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الملخَّ �ص :Abstract
تعت َب ��ر الم�شاري� � ُع الزراعي ��ة من اال�ستثم ��ارات المه ّم ��ة والحيو ّية في االقت�ص ��اد القومي ل ّأي
دول ��ة ،حي ��ث �إن مخرجاتها من اللحوم والأ�سم ��اك والحليب والألبان والأجب ��ان وال�صوف وال�سماد
والفاكهة والخ�ضار والحبوب والأخ�شاب والقطن وغيرها الكثير من المنتجات والمحا�صيل ،ت�ساهم
ف ��ي ت�أمي ��ن اال�ستقرار الغذائي عل ��ى الم�ستوى القومي للدول ��ة .وتتح ّدد م�شكل ُة البح ��ث في �أنّ هذه
الم�شاري� � َع والت ��ي يمكن �أن تبد�أ على �شكل ا�ستثمار �صغي ��ر وت�سعى �إلى النم ّو والتط ّور مع المحافظة
تحقيق
على اال�ستمرارية� ،أو تلك التي تبد�أ على �شكل ا�ستثمار كبير ذي �شخ�صية معنو ّي ٍة وت�سعى �إلى
ِ
أ�صول والمب ��ادئ المحا�سب ّية
�أه � ٍ
�داف �إ�ستراتيجية م ��ع المحافظ ِة على اال�ستمراري ��ة ،تفتقد �إلى ال ِ
العلمي الذي يمزج بي ��ن الخبرة المحا�سبية
�ات المنا�سب� � ِة ،والتي تعتمد على الأ�سل ��وب
والإف�صاح � ِ
ّ
والخب ��رات الفني ��ة والتقنية والعلمي ��ة المتوفرة ل ��دى المهند�سين الزراعيين والأطب ��اء البيطريين
أ�صول
و�أ�صحاب الم�شاريع الزراعية .وتهدف هذه الدرا�سة �إلى �إيجاد َ
لقيا�س وتق ّو ِيم ال ِ
قواعد علمي ٍة ِ
البيولوج ّي ��ة الت ��ي تمتلكها الم�شاريع الزراعية لتمكينها من تقويم �أ�صولها عند نهاية كل فترة مالية
المالي ،ما ي�ضف ��ي الثق َة على البيانات المالي ِة للم�شروع
مركزها
بال�شك ��ل المنا�سب ،ل ُتظهِ ر حقيق َة ِ
ِّ
والتخطيط
الزراع ��ي ،وذل ��ك ي�ساعد �إدار َة الم�شروع عل ��ى �صنع القرارات المنا�سبة وقيا� � ِ�س الأداء
ِ
المعالجات
والرقاب� � ِة و�إيجاد م�صاد ِر التمويل الالزمة عند الحاجة .وتفتر� ��ض الدرا�سة �أن اعتما َد
ِ
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المحا�سبي ��ة ال�صحيحة والمالئم ��ة لطبيعة الن�شاطات الت ��ي تمار�سها الم�شاري ��ع الزراعية ي�ساع ُد
بيانات
الإدارة على قيا�س الأ�صول البيولوجية التي تمتلكها بالقيمة العادلة وبطريقة علمي ٍة ،ما يو ِّف ُر ٍ
المالي للم�شروع وتخدم
المركز
التقارير المالية الدولي ��ة تظهر حقيق َة
لمعايير
مالي� �ةً موثوقةً وفقاً
ِ
ِ
ِ
ِّ
البيانات المالية كافة.
م�ستخدمي
ِ
الم�صطلحات Terms

الن�شاط الزراعي  :Agricultural Activityكل م�شروع زراعي ي�ستثم ُر �أ�صوالً بيولوجيةً.
حي.
الأ�صل البيولوجي  :Biological Assetsهو كل حيوان �أو نبات ّ
مجموع ��ة الأ�ص ��ول البيولوجي ��ة  :Group of Biological Assetsه ��ي كل مجموع ��ة م ��ن
الحيوانات �أو النباتات الحي ِة المت�شابهة ِ (المتجان�سة).
المح�ص ��ول الزراعي  :Agricultural Produceهو المنت ��ج المح�صود للأ�صول البيولوجية
للم�شروع الزراعي.
إنتاج
عمليات النم ِّو
التحول البيولوجي  :Biological Transformationيعني
ِ
ِ
واالنحالل وال ِ
أ�صل بيولوجي.
والتكاثر التي تت�سبَّب في
ٍ
تغيرات نوعي ٍة �أو كمي ٍة في � ٍ
ِ
الح�ص ��اد  :Harvestهو ُ
المح�صول عن الأ�صل البيولوج � ّ�ي �أو ُ
العمليات الحيوي ِة
توقف
ف�صل
ِ
ِ
بيولوجي.
أ�صل
ل ٍ
ّ
النبات في الأرا�ضي
�شتول الأ�شج ��ا ِر �أو
ِ
نقط ��ة البداي ��ة  :Starting Pointوهي نقط� � ُة زراع ِة ِ
البيولوجي� ،أو لحظ ُة والد ِة الحيوانات بحال ٍة �سليمة.
المخ�ص�ص ِة لها لتبد�أَ عملي ُة النم ِّو
ّ
ِّ
نقط ��ة الإنت ��اج  :Production Pointوه ��ي نقط ��ة ب ��دء الأ�ص ��ل البيولوج ��ي ب�إنت ��اج ال ِنتاج
والمحا�صيل والثمار.
َ
ومحا�صيل
تاج
نقط ��ة الن�ض ��ج  :Maturity Pointوهي نقطة بدء الأ�صل البيولوج ��ي ب�إنتاج ِن ٍ
منتظم.
ب�شكل ِ
ٍ
البيولوجي.
نقطة االنتهاء  :End Pointوهي نقطة انتهاء العمر الإنتاجي للأ�صل
ّ
ال�س ��وق الن�ش ��ط  :Active Marketال�سوق الذي تتم فيه معامالتُ الأ�صل �أو اال ْل ِتزَ ُام بتكرا ٍر
أ�سا�س م�ستم ّر.
معلومات
لتقديم
وحجم كاف َي ْي ِن
ِ
الت�سعير على � ٍ
ِ
ٍ
ِ
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المقدمة Introduction
�أوالً :لمحة عامة General overview

الزراعة هي حراث ُة الأر�ض وتهيئتُها لتحقيق الفعاليات التي ترتبط بزراعة المحا�صيل وتربية
الحيوانات ،وهي الطريق ُة التي ي�ستغ ّل بوا�سطتها الإن�سانُ الطبيع َة لت�أمين حاجاته الأ�سا�سية(((.
ُ
ّ
الن�شاط الزراعي �سل�سلةً متنوعة من الأن�شطة:
يغطي
مزارع تربية الما�شية (غنم ،ماعز ،بقر� ،إبل ،خيول).
مزارع تربية الدواجن (دجاج ،حب�ش ،ف ّري ،حجل).
مزارع تربية الحيونات البحرية بما في ذلك مزارع الأ�سماك.
مزارع تربية النحل
م ��زارع الفواكه (م ��وز ،حم�ضيات ،تف ��اح ،لوزيات ،الكرم ��ة ،الفاكهة اال�ستوائي ��ة :الجوافا-
الكيوي -المانجا -الأفوكا ،والزيتون).
مزارع الأزهار (الم�شاتل ،و�أزهار الزينة)
وهذه الأن�شطة لها ثالثة مقومات هي(((:
�ات التي ت�شك ُل الأ�سا� � َ�س لأي ن�شاط
�ات الحي َة والنبات � ِ
الق ��در ُة على التغ ّي ��ر :حيث �إن الحيوان � ِ
زراعي ،لها القدر ُة على التح ّول البيولوجي.
�إدارة التغ ّي ��ر :حي ��ث ُت�سهل الإدارة التح� � ّو َل البيولوجيَّ من خالل تثبي ��ت �أو تح�سين الظروف
�دوث عملي ِة التح ّو ِل البيولوج � ّ�ي ،مثال على ذلك م�ستوى التغذية وال ��ري ون�سبة الرطوبة ودرجة
لح � ِ
الحرارة والتخ�صيب وغيرها.
قيا�س التغ ّير :ويق�سم �إلى ق�سمين:
التغ ّير في النوعية.
التغ ّير في الكمية.
البيولوجي مثل:
وينتج عن التح ّول البيولوجي تغيراتٌ في الأ�صل
ّ
النمو :يعني زيادةً في الكم ّية �أو تح�سيناً في نوعية الحيوانات �أو النباتات.
((( التعريف بح�سب منظمة الفاو.

((( ن�ص معيار املحا�سبة الدويل .IAS 41
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االنحالل :يعني انخفا�ضاً في الكمية �أو تراجعاً في نوعية الحيوانات �أو النباتات.
توالد حيوانات �أو نباتات �إ�ضافية.
التكاثر :يعني َ
َ
ًمحا�صيل زراعية (ع�سل ،حليب ،بي�ض ،لح ��وم ،فواكه ،قطن� ،صوف� ،أزهار،
الإنت ��اج :يعني ا
�أخ�شاب).
الخ�صائ�ص الت ��ي ت�ؤثر في المعالج ��ة المحا�سبية
وتت�ص ��ف الأن�شط ��ة الزراعي ��ة بالعديد من
ِ
للم�شاريع الزراعية ،وهي:
تعطي �أكث َر من ِنتاج مثل الحليب
تعدُّ ُد الإنتاج والمحا�صيل الزراعية :حيث يمكن للموا�شي �أن َ
وال�صوف وال�سماد والوالدات.
مو�سمية الإنتاج والمحا�صيل الزراعية.
اختالف الفترة (الد ّورة) المالية عن المو�سم (الد ّورة) الزراعي.
مخرجات بع�ض الأن�شطة الزراعية يمكن �أن تكون مدخالً
تداخل الأن�شطة الزراعية ،حيث �إن
ِ
لأن�شطة زراعية �أخرى �أو تجارية �أو �صناعية.
�صعوب ��ة تقدير الإنت ��اج والمحا�صيل الزراعية ،نظراً لت�أثرها بالعدي ��د من العوامل الخارجية
أحوال المناخي ��ة والأمرا�ض الحيواني ��ة والزراعية ومدى االعتنا ِء بالأ�ص ��ول البيولوجية من
مث ��ل ال ِ
وري وفالح ٍة.
وح َ�شري ٍة
لقاحات و�أدوي ٍة
ومغذيات ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
ومبيدات ِفطري ٍة َ
أ�صول متداول ٍة.
أ�صول ثابت ٍة و�/أو � ٍ
تبويب الأ�صول البيولوجية �إلى � ٍ
تبل ��غ م�ساح ��ة الأرا�ضي الم�ستعملة للأن�شطة الزراعية في لبن ��ان  3.21مليون دونم ،ما يمثل
أرا�ضي المزروع� � َة الم�ستغلة  2.309ماليين
 %30م ��ن م�ساحة لبنان ،وتت�ضمن ه ��ذه الم�ساحاتُ ال َ
دون ��م ،وبلغ ��ت الم�ساح ��ات الزراعية المروي ��ة  1.129مليون دون ��م ،ما يمثل  %50م ��ن الم�ساحات
الزراعية الم�ستغلة.
بل ��غ عدد الحي ��ازات((( الزراعية ف ��ي لبنان  169 512حي ��ازة ،منها  4 142حي ��ازة في تربية
أرا�ض زراعي ��ة ،و 165 370حيازة على م�ساح ��ة  2.309ماليين دونم من
الما�شي ��ة ح�ص ��راً وبدون � ٍ
(((
الأرا�ضي الزراعية الم�ستغلة .
((( احليازة تعني حداً �أدنى  1000م 2من امل�ساحة الزراعية البعلية 1000 ،م 2من امل�ساحة الزراعية املروية 400 ،م 2من امل�ساحة
بيوتاً بال�ستيكية ،كما تعني  7ر�ؤو�س �أغنام �أو ماعز ،ر�أ�س بقر 8 ،قفران نحل.
((( م�شروع املر�صد الوطني للتنمية الزراعية ،النتائج العامة للإح�صاء الزراعي ال�شامل لعام  ،2010وزارة الزراعة ،لبنان.2012 ،
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التربية الحيوانية:
 -1تربي ��ة الما�شي ��ة (�أبقار� ،أغنام ،ماعز ،خنازير) :بلغ عدد مربي الموا�شي حوالي 15 800
مجمل الحائزي ��ن الزراعيين ،حيث يقوم بع� ��ض الحائزين بتربية الأبقار
حائ ��ز ،م ��ا ن�سبته  %9من ِ
والأغنام والماعز في � ٍآن واحد.
بل ��غ عدد ر�ؤو� ��س الأبقار  68 568ر�أ�ساً ،موزعة عل ��ى  10 410مربين ،ما يمثل  %66من مربي
الموا�ش ��ي ،وبمعدل متو�سط  7ر�ؤو�س للمربي .بلغ عدد ر�ؤو� ��س الأغنام  265 345ر�أ�ساً ،موزعة على
 4 094مربياً ،بمعدل متو�سط  65ر�أ�ساً للمربي .وبلغ عدد ر�ؤو�س الماعز  403 861ر�أ�ساً موزعة على
 5 847مربياً بمعدل  69ر�أ�ساً للمربي الواحد .بلغ عدد الخنازير  7 735ر�أ�ساً موزعة على  51مربياً
وبمعدل متو�سط  152ر�أ�ساً للمربي الواحد.
 -2تربية النحل :بلغ عدد قفران النحل  169 308قفران ،موزعة على  6 183مربياً ،وبمعدل
متو�سط  27قفيراً للمربي الواحد.
 -3تربي ��ة الدواج ��ن :بلغ عدد دجاج اللحم حوالي  45ملي ��ون طائر ،ما يمثل  %74من الطاقة
َّا�ض حوالي  3.8مليون
اال�ستيعابي ��ة للم ��زارع ،وبلغ عدد المربين  689مربياً .بلغ عدد الدج ��اج البي ِ
طائر ،ما يمثل  %80من مجمل الطاقة اال�ستيعابية لمزارع الدجاج الب ّيا�ض ،وبلغ عدد المربين 417
 4مربياً(((.
الزراعات:
بلغ ��ت م�ساحة الزراعات المو�سمية  1.024مليون دونم ،م ��ا يمثل  %44من م�ساحة الأرا�ضي
ذات الثما ِر
�راوات ِ
�وب (القم ��ح وال�شعي ��ر) والخ�ض � ِ
الم�ستغل ��ة ،وتت�ضم ��ن ه ��ذه الفئ ��ة زراع َة الحب � ِ
والب�صل.
والخ�ضراوات الو َرقية والبطاطا
ِ
ِ
بلغ ��ت م�ساح ُة الزراع ��ات الدائمة  1.259ملي ��ون دونم ،ما يمثل  %54م ��ن م�ساحة الأرا�ضي
الم�ستغل ��ة ،وتت�ضم ��ن هذه الفئ� � ُة �أ�شجا َر الزيتون والأ�شج ��ا َر ذاتَ النوا ٍة (الك ��رز ،اللوز ،الم�شم�ش،
والعنب والجو َز وغي َرها.
والحم�ضيات
الدراق والنكترين ،الخوخ ،الجنارك) والأ�شجا َر ذاتَ البذور
ِ
َ
�إنَّ الم�شاري َع الزراعي َة في لبنان تطغى عليها الملكي ُة الفردية ال�صغير ُة ،وهي في حال تراجع،
ُ
تعتر�ضها العدي ُد من المعوق ��ات ،وهي :الإر�شاد ،الت�سويق ،االئتم ��ان المالي ،البنى التحتية،
حي ��ث
كلفة الإنتاج ،تجزئة الأرا�ضي ،م�صادر الري ،وغيرها من المعوقات.
(((  -م�شروع املر�صد الوطني للتنمية الزراعية ،م�صدر �سابق.
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بلغ ��ت ن�سب ��ة الم�ستفيدين م ��ن خدمة الت�سلي ��ف الزراعي  %1م ��ن الحائزي ��ن الزراعيين في
الع ��ام((( ،2010وي�ستغلون  %3فقط م ��ن م�ساحة الأرا�ضي المزروع ِة ال ُم�ست َغلَّ� � ِة ،وهذه الن�سبة تبدو
وعدم وج ��و ِد �أيِّ اهتمام
تنظيم
عدم وج ��و ِد
ٍّ
ٍ
تجاري للم�شاري ��ع الزراعيةِ ،
متدني� �ةً ج ��داً ،وتدلُّ على ِ
بالمعالجات المحا�سبية وفقاً للمب ��ادئ والأ�صول المحا�سبية ليتمَّ �إعدا ُد البيانات المالية للم�شاريع
المقر َ�ضة.
الزراعية لتل ِّب َي
حاجات الم�ستخدمين ،وفي مقدمتهم الجهاتُ
ِ
ِ
و ُتظهِ ُر الإح�صاءاتُ �أن حوالي  %75من الحائزين الزراعيين ال يملكون �ضماناً اجتماعياً.
ثاني ًا� :إ�شكاليات الدرا�سة

