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 مستخمص البحث:

تمعب المحاسبة دورا حيويا عمى المستوى االقتصادي العاـ ، مف خبلؿ ماتوفره مف       
معمومات لمستخدمي التقارير المالية التي تنعكس عمى قرارات التخطيط واالستثمار والتمويؿ 
والرقابة بالمجتمع ، وتعد الشفافية واالفصاح الوسيمة الرئيسة واالداة الفاعمة اليصاؿ نتائج  

طة الوحدات اإلقتصادية لمميتميف وأصحاب المصالح، وييدؼ البحث الى إقتراح إنموذج انش
مبات اإلصبلح لمشفافية واإلفصاح لمنشاط الزراعي وبما يتبلءـ مع خصائص النشاط، ومتط

 متطمبات تشكؿ، وقد توصؿ البحث الى مجموعة مف االستنتاجات اىميا، والتطوير اإلقتصادي
 في المحاسبيف يواجو تحديا العادلة بالقيمة القياس نحو الموجية( 14) الدولي المحاسبي المعيار
 العادلة القيمة الى التوصؿ بصعوبة يتمثؿ والذي العراؽ في الزراعية االنتاجية الوحدات

   . الحيوية لمموجودات

Abstract 

Accounting plays a vital role in the overall economic level, through 
of information They provide for users of financial reports reflected 
on the planning, investment, finance decisions and control in 
Society, transparency and disclosure considered as  the main 
means and effective instrument to deliver the results of the 
activities of economic units for those interested and stakeholders, 
the research aims to propose a model of transparency and 
disclosure for agricultural activity and in line with the 
characteristics of activity, and the requirements of economic 
reform and development, The researcher reached to a group of 
conclusions the most important is, IAS requirements (41) directed 
towards the measurement at fair constitute challenge for 
accountants in agricultural production units in Iraq, which is 
difficult to reach a fair value of biological assets. 
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 المقدمة

  عائمتوالطبيعة  التي يعيش وافراد  فيتعد الزراعة الحرفة االولى لبلنساف منذ اف وجد         
ا جاء اىتماـ الدوؿ بيا النيا عمييا كما اف منتجاتيا  اساس  ديمومة الحياة البشرية  مف ىن

ولية الدولة في ضماف االمف الغذائي لممجتمع، والذي يمثؿ أحد األركاف األساسية لؤلستقبلؿ ؤ مس
فالزراعة تمثؿ أحد المكونات االساسية لبنياف االقتصاد الوطني فيي مصدر ، السياسي لمبمد 

مد ، كما لغذاء افراد  المجتمع الذي ينمو وتتزايد اعداده  باستمرار مقابؿ ثبات الرقعة الجغرافية لمب
ـ في يذلؾ تسبة و يزراع انيا احد  المنابع االساسية التي تمد الصناعة بما تحتاجو مف خامات

تساعد في حماية السوؽ المحمية مف تاثيرات وبالتالي تقميؿ االستيراد ليذة المواد و الخامات  
ف ىذة مكانية تصدير الفائض ماالسياسات السعرية الخارجية لممنتجات الزراعية فضبل عف 

دي  تؤ  لكيو  ،سيساعد ذلؾ في زيادة حصيمة البمد مف العمبلت االجنبية  ، إذالمنتجات  
الزراعة ىذا الدور البد مف توفر مجموعة مف المقومات التي تساعد عمى قياميا في بمد ما والتي 
تتمثؿ في الظروؼ البيئية المبلئمة لبلنبات الزراعي وكذلؾ دور مساىمات االفراد والحكومات في 

ور ذمقة في البة الوسائؿ الحديثة المتعئتطمبات الضرورية لمزراعة الناجحة عف طريؽ تييالمتوفير 
ساليب األدارة الكفوءة والجيدة التي تستند الى اإل فضبل عفواالسمدة  والمكائف  واالالت الزراعية 

تنفيذ االنشطة والوظائؼ الرئيسة التي تقؼ في  رية  في عمميا بيدؼ التخطيط  والرقابة عبمالعم
  نشطتيا المختمفةوألعة اناجح لمزر المقدمة منيا الوظيفية المالية  والمحاسبة الجؿ تحقيؽ االداء ال

الى اربعة مباحث ، تناوؿ المبحث األوؿ المحاسبة تـ تقسيمو فقد ولتحقيؽ ىدؼ البحث      
عف النشاط الزراعي، وخصص المبحث الثاني لبياف متطمبات الشفافية واالفصاح عف النشاط 

في  فافية واالفصاحالزراعي، اما المبحث الثالث فقد خصص لعرض االنموذج المقترح لمش
، واخيرا فقد خصص المبحث الرابع لبياف االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا وما النشاط الزراعي

 يمكف التوصية بو في ضوءىا.
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 منهجية البحث

 مشكمة البحث: 

التي تساىـ بشكؿ رئيس في التنمية  يعد النشاط الزراعي مف القطاعات الميمة والحيوية 
زمات ف القطاعات االخرى مف الحروب واأللمبمد ، اال اف ىذا القطاع عانى كغيره م اإلقتصادية

 ىماؿ الكبير الذي أثر سمبا في الفعاليات والخدمات المقدمة ليذااإلقتصادية ، فضبل عف اإل
 قتصاد الوطني.القطاع والذي انعكس سمبا عمى اإل

