدات الحكومية ، حيث حدد المعيـار
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بينما يتم بموجب البديل الثانى اعتبار  بموجبه إضافة قيمة المنحة إلى حقوق المساهمين ،

 .  ( IAS No. 20, 1994 )المنحة إيرادا للمنشأة خشل فترة محاسبية واحدة أو أكثر
 
 : 1معيار المحاسبة الدولى رقم  3/3/2

،  2004فى يونيه  IASBفى مجال اإلفصاح بواسطة  41تم تعديل المعيار الدولى رقم       

ضــية  ومن بين هذه التعديشت أن ر  النشاط الزراعى غالبا مــا يتعــرض لمخــاطر مناخيــة وم 

ومخاطر أخرى طبيعية فإذا وقعت أحداث وبسببها حدث ارتفــاع جــوهرى لبنــد مــن البنــود 

المىثرة على الدخل أو المصرو  ، فإن طبيعة ومبلغ هذا البند يفصــ  عنــه طبقــا للمعيــار 

 2003عام  IASBبواسطـــــــــــــة الخاص بعرض القوائم المالية والمعدل  1الدولى رقم 

( NZIAS 41 , 2004 ) . 
 
 : 21معيار المحاسبة الدولى رقم  3/3/3

أنــه عنــد  2004عــام  41تضمنت أيضا التعديشت التى تمت على المعيار الدولى رقــم      

تقديم تسوية للتغيرات فى القيمة الدفترية لألصــول البيولوجيــة بــين بدايــة ونهايــة الفتــرة 

جارية فإنه من بين هذه التسويات ، صافى فــروق أســعار الصــر  الناشــئة عــن ترجمــة ال

عنهــا القوائم المالية المعروضة بعملة مختلفة والتحويشت األجنبيــة  التــى يجــب اإلفصــاح 

الخاص ب ثار التغيــرات فــى أســعار صــر  العمــشت األجنبيــة  21طبقا للمعيار الدولى رقم 

 . ( NZIAS 41 , 2004 ) 2003عام  IASBوالمعدل بواسطة 
 
 معايير محاسبية دولية أخرى : 3/3/4

عند فصل المنتج الزراعى من األصل البيولوجى يتم قياس المنتج عنــد نقطــة الحصــاد      

بالقيمة العادلة مخصوما منها القيمة المقدرة للتكاليف عند نقطة البيع  ويتم معالجة المنتج 

الخاص بالمخزون ، أما بالنســبة لألصــول  2ة الدولى رقم بعد ذلك فى إطار معيار المحاسب

غير الملموسة المتصلة باألنشطة الزراعية مثل حصص األلبان فيطب  عليها المعيار رقــم 

الخاص باألصول غير الملموسة ، وفيما يتعل  باألصول البيولوجيــة المرتبطــة ماديــا  38

 -متلكــات والمعــدات والتجهيــزات الخــاص بالم - 16باألرض الزراعية يطب  المعيار رقــم 

علــى األرض الزراعيــة فقــط حيــث يفصــل األـصــل البيولــوجى عــن األرض عنــد عمليــــــة 

 .   ( Accountancy , 2005 )القياس 

 

وفى ضوء ماتقدم من بيان متطلبات القياس واإلفصاح عن األصــول البيولوجيــة تبــدو      

ات الزراعيــة المصــرية ، وهــذا مايوضــحه أهمية استقراء واقع الممارسة الفعليــة بالشــرك

 العرض التالى .          



 18 

رابعـــا: دراسة ميدانية عن القياس واإلفصاح عن األصول البيولوجية  

   41فى إطـــار معيـــارالمحاسبة الدولى رقم

 
تهد  الدراسة الميدانيــة إلــى اســتقراء واقــع الممارســة الفعليــة بالشــركات الزراعيــة      

ى مجال القياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية ، ومدى اتفاق تلك المصرية ف

مــن جهــة ، ومــدى  مشءمــة هــذا  41الممارسات مع ما ورد بمعيار المحاسبة الدولى رقم 

المعيار فى مجال القياس واإلفصاح من جهة أخرى . وذلك بما يســهم فــى اختبــار فــروض 

 البحث .
 

اسة الميدانية يعرض الباحث بداية طبيعة تلك الدراسة ، على ولتحقي  الهد  من الدر     

 أن يلى ذلك تحليل النتائج واختبار فروض البحث .
 

 طبيعة الدراسة الميدانية : 4/1

يتضمن هذا الجــزء مجتمــع وعينــة الدراســة ، وطريقــة تجميــع البيانــات ، واألســاليب      

 اإلحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات .

 مجتمع وعينة الدراسة : 4/1/1

يشتمل مجتمع الدراسة على كافة شركات المساهمة المصرية التــى تمــارس أنشــطتها      

الزراعية فى مجال نشاط حدائ  الفاكهة والموال  و / أو النشاط الحيوانى ا ماشية األلبان/ 

 ماشية التسمين للبيع أو إلنتاج اللحوم ( .

صال المباشر وإجراء المقابشت الشخصية مع المسئولين ونظراً لرغبة الباحث فى االت     

بالقطاعات المالية فى هذه الشــركات للحصــول علــى بيانــات دقيقــة يمكــن االعتمــاد عليهــا 

والوثوق بها عند إجراء التحليل اإلحصائى لتلك البيانات ، فقد تم اختيار شركات المساهمة 

المصرية ، باعتبار أن هذه الشركات  المصرية المسجلة أسهمها فى سوق األوراق المالية

ملزمة بإعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفــى 

 ضوء القوانين واللوائ  المصرية السائدة . 

وطبقاً لبيانات الهيئة العامة لسوق المال تتكون هذه الشركات من ثمانى عشرة شــركة        

( حيث تم االتصال بهم جميعا وإرسال نسخة من قائمة االستقصاء ،  1قم ا انظر: ملح  ر

أى استفســار حــول األســئلة الــواردة  حوتمت متابعتها مع رؤساء القطاعات المالية وإيضا

بالقائمة . وقد بلغ عدد الشركات التى اســتجابت إلجــراء الدراســة الميدانيــة إحــدى عشــرة 

 ، وهى نسبة تصل  للتمثيل اإلحصائى . %  61 ,1شركة وبنسبة استجابة قدرها 
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 طريقة تجميع البيانات :   4/1/2

تم تجميع البيانات الشزمة الختبار فروض البحث عن طري  قائمــة االستقصــاء والتــى      

اعتمد عليها الباحث كوسيلة رئيسية لجمع البيانات األولية بغية استقراء واقــع الممارســة 

ى فــى مجــال القيــاس واإلفصــاح المحاســبى عــن األصــول الفعلية بقطــاع الزراعــة المصــر

من  41البيولوجية ، ومدى اتفاق تلك الممارسات مع ما ورد بمعيار المحاسبة الدولى رقم 

 جهة ، ومدى  مشءمة هذا المعيار فى مجال القياس واإلفصاح من جهة أخرى .

 ت شــورة واإليضــاحاكما اعتمد الباحث بشكل ثــانوى علــى فحــص القــوائم الماليــة المن     

 –عينة الدراسة  –المتممة لها ، بغية تحديد أهم السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركات 

لتحليلها والوقو  على مدى مشءمة اإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية فى ضوء 

 فى هذا الشأن .   41ما ورد بمعيار المحاسبة الدولى  رقم 
 

 ن إعداد قائمة االستقصاء قد مر بعدد من المراحل وهى : وتجدر اإلشارة إلى أ     

استقراء الفكر المحاسبى المعاصر المتعل  بالقياس واإلفصاح المحاسبى عن األصــول  -1

البيولوجية ، بغية حصر كافة الجوانب التى يمكن أن تتضمنها قائمة االستقصاء ، ومن ثم 

 تم إعداد قائمة استقصاء  مبدئية .

لقائمة المبدئية على عدد محدود من أساتذة الجامعات المصرية والمحاسبين تم عرض ا  -2

ذوى الخبرة العريضة فى عدد من الشركات المختارة بعينة الدراسة ، بغية التأكد من مدى 

 كفاية ومشءمة  األسئلة الواردة بالقائمة . 

رت عنــه نتيجــة إعداد قائمة االستقصاء فى صورتها النهائية ، وذلك فى ضوء ما أسف -3

المقابشت الشخصية ، حيث تمت عمليات حذ  وإضــافة لــبعض األســئلة وإعــادة صــياغة 

 Open – Ended )البعض ا خر . كما روعى فى تصميم القائمة أن تكــون مــن الـنــوع 

Questions )  إلعطاء المستقصى منه المرونة الكافية إلبداء أى مشحظات بشأن مشــاكل

سبى عن األصول البيولوجية والسياسات المحاسبية المطبقة . هذا القياس واإلفصاح المحا

 نوقد استخدم الباحث طريقة المقابلة الشخصــية المباشــرة مــع جميــع المســئولين المــاليي

 بالشركات التى استجابت إلجراء الدراسة. 
      
لجوانــب وقد تضمنت قائمة االستقصاء فى شكلها النهائى أحد عشــر ســىاال تناولــت ا          

المتعلقة بالقياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية فى إطار معيار المحاسبة 

والمشاكل المحاســبية المثــارة فــى الواقــع العملــى ، وتــم ترتيــب أســئلة  41الدولى  رقم 

 القائمة بما يسهم فى اختبار فروض البحث .  
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 يانات:األساليب اإلحصائية المستخدمة فى تحليل الب 4/1/3

ــواردة بقائمــة        ــة ال ــرات الدراس ــة متغي ــة لكاف ــز الشزم ــات الترمي ــراء عملي ــد إج بع

االستقصاء، سو  يتم إدخال وتشغيل البيانات من خشل الحاسب ا لى باستخدام مجموعة 

. ونظرا لطبيعة البيانـــــــــات  SPSS (Version 12)البرامج اإلحصائية الجاهزة المسماة 

فروض البحث ، سيتم االعتماد بشكل رئيسى علــى عــدد مــن تى يمكن اختبار المجمعة وح

وهى : ا لمزيد من التفصيل عن تلك    ( Nonparametric Tests )االختبارات الشمعلمية  

 (  826-807، ص 2004االختبارات يرجع إلى : كانافوس وميلر، 
 

 : Wilcoxon signed rankاختبـــــار  -1

كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين السياسات المحاســبية التــى لمعرفة ما إذا        

. وكــذلك مــا إذا 41تطبقها الشركات الزراعية وما يقضى به معيار المحاسبة الــدولى رقــم

كانت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ما أقرت به الشركات الزراعية بشأن ســهولة / 

 بشأن مشءمة / عدم مشءمة تطبي  المعيار .صعوبة تطبي  المعيار الدولى وما أقرت به 
 
 : Kruskal – Wallisاختبـــــار   -2

بين الشركات الزراعيــة بعضــها  ذات داللة إحصائيةلمعرفة ما إذا كانت توجد فروق       

القياس المحاسبى لألصول البيولوجية والمشاكل المحاسبية البعض فيما يتعل  بكل من : 

المنتجات واإليرادات العرضية ( ، وصعوبات القياس واإلفصاح ذات الصلة ا مثل معالجة 

 .  41المحاسبى عن تلك األصول ، ومدى مشءمة المعيار الدولى رقم
 

هذا باإلضافة إلى استخدام أساليب التحليل اإلحصائى الوصــفى مثــل الوســط الحســابى      

ســهولة / صــعوبة  المرج   واالنحرا  المعيارى واألهمية النســبية  للوقــو  علــى مــدى

تطبي  المعيار الدولى ، باإلضافة إلى معرفة االتجاه العام بين شركات العينــة فيمــا يتعلــ  

بمدى مشءمة المعيار للتطبي  فى بيئة األعمــال المصــرية . وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن 

 الباحث قد اعتمد على مقياس ليكرت الدرجى ذى النقاط الخمسة لتحديد درجات السهولة /

الصعوبة / المشءمة ، وتبدأ من خم  نقاط ا سهلة جدا / مشئم تماما ( ثم أربع نقـــــــاط 

ا سهلة إلى حد كبير / مشئم إلى حد كبير ( وثشث نقــــــاط ا صعبة إلى حد ما / مشئم إلى 

ة حد ما ( ونقطتين ا صعبة إلى حد كبير / غير مشئم إلى حد ما (  و تنتهى بنقطة واحــــد

 ا صعبة جدا / غير مشئم إلى حد كبير ( .
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 تحليل النتائج واختبار الفروض : 4/2
 

لبيانــات  يتناول الباحث فى هذا الجزء عرض أهم ما أظهرته نتائج التحليل اإلحصــائى     

، وفحص القوائم المالية واإليضــاحات المتممــة  ( 2ا انظر: ملح  رقم  الدراسة الميدانية

 ل الدراسة ، وذلك الختبار مدى صحة فروض البحث كما يتض  مما يلى .لها للشركات مح

 

مدى اتفاق السياســات المحاســبية المطبقــة مــع  معيـــــــار المحاسبـــــــــــة  4/2/1

 :  41الدولى  رقم

يقضى الفرض األول للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين السياسات المحاسبية التى      

ع الزراعــى المصــرى فــى مجــال القيــاس واإلفصــاح المحاســبى عــن تطبقها شركات القطــا

 . 41األصول البيولوجية ، وما يقضى به معيار المحاسبة الدولى  رقم 

، باإلضــافة إلــى   Wilcoxon signed rank testوالختبار هذا الفرض تــم اســتخدام      

. وفيما يلى عرض  فحص القوائم المالية واإليضاحات المتممة لها للشركات محل الدراسة

 وتحليل أهم ما أظهرته نتائج الدراسة الميدانية الختبار مدى صحة هذا الفرض. 
 