�إنَّ الم�شاري� � َع الزراعي� � َة ف ��ي لبنانَ تفتق ُد �إلى ت�صمي ��م �أو نظام محا�سب ��ي ي�ستند �إلى الطرق
لقيا�س الأ�ص ��ول البيولوجي ��ة التي تمتلكه ��ا ،والتي ينت ُُج عنه ��ا معالج ٌة
العلمي ��ة والع َملي ��ة ال�سليم� � ِة ِ
المركز المالي
محا�سبي� � ٌة �سليم� � ٌة ت�ؤدي �إلى �إع ��داد البيانات المالية ب�ص ��ورة عادلة تظهِ ُر حقيق� � َة
ِ
للم�شروع الزراعي ،حيث تطرح الدرا�س ُة عدداً من الإ�شكاليات؛ هي:
ُ
االعتراف محا�سبياً بالأ�صل البيولوجي؟
متى يجب
أ�صل البيولوجي؟
كيف يتم
القيا�س المحا�سبيُّ لل ِ
ُ
والخ�سائر الناجمة عنها
�اح المحا�سبي عن الأ�صول البيولوج ّية والمكا�س � ِ�ب
ِ
كيف يتم الإف�ص � ُ
في البيانات المالية للم�شروع الزراعي؟ وما الإف�صاحات الإ�ضافية؟
ُ
واالنخفا�ض في قيمة الأ�صل البيولوجي؟
كيف تتم المعالجة المحا�سبية لال�ستهالك،
كي ��ف يت ��م ت�صني � ُ�ف الأ�ص ��ول البيولوج ّية ف ��ي الم�شاريع الزراعي ��ة بما يتالءم م ��ع المعالجة
المحا�سبية المنا�سبة لها؟
ما الئح ُة الح�سابات التي يمكن ا�ستخدامها في الم�شاريع الزراعية ،وكيف يتمُّ ت�شغي ُلها؟
البيانات المالية للم�شاريع الزراعية؟
وال�س ِجلاّ تُ المحا�سبية الالزمة ،وما �شك ُل
ِ
ما الدفاتر ِ
ثالث ًا :هدف الدرا�سة Research Objective

تهدف هذه الدرا�سة �إلى و�ضع القواع � ِ�د التطبيق ّية للمعالج ِة المحا�سبية للأ�صول البيولوج ّية
الت ��ي ت�ستخدمها الم�شاري ��ع الزراعية في ا�ستثماراتها  .حيث �إن معي ��ا َر المحا�سب ِة الدول ِيَّ IAS41
وعر�ض البيانات المالية والإف�صاحات المتعلقة
قد ن�صَّ على الإطار النظري للمعالجة المحا�سبية،
ِ
((( امل�صدر نف�سه.
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التطرق �إلى التطبيق ��ات العملية التي يمك ��ن اعتمادُها في هذا
بن�ش ��اط الم�شاري ��ع الزراعي ��ة ،دونَ
ِ
المجال.
رابع ًا :فر�ضيات الدرا�سة Research Hypothesis

تمار�سها
�إن اعتم ��اد المعالجات المحا�سبي ��ة ال�صحيحة والمالئمة لطبيعة الن�شاط ��ات التي ُ
الم�شاري� � ُع الزراعية ي�ساع� � ُد الإدار َة على قيا�س الأ�ص ��ول البيولوجية التي تمتلكه ��ا بالقيمة العادلة
البيانات المالية
وعر�ضها ب�شكل موثوق ،ويخدم َم�ستخدمي
ِ
وبطريق ٍة علمي ٍة لإعدا ِد ِبياناتها المالية ِ
كاف َة.
خام�س ًا� :أهمية الدرا�سة Research Importance

تكمنُ �أهمي ُة الدرا�س ��ة في �أنها تقترح نظاماً محا�سبياً خا�صاً بالم�شاريع الزراعية ،بالإ�ضافة
قواعد ع َمل ّي ٍة وعلم ّي ٍة لقيا�س وتقوي ��م الأ�صول البيولوجية ال ُم�ستث َمر ِة ف ��ي الم�شاريع الزراعية،
�إل ��ى
َ
إف�صاحات محا�سبي ٍة عادل ٍة في البيانات المالية للم�شاريع الزراعية ،وذلك ا�ستناداً
والتي ت�ؤدي �إلى �
ٍ
ي�ضفي الثق َة على
مجال الأن�شطة الزراعي ��ة المتنوعة� .إنَّ ذلك من �ش�أ ِنه �أن
�إل ��ى
ِ
خبرات خبرا َء في ِ
َ
البيانات المالي ��ة للم�شاريع الزراعية ،مما ي�ساع ُد على تموي ِلها خارجياً ونم ِّوها وا�ستمرارها باتجاه
تحقيق �أهدافها.
المبحث الأول :الدورة المالية وال�سجالت المحا�سبية والئحة الح�سابات
المطلب الأول :الفترة المالية

ق ��د يتنا�س ��ب �أو ال يتنا�سب بدء ال ��دورة المالية في  1كانون الثان ��ي وان�إنتها ُءها في  31كانون
تمار�سها الم�شاريع الزراعية كما هو الحال في الم�شاري ِع
الأول م ��ن ال�سنة مع طبيعة الأن�شطة الت ��ي ُ
ال�صناعي ��ة والتجاري ��ة والخدماتية .ومن ث� �مَّ يختار الم�ش ��رو ُع الزراعي تاريخَ بد ِء ال ��دورة المالية
وتاري ��خَ ِانتها ِئه ��ا (المفتر�ض �أن تكون �سنة واحدة) بما يتنا�سب م ��ع طبيع ِة الن�شاط الزراعي الذي
يمار�سه الم�شروع ،فقد يختار الم�شرو ُع � 1آذار تاريخَ بد ِء الدورة المالية و� 28شباط تاريخَ ِانتها ِئها.
وي ��رى الباحث �أن يكون تاريخُ بدء الدورة المالية في بداية ال�شهر الذي تبد�أ فيه الموا�سم الزراعية
الثاني
بح�س ��ب ن ��وع الن�شاط الزراعي ،ومن ثمَّ يكونُ تاري ��خُ انتها ِء الدورة المالية ف ��ي نهاية ال�شهر َ
المتمم لل�سنة .و�إذا كان الم�شروع ي�ستثمر في عدة �أن�شط ٍة زراعي ٍة مثل تربية الأ�سماك وتربية
ع�ش َر
ِّ
أف�ضل �أن يختا َر الدور َة المالي� � َة التقليدي َة (من � 1/1إلى
الموا�ش ��ي وزراعة �أ�شجار الفاكهة فم ��ن ال ِ
 )12/31كفترة مالية للم�شروع.
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المطلب الثاني :ال�سجالت والم�ستندات المحا�سبية

م�سك من قبل
تم�س َك الم�شاري ُع الزراعية
ِ
يمك ��ن �أن ِ
ال�سجالت المحا�سبي� � َة التقليدي َة ،والتي ُت َ
الم�شاري ��ع ال�صناعي ��ة والتجارية والخدماتي ��ة .ولخ�صو�صي ��ة الم�شاريع الزراعية ينبغ ��ي عليها �أن
َ
تفا�صيل الن�شاط الزراعي من �أجل ح�سن �سير و�سالمة عمليا ِتها
ت�سج ُل فيها
تم�س َك
ٍ
ِ
�سجالت خا�صةً ِّ
و�أن�شطتها.
الفرع الأول :ال�سجالت المحا�سبية
ُ
الم�صاريف والمدفوع ��ات والإيرادات والمقبو�ضات اليومية كافةً،
دفت� � ُر اليومية:
ِ
ي�سجل فيه ُ
م�ساعد ،وذلك بح�سب حاجات الم�شروع.
بدفتر يومي ٍة
ٍ
ويمكن اال�ستعانة ِ
أ�ستاذ ،ويمكن
دفت� � ُر الأ�ستاذ :ترحَّ ��ل ُالعمليات الم�سجل ِة في دفت � ِ�ر اليومية كافةً �إلى دفت � ِ�ر ال ِ
أ�ستاذ م�ساعد ٍ ،وذلك بح�سب حاجات الم�شروع.
بدفتر � ٍ
اال�ستعانة ِ
دفت ُر الجر ِد والميزانية.
الفرع الثاني :الم�ستندات المحا�سبية
م�ستنداتُ �شرا ِء الموا�شي والبياناتُ الجمركي ُة في حالة اال�ستيراد.
م�ستنداتُ �شرا ِء ال�شتول.
ا�ستالم الموا�شي.
م�ستنداتُ
ِ
م�ستنداتُ �شرا ِء الع َلف.
م�ستنداتُ �شراء الم�ستلزمات البيطرية وم�ستنداتُ �صر ِفها من المخزن.
م�ستنداتُ �شراء الم�ستلزمات الزراعية وم�ستنداتُ �صر ِفها من المخزن.
محا�ض ُر جر ِد الأ�صول الثابتة البيولوجية والمادية ومحا�ض ُر جر ِد المخزون.
والم�صاريف الأخرى.
م�ستنداتُ الأعبا ِء الخارجي ِة
ِ
التمويلي.
الت�شغيلي والإيجا ِر
م�ستنداتُ الإيجار والإيجا ِر
ِّ
ِّ
والوالدات والفراخ.
والمحا�صيل والثما ِر
إنتاج
ِ
ِ
م�ستنداتُ بي ِع الموا�شي وال ِ
الفرع الثالث :ال�سجالت الخا�صة
أ�صول الثابتة المادي ��ة :ي�سجَّل فيه نو ُع الأ�صل وتكلف ُة ال�شرا ِء والعم ُر الإنتاجيُّ ُ
وق�سط
�سج � ُ�ل ال ِ
ُ
واال�ستهالك
المتراكم والقيم ُة ال�صافي ُة ف ��ي نهاية كل دور ٍة مالي ٍة والإ�ضافاتُ
�اك ال�سنويِّ
اال�سته�ل ِ
ُ
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ت�ستوجب �إعاد َة التقويم.
أ�سباب التي
واال�ستبعداتُ والقيم ُة المقدرةُّ في حال ِة �إعاد ِة التقويم وال ِ
ُ
(الرقم والنوعُ)� ،سع ُر ال�شراء ،تاريخُ
أ�صول البيولوجية :ت�سجَّل فيه بياناتٌ عن الأ�صل
ُ�سجل ال ِ
ُ
ال�ش ��راء ،وتاريخُ
التحويل من �أن�شطة �أخرى �إذا كان مح� �وَّالً ،العم ُر ،الوزنُ  ،المعالجاتُ واللقاحاتُ ،
ِ
المعلومات الالزمة.
وغي ُرها من
ِ
النفوق والتلف :وي�سجَّل في ��ه نو ُع الأ�صل البيولوجيُ ،
الطبيعي،
التلف
ُ�سج ��ل
معدل النف � ِ
ِ
�وق �أو ِ
ِّ
الطبيعي.
التالف �أو النافق
النافق ،الفروقاتُ بالزياد ِة �أو
التالف �أو
ِ
معدل ِ
كمي ُة وقيم ُة ِ
بالنق�صان عن ِ
ِ
ِّ
أ�صل البيولوجي ،كمي ��اتُ الإنتاج �أو المحا�صيل
ُ�سج ��ل الإنتاج والمحا�صيل :ي�سجَّ ��ل فيه نو ُع ال ِ
خالل المو�سم (الدورة المالية يمكن �أن تت�ضمَّنَ �أكث َر من مو�سم) ،وفي حال كان الم�شروع الزراعيُّ
تاج الأ�صل البيولوجي لك ّل مجموع ٍة متجان�سة من الموا�شي
يمار�س �أكث َر منْ ن�شاط زراعي ،ي�سجَّل ِن ُ
(بق ��ر ،غن ��م ،ماعز) ،وفي ح ��ال كون الأ�ص ��ل البيولوجي �أ�شج ��اراً متنوعة ت�سجَّ ��ل المحا�صي ُل لكل
مجموع ��ة متجان�سة (فواك ��ه ا�ستوائية ،فواكه ذات الن ��واة ،فواكه ذات الب ��ذور) ،ولي�س بال�ضرورة
�ول من الثم ��ار لكل �شجرة ،وه ��ذا ما يع ّق ُد الأم ��و َر ،بل يتمُّ الت�سجي � ُ�ل على �أ�سا�س
ت�سجي � ُ�ل المح�ص � ِ
منا�سب.
أ�سا�س �آخ َر
ٍ
الم�ساحة المزروعة (دونم) �أو �أي � ٍ
ُ�سجل الوالدات :ت�سجَّل فيه الوالداتُ لكل نوع من الما�شية بالكمي ِة والنوعي ِة والجن�س.
اللقاحات والعناي ِة البيطرية.
ُ�سجل
ِ
المطلب الثالث :الئحة الح�سابات وقواعد ت�شغيلها