قتصادي تتطمب وفقا لممتغيرات والتطوير اإلي اإلصبلح ثرىا فف التنمية الزراعية والتي ينعكس أا
الشفافية واإلفصاح عف األنشطة الزراعية اذ اف التي يمر بيا البمد منيجا جديدا في  اإلقتصادية

 قتصاد الوطني.را عف تمبية احتياجات النيوض باإلتباعو حاليا يعد قاصمايتـ إ

 هدف البحث:

اح لمنشاط الزراعي وبما يتبلءـ مع خصائص نموذج لمشفافية واالفصإقتراح إييدؼ البحث الى 
 صبلح والتطوير االقتصادي .  اإلالنشاط، ومتطمبات 

 فرضية البحث :

ر المعمومات المفيدة التي ينعكس فصاح لمنشاط الزراعي يوفاف توفر إنموذج متكامؿ لمشفافية واإل
 قتصاديأثرىا في اإلصبلح والتطوير اإل

 همية البحث:أ 

تاتي اىمية البحث مف اىمية النشاط الزراعي الذي احتؿ وعمى مر العصور مواقع متميزة في  
ىيكؿ االقتصاد إذ انو مصدر لمغذاء والمواد االولية والموارد النقدية فضبل عف استغبلؿ الموارد 
البشرية ، وحاجة ىذا القطاع الى الدراسة والبحث لغرض توفير المعمومات المفيدة عف واقع 

 االداء وبما يخدـ االفادة منيا في االصبلح والتطوير االقتصادي.
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 المبحث االول

 المحاسبة عن النشاط الزراعي

 التي والقواعد والمبادئ العناصر مف مجموعة يتضمف شامؿ إطار يمثؿ النظاـ المحاسبي       
، وبالرغـ مف اف مقومات عامة أىداؼ لتحقيؽ اإلجراءات مف لسمسة وفقا بينيا تتفاعؿ، فيما

النظاـ المحاسبي التختمؼ باختبلؼ طبيعة النشاط اال اف مضموف تمؾ المقومات سوؼ يتاثر 
بطبيعة نشاط الوحدة االقتصادية ، وال شؾ في اف تحديد فترة التكاليؼ سوؼ تتوقؼ عمى طبيعة 

 النشاط وموسميتو.

 تعريف المحاسبة الزراعية - أ

 عمى بالمحاسبة الخاصة والفروض لممبادئ تطبيؽ عف عبارة" بأنيا الزراعية المحاسبة تعّرؼ
 بكافة الزراعي القطاع بيا يتميز التي الظروؼ كافة مراعاة مع واالنشطة العمميات مختمؼ
 ( 41:  4001 ، زكي" .    )  فروعو

 بشقييا الزراعية األنشطة بعمميات ييتـ الذي المحاسبة مف الفرع ذلؾ"  بأنيا كما تـ تعريفيا
 المفيدة المعمومات تقديـ بيدؼ المالية القوائـ في وعرض وتبويب تسجيؿ مف،  والحيواني النباتي

 (42:    4041)العزاوي، " . العبلقة ذات لبلطراؼ

تستند الى ذات المبادئ  التطبيقية المحاسبة مف نوع ىيويمكف القوؿ اف المحاسبة الزراعية 
 وبمايتبلئـ مع خصوصية النشاط الزراعي.والفروض لممحاسبة المالية 

  الزراعية المحاسبة اهمية - ب

تعد المحاسبة الزراعية الوسيمة التي تساعد ادارة المزرعة في الرقابة عمى استخداـ عوامؿ االنتاج 
:  4000 ، الدباغ) : اآلتية بالنقاط تحققيا التي الفوائد تتمثؿالمتاحة لدييا والتخطيط لممستقبؿ و 

13)                                                                                                                                     

 المركز تحديد الممسوكة السجبلت خبلؿ ومف الوحدة االنتاجية الزراعيةادارة  بأستطاعة -4
 . الغير تجاه االتزاماتي وتحديد ، ارأسمالي معرفة وكذلؾ ، ريدهت وقت اي وفي بدقة المالي



6 
 

 . خسارة او ربح مف النشاط نتيجة تحديد مفالزراعية  وحدة االنتاجيةادارة ال تمّكفت -4

 ومصاريؼ والبذور السماد كمصاريؼ ، وانواعيا المصاريؼ مقدار السجبلت تظير -1
 . وغيرىا العقارية صيانةال

 معمومات كذلؾ وتوفر ، والدائنيف المدينيف عف مفّصمة معمومات السجبلت تعطي -1
 . الموجودات عف مفّصمة

 كانت اذا خاصة الدخؿ ضريبة تحديد عمى وحدة االنتاجية الزراعيةادارة ال تساعد -5
 . ومنظمة دقيقة السجبلت

 :  الزراعية المحاسبة أهداف -ج

 (  55:  4000،  ربو وعبد عطية) تحقؽ المحاسبة الزراعية االىداؼ االتية:

 الزراعية الوحدة نشاط نتيجة تحديد يتـ حيث ػ: الزراعية لموحدة( الدخؿ) النشاط نتيجة تحديد-4
 أو زراعي موسـ أو كاممة مالية سنة في تتمثؿ قد والتي المالية المدة عف خسارة أو ربح مف كميا
 النشاط نتيجة تحديد بيدؼ المدة خبلؿ الزراعية الوحدة ونفقات إيرادات بمقابمة وذلؾ زراعية دورة
 رئيسي نشاط لكؿ الزراعية الوحدة في النشاط نتيجة تحديد يتـ أف ويفضؿ،  خسارة أو ربح مف
 النشاط نتيجة تحديد يتـ أف عمى،  النشاط ذلؾ خسارة أو ربح إلظيار الزراعية الوحدة بو تقوـ