الطريقة التى يعتمد عليها فى تحديد القيمة التى تظهر فى الميزانيـة لألصـول  4/2/1/1

 البيولوجية :

ــم ا       ــدول رق ــائى الموضــحة بج ــل اإلحص ــائج التحلي ــير نت ــار  1تش ــتخدام اختب ( باس

Wilcoxon  : إلى ما يلى 
 
 أوال: نشاط حدائ  الفاكهة  والموال  :     

% علــى أن القيمــة التــى تظهــر فــى الميزانيــة  100أجمعت شركات العينــة وبنســبة      

لألصول البيولوجية ا حدائ  ( فى المراحل الثشثة األولى لدورة حياتها ، هى ثمن التكلفة 

 41مجمعة ، بينما يتطلب معيار المحاسبة الدولى رقــم أو ثمن التكلفة ناقصا أى إهشكات 

% مــن الشــركات علــى  8,81ضرورة إظهار تلك األصول بقيمتهــا العادلــة . كمــا اتفقــت 

إظهار قيمة الحدائ  فى مرحلة االضمحشل أو التدهور بــثمن التكلفــة ناقصــا أى إهشكــات 

فى المرحلة األخيرة من % من الشركات بإظهار قيمة الحدائ   2,18مجمعة بينما قامت 

ــل اإلحصــائى  ــر التحلي ــم أظه ــن ث ــة . وم ــا العادل ــا بقيمته ــار دورة حياته ــتخدام اختب باس

Wilcoxon  وجود اختشفات ذات داللة إحصائية  بين ما تطبقه شركات العينة ومقتضيات

بشأن القيمة التى يجب أن تظهر فى الميزانيــة لألصــول  41معيـار المحاسبة الدولى رقم 

فى  0.05أقل من مستوى المعنوية  P – valueيولوجية  بنشـــــاط الحدائ  ، حيث أن الب

 جميع المراحل األربعة لدورة حياة الحدائ  .
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 (  1جدول رقم ا 

 مدى اتفاق السياسات المحاسبية المطبقة فى تحديد قيمة األصل البيولوجى  

 41مع معيار المحاسبة الدولى رقم 

 

المسئولين بتلك الشركات عن مبررات عدم إظهار تلك وقد يعزى ما سب  إلى ما أكده      

األصول بالقيمة العادلة وهو اعترا  المشــرع الضــريبى المصــرى بالمكاســب باعتبارهــا 

أرباحا رأسمالية تخضع للضريبة وعدم االعترا  بالخسائر باعتبارها غير محققة بالفعــل  

المسئولين المــاليين بعينــة ا وهذا يتعارض مع سياسة الحيطة والحذر ( ، ولقد أكد بعض 

الدراسة انه ال يسم  للشركات بتغيير القيمة الدفترية لألصول الرأسمالية ا كالحدائ  ( إال 

 فى حاالت خاصة مثل حاالت االندماج بين الشركات . 

وهنا تجدر اإلشارة إلى انه  قد ورد بكتيب األسئلة واألجوبة الصادر عن وزارة المالية      

 157ا والذى ألغى القانون رقــم  2005لسنة  91الضرائب على الدخل رقم بشأن قانون 

( ان " األرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانونى للشركة بما فى  1981لسنة  

ذلك االندماج مع شركة أخرى من خــشل تبــادل األســهم ، ال تــدخل ضــمن حســاب األربــاح 

، بشــرط إثبــات األصــول وااللتزامــات بقيمتهــا والخســائر ، وبالتــالى ال تخضــع للضــريبة 

 (.     82، ص  2005الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى للشركة " ا األهرام االقتصادى ، 

 
دورة حيـــاة                                 

 يولوجى األصل الب

ير
تغ
لم
 ا
مز
ر

 

 

ير 
تغ
لم
 ا
مز
ر

 

مدى االتفاق مع  

 المعيار

   اختبــــــار
Wilcoxon 

 اختبــــــار

Kruskal  – 

Wallis  النسبة المئوية 

غير   متفقة

 متفقة
Z P –

value 
χ2 P –

value 

        :  نشاط حدائ  الفاكهة والموال  -1

 a 1 - 100 - 3.317 0.001 0.00 1.000 التكوين أو اإلنشاء .    -

 a 2 - 100 - 3.317   0.001 0.00 1.000 بشائر الثمار .   -

 a 3 - 100 - 3.317 0.001 0.00 1.000 اإلنتاج / اإلثمار .   -

 a 4 18.2 81.8 - 3.000 0.003 10 0.440 االضمحشل / التدهور.  -

        : النشاط الحيوانى -2

        االقتناء بغرض التسمين: -أ

 a 5 100 - 0.000 1.000 0.00 1.00 المواليد .  -

 a 6 80 20 - 1.000 0.317 4.00 0.406 طور الرضاعة والفطام . -

 a 7 40 60 1.732 0.083 4.00 0.406 طور التسمين . -

 االقتنــــــــــــــاء بغرض  -ب

 الحصول على النتاج:      

       

 a 8 100 - 0.000 1.000 0.00 1.00 المواليد .  -

 a 9 80 20 - 1.000 0.317 4.00 0.406 طور الرضاعة والفطام   -

 a 10 20 80 - 2.000 0.046 4.00 0.406 طور التسمين .    -

 a 11 - 100 - 2.236 0.025 0.00 1.00 طور الحصول على النتاج. -
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والقبــول  –فــرض العــدم   –( 1/3/1/1وبناء على مــا تقــدم يــتم رفــض الفــرض ا         

تى تستخدمها الشركات بين الطريقة ال  بالفرض البديل والذى يقضى بوجود فروق جوهرية

الزراعية فى تحديد القيمة التى تظهر فى الميزانية لألصــول البيولوجيــة  ومــا يقضــى بــه 

 المعيار الدولى ، وذلك بنشاط الحدائ  .

      
 ثانيا: النشاط الحيوانى :       

اتفقت جميع الشركات على ضــرورة إظهــار القيمــة العادلــة لألصــول البيولوجيــة فــى      

انية عند االعترا  األولى بتلــك األصــول ا المواليــد ( ، كمــا اتفقــت معظــم الشــركات الميز

% علــى إظهــار القيمــة العادلــة لتلــك األصــول فــى مرحلــة طــور الرضــاعة  80وبنســبة 

والفطام. ويتم إظهار األصول البيولوجية بــثمن التكلفــة مخصــوما منهــا مجمــع اإلهــشك ، 

مــن الشــركات عنــد االقتنــاء بغــرض التســمين        %  60وذلك فــى مرحلــة التســمين بنســبة 

% من  100% من الشركات عند االقتناء بغرض الحصول على النتاج ، وبنسبة  80و 

باســتخدام الشركات فى مرحلة الحصول على النتاج . ومــن ثــم أظهــر التحليــل اإلحصــائى 

شركات العينة  عدم وجود اختشفات ذات داللة إحصائية  بين ما تطبقه Wilcoxonاختبار 

بشأن القيمة التى يجب أن تظهر فى الميزانية  41ومقتضيات معيار المحاسبة الدولى رقم  

أكبر مــن مســتوى المعنويــة  P–valueلألصول البيولوجية بالنشــــاط الحيـوانى حيث أن 

فى معظم المتغيرات . وذلك باستثناء مرحلتى التسمين والحصول على النتاج عنــد  0.05

 . 0.05أقل من مستوىالمعنوية  P– valueء بغرض الحصول على النتاج حيث أن االقتنا
 

(  الذى يشير إلى انــه ال توجــد فــروق  1/3/1/1وهذا يعنى أنه يمكن قبول الفرض ا      

بين الطريقة التى تستخدمها الشركات الزراعية  فى تحديد القيمة التى تظهر فى  جوهرية

وما يقضى بــه المعيــار الــدولى ، وذلــك بالنشــاط الحيــوانى  الميزانية لألصول البيولوجية

 باستثناء مرحلتى التسمين والحصول على النتاج عنداالقتناء بغرض الحصول على النتاج. 

 

 معالجة تغيرات القيمة العادلة لألصول البيولوجية والمن  الحكومية : 4/2/1/2

ــم      ــدول رق ــائى الموضــحة بج ــل اإلحص ــائج التحلي ــير نت ــار  2ا  تش ــتخدام اختب ( باس

Wilcoxon  : إلى ما يلى 

 أوال: نشاط حدائ  الفاكهة  والموال  :       

% على عدم معالجــة المكاســب أو الخســائر التــى  81.8اتفقت شركات العينة بنسبة      

تنشأ عند االعترا  األولى باألصول البيولوجية أو التغيرالشح  فى القيمة العادلة لها فى 

 الدخل عن الفترة الجاريـة ، وذلك فى حالة وجود إلزام بتحديد القيمة العادـلــة لتلــك قائمة
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. بينما تفضل بعض الشركات معالجة تلك المكاسب أو الخسائر فى حقوق الملكية،  األصول  

والبعض ا خر يــرى اإلكتفــاء بإظهــار المكاســب أو الخســائر ضــمن اإليضــاحات المتممــة 

وجود اختشفات ذات داللــة إحصــائية   Wilcoxonثم  أظهر اختبار للقوائم المالية . ومن 

بين ما يمكن أن تطبقه الشركات ومقتضــيات المعيــار الــدولى بشــأن معالجــة المكاســب أو 

 .  ( P – value < 0.05 )الخسائر الناشئة عن تغيرات القيمة العادلة 

 

 (  2جدول رقم ا 

جال معالجة تغيرات القيمة العادلة     مدى اتفاق السياسات المحاسبية المطبقة فى م

 41والمن  الحكومية مع معيار المحاسبة الدولى رقم 

 

 

 بنود المكاسب أو الخسائر 

ير
تغ
لم
 ا
مز
ر

 

 

ير 
تغ
لم
 ا
مز
ر

 

مدى االتفاق مع  

 المعيار

  اختبــــــار
Wilcoxon 

 اختبــــــار

Kruskal  – 

Wallis  النسبة المئوية 

غير   متفقة

 متفقة
Z P –

value 
χ2 P –

value 

        نشاط الحدائ  :  -أ

إجمالى المكاسب أو الخسائر الناشئة   -1

خشل الفترة الجارية عن االعترا  األولى  

 لألصول البيولوجية بالقيمة العادلة . 

b 1 18.2 81.8 - 3.000 0.003 10 0.440 

إجمالى المكاسب أو الخسائر الناشئة   -2

لتغير الشح  فى  خشل الفترة الجارية عن ا

 القيمة العادلة لألصل البيولوجى . 

b 2 18.2 81.8 - 3.000 0.003 10 0.440 

        :  النشاط الحيوانى -ب

إجمالى المكاسب أو الخسائر الناشئة   -1

خشل الفترة الجارية عن االعترا  األولى  

 لألصول البيولوجية بالقيمة العادلة . 

b 3 

 

 

 

60 40 - 1.414 0.157 4 0.406 

إجمالى المكاسب أو الخسائر الناشئة   -2

خشل الفترة الجارية عن التغير الشح  فى  

القيمة العادلة لألصل البيولوجى ا المقتنى  

 بغرض التسمين ( . 

b 4 60 40 - 1.414 0.157 4 0.406 

إجمالى المكاسب أو الخسائر الناشئة   -3

خشل الفترة الجارية عن التغير الشح  فى  

يمة العادلة لألصل البيولوجى ا المقتنى  الق

 بغرض الحصول على نتاجه ( . 

b 5 20 80 - 2.000 0.046 4 0.406 

        المن  الحكومية :  -جـ

من  حكومية متصلة بأصل بيولوجى   -1

 مقاس بقيمته العادلة . 

b 6 72.7 27.3 - 1.732 0.083 10 0.440 

من  حكومية متصلة بأصل بيولوجى   -2

 بالتكلفة  .  مقاس

b 7 36.4 63.6 - 2.646 0.008 10 0.440 
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(  والقبول بالفرض البديل والــذى  1/3/1/2وبناء على ما تقدم يتم رفض الفرض ا       

الطريقة التى تستخدمها الشركات الزراعية  فى معالجة  يقضى بوجود فروق جوهرية بين

ادلة لألصول البيولوجية وما يقضى المكاسب أو الخسائر التى تنشأ عن تغيرات القيمة الع

 ، وذلك بنشاط الحدائ  . به المعيار الدولى

 
 ثانيا: النشاط الحيوانى :      

% على معالجة المكاسب أو الخسائر التى تنشأ عند  60إتفقت شركات العينة بنسبة      

ا اتفقــت اإلعترا  األولى باألصول البيولوجية فى قائمة الدخل عــن الفتــرة الجاريــة ، كمــ 

وبنف  النسبة على معالجة المكاسب أو الخسائر التى تنشأ من التغير الشح  فــى القيمــة 

% مــن  40العادلة لألصول المقتناة بغرض التســمين فــى قائمــة الــدخل ، بينمـــــا اتفقــت 

الشركات على أن تتم المعالجة فى حقوق الملكية سواء عنــد االعتــرا  األولــى أو التغيــر 

األصول المقتناة بغرض الحصــول علــى نتاجهــا فقــد اتفقــت معظــم الشــركات  الشح  . أما

% على معالجة المكاسب أو الخسائر التى تنشأ عن التغير الشح  فى القيمة  80وبنسبة  

% مــن الشــركات أن تــتم  20العادلــة لتلــك األصــول فــى حقــوق الملكيــة ، بينمــا تفضــل 

 المعالجة فى قائمة الدخل .

عدم وجود اختشفات ذات داللة إحصائية بين ما تطبقــه  Wilcoxonتبار وقد أظهر اخ     

باستثناء   ( P – value > 0.05 )الشركات فى هــذا الشأن ومقتضــيات الــمــعيار الدولى 

معالجة التغير الشح  فى القيمة العادلة لألصول البيولوجية المقتناة بغرض الحصول على 

 . ( P – value < 0.05 )نتاجها 
 

ال توجد فروق ( الذى يقضى بأنه  1/3/1/2وبناء على ما تقدم يمكن قبول الفرض ا      

جوهرية بين الطريقة التى تستخدمها الشركات الزراعية  فى معالجة المكاسب أو الخسائر 

،  التى تنشأ عن تغيرات القيمة العادلة لألصول البيولوجية وما يقضى به المعيــار الــدولى

ط الحيوانى باستثناء حالة التغير الشح  فى القيمة العادلــة لألصــول المقتنــاة وذلك بالنشا

 بغرض الحصول على نتاجها .
 