نظ ��راً لعدم وجود الئحة ح�ساب ��ات خا�صة بالم�شاريع الزراعية في لبنان ،وا�ستناداً �إلى الئحة
الح�سابات الخا�صة بالم�شاريع
تق�سيم الئح ِة
اللبناني ،يمك ��ن
المحا�سبي العام
الت�صميم
�ات
ِ
ح�ساب � ِ
ُ
ّ
ّ
ِ
الزراعية �إلى �سبعة �أق�سام رئي�س ّية
الفرع الأول :ح�ساباتُ الر�ساميل الخا�صة
�ال الم�شروع  /ال�شرك ِة �أو
الر�أ� � ُ�س المال ال�شخ�صيُّ (في حال� � ِة الم�شاريع الفردية)  /ر� ُأ�س م � ِ
التعاوني ِة الزراعية.
نتائج �سابق ٌة مدور ٌة (مدينة �أو دائنة).
ُ
نتيجة الدور ِة المالية.
االحتياطات.
لدعم
الإعان ��اتُ والم�ساع ��داتُ الحكوميةُ :ي�سجَّل في ه ��ذا
ِ
الح�ساب الم�ساع ��داتُ الحكومية ِ
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تدعم الأن�شط َة الزراعي َة �ضمن الخطة االقت�صادية للحكومة.
الت�سويق
ِ
والت�صدير ،والإعانات التي ُ
ِ
م�ؤوناتٌ لمواجه ِة الأعباءٍ والمخاط َر.
فروقاتُ �إعاد ِة تقويم الأ�صول البيولوجية والأ�صول المادية.
ٌ
الت�سليف الزراعي.
ؤ�س�سات
ِ
قرو�ض من م� ِ
الفرع الثاني :ح�سابات الأ�صول Asset
�أوالً :ال ُ
أ�صول غي ُر المادية Intangible Asset
الح�سابات الفرعي َة التالي َة:
الح�ساب
يت�ضمن هذا
ِ
ُ
براءات االختراع.
ِ
إجازات الزراعي َة.
الرخ�ص وال ِ
َ
البحثَ والتطوي َر البيولوجيَّ.
َ
الزراعي.
حقوق اال�ستثمار
ّ
ثانياً :ال ُ
أ�صول المادية Tangible Asset
الح�ساب ما يلي:
يت�ضمنُ هذا
ُ
�اب الأرا�ضي التي يتملكها الم�ش ��رو ُع و ُيمار�س عليها ن�شاطاً
الأرا�ض ��ي :ي�سجل في هذا الح�س � ِ
الح�ساب
زراعي� �اً معيناً .كما يمكن �أن ي�سجل الم�شرو ُع تكلف َة التح�سينات على الأرا�ضي �أو يف ِّرع من
ِ
وتنظيم الأرا�ضي.
بالتح�سينات
ح�ساباً خا�صاً
ِ
ِ
الزراعي م ��ن الأبنية الإدارية والأبنية
المبان ��ي :ي�سجَّ ��ل في هذا الح�ساب ما يمتلكه الم�شرو ُع
ّ
ومخازن العلف.
والحظائر
والم�ستودعات
المخ�ص�صة للن�شاط الزراعي،
ِ
ِ
ِ
كو�سائل
ت�ستخدم
�ارات
َ
�آلي ��اتُ النقل :ي�سجَّل ف ��ي هذا الح�ساب ما يمتلك ��ه الم�شروع من �سي � ٍ
ِ
النقل.
المع ��داتُ والأدواتُ الزراعي ��ة :ي�سجَّ ��ل في هذا الح�س ��اب ما يمتلكه الم�ش ��رو ُع من الجرارات
�دات ر�ش المبيدات
ومعدات الب ��ذار
�دات الح�صاد
ومعدات الفالحة والب�ستنة ،ومع � ِ
ِ
ِ
الزراعي ��ة ومع � ِ
وغيرها.
التجهي ��زاتُ الفن ّي ��ة الزراعي ��ة :ي�سجَّل ف ��ي هذا الح�س ��اب ما يمتلك ��ه الم�شروع م ��ن البيوت
البال�ستيكي ��ة و�شبك ��ات ال ��ري بالر�ش وبالتنقي ��ط وبالجر ،وم�ضخ ��ات الماء والخزان ��ات ومولدات
الكهرباء ،الم�آكل والم�شارب والأقفا�ص والحلاّ بات والمعالف وغيرها.
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ثالثاً :ال ُ
أ�صول البيولوجية Biological Asset
وماعز و� ٍإبل
أغنام
ٍ
الموا�شي :ي�سجَّل في هذا الح�ساب ما يمتلكه الم�شرو ُع الزراعي من �أبقا ٍر و� ٍ
إنتاجي.
وخيول
ِ
ٍ
وكالب حرا�سة ،والتي ُيحت َفظ بها على مدى ِ
العمر ال ّ
الأ�شجا ُر.
النباتاتُ والأزهار.
النح ُل والح�شرات.
ال ُ
أ�سماك والحيوانات البحرية.
�ول البيولوجية الأخ ��رى غي ُر َ
�اب الأ�ص � ُ
تلك
�أ�ص ��و ٌل بيولوج ّي ��ة �أخ ��رىُ :ي�سجَّل ف ��ي هذا الح�س � ِ
الذكر.
المذكور ِة في الح�سابات الآنف ِة ِ
رابعاً :ال ُ
أ�صول المالية Financial Asset
و�سندات
و�سندات م�شارك ٍة
أ�سهم
ِ
ِ
ي�سجَّل في ه ��ذا الح�ساب ما تمتل ُكه الم�شاري ُع الزراعية من � ٍ
َد ٍين للم�شاريع الأخرى الزراعية �أو التجارية �أو ال�صناعية �أو الخدماتية.
الفرع الثالث :ح�سابات المخزون Stock
�أوالً :مخزون العلف
ثانياً :مخزون الم�ستلزمات الزراعية
المغذيات
�ات المتبقية في نهاي ��ة الدورة المالية م ��ن
ِ
ت�سجَّ ��ل ف ��ي هذا الح�س ��اب قيم ُة الكمي � ِ
الع�ضوي ،والمواد الكيميائية والمبيدات الح�شرية والفطرية والمبيدات الزراعية الأخرى.
وال�سما ِد
ّ
الم�ستلزمات البيطرية
ثالثاً :مخزون
ِ
الكميات المتبقي ��ة في نهاية ال ��دورة المالية م ��ن العقاقير
ت�سجَّ ��ل ف ��ي هذا الح�س ��اب قيم� � ُة
ِ
واللقاحات والم�ضادات الحيوية.
رابعاً :مخزون ال ِنتاج
الكميات المتبقي ِة في نهاية الدورة المالية من الإنتاج الحيواني.
ت�سجَّل في هذا الح�ساب قيم ُة
ِ
خام�ساً :مخزون المحا�صيل
الكميات المتبقية ف ��ي نهاية الدورة المالي ��ة من المحا�صيل
ت�سجَّ ��ل ف ��ي هذا الح�ساب قيم� � ُة
ِ
والثمار.
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الفرع الرابع :ح�ساباتُ الذمم
�أوالً :المو ِّردون
ح�سابات فرعية هي:
الح�ساب �إلى
يمكن تف�صي ُل هذا
ٍ
ِ
مو ِّردو الموا�شي.
مو ِّردو ال�شتول والنباتات.
موردو العلف والمغذيات.
موردو الم�ستلزمات البيطرية.
موردو الأدوية والمبيدات الزراعية.
موردو الأ�صول الثابتة المادية.
�أوراق دف ِع موردين.
ثانياً :الزبائن
ثالثاً :مدفوعاتٌ واحبة ٌللم�ستخدمين
رابعاً :ح�ساباتُ ال�شركا ِء الجارية
والر�سوم البلدية
ال�ضرائب
خام�ساً:
ُ
ُ
الفرع الخام�س :الح�سابات المالية
ال�صندوق
الم�صرف
ال�شيكات
الفرع ال�ساد�س :ح�سابات الأعباءExpenses
�أوالً :الم�شترياتُ وقيمة التغ ّير في المخزون
حاجات الم�شاري ِع الكبير ِة� ،أو تلك التي
ح�سابات تلب ��ي
يمك ��ن تف�صيل هذا الح�ساب �إلى عدة
ٍ
ِ
ن�شاط زراعي:
تمار�س �أكث َر من ٍ
ُ
�شرا ُء العلف وقيم ُة التغ ّير في المخزون.
ُ
م�صاريف
�ش ��را ُء م�ستلزم ��ات زراعي ��ة وقيم ُة التغ ّير في المخ ��زون :ت�سجَّل في ه ��ذا الح�ساب
المغذي ��ات وال�سماد الع�ضوي والمواد الكيميائية والمبيدات الح�شرية والفطرية والمبيدات الأخرى
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�ستخد ُم في مكافحة الأمرا�ض الزراعية.
التي ُت َ
�ش ��را ُء م�ستلزمات بيطرية وقيم ُة التغ ّير في المخزون :ي�سجَّل في هذا الح�ساب ثمنُ العقاقير
�ستخدم في الطب البيطري في م ��زارع الما�شية والدواجن
واللقاح ��ات والم�ضادات الحيوي ��ة التي ُت َ
أمرا�ض الحيوانية.
لمكافح ِة ال ِ
ثانياً :الأعباء الخارجية
ت�سجَّ ��ل في ه ��ذا الح�ساب فواتي� � ُر الماء والكهرب ��اء والهات ��ف و�أق�ساط الت�أمي ��ن وم�صاريف
ال�صيان ��ة والت�صليحاتُ ،
وبدل �إيجا ِر الأرا�ضي والمبان ��ي والحظائر والمراعي والمعدات الزراعية.
ُ
ُ
نقل
م�صاريف نقل الموا�شي من ال َمزارع �إل ��ى المراعي،
كم ��ا ت�سجَّل في هذا الح�س ��اب
وم�صاريف ِ
ُ
وم�صاريف نقل الإنتاج والمحا�صيل �إلى الأ�سواق.
العلف �إذا كانت على عاتق الم�شروع الزراعي،
ثالثاً� :أعبا ُء الم�ستخدمين
رواتب الموظفي ��ن الإداريين و�أج ��و ُر العمال الدائمي ��ن والم�ؤقتين
ت�سجَّ ��ل في هذا الح�س ��اب ُ
والمو�سم ّيي ��ن ،الذي ��ن يقومون ب�أعم ��ال الب�ستنة والفالح ��ة والح�صاد ِّ
وغيرها من
ور�ش المبي ��دات ِ
�اب الأطباء البيطريي ��ن والمهند�سين الزراعيين
الأم ��ور .كما ت�سجَّل في ه ��ذا الح�ساب بدالتُ �أتع � ِ
أتعاب المحامين والمحا�سبين والمدققين ،و�أعبا ُء ال�ضمان الإجتماعي.
والم�شرفين ،وبدالتُ � ِ
رابعاً :مخ�ص�صات الم�ؤونات واال�ستهالكات
الح�سابات الفرعي َة التالي َة:
ح�ساب اال�ستهالكات ،ويت�ض ّمنُ
ِ
ُ
ا�ستهالك الأ�صول البيولوجية
مخ�ص�صات
ِ
ِ
ا�ستهالك الأ�صول الثابتة المادية (الملمو�سة)
مخ�ص�صات
ِ
ِ
مخ�ص�صات ا�ستهالك الأ�صول الثابتة غير المادية (غير الملمو�سة)
ِ
الح�سابات الفرعي َة التالي َة:
ح�ساب الم�ؤونات ،ويت�ضمن
ِ
ُ
هبوط �أ�سعار الأ�صول البيولوجية
ؤونات ِ
م� ِ
هبوط �أ�سعار الأ�صول الثابتة المادية
ؤونات ِ
م� ِ
ؤونات هبوط �أ�سعار الأ�صول الثابتة غير المادية (المنق�ضية المدة)
م� ِ
هبوط �أ�سعار المخزون
ؤونات ِ
م� ِ
الذ َم ِم ال َمدينة
هبوط ِق َي ِم ِ
ؤونات ِ
م� ِ
ؤونات لمواجه ِة المخاط َر والأعباءٍ .
م� ٍ
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خام�ساً :الأعبا ُء المالية
ُت�س َجَّل في هذا الح�ساب العموالتُ والفوائ ُد الم�صرفي ُة وفوائ ُد
القرو�ض الزراعية والت�سهيالتُ
ِ
العمالت.
�صرف
الم�صرفية الأخرى وفروقاتُ
ِ
ِ
خارج اال�ستثمار
�ساد�ساً� :أعبا ٌء َ
�ول الثابت ِة المادية
ت�سجَّ ��ل في ه ��ذا الح�ساب �أعبا ُء التف ��ر ِغ عن الأ�صول غي ��ر المادية والأ�ص � ِ
العلف
والأ�ص ��ول البيولوجي ��ة والأ�ص ��ول الثابتة المالي ��ة .كما ي�سجَّل في ه ��ذا الح�ساب التال � ُ�ف من ِ
�ارج المعدل الطبيعي واالعتيادي (المع ��دل الطبيعي يدخل �ضمنَ
والم ��وا ِد والم�ستلزمات وذلك خ � َ
ح�سابات فرعي ٍة هي:
�أعباء اال�ستثمار) .ويمكن تف�صي ُل هذا الح�ساب �إلى عدة
ٍ
ُ
التالف من الإنتاج
ُ
التالف من المحا�صيل
ُ
التالف من العلف والمغذيات
ُ
التالف من الم�ستلزمات الزراعية
ُ
التالف من الم�ستلزمات البيطرية
النافقُ من الموا�شي والحيوانات الأخرى
الفرع ال�سابع :ح�سابات الإيرادات
والمحا�صيل والثما ِر
إنتاج
ِ
مبيعاتُ ال ِ
أ�صول الثابتة
مبيعاتُ
ٍ
منتجات لها طاب ُع ال ِ
�إعاناتُ لال�ستثمار
ؤونات لال�ستثمار
ا�سترداداتٌ من الم� ِ
�إيراداتٌ �أخرى ناتج ٌة عن اال�ستثمار
وال�سندات المجمد ِة
التوظيف
�دات
ِ
ِ
الإي ��راداتُ المالية :ت�سجَّل في هذا الح�ساب عائداتُ �سن � ِ
الممنوح.
والخ�صم الماليُّ
ال�صرف الإيجابي ُة
والفوائ ُد والإيراداتُ الم�شابهة وفروقاتُ
ِ
ُ
ُ
أ�صول غير المادي ِة
خارج اال�ستثمار :ت�سجَّل في هذا الح�ساب �إيراداتُ التفر ِغ عن ال ِ
�إي ��راداتٌ َ
أ�صول
�ول الثابت ِة المادية ،و�إيراداتُ التفرغ عن الأ�صول البيولوجي ��ة ،و�إيراداتُ التفر ِغ عن ال ِ
والأ�ص � ِ
الثابتة المالية.
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المطلب الرابع :البيانات المالية Financial statement
الفرع الأول بيان المركز المالي Balance Sheet

المالي للم�شاري ��ع الزراعية ال يختل ��ف كثيراً من حي ��ث ال�شك ُل عن
�ان المرك � ِ�ز
�إنّ �إع ��دا َد بي � ِ
ِّ
أ�صول ،وال �سيما ال ُ
أ�صول
قيا�س ال ِ
الم�شاري� � ِع التجارية وال�صناعية والخدماتي ��ة� ،إنما تختلف طريق ُة ِ
�ات المالية،
�راح
نموذج ْي ِن من البيان � ِ
َ
البيولوجي� � ُة وغي ُره ��ا من الأمور .و�سيعتم ��د الباحثُ على اقت � ِ
والنموذج المف�ص َِّل للم�شاريع
المخت�صر للم�شاري ِع الزراعية ال�صغيرة والمتو�سطة الحجم،
النموذج
ِ
ِ
ِ
الزراعية الكبير ِة الحجم.
النموذج المخت�صر
�أوالً:
ُ
اسم المشروع:
بيان المركز المالي كما في /12/31س
العملة :وحدة نقدية
األصول
القيمة الصافية
األصول الثابتة غير المادية
األصول الثابتة المادية
األصول الثابتة البيولوجية
األصول الثابتة المالية

مجموع األصول الثابتة
األصول البيولوجية المتداولة
إنتاج،
(علف،
المخزون
محاصيل ،مستلزمات)
الزبائن والذمم المدينة األخرى
الصندوق
البنك
مجموع األصول المتداولة
إجمالي األصول
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الخصوم
رأسمال
احتياطات
نتائج سابقة مدورة
النتيجة الصافية للدورة
المالية
إعانات
فروقات إعادة التقويم
مجموع الرساميل الخاصة
قروض من مؤسسات
التسليف الزراعي
الموردون والذمم الدائنة
األخرى
تسهيالت مصرفية
مجموع االلتزامات
إجمالي الخصوم
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القيمة الصافية

المف�صل
ثانياً :النموذج
ّ

اسم المشروع:
بيان المركز المالي كما في /12/31س
العملة :وحدة نقدية
األصول
المبالغ
األصول الثابتة غير المادية:
براءات االختراع
الرخص واإلجازات الزراعية
البحث والتطوير البيولوجي
حقوق االستثمار الزراعي
األصول الثابتة المادية:
األراضي
تحسين وتنظيم األراضي
اآلبار االرتوازية
األبنية
آالت النقل
المعدات واألدوات الزراعية
التجهيزات الفنية الزراعية
األصول الثابتة البيولوجية:
المواشي
األشجار والنباتات
األصول الثابتة المالية
مجموع األصول الثابتة
األصول البيولوجية المتداولة
مخزون اإلنتاج والمحاصيل والثمار
مخزون العلف والمغذيات
مخزون المستلزمات البيطرية
مخزون المستلزمات الزراعية
الزبائن والذمم المدينة األخرى
الصندوق
المصرف

الخصوم
رأسمال
احتياطات
نتائج سابقة مدورة
النتيجة الصافية للدورة
المالية
إعانات
تقويم
إعادة
فروقات
األصول البيولوجية
تقويم
إعادة
فروقات
األصول المادية

مجموع الرساميل الخاصة
قروض من مؤسسات
التسليف الزراعي
قروض من مؤسسات
التسليف
موردو األصول البيولوجية
موردو األصول الثابتة
المادية
موردو العلف
موردو المستلزمات البيطرية
موردو المستلزمات الزراعية
تسهيالت مصرفية
مجموع االلتزامات
إجمالي الخصوم

مجموع األصول المتداولة
إجمالي األصول
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المبالغ

الفرع الثاني :بيان النتيجةIncome Statement
المخت�صر في �إع ��دا ِد البيانات المالي ��ة للم�شاري ِع
�وذج
يمك ��ن ا�ستخدام بي � ِ
ِ
�ان النتيجة النم � ِ
المف�ص ِل ف ��ي الم�شاريع
النموذج
الزراعي ��ة ال�صغي ��رة والمتو�سطة الحجم ،كم ��ا يمكن ا�ستخ ��دام
ّ
ِ
الحجم.
الزراعي ِة الكبير ِة
ِ
�أوالً :النموذج المخت�صر
اسم المشروع:
بيان النتيجة للسنة المنتهية في /12/31س
العملة :وحدة نقدية
األعباء
الشرح

اإليرادات
الشرح

المبالغ

التغير في المخزون
المشتريات وقيمة ّ
األعباء الخارجية
أعباء المستخدمين
مخصصات المؤونات واالستهالكات
األعباء المالية
أعباء خارج االستثمار

مبيعات اإلنتاج والمحاصيل
والثمار
مبيعات منتجات لها طابع
األصول الثابتة
إعانات لالستثمار
استردادات من المؤونات
لالستثمار
إيرادات أخرى ناتجة عن
االستثمار
اإليرادات المالية
إيرادات خارج االستثمار

مجموع األعباء والمصاريف

مجموع اإليرادات والمكاسب

النتيجة الصافية – أرباح

النتيجة الصافية  -خسائر

إجمالي

إجمالي
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المبالغ

المف�صل
ثانياً :النموذج
ّ

اسم المشروع:
بيان النتيجة للسنة المنتهية في /12/31س
العملة :وحدة نقدية
اإليرادات

األعباء
الشرح

المبالغ

المبالغ الشرح

التغير في المخزون
مشتريات العلف وقيمة ّ

مبيعات اإلنتاج الحيواني
مبيعات المحصول الزراعي
مبيعات اإلنتاج الفرعي
مبيعات المحصول الفرعي
منتجات لها طابع األصول الثابتة البيولوجية
إعانات لإلستثمار
استردادات من المؤونات لالستثمار
إيرادات أخرى ناتجة عن االستثمار
اإليرادات المالية:
عائدات سندات التوظيف والسندات المجمدة
فوائد إو�يرادات مشابهة
فروقات صرف إيجابية
خصم مالي ممنوح
إيرادات خارج االستثمار:
إيرادات التفرغ عن األصول غير المادية
إيرادات التفرغ عن األصول الثابتة المادية
إيرادات التفرغ عن األصول البيولوجية
إيرادات التفرغ عن األصول الثابتة المالية

مجموع األعباء والمصاريف

مجموع اإليرادات والمكاسب

النتيجة الصافية – أرباح

النتيجة الصافية – خسائر

إجمالي

إجمالي

شراء مستلزمات بيطرية
شراء مستلزمات زراعية
األعباء الخارجية:
اإليجارات
ماء ،كهرباء ،هاتف
الصيانة والتصليحات
أقساط التأمين
أعباء المستخدمين:
أجور العمال
رواتب الموظفين
بدالت أتعاب األطباء البيطريين
بدالت أتعاب المهندسين الزراعيين
مخصصات االستهالكات:
استهالك أصول ثابتة غير مادية
استهالك أصول ثابتة مادية استهالك أصول ثابتة بيولوجية
مخصصات المؤونات:
مؤونات هبوط أسعار األصول غير مادية
مؤونات هبوط أسعاراألصول الثابتة المادية
مؤونات هبوط أسعار األصول البيولوجية
مؤونات هبوط أسعار األصول البيولوجية المتداولة
مؤونات هبوط أسعار المخزون
مؤونات هبوط قيم ذمم مدينة
مؤونات لمواجهة أعباء ومخاطر
األعباء المالية:
فوائد وأعباء مشابهة
فروق صرف سلبية
أعباء خارج االستثمار :
أعباء التفرغ عن األصول غير المادية
أعباء التفرغ عن األصول الثابتة المادية
أعباء التفرغ عن األصول البيولوجية
أعباء التفرغ عن األصول الثابتة المالية
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المبحث الثاني :االعتراف بالأ�صل البيولوجي Recognition of biological asset