 . ككؿ الزراعية لموحدة

 في الزراعية لموحدة المالي المركز تحديد يتـ حيث : الزراعية لموحدة المالي المركز تحديد -4
 . التاريخ ذلؾ في الزراعية الوحدة ومطموبات موجودات تحديد خبلؿ مف المالية المدة نياية

 موجودات عمى لممحافظة المالية الرقابة وسائؿ توفير يتـ إذ  : المالية الرقابة وسائؿ توفير -1
 العاـ لؤلستاذ والتفصيمية اإلجمالية الحسابات استخداـ خبلؿ مف الزراعية الوحدة( ممتمكات)

 . التقديرية الموازنات واستخداـ والفرعي

 خبلؿ مف الزراعيةاالنتاجية  الوحدة إدارة قرارات ترشيد يتـ حيث : اإلدارية القرارات ترشيد -1
 الربح تعظيـ يحقؽ بما الرشيدة القرارات اتخاذ مف لتمكينيا لئلدارة التحميمية البيانات توفير
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 تطمبيا التي البيانات توفير يتـ حيث : الخارجية الجيات تطمبيا التي البيانات توفير -5 
 . الزراعية األنشطة عف الجيات ليذه البلزمة البيانات توفير خبلؿ مف الخارجية الجيات

 المحاسبية وانعكاساتها الزراعي النشاط خصائص -د

 في الموجودة االخرى القطاعات بقية عف تمّيزه أساسية بسمات الزراعي القطاع يّتصؼ          
 تمؾ اىـ ولعؿّ  والتي تنعكس عمى النظاـ المحاسبي في الوحدات االنتاجية الزراعية ، االقتصاد

                         (12: 4005)الحجامي، (504_ 505: 4004 الغباف،):  ىي الخصائص
(4040:20     ،Oceňování) 

 عدة بانتاج(  المزرعة) الزراعية  االنتاجية الوحدة تقدـ ما غالبا: الزراعية المنتجات دتعد -4
 مفف لذا متفاوتة تبعية قيـ ذات المتعددة المنتجات هىذ تكوف وقد،  واحد وقت وفي منتجات

 لمنشاط المبلئـ الكمفوي النظاـ توفير خبلؿ مف صحيح بشكؿ منتج لكؿ التكمفة تحديد الضروري
 الى استنادا توزيعيا تتطمب المنتجات بيف المشتركة التكاليؼ ظاىرة واف خصوصا ،الزراعي
بحيث تتمكف الوحدة  دقيؽ بشكؿ منتج كمفة تحديد ييدؼ ىذا كؿ صحيحةو  عمميةأسس 

 .االنتاجية الزراعية مف اتخاذ القرارات اليامة

 بموسمية  الزراعية المحاصيؿ مف العظمى الغالبية تتميز حيث:  الزراعي االنتاج موسمية -4
 الزراعة موسـ في سيزداد الذي المحاسبي العمؿ حجـ عمى ستوثر الخاصية هوىذ ، االنتاج

 ميةسالمو  خاصية ىمع يترتب اكم، الجديد لمموسـ واالستعداد االنتظار موسـ في ويقؿ والحصاد
 في كبير وبشكؿ دخميا عمى المزرعة تحصؿ حيث ممزرعةل الدخؿ موسمية الزراعي االنتاج في

 . السنة مدار عمى وليس فقط الزراعي الموسـ نياية

 الزراعي االنتاج موسمية خاصية عمى يترتب:  يةوالتخزين التسويقية الخدمات قيمة ضخامة -1
 المنتجات الستقباؿ كوسيمة التخزينية التسويقية بالخدمات لبلستعانة الممحة الحاجة ظيور

 في واحدة مرة ياكم تدفقيا عدـ تتضمف بحيث الحاجة حسب لبلسواؽ ياتدفق وتنظيـ الزراعية
 كما انتاجيا ؼتكالي عف كثيرا تقؿ مستويات الى اسعارىا ىبوط الى يودي مما الوقت نفس

 ارتفاع الى يودي ذلؾ كؿ اف، متفاوتة وبدرجات مؼالت بقابميتيا الزراعية المنتجات غالبية تتصؼ
 .كبيرا  ارتفاعا الزراعية المنتجات وخزف تسويؽ تكاليؼ
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 العوامؿ مف بالعديد كما ونوعا الزراعي االنتاج يتاثر:  مقدما الزراعي االنتاج تقدير صعوبة  -1
 ىذا مف كبيرا دورا الزراعية كاالفات البايولوجية والعوامؿ الحيوية العوامؿ تمعب حيث  الخارجية
صعوبة تقدير كميات االنتاج المنتظر لبلستعانة بيا في  الخاصية ىذة عمى ترتبيو  المجاؿ
 وضع خبلؿ مف تجاوزىا يمكف الصعوبة ىذة ولكف،  االمد طويمة التخطيطية الموازناتوضع 
 . الزراعية الدورة او ليةاالم السنة مثؿ  االمد قصيرة لفترات تخطيطية موازنات

 الزراعية االنشطة بعض فمخرجات :خراآل بعضال مع بعضيا الزراعية االنشطة تداخؿ  -5
 يتطمب الزراعية االنشطة بيف خؿاالتد اىذ اف ،اخرى زراعية النشطة مدخبلت  تكوف اف يمكف
(  منتوج كؿ) المزرعة في زراعي نشاط كؿ تكاليؼ احتساب عمى قادر محاسبي نظاـ وجود