 المن  الحكومية المرتبطة باألصول البيولوجية :ثالثا:       

% من الشركات على معالجة المن  الحكومية المتصلة بأصل بيولوجى  7,72اتفقت      

راد خشل فترة محاسبية واحدة أو أكثر وتتف  تلــك المعالجــة مــع  مقاس بقيمته العادلة كإي

% من الشــركات  3,27ما يقضى به المعيار الدولى بشأن المن  الحكومية ، بينما اتفقت 

 على أن تتم المعالجة بإضافة قيمة المنحة مباشرة إلى حقوق الملكية.
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اس بالتكلفـــــــــــــــة فقــد أما بالنسبة للمن  الحكوميــة المتصــلة بأصــل بيولــوجى مقــ      

% من الشركات على إضــافة قيمــة المنحــة إلــى حقــوق الملكيــة . بينمـــــــا  6,63اتفقت 

 % من الشركات على معالجتها كإيراد خشل فترة محاسبية واحدة أو أكثر .  4,36اتفقـت 
 

لة المن  عدم وجود اختشفات ذات داللة إحصائية فى حا Wilcoxonوقد أظهر اختبار      

، بينمــا أظهــر  ( P – value > 0.05 )المتصــلة بأصــل بيولــوجى مقــاس بالقيمــة العادلــة 

االختبار وجود اختشفات ذات داللة إحصــائية فــى حالــة المــن  الحكوميــة المتصــلة بأصــل 

نظرا التجاه معالجة المن  الحكومية نحو  ( P – value < 0.05 )بيولوجى مقاس بالتكلفة  

 إلى حقوق الملكية .إضافة قيمتها 
 

ونظــرا ألن المعيــار الــدولى قــد أكــد علــى معالجــة المــن  الحكوميــة المتصــلة بأصــل       

الخاص بالمن  الحكوميــة  20بيولوجى مقاس بالتكلفة وفقا لمتطلبات المعيار الدولى رقم 

ــــــــ  والذى ال يلزم الشركات بطريقة محددة وإنما عرض بديلين لمعالجة تلك المنـــــــــــ

(  فيمــا يتعلــ   1/3/1/2( ، ومن ثم فإنه يمكن للباحث قبول الفرض ا  3/1/6ا راجع : 

بمعالجة المن  الحكومية لعدم وجود فروق جوهرية بين طريقة معالجة المن  وما يقضــى 

 به المعيار الدولى فى هذا الشأن .  

 

 مصادر تحديد القيمة العادلة لألصول البيولوجية : 4/2/1/3

حدد معيار المحاسبة الدولى أربعة مصادر أساسية يمكن أن يعتمــد عليهــا فــى تحديــد      

القيمة العادلة ، وبناء على استقراء الفكر المحاسبى والممارسات المحاسبية فى الشركات 

الزراعية أضا  الباحث أربعــة مصــادر بديلــة وعرضــها جميعــا فــى قائمــة االستقصــاء ، 

 التحليل اإلحصائى : والعرض التالى يوض  نتائج
 
 مصادر تحديد القيمة العادلة المحددة بالمعيار الدولى : 4/2/1/3/1

والموضحة بجـدول رقم    Wilcoxonاختبار  تشير نتائج التحليل اإلحصائى باستخدام     

%  100% فى نشــاط الحــدائ  وبنســبة  9,90( إلى اتفاق شركات العينة ا بنسبة  3ا 

على أهمية االعتماد على األسعار الجاريــة فــى ســوق نشــطة  لألصــل بالنشاط الحيوانى ( 

البيولوجى كأساس لتحديد القيمة العادلة . وقد أظهر االختبــار عــدم وجــود اختشفــات ذات 

داللة إحصائية بين تأكيد الشركات على أهمية االعتماد على هذا المصدر ، وما يقضى بــه 

ة العادلة هو األسعار الجارية  فى سوق نشطـــة المعيار الدولى بأن أفضل دليل على القيم

( P – value > 0.05 ) . 
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 (  3جدول رقم ا 

مدى اتفاق السياسات المحاسبية المطبقة  فى تحديد القيمة العادلة مع المصادر       

 41الواردة بمعيار المحاسبة الدولى رقم

 

 

 

 

مصادر تحديد القيمة العادلة  

 الواردة بالمعيار 

 

 

رمز  

 متغيرال

مدى االتفاق مع  

 المعيار

   اختبــــــار
Wilcoxon 

 اختبــــــار

Kruskal  – 

Wallis  النسبة المئوية 

غير   متفقة

 متفقة
Z P –

value 
χ2 P –

value 

        نشاط الحدائ  :  -أ

األسعار الجارية فى سوق   -1

 نشطة لألصل البيولوجى . 

C 1 90.9 9.1 - 1.000 0.317 10 0.440 

سعر الصفقة السوقى األكثر   -2

حداثة بفرض عدم تغير الظرو   

االقتصادية بشكل هام فى تاريخ  

 الميزانية. 

C 2 63.6 36.4 -2.000 0.046 10 0.440 

أسعار السوق لألصول المماثلة   -3

 مع تعديلها لتعك  هذا االختش  . 

C 6 9.1 90.9 -  3.162 0.002 10 0.440 

القيمة الحالية لصافى التدفقات   -4

النقدية المتوقعة من األصل 

يـــــولوجى ا فى موقعه الحالى  ـالب

 وحالته الراهنة ( . 

C 7 18.2 81.8 - 3.000 0.003 10 0.440 

        :  النشاط الحيوانى -ب

األسعار الجارية فى سوق   -1

 نشطة لألصل البيولوجى . 

C 9 100 - 0.000 1.000 0.00 1.00 

سعر الصفقة السوقى األكثر   -2

حداثة بفرض عدم تغير الظرو   

االقتصادية بشكل هام فى تاريخ  

 الميزانية. 

C 10 60 40 - 1.414 0.157 4 0.406 

أسعار السوق لألصول المماثلة   -3

 مع تعديلها لتعك  هذا االختش  . 

C 14 60 40 - 1.414 0.157 4 0.406 

التدفقات  القيمة الحالية لصافى  -4

النقدية المتوقعة من األصل 

يـــــولوجى ا فى موقعه الحالى  ـالب

 وحالته الراهنة ( . 

C 15 - 100 - 2.236 0.025 0.00 1.00 
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وعلى الرغم من أن المعيار الدولى قد عرض عدة مصادر بديلة فى حالة عدم وجــود       

 يلى : تشير إلى ما Wilcoxonسوق نشطة ، إال أن نتائج اختبار 
 
فيما يتعل  بنشاط الحدائ  :  تشير النتائج إلى  وجود اختشفــات ذات داللــة إحصــائية    -أ

حيث أكدت الشركات على عدم أهمية المصادر البديلة وعدم مشءمتهــا لنشــاط الحــدائ  ، 

بينما أكد المعيار الدولى على أهمية تلــك المصــادر لجميــع أنــواع األصــول البيولوجيــة ، 

 للمصادر البديلة التى طرحها المعيار .  05,0أقل من  P – value ويشحظ أن
 
وفيما يتعل  بالنشاط الحيوانى : تشير النتائج إلى عــدم وجــود اختشفــات ذات داللــة   -ب 

إحصائية بين تأكيد الشركات على أهمية االعتماد على عدة مصادر بديلــة لتحديــد القيمــة 

ر حداثة وأسعار السوق لألصول المماثلــة ، ومــا العادلة وهى سعر الصفقة السوقى األكث

. بينما أكدت جميع الشركات ا وبنســبة  ( P – value > 0.05 )يقضى به المعيار الدولى 

% ( على عدم اإلعتماد على القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المتوقعة لعدم  100

وذلــك علــى الــرغم مــن تأكيــد مشءمتها لطبيعة األصول البيولوجية بالنشــاط الحيــوانى ، 

المعيار على أهمية هذا المصدر ، ومن ثم فقد أظهرت النتائج  وجود اختشفات ذات داللة 

  ( P – value < 0.05 ) .إحصائية فى هذا الشأن 
 

ال توجد فروق   (  الذى يقضى بأنه  1/3/1/3مما سب  يتض  للباحث  قبول الفرض ا        

تمــد عليهــا الشــركات الزراعيــة فــى تحديــد القيمــة العادلــة جوهرية بين المصادر التــى تع

بأن أفضل دليل على القيمة العادلة هو  لألصول البيولوجية وما يقضى به المعيار الدولى 

األسعار الجارية فى سوق نشطة لجميع أنواع األصول باإلضافة إلى سعر الصفقة السوقى 

 النشاط الحيوانى فقط ( . األكثر حداثة وأسعار السوق لألصول المماثلة ا ب

بينما يتم رفض هــذا الفــرض والقبــول بــالفرض البــديل الــذى يقضــى بوجــود فــروق      

جوهرية بين جميع المصادرالبديلة التى يمكن أن تعتمد عليها الشركاتا بنشاط الحدائ  ( 

قعــة وما يقضى به المعيار الدولى ، وكذلك القيمة الحالية لصافى التــدفقات النقديــة المتو

 كمصدر بديل للشركات ا بالنشاط الحيوانى ( وما يقضى به المعيار الدولى . 
 
وهكذا وعلى الرغم من اهتمام العديد من المنظمــات المهنيــة بمصــدر القيمــة الحاليــة     

إال أن نتائج التحليل   ( IASC,FRSB,IFRIC )لصافى التدفقات النقدية المتوقعــــــــة  

مشءمته لطبيعة األنشطة الزراعية . حيــث تتســم تلــك األنشــطة  اإلحصائى تشير إلى عدم

بارتباط عمليات النمو واإلنتاج فيها بالعوامل الطبيعية المتعددة التى يصعب التحكم فيهــا 

أو التنبى بها مــن قبــل إدارة الشــركة ، ومــن ثــم يصــعب التنبــى بعمليــات النمــو واإلنتــاج 

 ( .23، ص 1994ليف واإليرادات ا الخطيب ،والتدفقات النقدية المرتبطة بهيكل التكا
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 المصادر البديلة لتحديد القيمة العادلة والتى لم ترد بالمعيار الدولى :    4/2/1/3/2

والموضحة بجــدول رقــم    Wilcoxonتشير نتائج التحليل اإلحصائى باستخدام اختبار      

%  80ائ  وبنسبــــة %  فى نشــاط الحــد 9,90( إلى اتفاق شركات العينة ا بنسبة  4ا 

فى النشاط الحيوانى ( على أهمية تحديد القيمة العادلة بواسطة لجنــة مــن داخــل الشــركة 

تضم خبراء متخصصين مع مثمن مستقل ذى خبرة فى مجــال األصــول البيولوجيــة ، كمــا 

% ( على إمكانية اإلعتماد على لجنة من داخل الشركة  80اتفقت شركات العينة ا بنسبة 

ء متخصصــين فــى النــواحى الفنيــة والماليــة لتحديــد القيمــة العادلــة لألصــول تضــم خبــرا

عدم وجود اختشفات ذات  Wilcoxon البيولوجية بالنشاط الحيوانى . وقد أظهر اختبـــار 

داللة إحصائية بين رؤيــة الشــركات وأطروحــات الباحــث بشــأن المصــادر البديلــة لتحديــد 

 . P – value > 0.05 )ا القيمة العادلة 

 (  4جدول رقم ا 

           مدى اتفاق السياسات المحاسبية المطبقة فى تحديد القيمة العادلة مع المصادر 

 41لتى لم ترد بمعيار المحاسبة الدولى رقما

 
مصادر تحديد القيمة العادلة       

 التى لم ترد فى المعيار 

 

 

رمز  

 المتغير

 

 مدى االتفاق      

   اختبــــــار
Wilcoxon 

 اختبــــــار

Kruskal  – 

Wallis  النسبة المئوية 

غير   متفقة

 متفقة
Z P –

value 
χ2 P –

value 

        نشاط الحدائ  :  -أ

نة من داخل الشركة تضم  لج -1

 خبراء متخصصين . 

C 3 63.6 36.4 - 2.000 0.046 10 0.440 

مثمن مستقل ذى خبرة فى أنواع   -2

 األصول البيولوجية والسوق  المحلى  

C 4 45.5 54.5 - 2.449 0.014 10 0.440 

لجنة من داخل الشركة تضم   -3

 خبراء متخصصين مع مثمن مستقل. 

C 5 90.9 9.1 - 1.000 0.317 10 0.440 

القيمة الحالية لصافى التدفقات   -4

النقدية المتوقعة من األصل  

ولــــــوجى ا مع اخذ أى  ـــــيـالب

زيادة فى قيمة األصل نتيجة النمو 

 المستقبلى المحتمل له( . 

 C 8 27.3 72.7 - 2.828 0.005 10 0.440 

        :  النشاط الحيوانى -ب

تضم  لجنة من داخل الشركة  -1

 خبراء متخصصين . 

C 11 80 20 - 1.000 0.317 4 0.406 

مثمن مستقل ذى خبرة فى أنواع   -2

 والسوق المحلى.   األصول البيولوجية

C 12 20 80 - 2.000 0.046 4 0.406 

لجنة من داخل الشركة تضم   -3

 خبراء متخصصين مع مثمن مستقل. 

C 13 80 20 - 1.000 0.317 4 0.406 

الية لصافى التدفقات  القيمة الح  -4

النقدية المتوقعة من األصل  

ولــــــوجى ا مع اخذ أى  ـــــيـالب

زيادة فى قيمة األصل نتيجة النمو 

 المستقبلى المحتمل له( .  