ُ
توافر
أ�صل البيولوجي َ
تعترف الم�شاري ُع الزراعية التي ت�ستثمر في الأ�صول البيولوجية بال ِ
عند ِ ِ
أحداث �سابقة ،ومن المحتمل تدفقُ مناف َع اقت�صادي ٍة
ثالث ِة
معطيات هي((( :ال�سيطر ُة عليه نتيج َة � ٍ
ٍ
ب�شكل موثوق.
أ�صل ٍ
قيا�س القيم ِة العادلة �أو تكلف ِة ال ِ
م�ستقبلي ٍة مرتبط ٍة بالأ�صل ،ويمكن ُ
المطلب الأول :ال�سيطرة
طريق
�إن ال�سيطر َة على الأ�صل البيولوجي تتخذ عد َة � ٍ
طريق التم ّلك �أو عن ِ
أ�شكال ،وتكون عن ِ
طريق البنا ِء والتنظيم والترحيل والمعروفة بطريقة .BOT
اال�ستثمار لفترة زمنية معينة� ،أو عن ِ
�أوالً :التم ّلك
ُ
االعتراف بالأ�صل البيولوجي في حال ِة الملكية القانونية ،وتكون الملكي ُة القانونية مبا�شرةً
يتم
(مل ��ك �صاح ��ب الم�شروع �أكان �شخ�صاً حقيقياً �أو معنوي� �اً)� ،أو انتقاليَّة في حالة الإرث حيث تكونُ
المقام عليها الم�شرو ُع الزراعي َ
ال ُ
ملك الو َرثة (�شيوعاً).
أر�ض
ُ
ثانياً :طريقة اال�ستثمار
ُ
االعتراف بالأ�صول البيولوجية في حالة اال�ستثمار ويكونُ اال�ستثمار في هذه الحالة ملكيةً
يتم
غي� � َر مبا�شر ٍة عندما ي�ستغل �صاح � ُ�ب الم�شروع ال َ
للمالك،
خدمات تقدَّم
�اج �أو
ٍ
ِ
أر�ض لقا َء ٍ
مال �أو �إنت � ٍ
بموجب عق � ِ�د ا�ستثمار محرَّ ٍر ل ��دى الكاتب بالعدل ولم ��د ٍة محدد ٍة من
ويمك ��نُ �أن يك ��ونَ اال�ستثما ُر
ِ
�سنوي محد ٍَّد.
نقدي ٍّ
بدل ٍّ
الزمن ولقا َء ٍ
ِ
ثالثاً :طريقة BOT
ُ
�وم الم�ستثم ُر الزراعيُّ
أ�صول البيولوجي ��ة
يت � ّ�م
ِ
االعتراف بال ِ
بموجب هذه الطريقة عندما يق � ُ
أمين
تتريب
أر�ض بو ٍر من المال � ِ�ك ،حيث يقوم ب�إجرا ِء
التح�سينات عليها م ��ن ٍ
ِ
ٍ
با�ستثم ��ا ِر � ٍ
وتجليل وت� ِ
المياه للري وزراعتها بالأ�شجا ِر المثمرة ،ثم اال�ستفاد ِة من �إنتاجها لفترة زمنية محدد ٍة في العقد،
للمالك الأ�سا�سي.
ثم تحوي ِلها
ِ
ف ��ي لبنانَ يمكنُ تحدي� � ُد ال�سيطر ِة على الأرا�ضي والم�شاريع الزراعي ��ة وفقاً للطرق ال�سائدة،
ل�صاحب الم�شرو ِع مبا�شرةً ،والطريق ُة غي ُر المبا�شر ِة،
وهي الطريق ُة المبا�شرة ،حيث تعود الملكي ُة
ِ
حي ��ث ي�ستغ� �لُّ الم�ستثم� � ُر ال َ
إرث ،حي ��ث الو�ضعي ُة
�دل ،والطريقة االنتقاليَّ ��ة في حال ِة ال ِ
أر�ض لقا َء ب � ٍ
ُ
غير قانونية.
اليد ،حيث يتمُّ
القانوني ُة غي ُر محدَّد ٍة ،وطريق ُة و�ض ِع ِ
ا�ستغالل الأرا�ضي بطريق ٍة ِ
(((

ن�ص معيار املحا�سبة الدويل .IAS 41
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ُ
تدفق المناف ِع االقت�صادية
إمكانية
المطلب الثاني� :
ِ
الفرع الأول� :أ�شجار الفاكهة

أنواعها بفترة نم� � ّو منذ زراعته ��ا �شت ٍوالً ف ��ي الأرا�ضي
�اف � ِ
تم� �رُّ �أ�شج ��ا ُر الفاكهة عل ��ى اخت�ل ِ
والب�ساتي � ِ�ن المخ�ص�صة لها من ِق َبل الم�ش ��رو ِع الزراعي ،ولغاي ِة ال�سنة التي تبد�أ فيها بالإنتاج ،وفي
�ات �صغيرةً ،لي�س لها قيم� � ٌة ربح ّية ،وهذا ال
ه ��ذه الحال ��ة ال تعطي الأ�شج ��ا ُر ثماراً �أو قد تعطي كمي � ٍ
ُ
تدفق المناف ِع االقت�صادية للأ�صل البيولوجي.
يتعار�ض مع �إمكاني ِة ِ
الفرع الثاني :الموا�شي والدواجن
أنواعه ��ا بفترة نم ٍو تب ��د�أ منذ والد ِته ��ا ولغاية نقط ِة
تم� �رُّ الموا�ش ��ي والدواج ��ن على اختالف � ِ
إنتاج من الحليب والبي�ض والوالدات وغيره ��ا .هذه الفتر ُة ،وهي مرحل ُة
�وج التي يب ��د�أ فيها ال ُ
الن�ض � ِ
وم�ستلزمات بيطرية و�أعالف وغيرها ،حتى َ
َ
ت�صل
م�صاريف من عناي ٍة
توجب دف َع
النمو
ٍ
البيولوجيُ ،
ِّ
تدفق المناف ِع االقت�صادية لها.
�إلى مرحل ِة �إمكاني ِة ِ
القيمة العادلة Fair Value
قيا�س التكلفة �أو
المطلب الثالث� :إمكانية
ِ
ِ

قيا�س تكلف ِة الأ�ص ��ول البيولوجية تعت َب ُر من الموا�ضي ِع ال�سهلة ن�سبياً ،وال �سيما في
�إن �إمكاني� � َة ِ
قيا�س القيم ِة العادلة للأ�صول البيولوجية فتعت َب ُر من الموا�ضي ِع
ظ ��ل وجود �سوقٍ ٍ
ن�شط� .أم ��ا �إمكاني ُة ِ
أ�صول البيولوجية النموُّ والتكاث ُر والقدر ُة على التغ ّي ِر
ال�صعبة ن�سبياً ،وال �سيما �أن من �أبر ِز ِ
�سمات ال ِ
والظروف المناخية وطبيع� � ِة العناي ِة بها .وال �ش� �كَّ �أن معيا َر المحا�سب ِة
بالظروف البيئي ��ة
والت�أث � ِ�ر
ِ
ِ
أ�صول البيولوجية بالتكلفة �أو القيمة العادلة ،حيث
قيا�س ال ِ
الدول� �يَّ  IAS 41قد ن�صَّ عل ��ى �إمكانية ِ
قيا�س القيم ِة العادلة للأ�صل �أو قد تكونُ معقدةً �أحياناً �أخرى.
قد
ُ
ي�صعب �أحياناً ُ
المبحث الثالث :قيا�س الأ�صل البيولوجي Measurement of biological asset

المطلب الأول :القيا�س عند االعتراف المبدئي

الفرع الأول :الأ�شجار
قيد الإن�شاء:
كون الم�شروع َ
�أوالً :في حال ِ
يت� �مُّ قيا� � ُ�س الأ�شجا ِر بالتكلف� � ِة التاريخية عند �ش ��را ِء ال�شتول ،وتت�ضمن التكلف� � ُة ثمنَ ال�شراء
ُ
ال�شتول جاهزةً للنمو في الأر�ض المتاحة لال�ستثمار الزراعي.
النقل والزر ِع لت�صبح
وتكلف َة ِ
ثانياً :في حال كون الم�شروع الزراعي قائماً:
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يتم
أ�سا�سيُ ،
ف ��ي حال ك ��ان الم�شروع الزراع ��ي قائماً �أو محوالً م ��ن الم�ستثمِ ر �إلى المال � ِ�ك ال ّ
إنتاج ال�سنويِّ المقدَّ ِر لها من ق َبل خبير في هذا المجال ،حيث
قيا� � ُ�س الأ�شجا ِر بح�سب �أعماره ��ا وال ِ
للتدفقات النقدي ِة لل�شجرة .ويتم التقدير من ق َبل الخبير الزراعي في
احت�ساب القيم ِة الحالية
يتمُّ
ِ
ُ
ُ
الظروف الطبيعية �أم َر ْين:
ظل الظروف الطبيعية .وتعني
َ
َ
المحا�صيل.
المزروعات �أو
عوامل مناخي ٍة قا�سي ٍة وخارج ٍة عن ال�سيطر ِة ت�ضرُّ
عدم وجو ِد
ِ
َ
المبيدات
والتقليم ور� � ِّ�ش
بانتظام والت�شحي � ِ�ل
وج ��و َد العناي� � ِة الالزمة مث � َ�ل
الت�سميد وال ��ريِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الالزمة(((.
الفرع الثاني :الحيوانات
قيد الإن�شاء:
�أوالً :في حال كون الم�شروع َ
عند ال�شراء ،وتت�ضمنُ التكلف ُة ثم ��نَ ال�شراء وتكلف َة
قيا�س الموا�شي بالتكلفة التاريخي ��ة َ
يت � ّ�م ُ
ُ
ثمن
النق ��ل في حال كون الموا�شي م�شتراةً من ال�سوق المحلي� .أما في حالة اال�ستيراد
فت�ضاف �إلى ِ
ُ
و�ضرائب (�إن
ر�سوم
والر�سوم الجمركية
ال�شحن والت�أمي � ِ�ن
م�صاريف
ال�ش ��راء
ُ
ُ
َ
ِ
ور�سوم المرف� ��أ و�أيُّ ٍ
ُو ِج َدت).
ثانياً :في حال كون الم�شروع قائماً:
ف ��ي ح ��ال كان الم�شرو ُع الزراع ��ي قائماً �أو محوالً م ��ن الم�ستثمر �إلى المال ��ك الأ�سا�سي ،يتم
إنتاج ال�سنويِّ المقدَّ ِر لها من قبل خبير في هذا المجال ،حيث
قيا� � ُ�س الموا�ش ��ي بح�سب �أعمارها وال ِ
الخبير الزراعي في
للتدفقات النقدية للما�شية .ويتم التقدي ُر من ق َبل
احت�ساب القيم ِة الحالية
يتمُّ
ِ
ُ
ِ
ُ
الظروف الطبيعية �أم َر ْين:
ظل الظروف الطبيعية .وتعني
�أن تكونَ الموا�شي و�/أو الدواجنُ ب�صح ٍة جيدة.
�سجالت الم�شروع
اللقاحات
وجو َد العناي ِة الالزمة لها ،مثل
والم�ضادات الحيوية ( ُتث ّبت �ضمنَ
ِ
ِ
ِ
الخا�ص ِة)(((.
المطلب الثاني :القيا�س في مرحلة النمو البيولوجي

قيا�س للأ�ص ��ول البيولوجية في مرحلة النمو البيولوجي ه ��و طريق ُة التكلفة ،حيث
�إنَّ �أف�ض � َ�ل ٍ
وقطف
إنتاج
الن�ضوج للبد ِء
تمت ��ا ُز هذه المرحل ُة ب�أنها ت�ؤ�س�� �سُّ لمرحل ِة
الحيواني ِ
ِ
ِّ
بالح�صول عل ��ى ال ِ
ِ
((( حمزة حامو�ش ،مهند�س وخبري زراعي حملف ،مقابلة بتاريخ .2015/9/16
((( حمزة حامو�ش ،م�صدر �سابق.
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المحا�صيل الزراعية ،وحيث �إنه َ
البيولوجي
أ�صل
قبل نقط ِة
وح�صد
ثما ِر الأ�شجا ِر
ِ
الن�ضوج ال يكون لل ِ
ِ
ِّ
ِ
تدفق ��اتٌ نقدي� � ٌة م�ستقبلي ٌة .وقد تمتدُّ هذه المرحل ُة لدور َت ْي ِن ماليَّت ْين كما هو الحال في الموا�شي� ،أو
دورات مالي ٍة كما هو الحال في العديد من �أن ��وا ِع �أ�شجا ِر الفاكهة .وهنا تبرز العديد
خم� � ِ�س �أو �س ��تِّ
ٍ
من الإ�شكاليات المحا�سبية ،يذك ُر الباحثُ �أهمَّها:
ُ
بالم�صاريف والأعبا ِء التي �أنفقها على الأ�صل البيولوجي دون وجو ِد �أي
يعترف الم�شرو ُع
ه ��ل
ِ
إيرادات بالمقابل؟
�
ٍ
�دورات المالية التي
ه ��ل �ستكونُ النتيج ُة المحا�سبي ��ة للم�شروع الزراعي خ�سائ َر على مدى ال � ِ
تت�ضم ُنها مرحل ُة النمو البيولوجي؟
ُ
الم�صاريف والأعبا ُء ف ��ي نم ِّو الأ�ص ��ل البيولوجي وزي ��اد ِة تدفقا ِته النقدي ِة
ه ��ل ت�ساهم ه ��ذه
الم�ستقبلية؟
الفرع الأول :الأ�شجار
البيولوجي للأ�شجا ِر والنباتات ب�شكل عام من نقطة البداية Start Point
تمت� � ّد مرحل ُة النم ِّو
ِّ
ربح تجارياً،
إنتاج الفعل � ّ�ي ال ُم ِ
ولغاي ��ة نقط ِة الإنت ��اج ( Production Pointنقط ِة الب ��د ِء بمرحل ِة ال ِ
حي ��ث �إنَّ َ
كميات قليلةً من الثم ��ا ِر بين نقط ِة البداية ونقط� � ِة الإنتاج ،ولكنها
بع�ض الأ�شج ��ار تعطي
ٍ
لي�ست ذاتَ قيم ٍة تجارية مربحة).
المبدئي.
يت ��م قيا� � ُ�س قيمة الأ�شجار ف ��ي ال�سنة الأولى كما ُذ ِك� � َر في القيا�س عند االعت ��راف ِ
ّ
وف ��ي نهاي ��ة ال�سنة الثانية ولغاية ال�سن ��ة التي تتحققُ فيها نقط ُة الن�ضوجُ ،ت�ض ��اف �إلى تكلف ِة الأ�صل
ري و�أجو ِر عمال ِّ
مبيدات �إلى تكلفة الأ�صل.
ور�ش
ُالم�صاريف والأعباء كافة ،من ٍّ
ٍ
ِ
الفرع الثاني :الموا�شي
تمتد مرحل ُة النم ِّو البيولوجي للحيوانات ب�شكل عام من نقطة البداية (في حال تم ّلك الم�شروع
تاج من الحليب
الزراعي الموا�شي والدواجن بعمر حديثي الوالدة) ولغاي ِة نقط ِة الإنتاج (البد ِء بال ِن ِ
والبي�ض).
االعتراف المبدئي.
عند
�ات في ال�سنة الأولى كما ُذكر في القيا� � ِ�س َ
ِ
يت ��م قيا�س قيم ِة الحيوان � ِ
ُ
ت�ضاف �إل ��ى تكلف ِة الأ�صل
وف ��ي نهاي ��ة ال�سنة الثاني ��ة ولغاية ال�سنة التي تتحق ��ق فيها نقطة الن�ضوج
ولقاحات وم�ضادات حيوية �إلى تكلفة الأ�صل.
ومغذيات
علف
ٍ
ٍ
ُالم�صاريف والأعبا ِء كافة من ٍ
ِ
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والدواجن بعمر حديثي الوالدة) ولغاية نقطة اإلنتاج (البدء بالنتاج من الحليب والبيض).
يتم قياس قيمة الحيوانات في السنة األولى كما ذكر في القياس عند االعتراف المبدئي .وفي نهاية السنة

الثانية ولغاية السنة التي تتحقق فيها نقطة النضوج تضاف إلى تكلفة األصل المصاريف واألعباء كافة من

علف ومغذيات ولقاحات ومضادات حيوية إلى تكلفة األصل.
نقطة البداية
Starting Point

مرحلة النمو البيولوجي (تختلف الفترة بين نوع وآخر)
األعباء = مصروفات رأسمالية تضاف إلى تكلفة األصل

Production Point

تسجيل المصاريف واألعباء من

رسملة المصاريف واألعباء في

اف باألصل البيولوجي عند
االعتر
االعتراف
نقطة البداية

نقطة اإلنتاج

تاريخ نقطة البداية ولغاية نهاية

نهاية الدورة المالية

الدورة المالية
من ح /األصل البيولوجي
إلى ح /النقدية

من ح /المصاريف واألعباء

10

إلى ح /النقدية

من ح /األصل البيولوجي

إلى ح /المصاريف

واألعباء

المالية
عندالدورة
القيا�سنهاية
القياس عند
المطلب الثالث:
الدورة المالية
نهاية
الثالث:
المطلب