 القرارات واتخاذ بشانة التخطيط بيدؼ خسارة او ربح نشاط كؿ  نتائج معرفة ييدؼ دقيؽ وبشكؿ
 . البلزمة

 ثابت الى متداوؿ الى ثابت صؿأ مف الحيوانية الزراعية االصوؿ ويبتب ريتغي امكانية -2
 المحاسبي القيد تسجيؿ المزرعة محاسب مف تتطمب الحالة ىذة ، يائقتناا مف الغرض باختبلؼ

 عمى ثريؤ س القرار ذلؾ اخر صنؼ الى صنؼ مف المحولة صوؿاال قيمة او كمفة الثبات البلـز
 .  العمومية الميزانية في متداولة او ثابتة االصوؿ عرض اسموب

 الماؿ سأر  نسبة بضخامة الزراعة تتسـ: اعةر الز  في الثابت الماؿ رأس نسبة ضخامو -3
 30%  بيف ما سماليةأر  وتحسينات وآالت مباني مف ياعمي وما االرض نسبة تتراوح حيث الثابت،
 ىذه ىإل ويرجع. عيةراالز  االنتاجية الوحدات في المستثمر الماؿ سأر  مف جممة ،%  35الى 

 في وخاصة القصير المدى في المنتج يتحمميا التي الثابتة النسبي لمتكاليؼ اإلرتفاع الخاصيو
 الثابتة التكاليؼ نسبة ارتفاع ذلؾ عمى ويترتبالقصوى ،  طاقتو مف المشروع استفادة عدـ ظؿ
 .المتغيرة التكاليؼ نسبة وانخفاضوحدات االنتاجية الزراعية ، ال في

اختبلؼ السنة المالية عف الدورة الزراعية: يؤدي اختبلؼ السنة المالية عف الدورة الزراعية  -4
عدـ الدقة في الى التاثير في القياس المحاسبي ، ويكوف ذلؾ التاثير في مواضع متعددة منيا 

االعتراؼ بااليراد وتحقؽ االيراد كذلؾ عدـ الدقة في القياس المحاسبي لممصاريؼ التي تخص 
 فضبل عف مشاكؿ تقييـ المخزوف. محصوؿ معيف
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اف خصوصية النشاط الزراعي بفرعيو الحيواني والنباتي قد ادى الى ظيور مشاكؿ تتطمب مف 
، مع االصوؿ والقواعد المحاسبية المقبولة قبوال عاما المحاسبة التصدي ليا ومعالجتيا بما يتفؽ

الميتمة  االطراؼ بمتطمبات يفيلمقياس واالفصاح  متخّصص محاسبي نظاـ الى الحاجةوبالتالي 
 بنتائج ىذا النشاط.

 نيالمبحث الثا

 متطمبات الشفافية واالفصاح عن النشاط الزراعي

، وبصفة خاصة        يتزايد استخداـ عبارة قوانيف اإلفصاح والشفافية بشكؿ واضح في عالـ اليـو
في أسواؽ الماؿ، حيث تمعب المعمومات دورا حاسما في التأثير عمى قرارات المتعامميف في 

 وحرية وسيولة المعمومات عمى الحصوؿ أصبح فقد، السوؽ بالبيع أو الشراء أو باالحتفاظ
 ضوء في األىمية ىذه وتتعاظـ الحالي، العصر في الميمة القضايا مف ومصداقيتيا، تداوليا
 العالـ عمى واالنفتاح األجنبي االستثمار  وتشجيع األمواؿ، رؤوس اجتذاب عمى العالمي التنافس

 حد إلى وتبلشت الجغرافية الحدود فيو غابت زمف في العولمة مستمزمات ضمف وذلؾ الخارجي،
 أجؿ مف األعماؿ و الماؿ مجاؿ في جوىري كمطمب واعتبر اإلفصاح مفيوـ دعـ ما وىو كبير،
تاحتيا عمييا المتحصؿ المعمومات في والمصداقية الشفافية مف مزيد  المستفيدة األطراؼ لكؿ وا 
 مف واالختصاص الفكر أصحاب قبؿ مف المحاسبي اإلفصاح أىمية عمى وتأكيدا، منيا

 قواعد تحكـ محاسبية معايير إصدار تـ فقد والمراجعة، المحاسبة مجاؿ في ومينييف أكاديمييف
 المعمومات جودة تحسيف في األىمية بالغ أثر مف ليا لما المالية، التقارير في واإلفصاح قياسال

 .محتواىا واكتماؿ المالية القوائـ تتضمنيا التي

 مفهوم الشفافية في المحاسبة   

( الشفافية المحاسبية انيا "االفصاحات المفيدة والموثوؽ بيا التي Glassmanيعرؼ )        
اذ تحتاج الوحدات الى ، تقدـ لئلطراؼ المستفيدة في الوقت المناسب عف االداء المالي لمشركة 

لذلؾ تكوف الشفافية المحاسبية ، تقديـ  قوائـ مالية شفافة مف اجؿ اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة 
يس لكونيا القاعدة األساسية لؤلسواؽ المالية فقط ، ولكف ألنيا أمر أساسي لممستثمريف ميمة ل

 ( 44:  4005في الوقت الحالي )التميمي، 
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 جعؿ خبلليا يتـ بيئة خمؽ مبدأ إلى يشير مصطمح في حيف أكد اخروف اف الشفافية     
 وقابمة ، ومرئية بسيولة إلييا لموصوؿ قابمة القائمة والتصرفات والقرارات الظروؼ عف المعمومات

 ( 220: 4005)لطفي، .بالسوؽ المشاركة األطراؼ لكافة لمفيـ

 (     Sullivan،4000:45وىناؾ مكونات لممعمومات الشفافة وىي : )      

 امكانية الحصوؿ عمى المعمومات اي اف تكوف متاحة لجميع المواطنيف . -4

الصمة بالموضوع اي اف تكوف متعمقة بالقضية المعنية اف تكوف المعمومات وثيقة  -4
 كإصدار قرار معيف .