C 16 - 100 - 2.236 0.025 0.00 1.000 
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بينما تشير النتائج إلى وجود اختشفات ذات داللة إحصائية بشأن االعتماد على مثمن       

ذى خبرة بــأنواع األصــول البيولوجيــة فــى تحديــد القيمــة العادلــة ،أو  –بمفرده  –مستقل 

توقعة على الــرغم مــن األخــذ فــى االعتماد على القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية الم

االعتبار النمو المستقبلى المحتمل لألصل البيولوجى عند تحديد التدفقات النقدية ، وكذلك 

 ( P – value < 0.05 ) .حالة االعتماد على لجنة من داخل الشركة بنشاط الحدائ  
      
اولها المعيــار الــدولى وبناء على ما تقدم تبرز أهمية إضافة عدة مصادر بديلة لم يتن      

 وأكدت شركات العينة على أهمية االعتماد عليها وهى وجود لجنة من داخل الشركة تضم

خبراء متخصصين فى النواحى الفنيــة والماليــة ، أو لجنــة مــن داخــل الشــركة مــع مــثمن 

 مستقل ذى خبرة فى أنواع األصول البيولوجية والسوق المحلى .  

 

 ة البيع لألصول البيولوجية :عناصر تكاليف نقط 4/2/1/4

إلــى أن  Wilcoxon( باستخدام اختبــار 5تشير نتائج التحليل اإلحصائى بجدول رقم ا     

جميــع الشــركات قــد اتفقــت علــى إدراج العمــوالت والجبايــة بواســطة األجهــزة النظاميــة 

 وضرائب ورسوم نقل الملكية ضمن عناصر تكاليف نقطة البيع لألصول البيولوجية التــى

يتم قياسها بالقيمة العادلة ا نشاط الحدائ  / النشاط الحيوانى ( ، واستبعاد تكاليف النقــل 

والتكاليف المماثلة من تكاليف نقطة البيع ا فى نشاط الحدائ  فقط ( . وهذا يتف  تماما مع 

رؤية المعيار الدولى ، وقد أظهر االختبار عدم وجود اختشفــات ذات داللــة إحصــائية بــين 

 . P – value > 0.05 )الشركات ومتطلبات المعيار الدولى ا  رؤية

أما فيما يتعل  بتكاليف النقل ا فى النشاط الحيوانى ( فقد اتفقت جميع الشركات على       

إضافتها إلى تكاليف نقطة البيع ، وهذا ال يتف  مع رؤية المعيار الدولى والذى يستبعد تلك 

ا علما بأن العديد مــن المنظمــات المهنيــة المتخصصــة ال التكاليف من تكاليف نقطة البيع 

. ومن ثم  NBAA , IFRIC )تتف  مع رؤية المعيار الدولى فى هذا الشأن مثــــــــــــــــــل 

وجود اختشفــــــــــات ذات داللة إحصــائية بــين شــركات العينــة  Wilcoxonأظهر اختبار 

 ( P – value < 0.05 ) .ومتطلبات المعيار الدولى 

      

(  والــذى يقضــى بأنــه ال توجــد  1/3/1/4وبناء على ما تقدم يمكن قبــول الفــرض ا       

فروق جوهرية بين رؤية الشركات الزراعية  فى تحديد العناصر التى تدخل ضمن تكاليف 

نقطة البيع لألصول البيولوجية  وما يقضى به المعيــار الــدولى ، باســتثناء تكــاليف النقــل 

يف المماثلــة والتــى تــدخلها الشــركات ضــمن تكــاليف نقطــة البيـــــــــع ا بالنشــاط والتكــال

 الحيوانى ( بما يتعارض مع رؤية المعيار الدولى الذى يقضى باستبعادها. 
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 (  5جدول رقم ا 

لمحاسبية المطبقة فى مجال تحديد عناصر تكاليف نقطة البيع       مدى اتفاق السياسات ا

 41مع معيار المحاسبة الدولى رقم 

 

 مجاالت اإلفصاح عن األصول البيولوجية بالقوائم المالية : 4/2/1/5

  -للشركات محل الدراسة   -قام الباحث بفحص القوائم المالية واإليضاحات المتممة لها     

فصاح عن السياسات المحاسبية المطبقــة بشــأن األصــول البيولوجيــة ، من زاوية مدى اإل

ومدى اتفاق تلك السياسات مع متطلبــات اإلفصــاح المحاســبى الــواردة بمعيــار المحاســبة 

 ، وقد اتض  للباحث ما يلى : 41الدولى رقم 
 
 فى مجال اإلفصاح عن األصول البيولوجية بالقيمة العادلة : 4/2/1/5/1       

باإلفصاح عن  –بعينة الدراسة  –تقوم معظم الشركات التى تمارس النشاط الحيوانى      

ــة           الطــرق واالفتراضــات الهامــة المطبقــة فــى تحديــد القيمــة العادلــة لألصــول البيولوجي

ا مواشى تسمين / مواشى نتاج ( ، مع توفير المعلومات الوصفية والكمية لتلك األصول 

تها ، باإلضافة إلى إفصاح بعض الشركات عن السياسة المتبعة فى خشل مراحل دورة حيا

 

عناصر تكاليف نقطة البيع  

 لألصول البيولوجية

ير
تغ
لم
 ا
مز
ر

 

 

مدى االتفاق  

 مع المعيار 

   اختبــــــار
Wilcoxon 

 اختبــــــار

Kruskal  – 

Wallis  النسبة المئوية 

غير   متفقة

 متفقة
Z P –

value 
χ2 P –

value 

        نشاط الحدائ  :  -أ

 d 1 100 - 0.0 1.0 0.0 1.0 العموالت للسماسرة والموزعين   -

 الجباية بواسطة األجهــــــــــــزة -

 النظامية ومخازن االستيداع .   

d 2 100 - 0.0 1.0 0.0 1.0 

 d 3 100 - 0.0 1.0 0.0 1.0 ضرائب ورسوم نقل الملكية .   -

 النقل والتكاليف األخرى الشزمة  -

 لتوصيل األصل إلى السوق .   

d 4 100 - 0.0 1.0 0.0 1.0 

        النشاط الحيوانى :  -ب

 d 5 100 - 0.0 1.0 0.0 1.0 العموالت للسماسرة والموزعين   -

 ة بواسطة األجهــــــــــــزةالجباي -

 النظامية ومخازن االستيداع .   

d 6 100 - 0.0 1.0 0.0 1.0 

 d 7 100 - 0.0 1.0 0.0 1.0 ضرائب ورسوم نقل الملكية .   -

 النقل والتكاليف األخرى الشزمة  -

 لتوصيل األصل إلى السوق .   

d 8 - 100 - 2.236   0.025 0.0 1.0 
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معالجة المكاسب أو الخســائر المرتبطــة بتغيــرات القيمــة العادلــة وهــذا يتفــ  تمامــا مــع 

 . 41متطلبات اإلفصاح المحاسبى الواردة  بالمعيار الدولى  رقم 

أن عينــة الدراســة  أما فى مجال نشاط حــدائ  الفاكهــة والمــوال  ، فعلــى الــرغم مــن     

تفص  بشكل وا  عن المعلومات الوصفية والكمية لألصول البيولوجيــة مــع الفصــل مــا 

بين مرحلة التكــوين أو اإلنشــاء للحــدائ  ومرحلــة اإلنتــاج أو اإلثمــار ا وهــذا يتفــ  مــع 

تحــدد قيمــة تلــك  –بعينــة الدراســة  –متطلبات المعيار الدولى  ( ، إال أن جميع الشركات 

 ثمن التكلفة .األصول ب
 
 فى مجال اإلفصاح عن األصول البيولوجية بثمن التكلفة : 4/2/1/5/2

فى عينة   –كما هو الحال بالنسبة لنشاط حدائ  الفاكهة والموال  والتى تحدد قيمتها      

بثمن التكلفة ، تلتزم جميع الشركات باإلفصاح عــن القيمــة الدفتريــة لألصــول  –الدراسة 

اإلهشك فى بداية ونهاية الفتــرة الجاريــة مــع تحديــد طريقــة اإلهــشك  البيولوجية ومجمع

المعمول بهــا ومعــدل اإلهــشك المســتخدم ، باإلضــافة إلــى اإلفصــاح بشــكل تفصــيلى عــن 

المكاسب أو الخسائر الناشئة عن التصر  فى األصول البيولوجية فى النشاط الحيوانى . 

 اردة بالمعيار الدولى .وهذا يتف  مع متطلبات اإلفصاح المحاسبى الو

مــع متطلبــات اإلفصــاح المحاســبى  –بعينة الدراســة  –بينما ال تلتزم جميع الشركات      

الواردة بالمعيار الدولى عن أسباب عدم القدرة على قياس القيمة العادلــة بشــكل موثــوق 

ــذى يحتمــل أن تقــع فيــه القيمــة العادلــة المقــدرة لألصــول  فيــه ، والنطــاق أو المجــال ال

 البيولوجية بنشاط الحدائ  .
 
( الــذى يقضــى بأنــه ال توجــد فــروق  1/3/1/5وممــا ســب  يتضــ   صــحة الفــرض ا      

جوهرية بين مجاالت اإلفصاح المحاسبى للشركات الزراعية عن األصول البيولوجيــة ومــا 

 يقضى به المعيار الدولى ، وذلك فى معظم هذه المجاالت ولي  جميعها . 

 

اق الشركات الزراعية فيما بينها فى القياس واإلفصــاح المحاســبى مدى اتف 4/2/2

 عن األصول البيولوجية :
 
يقضى الفرض الثانى للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين شركات القطاع الزراعى      

المصرى فى تطبيقها للسياســات المحاســبية المتعلقــة بالقيــاس واإلفصــاح المحاســبى عــن 

. وفيما يلى عرض وتحليل ألهم ما أظهرته نتــائج الدراســة الميدانيــة األصول البيولوجيـة 

 الختبار مدى صحة هذا الفرض .
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 القياس المحاسبى لألصول البيولوجية فى إطار المعيار الدولى : 4/2/2/1 
  

إلظهار ما إذا كانت هناك اختشفات ذات داللــة  Kruskal – Wallis Testتم استخدام      

فى تطبيقها للسياسات المحاسبية الخاصة  –عينة الدراسة  –ين الشركات إحصائية فيما ب

القياس المحاسبى لألصول البيولوجية وذلك فى مجاالت القياس المحاســبى المحــددة فــى ب

( ، 3( ، ا2( ، ا1المعيار الدولى . وتشير نتائج هذا االختبار والموضحة بالجداول أرقـام ا

عينــة  –ت داللة إحصائية فيمــا بــين الشــركات الزراعيــة (  إلى عدم وجود اختشفات ذا5ا

 بشأن كل من : –الدراسة 

ــة لألصــول  -1 ــد القيمــة التــى تظهــر فــى الميزاني ــى يعتمــد عليهــا فــى تحدي الطريقــة الت

 ( . 1ا جدول رقم  البيولوجية

معالجة التغيرات فى القيمة العادلة لألصول البيولوجية والمن  الحكومية المرتبطة بها  -2

 ( . 2ول رقم ا جد

 ( . 3مصادر تحديد القيمة العادلة لألصول البيولوجية ا جدول رقم  -3

 ( .  5عناصر تكاليف نقطة البيع لألصول البيولوجية ا جدول رقم  -4
      
لجميع المتغيرات  0.05ة  ــــــأكبر من مستوى المعنوي  P – valueحيث يشحـــــــظ أن       

(  الذى يقضى بأنـــــــــــه  1/3/2/1يتم قبول الفرض ا الموضحة بتلك الجداول ، ومن ثم 

ال توجد فروق جوهرية بين الشركات الزراعية فى تطبي  السياســات المحاســبية المتعلقــة 

 بمجاالت القياس المحاسبى  لألصول البيولوجية الواردة فى المعيار الدولى .

 

رج عـن نطـاق المعيـار القياس المحاسبى لألصول البيولوجية فى مجاالت تخ 4/2/2/2

 الدولى :
 

لم يتناول بعض القضايا المثارة فــى مجــال  41نظرا ألن معيار المحاسبة الدولى رقم      

القياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية وخصوصا ما يتعل  منها بالمعالجة 

عرضــية بنشــاط المحاسبية المشئمة لبشائر الثمار بحدائ  الفاكهة والموال  والمنتجــات ال

الحدائ  والنشاط الحيوانى ، هذا باإلضــافة إلــى المعالجــة المحاســبية لألصــل البيولــوجى 

خشل دورة حياته . فقد تم إضافة عدد من األسئلة بقائمة االستقصاء تتناول هذه الجوانب . 