�س ��وف يعتمد الباح ��ثُ طريقتَين لقيا� � ِ�س القيمة العادل ��ة للأ�صول البيولوجية ف ��ي الم�شاريع
المتخ�ص ِ�صين
نتائج القيا�س لكال الطريق َت ْين من ناحية وعر�ض النتائج علىّ 29
الزراعية و�سيتمُّ مقارن ُة ِ
من ناحي ٍة �أخرى.
للتدفقات النقدية للأ�صل البيولوجي عن �سنة مقبلة.
احت�ساب القيمة الحالية
الطريقة الأولى
ِ
ُ
احت�ساب القيم ��ة الحالية ل�صافي التدفقات النقدي ��ة الم�ستقبلية على مدى
الطريق ��ة الثانية
ُ
إنتاجي للأ�صل البيولوجي.
ِ
العمر ال ّ
الفرع الأول :قيا�س القيمة الحالية  Present valueللتدفقات النقدية عن �سنة مقبلة
التدفقات النقدية الم�ستقبل ّية:
يمكن للم�شاريع الزراعية �أن تعتمد طريقتَين لتحديد
ِ
التدفقات النقدية الم�ستقبلية.
الحت�ساب
الطريقة الأولى :اعتما ُد الإنتاج الرئي�س
ِ
ِ
�اج الثانويِّ لتحدي ��د التدفق ��ات النقدية
الطريق ��ة الثاني ��ة :اعتم ��ا ُد الإنت ��اج الرئي� ��س والإنت � ِ
الم�ستقبل ّية.
�أوالً :الموا�ش ��ي والدواج ��ن التي يمتلكها الم�ش ��رو ُع الزراعي لالحتفاظ به ��ا على مدى العمر
الإنتاجي
 -1الطريقة الأولى :اعتما ُد ال ِنتاج الرئي�س �أ�س ٍا�ساً للقيا�س
المنا�سب للحيازة والعم َر الإنتاجيَّ
إنتاج والعم َر
َ
الجدول التالي يظهر نو َع الأ�صل البيولوجي وال َ
 -10تشملُ المصاريفُ واألعباء شراءَ مستلزمات زراعية وأجورَ العمال ومصاريفَ الري وغيرَها من المصاريف التي تحافظ على األصل البيولوجي
وتضمن نموَّه السليم.
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َ
المرج َح للإنتاج ال�سنويِّ و�سع َر البي ِع ال�صافي للوحد ِة الواحد ِة من الإنتاج.
والمتو�سط
ّ
العمر
المناسب
للحيازة

األصل
البيولوجي

ِ
النتاج

بقر

حليب

سنتان

العمر
2
اإلنتاجي

متوسط
ِ
النتاج
3
السنوي

سعر البيع
الصافي
اإلفرادي ِ
للنتاج

 7سنوات

 6000ليتر

 1100ل.ل.

ماعز

حليب

سنتان

 6سنوات

 750ليتر

 1500ل.ل.

غنم

حليب

سنتان

 6سنوات

 750ليتر

 1250ل.ل.

دجاج

بيض

سنة

 4سنوات

 280بيضة

 200ل.ل.

الم�صدر :من �إعداد الباحث.
ت�سجَّ ��ل الأ�ص � ُ
المبدئي بها
�راف
�ول البيولوجي ��ة (الموا�شي والدواجن) عن ��د حياز ِتها واالعت � ِ
ِّ
أ�سا�س القيم ��ة العادلة� .إن �أف�ضل
بالتكلف ��ة التاريخي ��ة ،ويتم تقويمها ف ��ي نهاية كل دور ٍة مالية على � ِ
للتدفقات النقدي ��ة الم�ستقبلية للأ�صل
ا�ستخدام طريق� � ِة القيمة الحالية
قيا� � ٍ�س للقيمة العادلة هو
ِ
ُ
البيولوجي.
�إن قيا� � َ�س القيم� � ِة الحالي ��ة ،والت ��ي ت�س ��اوي القيم� � َة العادلة للأ�ص � ِ�ل البيولوج ��ي يعتم ُد على
عن�ص َرين ،هما:
التدفقات النقدي ِة الم�ستقبلي ِة للأ�صل البيولوجي الذي �سيتم قيا�سه.
تقدي ُر
ِ
خال من المخاطر(((( .وهو العائد ال ��ذي يح�صل عليه الم�ستثمر من
اعتم ��ا ُد مع ��دل فائد ٍة ٍ
الم�ستحيل �أن يكون َ
هناك
دون مخاط ��ر  Default Riskوهذا العائد ال يوج ��د �إال نظرياً ،حيث من
ِ
المخاطر تماماً �أي  %100ولكن هذا الم�صطلح ُي�ستخدم من ِقبل الباحثين على �أنه
�ال من
عائ ��د خ � ٍ
ِ
ُ
�سندات الخزينة الحكومية).
أذونات �أو
معدل الفائدة على � ٍ
ِ
االحت�ساب وفقاً للمراحل التالية:
للو�صول �إلى القيمة الحالية يتم
ُ
�رات العلمي ِة
المرحل ��ة الأولى :تقدي ��ر الإنت ��اج (� :)Qإنَّ تقدي َر الإنتاج يت� �مُّ على �أ�سا�س الخب � ِ
والع َملي ِة للمخت�صين في هذا المجال.
المرحل ��ة الثانية :تحديد �صافي �سعر بيع الإنتاج ( :)Pوفقاً لأ�سعار ال�سوق((( مح�سوماً منها
((( معيار املحا�سبة الدويل  ،IFRS 13الإر�شادات والتطبيقات ،امللحق ب.
((( �إن ال ِنتاج احليواين واملحا�صيل الزراعية من ثمار وغريها لها �سوق ن�شط يف لبنان وميكن حتديد �أ�سعارها ب�سهولة.
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ُ
تكاليف البيع.
المرحل ��ة الثالث ��ة :تحديد قيم ��ة التدفقات النقدي ��ة الم�ستقبلية للأ�ص ��ل البيولوجي عن �سنة
مقبلة.
احت�ساب القيم ِة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية للأ�صل البيولوجي
المرحلة الرابعة:
ُ
األصل
البيولوجي

التدفقات النقدية عن
سنة مقبلة
(ل.ل).

N

I

PV
table

بقر

6 600 000

1

%6

0.9434

القيمة العادلة Fair
 Valueلألصل
البيولوجي
(ل.ل)
6 226 440

ماعز

1 125 000

1

6%

0.9434

1 061 325

غنم

937 500

1

%6

0.9434

884 437

دجاج

56 000

1

%6

0.9434

52 830

 -2الطريقة الثانية :اعتماد كل الإنتاج (الرئي�س والثانوي �أو الفرعي) للقيا�س.
ف ��ي ظل هذه الطريقة ولتحقيق قيا�س � َ
بعين الإعتبا ُر الإنتاج
أف�ضل و�أدقَّ للقيمة العادلة ي� َؤخ ُذ ِ
الحيوان ��ي الذي له قيمة بيعية الحت�ساب التدفقات النقدي ��ة للأ�صل البيولوجي ،حيث يعتمد �صافي
�سعر بيع الإنتاج بح�سب الأ�سعار الرائجة في �سوقٍ ن�شط.
األصل
البيولوجي

ِ
النتاج

بقر

.1
.2
.3

1حليب
2والدات
3سماد

ماعز

.1
.2
.3
.1
.2
.3
.1
.2

1حليب
2والدات
3سماد
1حليب
2والدات
3سماد
1بيض
2سماد

غنم
دجاج

العمر
اإلنتاجي

العمر
المناسب
للحيازة
سنتان

 7سنوات

سنتان

 6سنوات

سنتان

 6سنوات

سنة
واحدة

 4سنوات

4

متوسط ِ
النتاج
5
السنوي

60001 .1
ليتر
2 .2عجل
 503 .3شواالً
 7501 .1ليتر
2 .2توءم
ال
ا
و
ش
153 .3
ً
 7501 .1ليتر
2 .2نعجة
ال
ا
و
ش
153 .3
ً
2801 .1
بيضة
 22 .2شواالن

الم�صدر :من �إعداد الباحث.
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سعر البيع الصافي
اإلفرادي ِ
للنتاج
.1
.2
ل.ل.
.3
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.1
.2

 1 1001ل.ل.
135 0002
5003
5001
0002
0003
2501
0002
0003
2001
5002

 2ل.ل
 1ل.ل.
 45ل.ل.
 4ل.ل.
 1ل.ل.
 50ل.ل.
 3ل.ل.
ل.ل.
 3ل.ل.

قيا�س القيمة العادلة لنوع مع ّي ٍن من الموا�شي �أو الدواجن وفي ظل الظروف الطبيعية يتمُّ
�إنَّ َ
من خالل هذه المراحل:
المرحلة الأولى :تحدي ُد كمي ِة �إنتاج حليب ( ،)1Qوالدات (� ،)Q2سماد ()Q3
المرحلة الثانية� :صافي �سعر البيع لكل �إنتاج ()P1) ، (P2) ، (P3
المرحلة الثالثة :احت�ساب ُالتدفقات النقدية ال�سنوية (+ )Q3 * P3) (Q1 * P1) + (Q2* P2
احت�ساب القيمة الحالية  PVبمعدل ح�سم ( )iلفترة �سنة ()n
المرحلة الرابعة:
ُ
األصل التدفقات النقدية
عن سنة مقبلة
لكل ِ
النتاج (ل.ل).

القيمة العادلة Fair
 Valueلألصل
(ل.ل)

N

I

PV
table

بقر

6 860 000

1

%6

6 471 724 0.9434

ماعز

1 275 000

1

6%

1202 835 0.9434

غنم

1 032 500

1

%6

974 060 0.9434

دجاج

63 000

1

%6

59 434 0.9434

أ�صل في نهاية الدورة الماليةُ ،يعاد النظر ب�صافي
في
ِ
قيا�س قيم ِة ال ِ
الحاالت المنا�سبة وعند ِ
ومعدل الفائدة في حال كان هن ��اك تغيراتٌ  ،حيث ت� ُ
ؤخذ هذه التغي ��راتُ بعين االعتبا ِر
�سع ��ر البي ��ع
ِ
لقيا�س القيمة الحالية والتي ت�ساوي القيمة العادلة للأ�صل.
نف�س المبد�أِ ِ
ويطبَّق ُ
في حال كان ال ُ
ُ
المتو�سط المرج َِّح
إنتاجه بين �سنة و�أخرى يتم اعتما ُد
أ�صل البيولوجي
ِ
يختلف � ُ
الن�ضوج الكامل والتي ت�ستقرُّ فيها كمي ُة الإنتاج.
إنتاج على مدى ال�سنوات لغاية �سن ِة
ِ
لل ِ
وعند قيا�س الأ�صل البيولوجي في نهاية الدورة المالية نكون �أمام َاحتما َلين:
االحتم ��ال الأول :القيم ُة العادل� � ُة �أكب ُر من القيمة الدفترية ،حي ��ث ي�ضاف الفرق على القيمة
المحا�سبي التالي:
ت�سجيل القيد
الدفترية للأ�صل من خالل
ِ
ِّ
من ح /الأ�صل البيولوجي
الجنان
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�إلى ح /فروقات �إعادة تخمين الأ�صول البيولوجية
االحتم ��ال الثان ��ي :القيم ��ة العادلة �أقل م ��ن القيمة الدفتري ��ة ،حيث ينزل الف ��رق من القيمة
الدفترية للأ�صل من خالل ت�سجيل القيد التالي:
من ح /مخ�ص�ص ا�ستهالك ا�ستثنائي للأ�صول البيولوجية
�إلى ح /ا�ستهالك الأ�صول البيولوجية
ثاني ًا� :أ�شجار الفاكهة

قيا�س القيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية لأ�شجا ِر الفاكهة عن تلك
تختل ��ف طريق ُة ِ
المتَّبع� � ِة ف ��ي الموا�شي والدواجن ،فالأ�شجار الت ��ي تز َر ُع الآن (نقطة البداي ��ة) تحتاج �إلى عدد من
المربح (نقطة الإنتاج) ،ثم تزي ُد كمياتُ الثمار �سنة بعد �سنة لتبل َغ
إنتاج التجاريِّ
ِ
ال�سنوات لتبد�أَ بال ِ
توافر
الظروف الطبيع ّية (نقطة الن�ضوج) ،بحيث ال تتغير كمياتُ
ِ
مرحل� � َة اال�ستقرا ِر في الإنتاج مع ِ
الثم ��ار ب�شكل جوهري بعد نقطة الن�ضوج كم ��ا هو الحال في ال�سنوات التي تلي نقطة الإنتاج .لذلك
تحديد قيم ِة التدفقات النقدية الم�ستقبل ّية لأ�شجار الفاكهة لقيا�س القيمة الحالية
يرى الباحثُ �أن
َ
احت�ساب القيم ��ة الحالية للتدفقات
الت ��ي ت�س ��اوي القيمة العادلة يمك ��ن �أن تتمَّ بطريقتي ��ن ،الأولى
ُ
النقدي ��ة ل�سن ��ة واح ��دة ،وتتم عمليةً القيا�س ف ��ي نهاي ��ة كل دورة مالية للم�شروع الزراع ��ي .الثاني ُة
�اب القيمة الحالي ��ة للمتو�سط المرجح للتدفقات النقدية الم�ستقبل ّي ��ة من نقطة الإنتاج ()X
احت�س � ُ
حتى نقطة الن�ضوج (.)Y
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الجدول التالي يظهر عدداً من �أ�صناف �أ�شجار الفاكهة والعم َر الإنتاجيَّ ونقط َة الإنتاج ونقط َة
الن�ضوج لكل �شجرة:

الصنف

العمر
اإلنتاجي

األفوكا

25

الكيوي

20

القشطة

20

المانجا

20

الموز

1.5

6

 = Xنقطة اإلنتاج Production Point
نقطة
 =Yنقطة النضوج Maturity Point
البداية
7
 Startingكميات اإلنتاج في السنوات ما بعد نقطة اإلنتاج /كلغ للشجرة الواحدة
Point
12 11
10
9
8
7
6 5 4 3 2
1
180
Y 150 120
90 60 30 X
180
20

X
5

X

Y
37

X
10

12

15

20

25

35

35
Y

60 35 15

65

70

75

85

90
Y

90

X
30

40

50

60

70

80

80
Y

تحمل كل شجرة موز قرط واحد يتراوح وزنه بين  30كلغ و 45كلغ

الحمضيات 40

X
30

90

140 120

150 150
Y

150 150

25

X
10

40

90

130

170 150

200 190
Y

15

التفاح
اللوزيات

8

X
7

15 10
X

20

25

30

35

Y
50

50

20 15

25

30

35

50
Y

50

50

X
5

15

25

35

45

60

70

5

10

10

15

15

20

20
Y

15

25

35

45

50
Y

50

90

130

150 140

الكرمة

40

الزيتون

غير
محدد

التين

15

X
2

الرمان

20

X
4

10

األكي
دنيا

50

X
10

45

200 170
Y

الم�صدر :من ترتيب و�إعداد الباحث بناءً على معلومات الخبراء المذكورة �أ�سما�ؤهم في الدرا�سة.
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االحت�ساب وفقاً
 -1الطريق ��ة الأولى :لقيا� ��س القيمة العادلة ل�صنف معين من الأ�شج ��ار يتم
ُ
للمراحل التالية:
المرحلة الأولى :تحديد كمية الثمار في �سنة معينة.
المرحل ��ة الثانية :تحديد �صافي �سعر بيع الثمار ،وفقاً لأ�سع ��ار ال�سوق مح�سوماً منها تكاليف
البيع(((.
المرحلة الثالثة :تحديد قيم ِة التدفقات النقدية الم�ستقبلية للأ�صل ل�سنة مقبلة.
المرحلة الرابعة :احت�ساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية للأ�صل
حالة تطبيق ّية:
لقيا�س القيمة العادلة ل�شجرة �أفوكا واحدة من نوع معين� ،سليمة ،وفي ظل الظروف الطبيعية
�ضمن م�شروع زراعي:
المرحلة الأولى :الكمية المتوقع �إنتاجها في ال�سنة ال�ساد�سة  30كلغ (.)Q
المرحلة الثانية :تحديد �صافي �سعر البيع =  5000ل.ل.)P( .
المرحلة الثالثة :تحديد التدفقات النقدية الم�ستقبلية =  5000 × 30ل.ل =  150 000ل.ل.
خال من المخاطر .%6
المرحلة الرابعة :احت�ساب القيمة الحالية  PVبمعدل ح�سم ٍ
PV = S (1+i)-n
PV = 150,000(1.06)-1
.PV= 141,510 L.L

فتكون القيمة العادلة ل�شجرة �أفوكا واحدة بعمر � 5سنوات  142 000ل.ل تقريباً.