 امكانية االعتماد عمى المعمومات لذلؾ يجب اف تكوف المعمومات دقيقة وحديثة وشاممة . -1

 اهمية الشفافية - أ

تأتي اىمية الشفافية مف انيا تعمؿ عمى زيادة المعمومات الواردة في االيضاحات مما يؤدي الى 
تحسيف االفصاح في الشركات ، حيث اف عدـ توفير ىذه المعمومات لبعض المستثمريف قد 
يجعميـ في وضع خاطئ مف حيث اتخاذ قرارات غير سممية . كذلؾ عدـ توفير ىذه المعمومات 
يعمؿ عمى الرفع المصطنع لؤلسعار وزيادة المضاربة وبالتالي خمؽ نوع مف االرباؾ والفوضى 

 السوؽ . لمستوى االداء في

 :  منيااف الشفافية تعد ذات اىمية لمعديد مف االسباب 

 تزيد مف عممية توضيح قيـ البنود التي تحتوييا القوائـ المالية .  -

 تقميؿ درجة التقمب في االسواؽ المالية لضماف االستقرار المالي .  -

ايضا عمى توقع تجعؿ استجابة المشاركيف في السوؽ لئلخبار السيئة معتدلة وتساعدىـ  -
 وتقييـ المعمومات السمبية .

 .  asymmetric informationتعمؿ عمى القضاء عمى ظاىرة عدـ تماثؿ المعمومات  -

 تقمؿ مف ميؿ االسواؽ لمتركيز ببل داع عمى االنباء االيجابية او السمبية . -

 ية .تعمؿ عمى التعرؼ عمى الظروؼ التي ادت الى التغير في السياسات المحاسب -
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 المعمومات واستغبلؿ الشائعات تأثير مف الحد الى تؤدي الشفافية اف القوؿ يمكف ذلؾ وعمى
 متاحة غير معمومات عمى لمحصوؿ المضاربيف بعض اماـ الفرصة تتاح ال حتى الداخمية
 . لآلخريف

 معوقات الشفافية  -ج

 لتطوير مجموعة مف المعوقات وىي : االشفافية كغيرىا مف اي مقترحات  تواجو 

 (4: 4004مغرابي،)

 األقؿ عمى أو الشفافية، غياب مف المواطف لحماية البلـز القانوني اإلطار غياب أو ضعؼ -4
 .معيا التعامؿ وصعوبة المشكمة تفاقـ مف يزيد مما القانوف لتطبيؽ البلزمة اآلليات ضعؼ

 ؿالفاع الدور وغياب السميمة النيابية الحياة في تتمثؿ أخرى واجتماعية سياسية معوقات -4
 . المدني المجتمع لمؤسسات

 .عدـ اتفاؽ حوافز المديريف مع مصالح حممة االسيـ  -1

الميزة التنافسية : غالبا ما يقوـ المديريف التنفيذييف لمشركة با بداء الشكوى باف الشفافية تقمؿ   -1
 .مف مقدرتيـ عمى المنافسة 

 ةبيف التكمفة والعائد : اف المعمومات المحاسبية ليست مجانية حيث اف الشفافية عادالموازنة  -5
ما تتكمؼ امواؿ ، وبالتالي فاف االمر يتطمب استخداـ معيار الموازنة بيف التكمفة والعائد عند 

 اختيار النظاـ المحاسبي الذي يعمؿ عمى تحقيؽ الشفافية 

 مفهوم االفصاح  -د

تسعى مينة المحاسبة بمبادئيا وأعرافيا الى مواكبة التطورات اليائمة التي حدثت في العالـ        
والسيما في مجاؿ العموـ والتقدـ التكنموجي المتسارع الذي اجيض عمى مفاىيـ ونظريات كانت 

العمؿ  سائدة وتوصؼ مف المسممات او البديييات لفترة طويمة وبالتالي كاف لزاما عمى المحاسبة
عمى تأطير مفاىيميا واعرافيا بما يخدـ ىذه التغيرات ومف المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما 

 .  Full Disclosureىو مبدأ االفصاح الشامؿ 
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ويعرؼ االفصاح بشكؿ عاـ بأنة : بث المعارؼ او نقؿ المعمومات مف مصدر انتاجيا الى 
اإلفصاح ىو نقؿ ىادؼ الى نقؿ المعمومات ممف يعمميا مستقر االستفادة منيا او استخداميا ، ف

) عمى اف اإلفصاح ىو عرض لممعمومات الضرورية  Hendricksonلمف ال يعمميا . ويؤكد)
 عف الوحدة االقتصادية إلغراض التشغيؿ األمثؿ ألسواؽ رأس الماؿ الفعاؿ

(Hendriksen,1982: 54اف اإلفصاح كمفيوـ نسبي يحقؽ كثيرا مف الم ،) زايا لممستثمريف
دارة المشروع وغيرىـ مف والد لمستفيديف ويقتضي إعبلـ متخذي القرارات االقتصادية اائنيف وا 