 وفيما يلى عرض وتحليل ما أظهرته نتائج الدراسة الميدانية فى هذا الشأن:

 
 معالجة المنتجات العرضية وبشائر الثمار:    4/2/2/2/1

للكشف عن ما إذا كانت هناك اختشفات ذات   Kruskal – Wallis Test  تم استخدام     

فى تطبيقها للسياسات المحاسبية الخاصة  –عينة الدراسة  –داللة إحصائية بين الشركات  
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نتجــات العرضــية بنشــاط بمعالجة بشائر الثمــار بنشــاط حــدائ  الفاكهــة  والمــوال  ، والم

الحــدائ  والنشــاط الحيــوانى وذلــك فــى غيــاب مــا يشــير إلــى المعالجــة المشئمــة بمعيــار 

 المحاسبة الدولى , وتشير نتائج هذا االختبار والموضحة بالجدول التالى إلى ما يلى :

 

 (  6جدول رقم ا 

   المنتجات العرضية وبشائر الثمارمدى اتفاق السياسات المحاسبية المطبقة بشأن 

 

 المنتجات العرضية وبشائر الثمار بنشاط الحدائ  : -أ

أو اســتغشل األراضــى  عال تقــوم باســتزراأكدت ثشث شركات من عينة الدراسة بأنهــا      

للحصول على مكاسب من المنتجات العرضية سواء فى مرحلة التكــوين أو اإلنشــاء لتلــك 

. بينما أظهرت نتائج التحليل اإلحصـــــــــــائى أن  الحدائ  أو فى مرحلة اإلنتاج أو اإلثمار

ين أو اإلنشاء تقــوم % من الشركات التى تستغل أراضى الحدائ  فى مرحلة التكو 5,62

ــك  ــرادات الخاصــة بتل ــات واإلي ــت  حســاب مســتقل للمنتجــات العرضــية لمعالجــة النفق بف

% ( فتقوم بتخفيض النفقات الرأســمالية مــن بنــد  5,37المنتجات ، أما باقى الشركات ا 

 حدائ  تحت التكوين .  –مشروعات تحت التنفيذ 
 

ــة تـقـ  7,72كمــا يشحــظ أن       وم بفــت  حســاب مســتقل لمعالجــة % مــن شــركات العين

اإليرادات من بشائر الثمار مع تحميل الحساب بالنفقات الجارية المرتبطة بالحصول علــى 

% من الشركات بتخفيض النفقــات الرأســمالية مــن بنــد  3,27بشائر الثمار . بينما تقوم 

ات التى حدائ  تحت التكوين ، أو من بند األصول الثابتة للشرك –مشروعات تحت التنفيذ 

تقوم بإضافة أو تحويل النفقات الرأسمالية للحدائ  من بند مشــروعات تحــت التنفيــذ إلــى 

 األصول الثابتة فى مرحلة بشائر الثمار .
  

 

 

 بنـــــود اإليراد 

ير
تغ
لم
 ا
مز
ر

 

 اختبــــــار للبدائــــــــــل النسبة المئوية

Kruskal  – 

Wallis 
تخفيض  

النفقة  

 الرأسمالية

فت  

حساب  

 مستقل 

تخفيض  

تكاليف  

المنتج 
 الرئيسى

χ2 P –

value 

 إيراد المنتجات العرضية من نشـــاط   -1

 الحدائ  .      

e 1 37.5 

 

62.5 - 7.0 0.429 

 e 2 27.3 72.7 - 10.0 0.440 إيراد بشائر الثمار بنشاط الحدائ  .  -2

 إيراد المنتجات العرضية من النشـاط  -3

 الحيوانى .     

e 3 - 60 40 4.00 0.406 
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المنتجــات العرضــية أو لم يتناول معالجــة  41ونظرا ألن معيار المحاسبة الدولى رقم      

بشأن أفضــلية بــديل عــن آخــر     نألكاديمييبشائر الثمار ، كما أنه ال يوجد اتفاق كامل بين ا

( ، فإن اختش  معالجة المنتجــات العرضــية والبشــائر قــد  244، ص 1990ا معرو  ،

يىثر بش شك على مصداقية القوائم المالية ، فاختش  المعالجة يىثر على نتــائج األعمــال 

من ناحية أخرى ، هذا  من ناحية والتكلفة الرأسمالية للحدائ  والتى سيتم إهشكها فيما بعد

عدم وجود اختشفات ذات داللة إحصائيـــــــــة بين  Kruskal – Wallisوقد أظهر اختبار  

 . P – value > 0.05 )ا شركات العينة فى معالجتها للمنتجات العرضية وبشائر الثمار 
 

 المنتجات العرضية بالنشاط الحيوانى : -ب

% من شــركات العينــة تفضــل معالجــة إيــراد  60أن أظهرت نتائج التحليل اإلحصائى      

% مــن  40المنتجات العرضية بالنشاط الحيوانى مباشرة فى قائمة الدخل ، بينمــا تفضــل 

الشركات تخفيض تكاليف المنتج الرئيسى بقيمة إيرادات المنتجات العرضية . ولــم يتنــاول 

ة ، كما أنه ال يوجد إتفــاق معالجة إيراد المنتجات العرضي 41معيار المحاسبة الدولى رقم 

 بشأن أفضلية بديل عن آخر . نبين األكاديمييكامل 

وعلى الرغم من أن اختش  المعالجة ال يىثر على النتائج النهائية بقائمــة الــدخل ، إال      

بــش شــك علــى عمليــة الرقابــة وتقيــيم األداء الــداخلى لمراكــز  –أنها قد تىثر بشكل ســلبى 

 ركة . المسئولية داخل الش

عدم وجود اختشفات ذات داللة إحصائية بين  Kruskal – Wallisهذا وقد أظهراختبار     

   P – value > 0.05 ).الشركات فى معالجتها إليراد المنتجات العرضية بالنشاط الحيوانى ا

   
 معالجة األصل البيولوجى خشل دورة حياته : 4/2/2/2/2

ات ذات ــــــــــما إذا كانت هناك اختشفإلظهار  Kruskal – Wallis Testتم استخدام      

فى تطبيقها للسياسات المحاسبية الخاصة  –عينة الدراسة  –داللة إحصائية بين الشركات  

اط الحيوانى ، وذلك فى ـبمعالجة األصل البيولوجى خشل دورة حياته بنشاط الحدائ  والنش

. وتشــير نتــائج هــذا  41لمعيــار الــدولى رقــم ظل غياب ما يشير إلى المعالجة المشئمــة با

 ( إلى ما يلى : 7االختبار والموضحة بجدول رقم ا 
 

أوال: فيما يتعل  بمعالجة األصل البيولوجى خشل دورة حياتـه بنشـاط الحـدائ  أظهـرت 

 النتائج ما يلى :

ل % تعالج نفقات حدائ  الفاكهة والمــوال  خــش 100أن جميع شركات العينة وبنسبة  -أ

حــدائ   –بند مشــروعات تحــت التنفيــذ مرحلة التكوين أو اإلنشاء كنفقات رأسمالية تحت 
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% من الشركات  6,63تحت التكوين . أما فى مرحلة بشائر الثمار فقد أظهرت النتائج أن 

تعالج النفقات فى هذه المرحلة بنف  طريقة معالجتها فى المرحلة الســابقة ، بينمــا تقــوم 

 ببدء االعترا  بكافة النفقات الرأسمالية للحدائ  كأصل ثابت .من الشركات  36.4%

 

 (  7جدول رقم ا 

فى معالجة األصل البيولوجى                    مدى اتفاق السياسات المحاسبية المطبقة 

 خشل دورة حياته  

 

عل  بتاريخ البدء فى سريان احتســاب إهــشك للحــدائ ، وهنا تظهر مشكلة أساسية تت      

فهل يتم احتساب اإلهشك عندما تصب  الحدائ  فى مرحلة اإلنتــاج أو اإلثمــار علــى نحــــو 

 اقتصادى ؟ أم يتم احتساب اإلهشك بدءا من  مرحلة الحصول على بشائر الثمار نتيجـــــــة

 ه المرحلــة ؟  وخصوصــا أن الشــركات االعترا  بالنفقات الرأسمالية كأصل ثابت فــى هــذ

التى تعتر  بالحدائ  كأصل ثابت فى مرحلة البشــائر تقــوم بالفعــل بإدخــال هــذه المرحلــة 

 ضمن العمر اإلنتاجى للحدائ  ومن ثم احتساب إهشك لها فى تلك المرحلة.  
       

 

 

 دورة حياة األصل البيولوجى 

ير 
تغ
لم
 ا
مز
ر

 

 اختبــــــار للبدائــــــــــل النسبة المئوية

Kruskal  – 

Wallis 

 

مشروعات  

تحت 

 التنفيذ

 

أصول  

 ثابتة

 

إنتاج 

– χ2 P تــــــام

value 

       :  شاط حدائ  الفاكهة والموال  ن  -1

 f 1 100 - - 0.00 1.000 التكوين أو اإلنشاء .     -

 f 2 63.6 36.4 - 10.0 0.440 بشائر الثمار .   -

 f 3 - 100 - 0.00 1.000 اإلنتاج / اإلثمار .   -

 f 4 - 100 - 0.00 1.000 االضمحشل / التدهور.   -

       :  النشاط الحيوانى -2

       االقتناء بغرض التسمين:  -أ

 f 5 60 - 40 4.00 0.406 المواليد .  -

 f 6 60 - 40 4.00 0.406 طور الرضاعة والفطام .  -

 f 7 60 - 40 4.00 0.406 طور التسمين .  -

االقتناء بغرض الحصول   -ب

 على  النتاج : 

      

 f 8 100 - - 0.00 1.000 المواليد .  -

 f 9 100 - - 0.00 1.000 لفطام . طور الرضاعة وا   -

 f 10 - 100 - 0.00 1.000 طور التسمين .    -

 f 11 - 100 - 0.00 1.000 طور الحصول على النتاج.   -
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تفاصيل هذه   نجده خلوا من البحث فى  41وإذا تطرقنا إلى معيار المحاسبة الدولى رقم      

( على استبعاد مرحلــة  246، ص  1990المشكلة ، بينما اتف  األكاديميون ا معرو  ، 

بشائر الثمار من العمر اإلنتاجى للحدائ  من خشل إبداء اهتمامهم بحتمية احتساب اإلهشك 

 للحدائ  فى مرحلتى اإلنتاج  واالضمحشل .

حــدائ  الفاكهــة والمــوال  فــى % تعتــر  ب 100أن جميــع شــركات العينــة وبنســبة  -ب 

     االضمحشل أو التدهور كأصول ثابتة .مرحلتى اإلنتاج أواإلثمار و
     
عدم وجود اختشفـــــــات جوهريــــــة ذات   Kruskal – Wallisهذا وقد أظهر اختبار       

ط داللة إحصائية بين شركات العينة فى معالجتهــا لــدورة حيــاة األصــول البيولوجيــة بنشــا

  .     P – value > 0.05 )ا الحدائ  

 

ثانيــا: فيمــا يتعلــ  بمعالجــة األصــل البيولــوجى خــشل دورة حياتــه بالنشــاط الحيــوانى 

 أظهرت النتائج ما يلى : 

% من شركات العينة تعالج نفقات األصل البيولوجى المقتنى بغرض التسمين  60أن  -أ

مواشــى تســمين .  –وعات تحت التنفيــذ خشل دورة حياته كنفقة رأسمالية تحت بند مشر

% مــن الشــركات بمعالجــة نفقــات األصــل البيولــوجى المقتنــى بغــرض  40بينمــا تقــوم 

 التسمين كأصل متداول تحت بند إنتاج تام . 

% تعالج نفقات األصل البيولوجى المقتنى بغرض  100أن جميع الشركات وبنسبة  -ب  

ور الرضاعة والفطام كنفقة رأسمالية تحــت الحصول على نتاجه فى مرحلتى المواليد وط

%  100مواشى نتاج . كما تقوم جميع الشركات وبنسبة  –بند مشروعات تحت التنفيذ 

بمعالجة نفقات تلــك األصــول فــى مرحلتــى التســمين للحصــول علــى النتــاج كأصــل ثابــت 

ور وتحويل كافة النفقات فى المراحل الثشثة إلــى األصــل البيولــوجى كأصــل ثابــت فــى طــ 

 الحصول على النتاج .
 

لتفاصيل دورة حياة  41هذا وعلى الرغم من عدم تناول معيار المحاسبة الدولى رقم       

ــائى باستخ ــل اإلحصـ ــائج التحليـ ــة ، إال أن نتـ ــول البيولوجيـ ـاألصـ ــ ـــار  ــــ دام اختبــــــــــ

Kruskal – Wallis   ات وجود اختشفات ذات داللة إحصــائية بــين شــركقد أظهرت عدم

 العينة فى معالجتها لدورة حياة األصول البيولوجية بالنشاط الحيوانى . 
 

وبناء على ما تقدم من نتائج متعلقة بمجاالت القياس المحاسبى لألصول البيولوجية      

 ( الذى يقضى بأنـــــــه 1/3/2/2والتى لم يتناولها المعيار الدولى يمكن  قبول الفرض ا 
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ين الشركات الزراعية فى تطبي  السياسات المحاسبية المتعلقة ال توجد فروق جوهرية ب

  ببعض مجاالت القياس المحاسبى لألصول البيولوجية والتى لم ترد  فى المعيار الدولى .  

   

 المحاسبى عن األصول البيولوجية:مدى االتفاق بين الشركات فى اإلفصاح  4/2/2/3

لمالية واإليضاحات المتممة لها  للشركــــــات اتض  للباحث من خشل فحص القوائم ا      

عــن األصــول اإلفصــاح عدم وجود اخــتش  جــوهرى بينهــا فــى مجــال  –عينة الدراسة  –

البيولوجية سواء فيما يتعل  باألصول التى يتم قياسها بالتكلفة أو تلــك التــى يــتم قياســها 

ة المختلفــة مثــل حــدائ  بالقيمة العادلة ، وكذلك األصول البيولوجية فــى مراحلهــا العمريــ 

الفاكهة  والموال  تحت اإلنشاء واالعترا  األولى بنتاج المواشى ، وذلك فى إطار معيار 

 . 41المحاسبة الدولى رقم 
 

بشــائر الثمــار اإلفصــاح عــن معالجــة كما اتض  للباحث من عملية الفحص فى مجــال      

معظم الشركات باإلفصــاح عــن والمنتجات العرضية ودورة حياة األصول البيولوجية قيام 

طريقة معالجة األصول البيولوجية بنشاط الحدائ  خشل مرحلتى التكوين واإلنتاج ، وكذلك 

بالنشاط الحيوانى  خشل مرحلتى الرضاعة والفطام  والحصول على النتاج . بينمــا ال يــتم 

الناجمة عن اإلفصاح عن السياسة المحاسبية المطبقة بشأن معالجة المكاسب أو الخسائر 

والتى تتسم بأهميتها النسبية فى معظم الشركات ، وأفص  عدد قليل   –المنتجات العرضية  

من الشركات عن السياسة المحاسبية المطبقة بشأن معالجة بشائر الثمار بحدائ  الفاكهة  

والموال  حيث يتم تحديد المبيعــات الخاصــة بالبشــائر ويــتم مقابلتهــا بتكــاليف االســتغشل 

صة بالبشائر ويعتر  بهما فى قائمــة الــدخل عنــد إضــافة الحــدائ  تحــت التكــوين أو الخا

 اإلنشاء لألصول الثابتة .
 