((( تكاليف البيع تت�ضمن م�صاريف حتميل ونقل وتفريغ املحا�صيل والثمار من امل�شروع الزراعي �إىل ال�سوق بالإ�ضافة �إىل عموالت
البيع.
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يلخ�ص قيم َة �شجرة الأفوكا الواحدة وفقاً لهذه الطريقة من نقطة الإنتاج حتى
الجدول التالي ُ
و�سعر بي ِع الثمار ال�صافي:
ثبات
ِ
نقطة الن�ضوج مع افترا�ض ِ
معدالت الفائدة ِ
السنة
الشرح
اإلنتاج السنوي
المتوقع
صافي سعر
البيع
التدفقات النقدية
القيمة الحالية

6

7

8

9

10

11

 30كلغ

 60كلغ

 90كلغ

 120كلغ

 150كلغ

 180كلغ

 5000ل.ل 5000 .ل.ل 5000 .ل.ل 5000 .ل.ل 5000 .ل.ل 5000 .ل.ل.
150 000

300 000

540 000

600 000

750 000

900 000

141 510
ل.ل

283 020
ل.ل

509 436
ل.ل

566 040
ل.ل

707 550
ل.ل

849 060
ل.ل

الم�صدر :من �إعداد الباحث.
االحت�ساب وفقاً
 -2الطريق ��ة الثاني ��ة :لقيا�س القيمة العادلة ل�صنف معين من الأ�شج ��ار يتمُّ
ُ
للمراحل التالية:
إنتاج بدءاً من نقطة الإنتاج حتى نقطة الن�ضوج.
المرحلة الأولى :تقدير المتو�سط المرجَّح لل ِ
المرحل ��ة الثاني ��ة :تحدي ُد �صافي �سعر بيع الثمار :وفقاً لأ�سع ��ار ال�سوق مح�سوماً منها تكاليف
البيع.
المرحلة الثالثة :تحديد قيمة التدفقات النقدية الم�ستقبلية للأ�صل.
احت�ساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية للأ�صل.
المرحلة الرابعة:
ُ
حالة تطبيق ّية:
لقيا�س القيمة العادلة ل�شجرة �أفوكا واحدة من نوع معين� ،سليمة ،وفي ظل الظروف الطبيعية
�ضمن م�شروع زراعي:
المرحلة الأولى :المتو�سط المرجح لكميات الإنتاج من نقطة الإنتاج �إلى نقطة الن�ضوج
= ( 92 = 7 ÷ )180 + 150 + 120 + 90 + 60 + 30 + 20كلغ.
المرحلة الثانية :تحديد متو�سط المرجح ل�صافي �سعر البيع =  5000ل.ل.
المرحل ��ة الثالثة :تحديد التدفق ��ات النقدية الم�ستقبلية =  72كلغ ×  5000ل.ل = 460000
ل.ل.
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المرحلة الرابعة :احت�ساب القيمة الحالية  PVبمعدل خ�صم .%6
PV = S (1+i)-n

PV = 460,000(1.06)-1
.PV = 433,964 L.L

فتكون القيمة العادلة ل�شجرة �أفوكا واحدة مبلغ  434000ل.ل تقريب ًا
الفرع الثاني :احت�ساب القيمة الحالية ل�صافي التدفقات النقدية الم�ستقبلية على مدى العمر
الإنتاجي للأ�صل البيولوجي
ت�ستند هذه الطريقة �إلى احت�ساب القيمة الحالية ل�صافي التدفقات النقدية للأ�صل البيولوجي
على مدى عمره الإنتاجي (�إيرادات الإنتاج والمحا�صيل ناق�صاً منها الم�صاريف والأعباء) لقيا�س
الم�صاريف والأعبا ِء ال�سنوية للأ�صل البيولوجي من
القيم ِة العادلة للأ�صل البيولوجي .ويتم تقدي ُر
ِ
الربح ال�صافي
ولتب�سيط الفكرة �سوف يعتمد الباحث
ق َب ��ل متخ�ص�صين في هذا المج ��ال.
ِ
ِ
معدالت ِ
المقطو ِع المن�صو�ص عليها في قرارات وزير المالية المتالحقة ،وهي وفق �آخر تعديل كما يلي:
معدل الربح الصافي المقطوع
للنشاط
% 15

نوع النشاط

تربية المواشي (بقر – غنم – ماعز)
زراعة الكرمة

% 16

زراعة أشجار الفاكهة

%16

تربية الدجاج إلنتاج البيض

%10

تربية الدجاج إلنتاج اللحوم

%13

قيا�س القيم ��ة العادلة من خالل احت�ساب القيمة الحالي ��ة ل�صافي التدفقات النقدية
و�سيت ��م ُ
للأ�صل البيولوجي وفقاً لهذه الطريقة.
�أو ًال :الموا�شي والدواجن

�وع من الدواج ��ن ،كو َنها �أكث� � َر الأن ��واع حيازةً في
أنواع م ��ن الموا�شي ،ون � ٍ
ت� �مَّ اختي ��ا ُر ثالث� � ِة � ٍ
الم�شاري ��ع الزراعي� � ِة في لبن ��ان ،لقيا�س قيم ِته ��ا العادل ِة ،وه ��ي القيم ُة الحالية ل�صاف ��ي التدفقات
النقدي ��ة الم�ستقبل ّي ��ة .والجدي� � ُر ذك ُره �أن هذه الأن ��وا َع عندما ت�صبح من حي ��ث الأعما ُر عند نقطة
إنتاجه ��ا م�ستقراً ن�سبياً في ِّ
ظل الظروف الطبيع ّي ��ة ،وت�ستمر كذلك حتى نهاية العمر
�اج يكون � ُ
الإنت � ِ
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إنتاج
�اج ال�سنوي (كل الإنت ��اج) وال َ
الإنتاج ��ي .الج ��دول التال ��ي يُظهِ ُر نو َع الأ�ص ��ل البيولوجي والإنت � َ
َ
ومعدل الربح ال�صافي المقطوع الذي يمثل َ
إيرادات
الفرق بين �
المتراكم على مدى العمر الإنتاجي
ِ
والم�صاريف والأعبا ِء الأخرى و�صافي التدفقات النقدية الم�ستقبل ّية للأ�صل البيولوجي.
إنتاج
ِ
ال ِ
األصل

اإلنتاج
السنوي

العمر
اإلنتاجي

9

(ل.ل).
بقر
ماعز
غنم
دجاج

860 000
6
700 000
1
150 000
1
85 000

اإلنتاج المتراكم
على مدى
العمر اإلنتاجي

معدل الربح
الصافي
المقطوع

(ل.ل).

صافي التدفقات
النقدية
المستقبلية
ّ
لألصل

 7سنوات

48 020 000

%15

(ل.ل)
7 203 000

 6سنوات

10 200 000

%15

1 530 000

 6سنوات

6 900 000

%15

1 035 000

 4سنوات

340 000

%10

34 000

احت�ساب القيمة الحالية ل�صافي التدفقات النقدية بمعدل خ�صم خالي من المخاطر (،)%6
وا�ستناداً ل�صافي �سعر بيع الإنتاج.
األصل

صافي التدفقات
المستقبلية
النقدية
ّ

N

I

PV table

(ل.ل).
بقر

7 203 000

ماعز

1 530 000

غنم

1 035 000

دجاج

34 000

القيمة العادلة Fair
 Valueلألصل
(ل.ل)

7
سنوات
6
سنوات
6
سنوات
4
سنوات

%6

0.7050

5 078 115

%6

0.7473

1 143 369

%6

0.7473

773 455

%6

0.8396

28 546

إتمام عملية قيا�س القيمة العادلة للأ�ص ��ول البيولوجية المذكور ِة في الجدول �أعاله ،تم
بع ��د � ِ
للح�صول على المعلومات
�ات
عر� �ُ�ض النتائ � ِ�ج على
المخت�صين الذين �أجرى معهم الباحثُ المقاب�ل ِ
ِ
ّ
النتائج واعتبا ُرها دقيقةً بن�سبة .%98
العلمية والعملية والتقنية ،وتم ت�أيي ُد
ِ
حلوب وفقَ طريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبل ّية
وبمقارن ِة القيمة العادلة لبقر ٍة ٍ
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ع ��ن �سنة مقبل ��ة ،والتي بلغت  6 472 000ل.ل ،مع القيمة العادلة لبق ��رة حلوب وفق طريقة القيمة
الحالي ��ة ل�صاف ��ي التدفقات النقدي ��ة الم�ستقبل ّية على مدى العمر الإنتاج ��ي ،والتي بلغت 078 115
 5ل.ل يبل ��غ الف ��رق  1 393 885ل.ل ،حي ��ث يمث ��ل ُ
الفرق القيم� � َة المتبقي َة للأ�صل ف ��ي نهاية العمر
الإنتاج � ِّ�ي؛ ،وبح�س ��ب الخبراء والمخت�صين يت ��راوح �سع ُر بي ِع البقرة في نهاي ��ة العمر الإنتاجي بين
 750 000ل.ل و 1 500 000ل.ل بمع ��دل متو�س ��ط  1 125 000ل.ل وه ��ذا يظه ��ر دقة القيا�س وفق
الطريقتين المعتمدتين من الباحث لقيا�س القيمة العادلة.
ثاني ًا� :أ�شجار الفاكهة

التدفقات
أ�صناف من �أ�شجار الفاكهة لتطبيق قاعدة القيمة الحالية ل�صافي
تمَّ اختيا ُر ثالث ِة � ٍ
ِ
كميات
التدفقات النقدية الم�ستقبل ّية على
تحديد
النقدية للأ�صول البيولوجية .ويعتمد الباحثُ في
ِ
ِ
ِ
الثمار بدءاً من نقطة الإنتاج ولغاية نقطة الن�ضوج ،حيث �إن:
العم� � َر الإنتاج� �يَّ للأ�شجار المثمرة الت ��ي تمَّ درا�ستُها طويالً ،ويتراوح بي ��ن �15سنة و� 50سنة
والزيتون (متجدد وغير محدد المدة).
بع�ض الأنواع مثل الموز (� 18شهراً)
ِ
با�ستثنا ِء ِ
قيا�س القيمة الحالي ��ة ل�صافي التدفقات النقدية لأ�شجا ِر الفاكهة المذكورة على مدى العمر
ُ
قيا�س غي ُر دقيق ٍة.
نتائج ِ
الإنتاجي �سوف تنتج عنه ُ
األصل

العمر
اإلنتاجي

10

عدد السنوات
من نقطة اإلنتاج
()X
إلى نقطة النضوج
()Y
 7سنوات

اإلنتاج المتراكم
من نقطة اإلنتاج ()X
إلى نقطة النضوج ()Y
(ل.ل).

معدل
الربح
الصافي
المقطوع

صافي التدفقات
المستقبلية
النقدية
ّ
لألصل
(ل.ل)

3 250 000

%16

520 000

3 272 500

%16

523 600

1 568 000

%16

250 880

أشجار األفوكا

 25سنة

أشجار األكي دنيا

 50سنة

 8سنوات

أشجار التفاح

 25سنة

 9سنوات
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خال من المخاطر (،)%6
ح�سم ٍ
احت�س � ُ
�اب القيمة الحالية ل�صافي التدفق ��ات النقدية بمعدل ٍ ٍ
وا�ستناداً ل�صافي �سعر بيع الثمار.
صافي التدفقات النقدية
المستقبلية (ل.ل).
ّ

N

I

PV table

القيمة العادلة Fair Value
لألصل (ل.ل)

األصل

أشجار األفوكا

520 000

 7سنوات

%6

0.6651

345 852

أشجار األكي دنيا

523 600

 8سنوات

%6

0.6274

328 506

أشجار التفاح

250 880

 8سنوات

%6

0.6274

157 402

11

وبمقارن� � ِة القيم� � ِة العادل� � ِة ل�شج ��رة �أفوك ��ا وفق طريق ��ة القيم ��ة الحالية للتدفق ��ات النقدية
الم�ستقبل ّية عن �سنة مقبلة ،والتي بلغت  434 000ل.ل ،مع القيمة العادلة ل�شجرة �أفوكا وفقَ طريقة
القيم ��ة الحالي ��ة ل�صافي التدفقات النقدي ��ة الم�ستقبل ّية من نقطة الإنت ��اج (� )Xإلى نقطة الن�ضوج
( ،)Yوالت ��ي بلغ ��ت  345 000ل.ل ،يبل ��غ الف ��رق  88 000ل.ل ،حي ��ث يمثل ُ
الفرق القيم� � َة المتبقي َة
للأ�ص ��ل في نهاية العمر الإنتاج ��ي (الحطب) وهذا يظه ُر دق َة القيا�س وفقَ الطريقتين المعتمدتين
من الباحث لقيا�س القيمة العادلة.
قيا�س القيم ِة العادلة للأ�ص ��ول البيولوجية في نهاية ِّ
ينتج عنه ثالث ُة
�إنَّ عملي� � َة ِ
كل دور ٍة مالي ٍة ُ
احتماالت:
الأول :القيمة في نهاية الدورة المالية الحالية ت�ساوي القيم َة في نهاية الدورة المالية ال�سابقة،
في ِّ
االحتمال ال يتم �إجرا ُء �أيِّ ت�سويات.
ظل هذا
ِ
الثان ��ي :القيمة في نهاية الدورة المالية الحالية مرتفع� � ٌة عن القيمة في نهاية الدورة المالية
ال�سابقة ،وهنا نكون �أمام معالجتَين:
ت�سويات ا�ستناداً لمبد�أ الحيطة والحذر.
الأولى :ال يتم �إجرا ُء �أي
ٍ
ُ
بت�سجيل القيد التالي:
االعتراف بالفرق
الثانية :يت ُمُّ
ِ
من ح /الأ�صل البيولوجي
�إلى ح /فروقات �إعادة تقويم الأ�صول البيولوجية
الثالث :القيمة في نهاية الدورة المالية الحالية منخف�ض ٌة عن القيمة في نهاية الدورة المالية
حاالت:
ثالث ٍ
إخفا�ض ونكون �أمام ِ
يتم االعتراف بمبل ِغ ال ِ
ال�سابقةّ ،
ُ
القيد التالي:
الأولى :عدم وجود �أي ت�سويات في الدورة المالية ال�سابقة .يتم
ت�سجيل ِ
الجنان

126

Al JINAN

من ح /مخ�ص�ص ا�ستهالك ا�ستثنائي على �أ�صول بيولوجية
�إلى ح /الأ�صول البيولوجية
بمبلغ
الثاني ��ة� :إذا كان ��ت القيم ُة في الدورة المالي ��ة ال�سابقة مرتفعةً وقد تم �إج ��را ُء
ٍ
ت�سويات ٍ
يعادل القيم َة المنخف�ضة في الدورة المالية الحالية ،ي�سجَّل القي ُد المحا�سبيُّ التالي:
من ح /فروقات �إعادة تقويم الأ�صول البيولوجية
�إلى ح /الأ�صل البيولوجي
الثالث ��ة� :إذا كانت القيمة في الدورة المالي ��ة ال�سابقة مرتفعة وقد تم �إجراء ت�سويات بمبلغ ال
القيد التالي:
يعادل القيمة المنخف�ضة في الدورة المالية الحالية يتم ت�سجي ُل ِ
من ح /فروقات �إعادة تقويم الأ�صول البيولوجية
من ح /مخ�ص�ص ا�ستهالك ا�ستثنائي على �أ�صول بيولوجية
�إلى ح /الأ�صل البيولوجي
المبحث الرابع :ا�ستهالك الأ�صول البيولوجية Depreciation of Biological Assets
تتم ّي ��ز الأ�ص � ُ
أ�صول ب�أنها
�ول البيولوجية التي ت�ستثمرها الم�شاري ُع الزراعية ع ��ن غيرها من ال ِ
َ
مراحل هي:
تمرُّ بعد ِة
مرحل� � ُة النم ��و البيولوج ��ي :تبد�أ ه ��ذه المرحلة من نقط ��ة البداي ��ة ( Starting Pointوهي
التفقي�س �أو الوالدة ،وبالن�سبة للأ�شجار والنباتات والأزهار تعني
بالن�سبة للدواجن والموا�شي تعني
َ
زراع َة
ال�شتول �أو البذورِ) ولغاية نقطة الإنتاج  ،Production Pointحيث تبد�أ الأ�صول البيولوجية
ِ
بالإنتاج والثمار والمحا�صيل.
مرحل� � ُة الإنت ��اج :تبد�أ هذه المرحلة من نقط ��ة الإنتاج حيث تختلف الموا�ش ��ي والدواجنُ عن
إنتاجها م�ستقراً م ��ن حيث كمياتُ الإنتاج،
إنتاج يكون � ُ
الأ�شج ��ا ِر والنبات ��ات .فالأولى عندما تب ��د�أ ال َ
وتك ��ونُ نقط ُة الإنتاج  Production Pointهي ذا ُته ��ا نقط َة الن�ضج � ،Maturity Pointأمَّا الثانية
إنتاجها من الثمار في زياد ٍة مط َِّر َدة حتى بلوغ نقط ِة الن�ضج.
فيكونُ � ُ
مرحل ��ة الن�ضج :تبد�أ هذه المرحلة من نقطة الن�ضج (بالن�سبة للأ�شجار فقط) ،وتنتهي عند
والمحا�صيل
إنتاج
ِ
نقط ��ة النهاي ��ة � End Pointأي عند نهاي� � ِة العمر الإنتاجي لها .وتكون كمي ��اتُ ال ِ
م�ستقرةً في ِّ
الظروف الطبيعية.
ظل
ِ
أ�صول البيولوجية:
نوع ْين من ال ِ
كما يمكن �أن نم ِّيزَ بين ّ
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الأ�ص � ُ
�ول البيولوجي� �ةً القابل ُة لال�سته�ل�اك  ،Consumableوهي التي تنته ��ي بانتهاء دور ِتها
الإنتاجي ِة التي تكون �أقلَّ من �سنة مثل(((:
الموا�شي المحتفظ بها للبيع بعد الت�سمين
الأ�سماك في المزارع
الأ�شجار من �أجل الأخ�شاب من ال�صنف الذي يقطع بالكامل
النباتات والأزهار التي يتم ح�صادها بالكامل كالذرة والقمح وغيرها
الأ�ص ��ول البيولوجية الحاملة  ،Bearerوهي التي تكون متج ��ددة و�/أو دورة �إنتاجها �أكثر من
�سنة مثل:
�أ�شجار الفاكهة على اختالف �أنواعها.
الأ�شجار من �أجل الأخ�شاب من ال�صنف الذي ينمو ويتجدَّ ُد بعد القطع.
العمر الإنتاجي.
الموا�شي المحتفظ ُبها لل ِنتاج على مدى ِ
مزار ُع النحل
ال�شجيراتُ التي َ
تقط ُف �أورا ُقها �أو ثما ُرها (ال�شاي ،القهوة).
ُ
أ�صول البيولوجية بين ثابت ٍة ومتداولة
المطلب الأول :العمر الإنتاجي
وت�صنيف ال ِ
الفرع الأول :الأ�صول البيولوجية الثابتة
ُ
الزراعي
�ول البيولوجية على �أنها �أ�صو ٌل ثابت ٌة عندما يحت ِفظ بها الم�شرو ُع
يتمُّ
ت�صنيف الأ�ص � ِ
ّ
على المدى الطويل ،ويكون عم ُرها الإنتاجيُّ �أكث َر من �سنة كما هو مبين في الجدول التالي:
العمر اإلنتاجي