بالمعمومات الميمة ، وييدؼ الى ترشيد عممية اتخاذ القرارات واالستفادة مف استخداـ الموارد 
القومي عامة.    ويعبر المتاحة بكفاءة وكفاية مما ينعكس عمى زيادة درجة الرفاىية لبلقتصاد 

اإلفصاح في التقارير المالية عف المعمومات الضرورية التي تكفؿ االداء األمثؿ وأسواؽ رأس 
الماؿ الكؼء ، ويعني ذلؾ وجوب عرض معمومات تسمح بالتنبؤ باتجاىات اإلرباح المستقبمية 

دة ولمحصوؿ عمى واختبلؼ وتغير اإليرادات المستقبمية وذلؾ لتقييـ المخاطر النسبية لموح
 توليفات مف االستثمار تتوافؽ مع متطمبات األفراد.

تؤثر البيئة االجتماعية والثقافية عمى مفيـو وحدود االفصاح المحاسبي حيث تعبر المبادئ و 
مالة ، آالمحاسبية عف قيـ وأخبلؽ المجتمع ، وتطور المحاسبة متصؿ باحتياجات المجتمع و 

العموـ االجتماعية ومنيا المحاسبة قابمة لمتعديؿ والتطوير طبقا والكثير مف النظريات في كافة 
لعادات المجتمع السائدة والتي مف ضمنيا القيـ االخبلقية التي تؤثر عمى عممية االفصاح مف 

ويعتمد حجـ المعمومات التي يجب اال فصاح عنيا عمى خبرة مستخدـ ، الناحية العممية والعممية 
الى ظيور ثبلثة مفاىيـ لبل فصاح  ىقياس المحاسبي المطموب مما ادالمعمومات ومتطمباتو وال

 (440:  4003وآخروف، زيود : )لطيؼوىي 

يتطمب االفصاح الكامؿ عف كؿ المعمومات والتفاصيؿ سواء كانت  -االفصاح الكامؿ : -4
 ىناؾ حاجو الييا اـ ال .

خبلقية تتعمؽ بالعدالة االفصاح العادؿ : يركز مفيوـ االفصاح العادؿ عمى اىداؼ ا -4
 وحدة االقتصاديةوالمساواة بيف مستخدمي القوائـ المالية في عرض الحقائؽ المتعمقة بانشطة ال

لمساعدتيـ عمى اتخاذ القرارات الصحيحة . اال اف ىذا المفيوـ انتقد حيث اف مفيـو العدالة 
 مفيـو نسبي غير محدد .
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ف قبؿ المنظمات المينية ومعظـ الكتاب االفصاح الكافي : ىو االكثر استخداما م -1
والباحثيف حيث انة وفقا ليذا المفيـو يتـ عرض وتوفير المعمومات المبلئمة والتي تتفؽ 

 واحتياجات مستخدـ المعمومات والتي تساعده عمى اتخاذ القرارات السميمة في الوقت المناسب. 

ر المالية فبلبد مف اف تتوافر فيو مف ذلؾ نفيـ، لكي يكوف اإلفصاح مبلئما لمستخدمي التقاري
ثبلثة انواع  مف اإلفصاح . فالتقارير يجب إف تتضمف كؿ ما يحتاجو مستخدموىا لكي يصموا 
إلى استنتاجات مبلئمة تمكنيـ مف اتخاذ القرار الصائب)االفصاح الشامؿ( ، ويجب أف يكوف 

المالية غير مضممة وأيضا البد   كافيا يوفر الحد األدنى مف اإلفصاح بالشكؿ الذي يجعؿ التقارير
اف يكوف ذو طابع أخبلقي يعامؿ كامؿ المستفيديف دوف استثناء مف خبلؿ اإلفصاح عف 

 المعمومات الجوىرية التي تؤثر في اتخاذ قراراتيـ االقتصادية.

 مداخل االفصاح -ه 

عمى الرغـ مف اختبلؼ وجيات النظر حوؿ حدود اإلفصاح عف المعمومات الواجب توفيرىا     
في التقارير المالية المنشورة والذي ينبع أساسا مف اختبلؼ وتضارب مصالح االطراؼ ذات 
العبلقة والذي بدوره ينعكس عمى الزاوية التي ينظر مف خبلليا الى حدود اإلفصاح ، حيث يمكف 

 :فصاح عمى مدخميف رئيسييف تقسيـ اإل

في ىذا النوع مف اإلفصاح يتـ اإلفصاح عف :)الوقائي(  اإلفصاح التقميدي-المدخؿ األوؿ
المعمومات في التقارير المالية اذ يجعميا غير مضممة ألصحاب الشأف ، وىو ييدؼ في األساس 

محددة عمى استخداـ  إلى حماية المجتمع المالي وبصيغة عامة المستثمر العادي الذي لو قدرة
المعمومات المالية وتمثؿ فئة المساىميف والمقرضيف والدائنيف عمى وفؽ ىذا االفصاح فاف القوائـ 

قائمة التدفؽ النقدي  لدخؿ،اقائمة ، قائمة المركز المالي  ربع ذات الغرض العاـ ىي :المالية اال
ومف بيف ما يتطمبو اإلفصاح الوقائي ىو الكشؼ عف ، لممكية اير في حقوؽ قائمة التغ، و 