( الذى يقضى بأنــه  1/3/2/3وهكذا يتض  للباحث أنه يمكن القبول بصحة الفرض ا      

ال توجد فروق جوهرية بين الشركات الزراعية فى مجال اإلفصاح المحاسبى عن األصول 

 لوجية .البيو
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للقياس واإلفصاح المحاســبى  41مدى مشءمة معيار المحاسبة الدولى رقم  4/2/3

 عن األصول البيولوجية :

 
يقضى الفرض الثالث للبحث بأنه ال توجد فروق جوهرية بين شركات القطاع الزراعى      

عمــال للتطبيــ  فــى بيئــة األ 41المصــرى بشــأن مشءمــة معيــار المحاســبة الــدولى  رقــم 

 المصرية ، وفيما يلى عرض وتحليل لنتائج الدراسة الميدانية المعنية باختبار هذا الفرض.
 
 مدى سهولة / صعوبة القياس المحاسبى لألصول البيولوجية بالقيمة العادلة : 4/2/3/1

 ( إلى ما يلى : 8تشير نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بجدول رقم ا      

إلــى  –ينة بسهولة قياس القيمة العادلة ومعالجة المكاسب والخسائرأقرت شركات الع  -1

فى النشاط الحيوانى ومعالجة المن  الحكومية ، حيث تــراوح الوســط الحســابى  –حد كبير

 . %88و  %81.8واألهمية النسبية مابين  4.40و  4.09المرج  مابين 

فــى نشــاط   –ى حــد كبيــر إلــ  –كما أقرت شركات العينة بصعوبة قياس القيمة العادلــة  -2

الحدائ  عند االعترا  األولى أو الشح  ، بينما أقرت الشركات بأنه يسهل إلــى حــد كبيــر 

 معالجة المكاسب أو الخسائر الناشئة عن عملية القياس . 

وقد أظهــرت المناقشــات التــى تمــت مــع المســئولين المــاليين بشــركات العينــة إلــى أن     

اح بنشاط الحدائ  ترجع إلى عدم وجــود ســوق نشــطة فــى صعوبة عملية القياس واإلفص

هــذا المجــال وصــعوبة التنبــى بالقيمــة العادلــة للحــدائ  فــى ظــل الظــرو  المناخيــة غيــر 

المستقرة والتى تىثر على اإلنتاج بشــكل كبيــر ، هــذا باإلضــافة إلــى عــدم مشءمــة قــانون 

ج المكاســب كأربــاح الضــرائب المصــرى فــى معالجــة تغيــرات القيمــة العادلــة  حيــث تعــال

 رأسمالية وال يعتر  بالخسائر .

أن مصادر تحديد القيمة العادلة يصعب إلى حد ما تحديد أنسبها وخصوصا فــى مجــال  -3

نشاط الحدائ  وتعتمد معظم الشــركات علــى وجــود لجــان داخليــة تضــم مســئولين مــاليين 

 وفنيين لتقييم األصول البيولوجية فى النشاط الحيوانى .

ما بين المكاسب أو الخسائر الناشئة  –إلى حد كبير  –الشركات بصعوبة الفصل  أقرت  -4

عــن التغيــرات الماديــة والمكاســب أو الخســائر الناشــئة عــن تغيــرات الســعر فــى الســوق 

إلــزام فــى المعيــار الــدولى بعــدم  IASCلألصول البيولوجية . ولعل هذا يفسر ما أقرت بــه 

 مادية وتغيرات السعر لألصول البيولوجية .الشركات بالفصل مابين التغيرات ال
  

ة ــــــبعدم وجود اختشفات ذات دالل  Kruskal – Wallisار  ـــــــهذا وتشير نتائج اختب    

ــاس المحاســبى لألصــول  ــة ســهولة / صــعوبة القي ــين الشــركات بشــأن درج إحصــائية ب

    . P – value > 0.05 )ا البيولوجية 
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 (  8جدول رقم ا 

 سهولة / صعوبة القياس المحاسبى لألصول البيولوجية بالقيمة العادلة  

              

 

القياس المحاسبى لألصول  مجاالت 

 البيولوجية

ير 
تغ
لم
 ا
مز
ر

 

 اختبــــــار التحليل اإلحصائى الوصفى 

Kruskal  – 

Wallis 
 

الوسط  

الحسابى  

 المرج  

 

االنحرا   

 المعيارى

 

األهمية 

 النسبية

% 
χ2 P –

value 

قياس األصل البيولوجى عند   -1

االعترا  األولى بالقيمة العادلة بنشاط  

   . الحدائ

g 1 2.36 0.809 47.2 10.0 0.440 

قياس القيمة العادلة لألصول   -2

البيولوجية فى تاريخ الميزانية من كل  

 عام بنشاط الحدائ  . 

g 2 

 

2.27 0.786 45.4 10.0 0.440 

قياس األصل البيولوجى عند   -3

االعترا  األولى بالقيمة العادلة  

 بالنشاط الحيوانى . 

g 3 4.40 0.548 88 4.0 0.406 

قياس القيمة العادلة لألصول   -4

البيولوجية فى تاريخ الميزانية من كل  

 عام بالنشاط الحيوانى . 

g 4 

 

4.40 0.548 88 4.0 0.406 

مصادر تحديد القيمة العادلة لألصل   -5

 البيولوجى . 

g 5 3.18 1.250 63.6 10.0 0.440 

معالجة المكاسب أو الخسائر   -6

ألولى أو التغير  الناشئة عن االعترا  ا

الشح  للقيمة العادلة لألصول  

 البيولوجية بنشاط الحدائ  . 

g 6 

 

3.73 0.905 74.6 10.0 0.440 

معالجة المكاسب أو الخسائر   -7

الناشئة عن االعترا  األولى أو التغير  

الشح  للقيمة العادلة لألصول  

 البيولوجية بالنشاط الحيوانى . 

g 7 

 

4.20 0.447 84 4.0 0.406 

إجمالى المكاسب أو الخسائر   -8

الناشئة عن التغير فى القيمة العادلة  

لألصل البيولوجى ، مع الفصل ما بين  

المكاسب أو الخسائر الناشئة عن  

التغيرات المادية والمكاسب أو  

الخسائر الناشئة عن تغيرات السعر فى  

 السوق . 

g 8 

 

 

 

1.82 0.405 36.4 10.0 0.440 

الحكومية القابلة      معالجة المن   -9

 لشستشم والمتعلقة باألصـــــــــــــــــــل

 البيولوجى . 

g 9 4.09 0.831 81.8 10.0 0.440 
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ما مــدى ســهولة / صــعوبة اإلفصــاح المحاســبى عــن األصــول البيولوجيــة عنــد 4/2/3/2

 يصعب قياس القيمة العادلة لتلك األصول : 

تشير نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة بالجدول التــالى إلــى أن  شــركات العينــة قــد      

أقرت بأنه يسهل إلــى حــد كبيــر اإلفصــاح عــن العديــد مــن المعلومــات المتصــلة باألصــول 

ة لتلــك األصــول بشــكل البيولوجية ،  وذلك عندما يصعب التوصل إلى قياس القيمة العادلــ 

واألهميــة  4.36و  3.91موثوق فيه ا يتراوح الوسط الحسابى لتلــك المعلومــات مــابين 

 ( . %87.2و %78.2النسبية مابين 

 (  9جدول رقم ا 

سهولة / صعوبة اإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية                               

 عندما يصعب قياس القيمة العادلة لها 

     

 

 

 المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها 
ير 
تغ
لم
 ا
مز
ر

 

 اختبــــــار التحليل اإلحصائى الوصفى 

Kruskal  – 

Wallis 
 

الوسط  

ى  الحساب

 المرج  

 

االنحرا   

 المعيارى

 

األهمية 

 النسبية

% 
χ2 P –

value 

بيان أسباب عدم القدرة على قياس   -1

 القيمة العادلة بشكل موثوق فيه. 

h1 

 

2.55 0.934 51 10.0 0.440 

تحديد النطاق أو المجال الذى يحتمل   -2

أن تقع فيه القيمة العادلة المقدرة بشكل  

 كبير . 

h 2 

 

1.73 1.009 34.6 10.0 0.440 

إجمالى القيمة الدفترية لألصل   -3

ومجمع اإلهشك فى بداية ونهاية الفترة  

 الجارية. 

h 3 

 

4.36 0.505 87.2 10.0 0.440 

بيان تفصيلى عن المكاسب أو   -4

الخسائر المعتر  بها نتيجة التصر   

فى األصول البيولوجية . والتسويات  

لقة  المطلوبة فى هذا الشأن والمتع

 باإلهشك وخسائر هبوط القيمة. 

h 4 

 

4.27 0.467 85.4 10.0 0.440 

إذا تمكنت الشركة من تغيير  -5

سياستها بشأن قياس األصول  

البيولوجية بالتحول إلى قياس القيمة  

العادلة لتلك األصول بشكل موثوق فيه ،  

فإنه يجب اإلفصـــــــاح عن األسباب  

العادلة  المستند عليها فى قياس القيمة 

بشكل موثوق فيه وا ثار أو النتائج 

 المترتبة على التغيير . 

h 5 3.91 0.831 78.2 10.0 0.440 
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ن أسباب عدم القدرة على قيــاس القيمــة العادلــة بينما أقرت الشركات بأن اإلفصاح ع      

بشكل موثوق فيه صعب إلى حد ما ،  وأن تحديد النطاق أو المجال الذى يحتمل أن تقع فيه 

 القيمة العادلة المقدرة لألصل البيولوجى واإلفصاح عن ذلك صعب إلى حد كبير . 
 

ات ذات داللة ـــــــــــختشفبعدم وجود ا  Kruskal – Wallisهذا وتشير نتائج اختبار      

إحصائية بين الشركات بشأن درجة سهولة / صعوبة اإلفصــاح عــن األصــول البيولوجيــة    

    . P – value > 0.05 )ا 

 

ــول  4/2/3/3 ــة لألص ــة العادل ــن القيم ــبى ع ــاح المحاس ــهولة / صــعوبة اإلفص ــدى س م

 البيولوجية :
 

 ( إلى ما يلى : 10جدول رقم ا تشير نتائج التحليل اإلحصائى الموضحة ب     

أقرت شركات العينة بأنه يســهل إلــى حــد كبيــر اإلفصــاح عــن العديــد مــن المعلومــات   -1

وهى تلك التى يتراوح فيها الوسط الحســابى المــرج  المحاسبية عن األصول البيولوجية 

 . %88و  %83.6واألهمية النسبية مابين  4.40و  4.18مابين 

العينــة بأنــه يصــعب إلــى حــد كبيــر اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة  بينما أقرت شركات   -2

لألصول البيولوجية والمكاسب أو الخسائر المتعلقة بها فى نشاط الحدائ  ، واإلفصاح عن 

التغيرات المادية وتغيرات السعر لألصول البيولوجية عامة . هذا باإلضــافة إلــى اإلفصــاح 

متصلة بالنشاط الزراعى ، وتسوية التغيرات فــى عن استراتيجية إدارة المخاطر المالية ال

األصول البيولوجية ، واإلفصاح عن تغيرات القيمة لتلك األصول فى حالة تعرضها لتغيــر 

 جوهرى ناجم عن المخاطر المناخية أو المرضية أو ما شابه . 

ولقد سب  للباحث أن حدد مبررات المسئولين بشركات العينة عــن صــعوبات القيــاس      

 (.4/2/3/1ن ثم اإلفصاح عن القيمة العادلة والتغير فى قيمتها بنشاط الحدائ اراجع : وم
 

ات ذات داللة إحصائية ــعدم وجود اختشف  Kruskal – Wallisهذا وقد أظهر اختبار       

بالقيمــة بين الشركات بشأن درجة ســهولة / صــعوبة اإلفصــاح عــن األصــول البيولوجيــة 

    . P – value > 0.05 )العادلة ا 
       
( الذى يقضى بأنــــــــــه   1/3/3/1وبناء على ما تقدم يتض   للباحث صحة الفرض ا       

ال توجد فروق جوهرية بين الشركات الزراعية بشأن ســهولة / صــعوبة مجــاالت القيــاس 

 واإلفصاح المحاسبى  فى إطار المعيار الدولى .
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 ( 10جدول رقم ا

 صاح عن القيمة العادلة لألصول البيولوجية سهولة / صعوبة اإلف
 

 

 

 المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها 

ير 
تغ
لم
 ا
مز
ر

 

 اختبــــــار التحليل اإلحصائى الوصفى 

Kruskal  – 

Wallis 

 

الوسط              

الحسابى            

 المرج 

 

االنحرا  

 المعيارى

 

األهمية 

 النسبية

% 
χ2 P –

value 

العادلة لألصول البيولوجية فى تاريخ   القيمة -1

   الميزانية من كل عام بنشاط الحدائ . 

i 1 2.36 0.809 47.2 10.0 0.440 

إجمالى المكاسب أو الخسائر الناشئة خشل   -2

الفترة الجارية عن االعترا  األولى أو التغير  

الشح  للقيمة العادلة لألصول البيولوجية بنشاط  

 الحدائ  . 

i 2 

 

2.45 0.820 49 10.0 0.440 

القيمة العادلة لألصول البيولوجية فى تاريخ   -3

 الميزانية من كل عام بالنشاط الحيوانى . 

i 3 4.40 0.548 88 4.0 0.406 

إجمالى المكاسب أو الخسائر الناشئة خشل   -4

الفترة الجارية عن االعترا  األولى أو التغير  

جية بالنشاط  الشح  للقيمة العادلة لألصول البيولو

 الحيوانى . 