األصل

مواشي التربية واإلنتاج (بقر – غنم – ماعز)

 8 -5سنوات

الدجاج البياض

 5 - 4سنوات

 50 – 15سنة

أشجار الفاكهة

 10 – 5سنوات

أشجار األخشاب

الفرع الثاني :الأ�صول البيولوجية المتداولة
ُ
أ�صول البيولوجية على �أنها �أ�صو ٌل متداول ٌة عندما يكون االحتفاظ بها لأقلَّ من
يتم
ت�صنيف ال ِ
((( ن�ص معيار املحا�سبة الدويل .IAS 41
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�سن ٍة كما هو مبيَّن في الجدول التالي:

مدة التسمين /مدة الحصاد

األصل

 10 – 6أشهر

مواشي التسمين (بقر – غنم – ماعز)

أقل من سنة

الشجيرات

 50 – 40يوماً

دجاج التسمين

أقل من سنة

النباتات واألزهار والحبوب كالذرة والقمح وغيرها

ُ
�إنَّ ال َ
االحتفاظ بها لأقلَّ من �سنة
لال�ستهالك ،كو َنها يتمُّ
أ�صول البيولوجية المتداولة ال تخ�ض ُع
ِ
�أو يتمُّ ح�صادُها بالكامل بحيث ال يبقى الأ�ص ُل البيولوجي.
المطلب الثاني :معدالت وطريقة اال�ستهالك
الفرع الأول :الأ�شجار

َ
إنتاج ومرحل ُة الن�ضج ،حيث
بثالث
تم� �رُّ �أ�شجار الفاكهة ِ
مراحل ،ه ��ي مرحل ُة النمو ومرحل ُة ال ِ
إخ�ضاعه ��ا لال�ستهالك في المرحلتين الأول ��ى والثانية� ،أمَّا المرحل ��ة الثالثة فهي تخ�ض ُع
ال يمك ��ن �
ُ
لال�سته�ل�اك .والج ��دول التال ��ي ِّ
ذات
يو�ض ُح الأم� � َر من خالل تطبيق ه ��ذه الطريق ِة عل ��ى الأ�شجا ِر ِ
َ
َ
َ
َ
والم�شم�ش وغي َرها:
والجنارك
والدراق واللو َز
الخوخ والكر َز
النوا ِة ،والتي تت�ضمنُ
المرحلة
مرحلة النمو البيولوجي
تبدأ من نقطة البداية Starting
Point
مرحلة اإلنتاج بكميات ثمار
تصاعدية تزداد سنة بعد سنة
لغاية نقطة النضج

مرحلة النضج وهي مرحلة تستقر
فيها كميات اإلنتاج من الثمار في
ظل الظروف الطبيعية

الفترة
ن
نقطة البداية Starting Point
ن1+
ن2+
ن3+
ن4+
نقطة اإلنتاج Production
Point
ن5+
ن6+
ن7+
ن8+
نقطة النضجMaturity Point
ن9+
ن 10 +
ن 11 +
ن 12 +
ن 13 +
ن 14 +
ن 15 +
نقطة االنتهاء End Point
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القيمة العادلة تساوي القيمة
الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية

القيمة العادلة تساوي القيمةَ
الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية أو القيمةَ الحالية
لصافي التدفقات النقدية
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تطبيق االستهالك

ال تخضع لالستهالك
في هذه المرحلة لعدم
المالءمة

تخضع لالستهالك
من سنة نقطة النضج
إلى نهاية العمر
اإلنتاجي ويحدد
معدل االستهالك
وفق عدد السنوات

الفرع الثاني :الموا�شي

خالف �أ�شج ��ار الفاكهة بمرحلتين فقط ،مرحل ِة النمو البيولوجي ومرحل ِة
تم� �رُّ الموا�شي على ِ
ُ
والجدول التالي ِّ
يو�ض ُح الأم َر من خالل تطبيق
الن�ضج.
الإنتاج ،والتي تكون في الوقت نف�سه مرحل َة
ِ
هذه الطريقة على الموا�شي:
أساس تقويم األصل البيولوجي تطبيق االستهالك

المرحلة

الفترة

مرحلة النمو
البيولوجي
تبدأ من نقطة البداية
Starting Point

تكلفة الشراء
ال تخضع
ن
لالستهالك في
 +رسملة المصاريف من
نقطة البداية Starting Point
تاريخ الشراء حتى نهاية الدورة هذه المرحلة لعدم
المالءمة
المالية
رسملة المصاريف واألعباء

ن1+
مرحلة اإلنتاج بكميات ن 2 +
مستقرة من سنة نقطة نقطة اإلنتاج Production
Point
اإلنتاج النضج إلى
ونقطة النضج Maturity
سنة نقطة االنتهاء
Point
ن3+

القيمة العادلة تساوي القيمةَ
الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية لألصل

ن4+
ن5+

تخضع لالستهالك
من سنة نقطة
اإلنتاج والنضج
إلى سنة نقطة
انتهاء العمر
اإلنتاجي ويحدد
معدل االستهالك
وفق عدد السنوات

ن6+
ن7+
نقطة اإلنتهاء End Point

ت�ستهل ��ك الأ�صول البيولوجية بطريقة الق�سط الثابت مع الأخذ بعين الإعتبا ِر القيم َة المتبقية
قيا�سها.
للأ�صل في نهاية العمر الإنتاجي �إذا كان من الممكن ُ
إف�صاح عن الأ�صول البيولوجية Disclosure of Biological Assets
المبحث الخام�س :ال ُ

ُ
إف�صاحات العامة
المطلب الأول :ال
ُ
ُ
المتعلقة بالناحية ال�ضريبية
إف�صاحات
الفرع الأول :ال

�إنَّ الم�شاري� � َع الزراعي� � َة ف ��ي لبنانَ معف ��ا ٌة من ال�ضرائ � ِ�ب المبا�شرة وغي ��ر المبا�شرة ،وذلك
لتحفيز الم�ستثمرين الزراعيين ولت�شجيع الم�شاريع الزراعية� .إن هذا الأم َر قد �أثَّر �سلباً في مو�ضوع
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الإف�ص ��اح عن العملي ��ات المحا�سبية ف ��ي الم�شاريع الزراعي ��ة� ،سيَّما �أنها غي ُر مك ّلف ��ة بال�ضرائب،
البيانات المالية للم�شروع .والتالي ٌ
عر�ض
وبالتال ��ي ال تعطي �أيَّ �أهمي ٍة للمعالج ِة المحا�سبية و�إعدا ِد
ِ
إعفاءات ال�ضريبية المتعلقة بالم�شاريع الزراعية:
لل
ِ
�أو ًال� :ضريبة الدخل (ال�ضريبة على الأرباح)

إعفاءات الدائم� � ِة من ال�ضريبة على الأرباح
�إن الم�شاري� � َع الزراعي ��ة في لبنان تدخل �ضمنَ ال
ِ
�شروط معينة ،حيث ُتع َفى النقاباتُ والتعاونياتُ الزراعية ب�شكل
(�ضريبة الدخل)((( ،وذلك �ضمن
ٍ
حا�صالت
يعر�ضوا
ِ
دائ ��م �إذا ل ��م تكن لها �صف� � ٌة تجارية ،كما يعف ��ى الم�ستثمرون الزراعيون ما ل ��م ِ
بعد
محل مخ�صَّ�ص للبي ��ع� ،أو يبيعوها َ
تاج ه ��ذه الموا�شي في ٍ
�أرا�ضيه ��م والموا�ش � َ�ي التي يربونها و ِن َ
التحويل.
ثاني ًا� :ضريبة الأمالك المبنية

باال�ستثمارات
لغايات تت�ص� � ُل
�إن الأبني� � َة الواقع ��ة �ضم ��نَ الأرا�ضي الزراعي ��ة والمخ�ص�ص� � ِة
ٍ
ِ
الزراعية معفاة ب�شكل دائم من ال�ضريبة على الأمالك المبنية(((.
ثالث ًا :ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة Value Added Tax

�إن �أعم ��ال المزارعي ��ن بالن�سبة لت�سلي ��م محا�صيلهم الزراعية هي م ��ن الأن�شطة المعفاة من
ال�ضريب ��ة على القيم ��ة الم�ضافة ،بالإ�ضافة �إل ��ى الموا�شي والدواجن والأ�سم ��اك والمواد الزراعية
الغذائي ��ة التي ُتب ��اع بحالتها الطبيعية دون �إج ��راء �أي تحويل عليها تعتبر م ��ن الأموال المعفاة من
ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة(((.
رابع ًا� :ضريبة الدخل (ال�ضريبة على الرواتب والأجور)

�أعف ��ى قان ��ون �ضريبة الدخل اللبناني في الب ��اب الثاني منه �أجو َر الي � ِ�د العاملة الزراعية من
رواتب الموظفين الإداريين في الم�شاريع
ال�ضريب ��ة على الرواتب والأجور ،ولم ين�� �صَّ �صراحةً على ِ
الزراعية ،ما يعني �أنها خا�ضع ٌة لل�ضريب ِة على الرواتب والأجور.
الجديد بتحول الأن�شطة الزراعية �إلى منظوم ٍة �صناعية بوا�سطة م�ؤ�س�سات
�إ ًّن التوج َه العالميَّ
َ
�ضرائب معينةً ،ف�ضالً عن �أن الإعفاء ال�ضريبيَّ ال ُيعفي من
و�شركات كبيرة قد يفر�ض عليها يوماً ما
َ
((( قانون �ضريبة الدخل اللبناين ،املر�سوم اال�شرتاعي رقم  144تاريخ  ،1959/6/12الباب الأول ،املادة .5
((( قانون �ضريبة الأمالك املبنية اللبناين ال�صادر بتاريخ .1962/9/17
((( قانون ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ال�صادر مبوجب ااملر�سوم رقم  375تاريخ .2001/12/14

الجنان

131

Al JINAN

للوقوف على حقيقة المركز المالي للم�شروع الزراعي بين
التنظي ��م الإداري ووجو ِد نظام محا�سبي
ِ
مالي َم َردُُّه
تنظيمي
واالئتمان ،فالمو�ضو ُع
ِ
جهات التمويل ِ
أمام ِ
ال�شركاء �أو الم�ساهمين �أو � َ
ٌ
محا�سبي ٌّ
ٌّ
م�ساعدات
العديد من الجهات التي تقدم
تفر�ضه ،علماً �أن
إثبات الحقوق ،فر�ضته الدولة �أم لم ْ
َ
ٍ
�إلى � ِ
البيانات المالي ِة
تقديم
ِ
مالي� �ةً وعينيةً للم�شاريع الزراعية �أ�صبحت ت�شت ��رط على الم�شروع الزراعي َ
للح�صول على المنحة �أو الم�ساعدة؛ والم�ستقب ُل ينبئ بتغ ّير الأحوال.
ِ
الفرع الثاني :الإف�صاحات في البيانات المالية
�أو ًال :بيان المركز المالي

ن�ص ��ت معايي ُر المحا�سب� � ِة الدولي ِة على �أن ال َ
المعلومات التي يجب
أ�صول البيولوجية ه ��ي من
ِ
ُ
ُ
�ول البيولوجية
إف�صاح عنه ��ا في بيان المرك ��ز المالي((( .حيث يت� �مُّ
االعتراف بالأ�ص � ِ
عر�ضه ��ا وال ُ
إف�صاح عنها وفقاً لمعيار المحا�سبة الدولي .IAS 41
ِ
وقيا�سها وال ِ
إف�صاح عنه ��ا وفقاً لمعيار
تت� �مُّ معالج� � ُة الأ�ص � ِ
�ول الثابتة ِ
غير المادي� � ِة (غير الملمو�س ��ة) وال ُ
المحا�سبة الدولي ( IAS 38الأ�صول غير الملمو�سة).
تت� �مُّ معالج� � ُة الأ�صول الثابتة المادي ��ة (الملمو�سة) وفقاً لمعي ��ار المحا�سبة الدولي IAS 16
(الممتلكات والم�صانع والمعدات).
إف�صاح عنه ��ا وفقاً لمعيار
تت� �مُّ معالج� � ُة
ِ
عمليات الإيج ��ا ِر الت�شغيل ��ي �أو الإيجار التمويل ��ي وال ُ
المحا�سبة الدولي ( IAS 17عقود الإيجار).
إف�صاح عنها
تت� �مُّ معالج ُة الم�ساع � ِ
�دات التي تقدمه ��ا الدولة لدع ��م الم�شاريع الزراعي ��ة وال ُ
وفق� �اً لمعيار المحا�سب ��ة الدولي ( IAS20محا�سب ��ة المنح الحكومية والإف�ص ��اح عن الم�ساعدات
الحكومية).
�اح عنها وفق� �اً لمعيار
تت� �مُّ معالج� � ُة المخ ��زون با�ستثن ��ا ِء المخزون � ِ
�ات البيولوجي ��ة والإف�ص � ُ
المحا�سب ��ة الدول ��ي ( IAS2المخزن) ،ويت�ضح م ��دى الخ�صو�صية والأهمي ُة الت ��ي توليها المعايير
الدولي ��ة للأ�صول البيولوجية ،فقد ن�صَّ معيا ُر المحا�سبة الدولي  IAS2على �أنه يطبَّقُ المعيا ُر على
أ�صول البيولوجي ��ة المتعلقة بالن�شاط الزراعي والمن�صو�ص عنها في
جمي ��ع المخزونات با�ستثناء ال ِ
معيار المحا�سبة الدولي .IAS 41
((( معيار املحا�سبة الدويل  ،IAS 1الفقرة .54
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ثاني ًا :بيان النتيجة