السياسات المحاسبية ،التغيير في التقديرات المحاسبية وتصحيح األخطاء في القوائـ المالية ، 
والتغيير في طبيعة الوحدة االقتصادية ، وكذلؾ اإلفصاح عف المكاسب والخسائر المحتممة 

)البكري فصاح عف االحداث البلحقة  واإلفصاح عف االرتباطات المالية المحتممة اإل
 (444:4005وآخروف،
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يفترض ىذا النوع مف اإلفصاح مستثمرا او :اإلفصاح التثقيفي )اإلعبلمي(  -المدخؿ الثاني
مستخدما  ذا دراية وخبرة متراكمة ومعرفة ميدانية في استخداـ وتحميؿ المعمومات،فيو مستثمر 

بمعنى آخر انو  ،الية ويوازف بيف االستثمارات  متخصص او محمؿ مالي يتابع التطورات الم
طبقا ليذا المدخؿ المعاصر فاف التركيز لـ يعد قاصرًا عمى المعمومات التي تتمتع بدرجة عالية 
مف الموضوعية،والتي تتناسب مع  المستثمر العادي ذي الخبرة المحدودة في امور التحميؿ 

نما يتسع نطاؽ اإلفصاح ليشمؿ الم ،المالي  عمومات التي تتصؼ بدرجة عالية نسبيا مف وا 
التقدير واالجتياد الشخصي مثؿ التقديرات المحاسبية والتنبؤات المالية المستقبمية والبيانات المالية 

ومف بيف ما يتطمبو اإلفصاح التثقيفي ىو ، المستقبمية وخطط االدارة وأىدافيا في المستقبؿ 
سعار ، واإلفصاح في لؤلى وفؽ التغير في المستوى العاـ اإلفصاح في القوائـ المالية المعدلة عم

التقارير ألمرحمية واإلفصاح في شركات المجموعة ، واإلفصاح عف المسؤولية االجتماعية والبيئية 
 (  41:   4005) التميمي، لموحدة .

ويتبيف مما سبؽ  اف اإلفصاح يعني البياف او الشرح والتفصيؿ مف شخص معيف او جية    
معينة الى شخص او جيات اخرى ، حيث اف الشخص او الجيات يفترض انيا قميمة الدراية بما 
تـ اإلفصاح عنو مف قبؿ الشخص او الجية األولى. اما الشفافية ىي الوضوح والمكاشفة في 

صورتيا الحقيقة لمجيات األخرى دوف غموض أو تضميؿ ، بحيث يمكف  إعبلف جية معينة
معرفة اي شيء ورؤية كؿ شيء مف خبلؿ ىذه الصورة الشفافة،   ولو أردنا قوؿ مصطمح 
اإلفصاح والشفافية فيتبيف إف الشيء الذي يتـ اإلعبلف والكشؼ عنو يتصؼ بالوضوح والصفاء 

 و الشفافة.أي يمكف معرفة أي شيء عنو مف خبلؿ صورت

 : االفصاحو  الشفافية بين العالقة -و

 وموضوعية بمصداقية تعبر معمومات ليـ تتيح شفافة مالية بتقارير المستثمروف يطالب          
 التى والمزايا المخاطر تقرير مف يمكنيـ بما وحدة االقتصاديةال بيا قامت التى العمميات عف

 عمى ذلؾ ينعكس ، الشفافية في نقصا ىناؾ أف السوؽ يدرؾ وعندما استثماراتيـ، تتضمنيا
 المالية التقارير إعداد أف بالذكر الجدير ومف وحدة االقتصادية،لم المالية األوراؽ أسعار معاقبة
 توفير ىإل تيدؼ التى المحاسبية المعايير مف مجموعة تطبيؽ مجرد يتعدى العالية الشفافية ذات

 عمى التأثير فى ؿاعف بشكؿ يساىـ الذي االميف واالفصاح العبلنية إلى المقارنة وقابمية التناسؽ
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 بصورة االفصاح فإف وبالتالى المالية، االوراؽ بسوؽ التداوؿ تنشيط عمى ينعكس مما السيـ قيمة
 الى باالضافة الماضية الفترة فى وحدة االقتصاديةال ليا تعرضت التى االحداث كافة عف مطمقة
 االحداث تعكس التى المالية التقارير في الشفافية توفير إلى يؤدى المحاسبية المعايير تطبيؽ

 (5: 4044)ابراىيـ، . وحدة للتمؾ ا االقتصادية

 ( 11) المحاسبية العراقيةمتطمبات االفصاح بموجب القاعدة  -و

( الخاصة بالنشاط 44)القاعدة المحاسبية رقـ اصدر مجمس المعايير والقواعد المحاسبية 
  4000\44\14المالية لمسنة المنتيية في  قوائـعمى اف يتـ تطبيقيا عمى ال 4554الزراعي عاـ 

القاعدة  ت، وتضمن(14وما بعدىا ،وقد سبقت ىذه القاعدة صدور المعيار المحاسبي الدولي )
 ( 5  : 4554مجمس المعايير والقواعد المحاسبية، متطمبات االفصاح االتية: )

 المالية البيانات في ومستقؿ واضح بشكؿ الحيوانات مف الموجودات أقياـ عف اإلفصاح يجب -4
 .تقييميا في المعتمدة والسياسات منة الغرض حسب كؿ

 الموجودات تمؾ نوع حسب الحية الموجودات بيع عف المتحققة المبالغ عف اإلفصاح يجب -4
 ألغراض معدة كانت إذا أما.  جاري نشاط إيرادات فتعتبر البيع ألغراض معدة كانت إذا فيما