i 4 

 

4.40 0.548 88 4.0 0.406 

إجمالى المكاسب أو الخسائر الناشئة خشل   -5

الفترة الجارية عن التغير فى القيمة العادلة مع  

الفصل ما بين المكاسب أو الخسائر الناشئة عن  

التغيرات المادية والمكاسب أو الخسائر الناشئة عن  

 تغيرات السعر . 

i 5 1.82 0.405 36.4 10.0 0.440 

الطرق واالفتراضات الهامة المطبقة فى تحديد  -6

القيمة العادلة لكل مجموعة من األصول  

 البيولوجية.

i 6 4.36 0.505 87.2 10.0 0.440 

التـــــوصيف الكـمى لألصـــــــول البيولوجية  -7

مع التمييز بين  األصول البيولوجية حسب مراحل  

   نموها.

i 7 4.36 0.505 87.2 10.0 0.440 

القيمة الدفترية لألصول البيولوجية ذات الملكية   -8

المقيدة أو المرهونة كضمان لشلتزامات ،  

وااللتزامات المالية المرتبطة بتنمية أو اقتناء تلك  

 األصول . 

i 8 

 

4.27 0.467 85.4 10.0 0.440 

استراتيجية إدارة المخاطر المالية المتصلة   -9

 الزراعى . بالنشاط 

i 9 1.64 0.674 32.8 10.0 0.440 

تسويـــــــة التغيرات فى القيمة الدفترية  -10

لألصول البيولوجية بين بداية ونهاية الفترة  

 الجارية .  

i 10 1.91 0.539 38.2 10.0 0.440 

طبيعة ونطاق من  الحكومة المعتر  بها فى   -11

 القوائم المالية. 

i 11 4.18 0.405 83.6 10.0 0.440 

اإلفصاح عن طبيعة وقيمة  األصول   -12

البيولوجية التى تتعرض للمخاطر المناخية أو  

المرضية أو أى مخاطر أخرى طبيعية وذلك طبقا  

( الخاص بعرض  1لمعيار المحاسبة المصرى رقم ا 

 القوائم المالية. 

i 12 

 

1.91 0.701 38.2 10.0 0.440 
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الدولى للقياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول  مدى مشءمة معيار المحاسبة 4/2/3/4

 البيولوجية :
 

ـتم إجراء التحليل اإلحصائى للوقو  على مدى مشءمــة معيــار المحاسب      ة الــدولى ـــــــ

 ببيئة األعمال المصرية على مرحلتين : 41رقم 

  المرحلة األولى :

ستوى مشءمة المعيــار وتتضمن استخدام التحليل اإلحصائى الوصفى للوقو  على م      

الدولى واألهمية النســبية لمجــاالت المشءمــة ، ثــم اختبــار مســتوى المعنويــة بــين ا راء 

. وقد أظهرت نتائج التحليل كما يتض  من جــــدول   Kruskal – Wallisباستخدام اختبار  

 ( ما يلى : 11رقم ا 

ديــد مــن مجــاالت القيــاس يعتبر معيار المحاسبة الدولى مشئمــا إلــى حــد كبيــر فــى الع  -1

واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية والتى يتراوح فيها الوسط الحسابى المرج  

، بينمــا يعتبــر المعيــار  %84و  %72.8واألهميــة النســبية مــابين  4.20و  3.64مابين 

 مشئما إلى حد ما فيما يتعل  بمصادر تحديد القيمة العادلة لتلك األصول . 
 
المعيار غير مشئم إلى حد ما فى قياس القيمة العادلة والتغيرات الشحقة فيهــا  ويعتبر  -2

لألصول البيولوجية بنشاط الحدائ  ، واإلفصــاح عن القيمــة العادلــة والتغيــرات الشحقــة 

تحديد النطاق الذى يحتمل  بيان أسباب عدم قياس القيمة العادلة مع  فيها لنف  النشاط ، و

العادلة المقدرة . وقد سب  أن أشار الباحث إلى أن أحد مبررات عــــــدم   ان تقع فيه القيمة

المشءمة فى مجال نشاط الحدائ  هو التشريع الضريبى المصــرى والــذى يتعامــل مــع أى 

زيــادة فــى قيمــة األصــول الثابتــة علــى أنهــا أربــاح رأسماليـــــة ، حيــث ربــط المســئولون 

يــاس واإلفصــاح المحاســبى عــن القيمــة العادلــة بشركات العينة بــين مشءمــة عمليــات الق

 (. 4/2/1/1والتغيرات الشحقة فيها بضرورة تعديـــل التشــــــــــــريع الضريبى ا راجع : 
       

ات ذات داللة إحصائية ــعدم وجود اختشف  Kruskal – Wallisهذا وقد أظهر اختبار       

لمعيار الدولى فى مجاالت القياس واإلفصاح بين آراء الشركات فيما يتعل  بمدى مشءمة ا

بالقيمة العادلـــــــــــــــة ببيئة األعمال المصريــــــــــة المحاسبى عن األصول البيولوجية 

    . P – value > 0.05  )ا 
      
ال توجــد فــروق ( الــذى يقضــى بأنــه  1/3/3/2وبناء على ما تقدم يتم قبول الفرض ا      

لشــركات الزراعيــة بشــأن مشءمــة / عــدم مشءمــة المعيــار الــدولى للقيــاس جوهرية بين ا

 واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية  فى بيئة األعمال المصرية .
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 (  11جدول رقم ا 

مدى مشءمة معيار المحاسبة الدولى للقياس واإلفصاح المحاسبى                             

 عن األصول البيولوجية 

 

 

 

 البنــــــــــــــــــــــــــــــــود

ير 
تغ
لم
 ا
مز
ر

 

 اختبــــــار التحليل اإلحصائى الوصفى 

Kruskal  – 

Wallis 

 

الوسط              

الحسابى            

 المرج 

 

االنحرا  

 المعيارى

 

األهمية 

 النسبية

% 
χ2 P –

value 

قياس األصل البيولوجى عند االعترا  األولى   -1

وفى تاريخ كل ميزانية  بالقيمة العادلة بنشاط  

 الحدائ  . 

j 1 2.27 0.786 45.4 10.0 0.440 

جى عند االعترا  األولى  قياس األصل البيولو  -2

وفى تاريخ  كل ميزانية  بالقيمة العادلة بالنشاط  

 الحيوانى . 

j 2 4.20 0.447 84 4.0 0.406 

 j 3 3.45 1.128 69 10.0 0.440 مصادر تحديد القيمة العادلة لألصل البيولوجى    -3

معالجة المكاسب أو الخسائر الناشئة عن   -4

ح  للقيمة العادلة  االعترا  األولى أو التغير الش

 بنشاط الحدائ  . 

j 4 2.09 0.701 41.8 10.0 0.440 

معالجة المكاسب أو الخسائر الناشئة عن   -5

االعترا  األولى أو التغير الشح  للقيمة العادلة  

 بالنشاط الحيوانى  

j 5 4.00 0.707 80 4.0 0.406 

معالجة المن  الحكومية المتعلقة باألصل   -6

 البيولوجى . 

j 6 3.91 0.831 78.2 10.0 0.440 

اإلفصاح عن القيمة العادلة لألصول البيولوجية   -7

فى تاريخ الميزانية وإجمالى المكاسب أو الخسائر  

الناشئة عن تغيرات القيمة العادلة لهــا بنشاط  

 الحدائ  . 

j 7 

 

2.27 0.786 45.4 10.0 0.440 

ية  اإلفصاح عن القيمة العادلة لألصول البيولوج -8

فى تاريخ الميزانية وإجمالى المكاسب أو الخسائر  

الناشئة عن تغيرات القيمة العادلة لهـــا بالنشاط  

 الحيوانى .  

j 8 

 

4.20 0.447 84 4.0 0.406 

الطرق واالفتراضات الهامة المطبقة فى تحديد   -9

القيمة العادلة لكل مجموعة من األصول  

فترية لألصول  البيولوجية . باإلضافة إلى القيمة الد 

المرهونة كضمان لشلتزامات. وطبيعة ونطاق من   

 الحكومة المعتر  بها . 

j 9 4.18 0.603 83.6 10.0 0.440 

استراتيجية إدارة المخاطر المالية المتصلة   -10

باألصول البيولوجية. وتسويـــــــة التغيرات فى  

القيمة الدفترية لها . واإلفصاح عن أى ظرو   

 غير عادية  . 

j 10 3.64 0.505 72.8 10.0 0.440 

  بيان أسباب عدم قياس القيمة العادلة مع  -11

تحديد النطاق الذى يحتمل ان تقع فيه القيمة  

 العادلة المقدرة . 

j 11 2.09 0.831 41.8 10.0 0.440 

اإلفصـــــــاح عن األسباب و النتائج المترتبة   -12

قياس   على تغيير سياسة الشركة بشأن التحول إلى 

 القيمة العادلة لألصول البيولوجية . 

j 12 

 

4.09 0.539 81.8 10.0 0.440 
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 مــن زاويــة مــدى مشءمــة المعيــار الــدولى(  1/3/3/2ا ونظرا ألهميــة هــذا الفــرض      

للتطبي  فى بيئة األعمال المصرية فقد أجــرى الباحــث مزيــدا مــن االختبــارات اإلحصــائية 

للتثبت مرة ثانية من قبــول هــذا الفــرض مــن   Wilcoxon signed rank testباستخدام 

إجراء مطابقــة بــين مــا أقــرت بــه الشــركات بشــأن مــدى ســهولة / صــعوبة القيــاس خشل 

مــن  41دلة فــى إطــار معيــار المحاســبة الــدولى رقــم واإلفصاح المحاسبى عن القيمة العا

جهة، وما أقرت به بشأن مدى مشءمة المعيار ببيئة األعمال المصرية من جهــة أخــرى ، 

 وتوض  المرحلة التالية نتائج هذا االختبار .

 

 المرحلة الثانية :

ل رقم الموضحة بجدوو  Wilcoxonأسفرت نتائج التحليل اإلحصائى باستخدام اختبار       

شركات العينة التى أقرت بسهولة أو صــعوبة مجــاالت القيــاس واإلفصــاح  أن( إلى  12ا 

قــد أقــرت بمشءمــة   41المحاسبى عن األصول البيولوجية فى إطار المعيار الــدولى رقــم 

حيث أظهرت نتائج االختبار عن تلك األصول .    المعيار فى معظم مجاالت القياس واإلفصاح

فات ذات داللة إحصائـيــة  بــين الشــركات فــى تحدـيــد ســهولة / صــعوبة أنه ال توجد اختش

 مجاالت القياس واإلفصاح المحاسبى ومدى مشءمة المعيار فى معظم هذه المجاالت .

وجــود اختشفــات ذات داللــة إحصائيــــــــــة  بــين مــا أقــرت بــه  أظهرت النتــائجبينما       

اإلفصــاح عــن األصــول البيولوجيــة ومــدى القياس والشركات فى تحديد سهولة / صعوبة 

أقل من مستــــوى   P – valueحيث يشحظ ان    مشءمة المعيار الدولى لبعض المجاالت ،  

 للمجاالت األربع التالية : 0.05المعنوية 

 معالجة مكاسب أو خسائر االعترا  األولى أو التغير الشح  للقيمة العادلة لألصــــول   -1

 .( P –  value  = 0.009 ) بنشاط  حدائ  الفاكهة والمـــوال   البيولوجية     

 . ( P – value  = 0.003 )اإلفصاح عن استراتيجية إدارة المخاطر المالية   -2

 اإلفصاح عن تسوية مكاسب أو خسائر التغير فى القيمة العادلة لألصول البيولوجيــــة   -3

 وتحديد صافى فروق أسعار الصر  الناشئـــــة عنبين بداية ونهاية الفترة الجاريـــة       

                  .     ( P – value  = 0.004 ) ترجمة القوائم المالية      

 اإلفصـــــــاح عن التغيرات الجوهرية فى قيمة األصول البيولوجيــــة نتيجة للمخــاطر  -4

 .   ( P – value  = 0.003 ) المناخية أو المرضية أو أى مخاطر أخرى طبيعية      
       
   Wilcoxon وبناء على ما تقدم من نتائج التحليل اإلحصائى باستخدام اختبــــــــــار        

يتض  للباحث صحة النتائج التى تم التوصل إليها فى المرحلة األولى ومن ثم التأكيد للمرة 

ال توجــد فــروق جوهريــة بــين  ( الــذى يقضــى بأنــه 1/3/3/2الثانية على قبول الفرض ا 
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ــاس واإلفصــاح  ــدولى للقي ــار ال ــة المعي ــدم مشءم ــة / ع ــة بشــأن مشءم الشــركات الزراعي

 المحاسبى عن األصول البيولوجية  فى بيئة األعمال المصرية . 

وفيما يتعل  بوجود فروق معنوية فى المجاالت األربع الموضحة آنفا يىكد الباحث أن      

ا ولي  العك  ( ، حيث أكدت شركات العينة على أن الصعوبات ذلك يثبت صحة الفرض 

ترجع إلى عــدم  -وفقا لما يقتضيه المعيار الدولى -فى مجال القياس واإلفصاح المحاسبى 

مشءمة التشريع الضريبى المصرى ، حيث يعد المعيار مشئما للتطبي  فــى بيئــة األعمــال 

وجهــة نظــر الشــركات بشــأن معالجــة المصــرية إذا أخــذ المشــرع المصــرى فــى االعتبــار 

المكاسب أو الخسائر المرتبطة باألصول البيولوجية والظرو  الخاصة التــى تتصــف بهــا 

 تلك األصول .