المعلومات التالية كحدٍّ �أدنى:
يجب الإف�صاح في بيان النتيجة للم�شاريع الزراعية عن
ِ
الم�شتري ��ات من العل ��ف والمغذيات والم�ستلزم ��ات البيطرية والم�ستلزم ��ات الزراعية وقيمة
التغير في المخزون.
مخ�ص�صات الم�ؤونات ومخ�ص�صات اال�ستهالكات.
المكا�س ��ب والخ�سائ ��ر الناجم ��ة �أثن ��اء الفت ��رة الحالي ��ة عند االعت ��راف المبدئ ��ي بالأ�صول
البيولوجية.
رواتب الموظفين و�أجور العمال في المزارع والب�ساتين ،وبدالت �أتعاب المهند�سين الزراعيين
والأطباء البيطريين والم�شرفين وغيرهم.
�إيرادات الإنتاج ومحا�صيل الأ�صول البيولوجية و�إيرادات التحول البيولوجي.
ثالثاً :الإي�ضاحات والمالحظات حول البيانات المالية Notes to Financial Statement
البيانات المالية ،ومنها:
معلومات �أكث َر تف�صيالً في الإي�ضاحات حول
يتم الإف�صاح عن
ٍ
ِ
و�ص ��ف ِّ
لكل مجموعة من الأ�ص ��ول البيولوجية التي يمتلكها الم�ش ��رو ُع الزراعي((( ،وقد يكون
يق�سم الم�ش ��رو ُع ال َ
�ات متجان�س ٍة من حيث
أ�صول البيولوجية �إلى مجموع � ٍ
الو�ص ��ف كم ّي� �اً .ويمكن �أن ِّ
�ات الح ّي ِة مث ��ل الموا�شي (البق ��ر ،الماع ��ز ،الغنم ،الخي ��ول) ،والدواجن
الن ��و ُع بالن�سب� � ِة للحيوان � ِ
تق�سيم المجموعة �إلى مجموعات متجان�سة
(الدج ��اج ،الفري ،الحجل ،الحب�ش) ،والنح ��ل .ويمكن
ُ
ُ
البقر (هولندي ،فرن�سي ،بلدي) ،ويمكنُ تق�سيمها �إلى مجموعات متجان�سة
من حيث
ال�صنف ،مثل ِ
م ��ن حيثُ العم ُر� .أما بالن�سبة للأ�شجار فيمكن تق�سيمها �إل ��ى �أ�شجار الفاكهة اال�ستوائية (الأفوكا،
الكي ��وي ،المانج ��ا ،الق�شطة ،الجوافا) و�أ�شج ��ار ذات نواة (الخوخ ،ال ��دراق ،الجنارك ،النكترين،
الل ��وز ،الم�شم� ��ش ،الك ��رز) و�أ�شجار الحم�ضي ��ات (الليمون ،الحام� ��ض ،الكلمنتين� ،أب ��و �صرة� ،أبو
�صفير) و�أ�شجار ذات بذور (التفاح ،ال�سفرجل ،الإجا�ص).
التميي ��ز بي ��ن الأ�ص ��ول البيولوجي ��ة القابلة لال�سته�ل�اك والأ�ص ��ول البيولوجي ��ة الحاملة(((.
والأ�ص ��ول القابل ��ة لال�ستهالك هي تلك الت ��ي يتم ح�صاده ��ا كمح�صول زراعي مث ��ل الأ�سماك في
الم ��زارع النهرية والبحرية ومحا�صيل الذرة والقمح وغيره ��ا من �أنواع الحبوب والأ�شجار من �أجل
((( معيار املحا�سبة الدويل  ،IAS 41الفقرة .43
((( امل�صدر نف�سه ،الفقرة .44
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المحتفظ بها للبيع
الأخ�ش ��اب والموا�ش ��ي والدواجن الخا�صة ب�إنت ��اج اللحوم والموا�شي والدواج ��ن
ِ
(مزارع الت�سمين)� .أما الأ�صول البيولوجية الحاملة فهي تلك التي يتم ح�صاد ِنتاجها وثمارها مثل
ُ
والدواجن التي ينت ��ج عنها ُ
الع�سل
والنحل الذي ينتج عنه
البي�ض
الحليب
ينتج عنها
ِ
ُ
الموا�ش ��ي التي ُ
ِ
والحطب بينما
أخ�شاب
و�أ�شج ��ا ِر الفاكهة التي ينتج عنها الثما ُر و�أ�شجا ِر الغاب ��ات التي يتنج عنها ال ُ
ُ
تبقى ال�شجر ُة وتنمو من جديد.
ت�صني ��ف الأ�ص ��ول البيولوجية بين �أ�صول نا�ضجة و�أ�صول غير نا�ضج ��ة .والأ�صول البيولوجية
النا�ضج ��ة هي التي �أ�صبحت قابلة للح�ص ��اد بالن�سبة للأ�صول البيولوجي ��ة القابلة لال�ستهالك� ،أو
َ
ومحا�صيل منتظمةً بالن�سبة للأ�صول البيولوجية الحاملة.
التي تنتج ِنتاجاً
المطلب الثاني :الإف�صاح عن الم�شروع الزراعي ب�شكل منف�صل عن الم�شاريع المترابطة معه
تجاري �أو
بم�شروع
قد يرتبط م�شروع زراعي بم�شروع زراعي �آخ َر �أو
�صناعي ،فتكون مخرجاتُ
ٍّ
ٍّ
ٍ
الم�شرو ِع الزراعي مدخالت ِالم�شرو ِع ال�صناعي �أو التجاري .والجدول التالي يو�ضح هذا االرتباط:
اإلنتاج والمحاصيل والثمار في
المشروع الزراعي

األصل البيولوجي

تحويل اإلنتاج والمحاصيل والثمار في المشروع
الصناعي  /التجاري

أغنام

.1
.2
.3

1صوف
2حليب
3ذبائح

.1
.2
.3

1أقمشة وسجاد
2ألبان وأجبان
3لحوم

أبقار

.1
.2
.3

1حليب
2سماد عضوي
3ذبائح

.1
.2

1أجبان وألبان
2لحوم

ماعز

.1
.2
.3

1حليب
2سماد عضوي
3ذبائح

.1
.2
.3

1أجبان وألبان
2سماد عضوي معالج للزراعة
3لحوم

أشجار مستثمرة في
الغابة

.1
.2

1قرم خشب
2قطع خشب

.1
.2

1ألواح خشبية
2فحم طبيعي

أشجار الفاكهة

.1

1ثمار

.1
.2
.3

1عصير
2مربيات
3فاكهة مجففة
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شجيرات

.1
.2

1أوراق
2حبوب

.1
.2
.3

1شاي
2تبغ
3بن

نباتات

.1
.2
.3

1قطن
2قصب
3شمندر

.1
.2

1خيطان ومالبس
2سكر

دجاج

.1
.2
.3

1بيض
2سماد عضوي
3ذبائح

.1
.2

1سماد معالج للزراعة
2لحوم

النحل

.1
.2

1عسل
2شمع

.1
.2

1حلويات
2مستحضرات طبية

كرمة

.1

1عنب

.1
.2
.3

1نبيذ
2عصير
3خل

الم�صدر :من �إعداد الباحث.
�إن ه ��ذا التراب � َ�ط ال يحول دونَ وج ��و ِد معالج� � ٍة محا�سبي ٍة للم�ش ��رو ِع الزراع ��ي منف�صل ٍة عن
�اج والمحا�صيل والثمار
المعالج� � ِة المحا�سبية للم�شروع التج ��اري �أو ال�صناعي
ِ
المرتبط به .فالإنت � ُ
�رادات حتى ولو كان البيع لم�شروع �صناعي �أو تجاري
تعتب ��ر
مبيعات الم�شرو ِع الزراعي وت�سجَّ ُل ك�إي � ٍ
ِ
�ات (اًموادَّ �أوليةً)
مت�ص�ل�اً بالم�شروع الزراعي ،ف ��ي حين �أنَّ الم�ش ��رو َع ال�صناعي يعتبرها م�شتري � ٍ
وت�سجَّ ��ل �أعب ��اءٍ  ،ويعا َل ��ج ما تبقى م ��ن الكميات في نهاي ��ة الدورة المالي ��ة بالجر ِد الفعل ��ي وت�سجَّل
مخزون الموا ِد الأولية ،وتحدَّد القيم� � ُة وفقاً لمعيار المحا�سبة الدولي IAS2
ح�ساب
القيم� � ُة �ضمن
ِ
ِ
إف�صاح عن الأ�صول البيولوجية وفقاً للمعالجة المحا�سبية
(المخزون) .ا�ستناداً �إلى ما تقدَّم ،ف�إنَّ ال َ
الخا�ص ��ة بالم�شاريع الزراعية والتي تقترحها ه ��ذه الدرا�سة ،ب�شكل منف�صل عن الم�شاريع الأخرى
البيانات
حاجات م�ستخدمي
معلومات موثوقةً و�شفافةً للم�ش ��روع الزراعي ،تل ّبي
ذات ال�صل� � ِة ي� ِّؤمنُ
ٍ
ِ
ِ
ِ
المالية.
المطلب الثالث :الإف�صاحات الإ�ضافية

�ات �إ�ضافي ٍة فيما يتعلق
إف�صاح عن معلوم � ٍ
يج ��ب على الم�ش ��روع الزراعي في نهاية كل فترة ال ُ
أ�صول البيولوجية التي ي�ستثمرها(((:
بال ِ
(((  -معيار املحا�سبة الدويل .IAS 41
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و�صف للأ�صول البيولوجية.
عدم �إمكاني ِة قيا�س القيمة العادلة.
�إي�ضا ٌح ب�ش� ِأن ِ
ُ
نطاق التقديرات التي من المحتمل �أن تق َع �ضمنها القيمة العادلة.
أ�سلوب اال�ستهالك الم�ستخدم.
� ُ
الأعمار النافعة (العمر الإنتاجي) ومعدالت اال�ستهالك الم�ستخدمة.
�إجمالي المبلغ الم�سجل واال�ستهالك المتراكم ،مجموع ٌاً مع الخ�سائر المتراكمة لالنخفا�ض
في قيمة الأ�صل ،في بداية الفترة ونهايتها.
خاتمة البحث
َ
م�شاكل
�إنَّ الم�شاري� � َع الزراعية ف ��ي لبنان هي بغالبيتها م�شار ٌيع فردية �صغيرة الحجم ،تعاني
ٍعدي ��دةً ،وفي مقدمتها الم�ش ��اك ُل التمويلي ُة .وهي تحت ��اج �إلى تطوير قدرا ِته ��ا و�إنتاجيتها ،ومن ثمَّ
�ان ا�ستمراريتها؛ والم�شاري ُع الزراعية ال�صغيرة والمتو�سطة والكبيرة الحجم بحاج ٍة �إلى �إطار
�ضم � ِ
وا�ض ��ح ومحدد لمعالجة عملياتها للوق ��وف على حقيقة مركزها المالي ونتائ � ِ�ج �أعمالها وتدفقا ِتها
النقدية للتمكن من �صن ِع القرارات الإدارية المنا�سبة.
�ادئ ال�صحيح ِة الت ��ي تتمُّ على
أ�صول والمب � ِ
�إنَّ الم�شاري� � َع الزراعي ��ة ف ��ي لبنان تفتقد �إل ��ى ال ِ
ومختلف الأن�شطة الزراعي ��ة التي تمار�سها .وقد �ساهمت
المعالج� � ُة المحا�سبية لعمليا ِتها
�أ�سا�سه ��ا
ِ
َ
الإعف ��اءاتُ ال�ضريبية المتنوع ُة للأن�شط� � ِة الزراعية في �إهمال الجانب المحا�سبي و�إعدا ِد البيانات
المالي ��ة في الم�شاريع الزراعية .ولك ��ن َ
جوانب �أخرى تعت َبر في غاي ��ة الأهمية ت�ستلزم وجو َد
هناك
ُ
معالج� � ٍة محا�سبية �صحيحة و�إعدا َد ٍالبيانات المالية الدورية ،ولتبيين هذه الجوانب تمت �صياغتُها
من خالل الأ�سئلة التالية:
َ
ونتائج �أعماله وتدفقا ِته
الوقوف على حقيق ِة مركزه المالي
كيف ي�ستطيع الم�ش ��روع الزراعيُّ
ِ
وغير
أ�ساليب التخمي � ِ�ن (التقدير)
النقدي ��ة ف ��ي ظل
ِ
ا�ستخدام � ِ
الم�ستند �إلى الخب ��رة العمل ّية فقط ِ
ِ
أ�س�س العلمية والخبرة العملية في � ٍآن واحد.
ِ
الم�ستند �إلى ال ِ
نظام التكالي ��ف في �إطار محا�سب ِة التكاليف ،في
كي ��ف ي�ستطيع الم�شروع الزراعي
َ
ا�ستخدام ِ
توافر معلومات �صحيحة تمدُّه بها المحا�سب ُة المالية.
ظل عدم ِ
لم�ستثمر لديه �أدنى م�ستوى من الخبرة في الم�شاريع الزراعية �أن يق ِّوم محا�سبياً
كيف يمكن
ٍ
م�شروعاً زراعياً بهدف ال�شراء (التملك) �أو بهدف الم�شاركة (�شراء ح�ص�ص �أو �أ�سهم).
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تمنح قرو�ضاً زراعية بدون فوائد
كيف يمكن للدائنين
ِ
والجهات المقر�ض ِة ،وال�سيما تلك التي ُ
�أو بفوائ � َ�د مخف�ض� � ٍة� ،أن تت�أكد م ��ن �إمكانيات الم�ش ��روع الزراعي وقدر ِته عل ��ى اال�ستمرار وت�سديد
َ
الم�صارف اللبنانية تمنح قرو�ضاً زراعية للم�شاريع ب�ضمانات
االلتزامات الواجبة تجاهها .علماً �أن
ممتلكات الم�شرو ِع
إقرا�ض وال ت�أخذ بعين االعتبار
م ��ن رهن عقارات
ِ
ِ
وتجميد � ٍ
أموال �سائل ٍة مقابل ال ِ
الزراعي الأخرى من �أ�صول مادية و�أ�صول بيولوجية.
وممتلكات الم�شاريع الزراعية
ومقدرات
إمكانيات
يح�ص َي �
ِ
ِ
ِ
كيف يمكن لالقت�ص ��اد القومي �أن ِ
من �أجل ا�ستخدامها في خطط التنمية االقت�صادية التي ت�ستهدف تطوي َر القطاع.
لق ��د ق ّد َم ْت الدرا�س ُة �أ�س�ساً مهمة لتمكي ��ن الم�شاريع الزراعية من معالجة عملياتها محا�سبياً
ب�شكل �صحيح ،كان �أهم ُها:
و�ض� � َع الئحة ح�ساب ��ات للم�شاريع الزراعية مع قواعد ت�شغيلها( .ه ��ذه الالئحة ال تن�صُّ عليها
المعايير الدولية وغير موجودة في لبنان في �إطار الت�صميم المحا�سبي العام �أو �أي �إطار �آخر).
تحدي � َ�د �أبرز ال�سج�ل�ات المحا�سبية والم�ستن ��دات المحا�سبية وال�سج�ل�ات الخا�صة الأخرى
بالم�شاريع الزراعية.
البيانات المالي ��ة للم�شاريع الزراعي ��ة يمكن ا�ستخدامه ��ا بح�سب حاجات
نماذج م ��ن
و�ض� � َع
ِ
َ
الم�شروع.
قيا�س للتكلفة وللقيمة العادلة للأ�صول البيولوجية وفق معيار المحا�سبة الدولي
و�ض� � َع ِ
قواعد ٍ
 IAS41ف ��ي مرحلة االعتراف المبدئي ومرحل ��ة النمو البيولوجي ونهاية الفترة المالية ،من خالل
دمج الخبرة العمل ّية والعلم ّية للمخت�صين في هذا المجال مع الخبرة المحا�سبية.
تحدي � َ�د م�ستوى الإف�صاح في البيانات المالية والتراب ��ط فيما يخت�ص بالمعالجة المحا�سبية
بين المعيار  IAS41والمعايير الأخرى ذات ال�صلة.
نتائج على الأن�شطة الزراعية الأخرى كافة ،والتي
يمك ��ن تطبيقُ ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من َ
ومختلف �أنواع
ال�سمكي،
النحل ومزارع تربي ِة دودة الق� � ّز واال�ستزرا ِع
ِ
ل ��م ي�شملها البحث من مزار ِع ِ
ِّ
الحيوانات ،ومختلف �أنواع الأ�شجار والنباتات والأزهار.
الم�صادر والمراجع
�أو ًال :الكتب العربية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية� ،إ�صدارات م�ؤ�س�سة المعايير الدولية لإعداد التقارير
المالية ،ترجمة المجمع الدولي العربي للمحا�سبين القانونيين.2013 ،
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محم ��د محمود حامو�ش ،محا�سبة ال�ضرائب  -في �إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية
الإجراء ،دار  ACATECللن�شر ،بيروت – لبنان.2012 ،
ثاني ًا :الكتب الإنجليزية
BRIGHAM, fundamentals of financial management, the drydenpress,1994.

ثالث ًا :الدرا�سات والأبحاث

خال ��د غازي التمي ،قيا�س تكلف ��ة النتاج في ما�شية التربية ومج ��االت اال�ستخدام في تر�شيد
�إدارات المزارع ،جامعة المو�صل -العراق.2006 ،
من ��ى كام ��ل حمد� ،أهمي ��ة التوافق م ��ع المعايير المحا�سبي ��ة الدولية للمحا�سب ��ة في الن�شاط
الزراعي ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقت�صادية الجامعة ،العدد ال�ساد�س والثالثون.2013 ،
م�ش ��روع المر�صد الوطني للتنمية الزراعية ،النتائج العامة للإح�صاء الزراعي ال�شامل للعام
 ،2010لبنان.2012 ،
زك ��ي عبود ،طبي ��ب بيطري ،درا�سة ج ��دوى اقت�صادية لم�ش ��روع مزرعة �أبق ��ار ،2010 ،غير
من�شورة.
رابع ًا :المقابالت

حم ��زة حامو� ��ش ،مهند�س ،خبير زراعي مح ّلف ،مدرب في الجامع ��ة اللبنانية كلية الزراعة،
.2015/9/16
قا�س ��م فار� ��س ،مهند� ��س زراع ��ي ،خبي ��ر وم�شرف عل ��ى العدي ��د م ��ن الم�شاري ��ع الزراعية،
.2015/9/18
عبا�س حمية ،طبيب بيطري وم�شرف على العديد من المزارع لتربية الموا�شي.2015/9/27 ،
خام�س ًا :مواقع على �شبكة الإنترنت

 www.agricluture.gov.lbالموقع الر�سمي لوزارة الزراعة اللبنانية� ،أيلول .2015
 www.ifrs.orgالموق ��ع الر�سمي لم�ؤ�س�سة المعايير الدولية لإع ��داد التقارير المالية� ،أيلول
.2015
 www.aaa.arc.orgالموقع الر�سمي لجمعية المهند�سين الزراعيين العرب� ،أيلول .2015
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 www.bdl.gov.lbالموقع الر�سمي لم�صرف لبنان (البنك المركزي)� ،أيلول .2015
�ساد�س ًا :القوانين والمرا�سيم والقرارات

قانون �ضريبة الدخل اللبناني ،المر�سوم اال�شتراعي رقم  144تاريخ .1959/6/12
قانون �ضريبة الأمالك المبنية اللبناني ال�صادر بتاريخ .1962/9/17
قان ��ون ال�ضريب ��ة عل ��ى القيم ��ة الم�ضاف ��ة ال�ص ��ادر بموج ��ب االمر�س ��وم رق ��م  375تاري ��خ
.2001/12/14
قرار وزير المالية اللبناني رقم  ،1291/1المتعلق بتحديد معدالت الربح ال�صافي المقطوع،
تاريخ .2011/12/1
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