 (  12جدول رقم ا 

مدى تطاب  متغيرات المشءمة مع متغيرات سهولة / صعوبة القياس                

 واإلفصاح المحاسبى عن األصول البيولوجية 

 

 رمز متغيرات المشءمة

 11بجدول رقم  

 

متغيرات سهولة / صعوبة        

 القياس واإلفصاح 

 

 Wilcoxon   اختبــــــار

 Z P –  value الجدول  رقم رمز المتغير 

j 1 g 1 8 - 0.577 0.564 

 g 2 8 0.000 1.000 

j 2 g 3 8 - 0.577 0.564 

 g 4 8 - 0.577 0.564 

j 3 g 5 8 - 1.134 0.257 

j 4 g 6 8 - 2.630 0.009 

j 5 g 7 8 - 0.577 0.564 

j 6 g 9 8 - 1.000 0.317 

j 7 i 1 10 - 0.577 0.564 

 i 2 10 - 1.000 0.317 

j 8 i 3 10 - 0.577 0.564 
 i 4 10 - 0.577 0.564 

j 9 i 6 10 - 0.816 0.414 

 i 7 10 - 0.707 0.480 

 i 8 10 - 0.577 0.564 

 i 11 10 0.000 1.000 

j 10 i  9 10 - 2.969 0.003 

 i 10 10 - 2.913 0.004 

 i 12 10 - 2.980 0.003 

j 11 h 1 9 - 1.394 0.163 

 h 2 9 - 1.027 0.305 

j 12 h 3 9 - 1.134 0.257 

 h 4 9 - 0.816 0.414 

 h 5 9 - 0.707 0.480 
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 خامسا: نتائج وتوصيات البحث 

 
مــن النتــائج المرتبطــة بالدراســة الميدانيــة واختبــارات  خلصــت الدراســة إلــى العديــد     

 الفروض وعدد من التوصيات يوجزها الباحث على النحو التالى : 

 

 نتائج البحث :  5/1

يمكن للباحث عرض أهم النتائج المرتبطة بالدراسة الميدانية واختبار فروض البحــث      

 على النحو التالى : 

ــة   -1 ــة العادل ــوذج القيم ــاة األصــول   ال يصــلان نم ــل دورة حي ــع مراح ــ  لجمي للتطبي

البيولوجية بنشاط حدائ  الفاكهة والموال  ، وإنما يعد النموذج مشئما للتطبي  فى مراحل 

معينة بينما يعد نموذج التكلفة التاريخية األكثر مشئمة فى مراحــل أخــرى . ففــى مرحلتــى 

لتاريخية مشئمة ، بينما تعد القيمة العادلــة التكوين أو اإلنشاء وبشائر الثمار تعد التكلفة ا

مشئمة فى مرحلة اإلنتاج أو اإلثمار واألكثر مشءمة فى مرحلــة االضــمحشل أو التــدهور . 

علما بأن الشركات الزراعية تعتمد جميعها على التكلفة التاريخية خــشل المراحــل الثشثــة 

ى التكلفة التاريخيــة فــى المرحلــة األولى من دورة حياة تلك األصول ، وتعتمد معظمها عل

 األخيرة بينما تعتمد بعض الشركات على القيمة العادلة فى تلك المرحلة ا االضمحشل ( .
 
ان نموذج القيمة العادلة يصل  للتطبي  بجميع مراحل دورة حياة األصول البيولوجية   -2

ول علــى النتــاج ( ، بالنشاط الحيوانى ا الــوالدة / الرضــاعة والفطــام / التســمين / الحصــ 

ورغم ذلك تعتمد العديد من الشركات الزراعية علــى نمــوذج التكلفــة التاريخيــة وتســتخدم 

طريقة القسط الثابت فى إهشك تلك األصول بما يتعارض مع الطبيعة المميزة لها وما يطرأ 

 عليها من تحوالت بيولوجية ا نمو / تحلل / إنتاج / توالد ( .
 
بــين المراحــل المختلفــة لــدورة حيــاة  قال يفــر 41بة الــدولى رقــم ان معيــار المحاـسـ   -3

األصول البيولوجية أيا كان نوعها ا على الرغم من أهمية هذه التفرقة ( ، ومن ثم اعتمد 

 المعيارعلى القيمة العادلة كأساس لشستخدام بشكل مطل  وفى جميع مراحل دورة الحياة .
  
الناشــئة عــن االعتــرا  األولــى باألصــول  صــعوبة تحديــد المكاســب أو الخســائر  -4

البيولوجية والتغير الشح  فى القيمة العادلة لتلك األصول عند كل ميزانية بنشاط الحدائ  

لعدة أسباب من بينها: عدم إمكانية الوقو  على القيمة العادلة لتلك األصــول فــى مراحــل 

صدر مناسب يعتمد عليــه فــى دورة حياتها األولى ا التكوين أو اإلنشاء ( ، وعدم وجود م

تحديد القيمة العادلة فى المراحل التاليــة مــن دورة الحيــاة ، باإلضــافة إلــى عــدم اعتــرا  
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التشريع الضريبى المصرى بالخســائر التــى قــد تنشــأ مــن عمليــة التقيــيم ، بينمــا يعتــر  

وضع بالمكاسب ويعاملها معاملة األرباح الرأسمالية ويخضعها للضرائب . هذا ويختلف ال

تماما فى النشاط الحيوانى حيث يسهل تحديد المكاسب أو الخسائر الناشئة عن االعتــرا  

 األولى والتغير الشح  فى القيمة العادلة لألصول البيولوجية عند كل ميزانية .
 
ان أفضل دليل على القيمة العادلة هو األسعار الجارية فى سوق نشطة لجميــع أنــواع   -5

ا وهذا يتف  تماما مع رؤية المعيار الدولى ( ، بينما تتصف العديد من األصول البيولوجية  

بعــدم جــدواها  –فى حالة عدم وجود ســوق نشــطة  –المصادر البديلة التى أوردها المعيار

وخصوصا المصدر الذى يعتمد على القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المتوقعــة مــن 

الته الراهنة ، وقد يعــزى ذلــك إلــى عــدم مشءمتــه األصل البيولوجى فى موقعه الحالى وح

لطبيعة األنشطة الزراعية حيث تتسم تلك األنشطة بارتبــاط عمليــات النمــو واإلنتــاج فيهــا 

 بالعوامل الطبيعية المتعددة التى يصعب التحكم فيها أو التنبى بها من قبل إدارة الشركة . 
 
لــم يتناولهــا  –وجــود ســوق نشــطة  فى حالة عــدم –أهمية إضافة عدة مصادر بديلة   -6

المعيار الدولى  لتحديد القيمة العادلة لألصول البيولوجية ومن بــين هــذه المصــادر لجــان 

داخلية من الشركات الزراعية تضم خبراء متخصصين ا مع إخضاع تلك اللجان للرقابة أو 

ى أنواع تلك اإلشرا  من الجهات المعنية ( ، أو لجان داخلية مع مثمن مستقل ذى خبرة ف

 األصول والسوق المحلى .
 
لظــرو  مشــابهة تمامــا بحيــث ينطبــ   عان جميع أنواع األصول البيولوجية ال تخض  -7

عليها جميعا ما ورد فى المعيار الدولى بشــأن اســتبعاد تكــاليف النقــل والتكــاليف األخــرى 

يــع لألصــل الشزمة لتوصــيل األصــل للســوق مــن القيمــة المقــدرة للتكــاليف عنــد نقطــة الب

البيولوجى الذى يقاس بالقيمة العادلة . حيث تتف  رؤيــة الشــركات مــع بعــض المنظمــات 

المهنية التى ارتأت حتمية إدراج تكاليف النقل والتكاليف المماثلة ضمن تكاليف نقطة البيع 

 وذلك ألنواع محددة من األصول البيولوجية ا األصول المتنقلة ( . 
 
فــى مجــال القيــاس بعض القضــايا المثــارة  41حاسبة الدولى رقم لم يتناول معيار الم  -8

ــ  منهــا بالمعالجــة  ــة وخصوصــا مــا يتعل واإلفصــاح المحاســبى عــن األصــول البيولوجي

المحاسبية المشئمة لبشائر الثمار بحدائ  الفاكهة والموال  والمنتجــات العرضــية بنشــاط 

جــة المحاســبية لألصــل البيولــوجى الحدائ  والنشاط الحيوانى ، هذا باإلضــافة إلــى المعال

مما أسفر عنه بعض أوجه االختش  بين الشركات فى عمليات القياس خشل دورة حياته ، 

 واإلفصاح المرتبطة بتلك المجاالت . 
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 توصيات البحث : 5/2
  

نظرا ألن المعايير المحاسبية المصرية التى صدرت حتى ا ن وعددها عشرون معيارا      

والحذ  لبعضها ( تتف  فى كل جوانبها الهامة مع المعايير المحاسبية الدولية   ا بعد الدمج

التى سب  وأن صدرت فى نف  تلك المجاالت ، فإن الباحث يوصى بضرورة قيام الجهات 

ومــن بينهــا اللجنــة الدائمــة لمعــايير  –المعنيــة بإصــدار المعــايير المحاســبية فــى مصــر 

بمراعــاة النتــائج  –المهنــى المرتبطــة بهمــا  المحاســبة والمراجعــة وقواعــد الســلوك

المستخلصة من هذا البحث قبل الشروع فى إعداد وإصــدار معيــار محاســبى مصــرى عــن 

 ، حيث يجب مراعاة ا تى كحد أدنى:  41الزراعة متواف  مع معيار المحاسبة الدولى رقم 

ــا لأل -1 ــة وفق ــن األصــول البيولوجي ــابهة م ــات المتش ــين المجموع ــا ب ــطة الفصــل م نش

المتنوعـــة ا مثل : نشاط الحدائـ  ، والنشــاط الحيــوانى ، والنشاط الــداجنى ، ونشــاط 

 المحاصيل الزراعية ( ، حتى يمكن تحديد السياسات المحاسبية التى تتشءم لكل مجموعة . 

ــــة التمييز ما بين مراحل دورة حياة األصول البيولوجية لتحديد الطريقة المشئمـــــــ  -2

ا القيمــة العادلة أو التكلفة ( التى يمكن االعتماد عليها فى تحديد القيمة التــى تظهــر فــى 

 الميزانيــة لتلك األصول خشل مراحل دورة حياتها . 

تحديد المصادر المشئمة التى يعتمد عليها فى تحديد القيمة العادلة لكل مجموعــــــــة   -3

ــة  ــد مــن مجموعــات األصــول البيولوجي ــ  بتحـديـــ ــى حــدة ، و حســم الخــش  المتعل عل

 عنـــــاصر تكاليف نقطة البيع عند تحديد القيمة العادلة . 

: بشــائر مثــل  41معالجــة القضــايا العالقــة والتــى لــم يتناولهــا المعيــار الــدولى رقــم   -4

 الثمــــــــار بحــدائ  الفاكهــة والمــوال  ، والمنتجــات العرضــية بنشــاط الحــدائ  والنشــاط

 الحيــــــوانى ، باإلضافة إلى المعالجة المحاسبية لألصل البيولوجى خشل دورة حياته .

مراعاة ا ثار الضريبية التى قــد تنشــأ عــن صــدور المعيــار ، والتــى قــد تكــون ســببا   -5

رئيسيــا فى عرقلة أنشطة الشركات الزراعية نتيجة زيادة األعباء الضريبية حــال تطــوير 

 ح المحاسبى عن األصول البيولوجية فى إطار نموذج القيمة العادلة .القيـاس واإلفصا
 

هذا ويعد البحث بمثابــة دعــوة فكريــة مفتوحــة بضــرورة إجــراء المزيــد مــن البحــوث      

المتعمقة بقطاع الزراعة المصرى فى مجــال القيــاس واإلفصــاح المحاســبى عــن األصــول 

القياس واإلفصاح المحاسبى عن األصول   -على سبيل المثال    -البيولوجية ، بحيث تتناول  

البيولوجية بالنشاط الداجنى ، وتطوير نظام التكاليف فى األنشطة الزراعية لألخذ بمــنهج 

 التكاليف على أساس النشاط . 

 (  88) هود ، آية  ِباللَّه    َوَمـا َتْوِفـيقِى ِإالَّ جُتـَح َمـا اْسـَتَطْعاِإْن ُأِريُد ِإالَّ الِْْصـَلـ                             
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 *(1ملح  رقم ا

 المقيدة أسهمها فى سوق األوراق المالية ** بيان عن الشركات الزراعية
 

 اسم الشركــــــــــــــــــــــــــــــة  مسلسل 

 دينا لشستثمارات الزراعية  1

 إسكندرية الزراعية 2

 النيل للتنمية الزراعية ا نادكو ( 3

 مية الثروة الحيوانية والزراعيةاسترا لتن 4

 الزراعية الحديثة ا بيكو ( 5

 كليوباترا جروب لشستثمار الزراعى والصناعات الغذائية 6

 كليوباترا للتنمية الزراعية واإلنتاج الحيوانى 7

 مجموعة الشم  للزراعات المتطورة  8

 االتحاد لإلنتاج الزراعى 9

 نتاج الزراعىالواحة الخضراء للتنمية واإل 10

 إسكندرية للتنمية الزراعية واستصشح األراضى  11

 المساهمة المصرية للتسوي  واإلنتاج الزراعى والحيوانى 12

 اإلسكندرية كوبنهاجن إلنتاج األلبان واللحوم 13

 العربية للمشروعات الزراعية 14

 التنمية الزراعية الحديثة 15

 تصديرالتنمية واإلنتاج الزراعى وال 16

 المصرية إلنتاج وتسوي  وتصدير الحاصشت الزراعية 17

 السشم للمشروعات الزراعية الحديثة 18

  
 .   2005المصدر : الهيئة العامة لسوق المال ، اإلدارة العامة للمعلومات ، القاهرة ،   *      

 اج الحيوانى .  الشركات الزراعية المتخصصة فى أنشطة حدائ  الفاكهة والموال  واإلنت * * 

 

 

 

 

 