 . رأسماليا إيرادا فتعتبر واإلنتاج االستغبلؿ

 المزرعة ألغراض المسحوبة و البيع ألغراض المعدة الحية الموجودات عف اإلفصاح يجب - 1
 . داخميا المتحققة اإليرادات ضمف أدارتيا أو

 . مستقؿ بحساب القائمة الزراعة كمؼ عرض يجب - 1

 سواء المدة أوؿ عف المدة آخر في الحية الموجودات أقياـ في التغيرات عف اإلفصاح يجب - 5
 . المادية الممتمكات في أو ليا العادلة القيمة في

  . المالية البيانات في منفصؿ بشكؿ الزراعية األراضي شراء كمؼ عف اإلفصاح يجب - 2

 (11)المحاسبي الدولي المعيار بموجب االفصاح متطمبات -ز 
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 االوؿ كانوف في الدولية المحاسبة معايير لجنة قبؿ مف الدولي المحاسبي المعيار ىذا اعتمادتـ 
 بعد أو مف تبدأ التي الفترات تغطي التي المالية قوائـلم المفعوؿ نافذ صبحوا 4000( ديسمبر)

والمنتجات وينطبؽ ىذا المعيار عمى االصوؿ البيولوجية ،4001( يناير) الثاني كانوف مف االوؿ
الزراعية عند نقطة الحصاد والمنح الحكومية لبلنشطة الزراعية ، ويميز المعيار بيف االصوؿ 
البيولوجية والمنتجات الزراعية ،ويستثنى مف نطاقو االصوؿ غير الممموسة ،واالرض الزراعية 

 التي تدخؿ نطاؽ معايير اخرى ،كذلؾ يستثني  المنتجات بعد الحصاد حيث تعد مخزوف.

(March &Fischer, 2013 ::82) 

مما انعكس بشكؿ ( نموذجا لمقيمة العادلة لممحاسبة عف االصوؿ الزراعية 14ويقدـ المعيار )
 باالتي: تمؾ المتطمبات بموجب ىذا المعيار وتتمثؿ واضح عمى متطمبات االفصاح

 األولي االعتراؼ عند الحالية الفترة خبلؿ الناشئة الخسائر أو المكاسب مجموع عف االفصاح -
 تكاليؼ منيا مطروحاً  العادلة القيمة في التغير ومف الزراعي وبالمحصوؿ الحيوية بالموجودات

 . الحيوية لمموجودات المقدرة البيع نقطة

 .الحيوية الموجودات  بيف لمتميز الحيوية الموجودات مف فئة لكؿ كمي وصؼ تقديـ -

 المعمومات في آخر مكاف في االفصاح يتـ لـ إذا تصؼ أف الوحدة االقتصادية عمى يجب  -
 : عف المالية البيانات في المنشورة

 و الحيوية، الموجودات مف فئة بكؿ المتعمقة أعماليا طبيعة .أ 

 وحدة الزراعيةال موجودات مف فئة لكؿ المادية لمكميات مالية غير تقديرات أو مقاييس .ب 
 .الفترة خبلؿ الزراعي المحصوؿ ومنتجات الفترة، نياية في الحيوية

 مف فئة لكؿ العادلة القيمة تحديد في المطبقة الميمة والفرضيات الطرؽ عف االفصاح  -
 . الحيوية الموجودات مف فئة وكؿ الحصاد وقت في الزراعي المحصوؿ

 البيع تكاليؼ منيا مطروحاً  العادلة القيمة عف تفصح أف وحدة االقتصاديةال عمى يجب -
 في المحددة الفترة خبلؿ( المجني) المحصود الزراعي لممحصوؿ البيع وقت في المقدرة
 . الحصاد وقت
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 :عف تفصح أف وحدة االقتصاديةال عمى يجب -

   لمموجودات الدفترية والقيمة ممكيتيا المقيدة الحيوية لمموجودات الدفترية والقيمة وجود  .أ 
 لممطموبات، كضماف المرىونة الحيوية

 و الحيوية، الموجودات امتبلؾ أو لتطوير االلتزامات مبمغ .ب

 .الزراعي بالنشاط المتعمقة المالية المخاطر إدارة إستراتيجيات .ج 

 .بموثوقية العادلة القيمة قياس يمكف ال حيث الحيوية لمموجودات إضافية افصاحات -
 مطروحاً  بالتكمفة الحيوية لمموجودات قياسيا حالة في ،الوحدة االقتصادية عمى يجب - أ

 اإلفصاح الفترة، نياية في  متراكمة قيمة انخفاض خسائر وأي متراكـ استيبلؾ أي منيا
 قياس إمكانية لعدـ تفسير الحيوية، لمموجودات وصؼ: الحيوية الموجودات ىذه مثؿ عف

 العادلة القيمة تقع أف يتوقع والتي التقديرات مدى أمكف، إذا بموثوقية، العادلة القيمة
 معدالت أو النافعة األعمار المستخدمة، االستيبلؾ طريقة كبير، حد إلى خبلليا

جمالي المستخدمة، االستيبلؾ  مع مجموعاً ) المتراكـ واالستيبلؾ ، الدفترية القيمة وا 
 .الفترة ونياية بداية في( المتراكمة القيمة انخفاض خسائر

  الموجودات بقياس الحالية الفترة خبلؿ قامت ما إذا  االقتصادية الوحدة عمى يجب - ب
 متراكمة قيمة انخفاض خسائر أي أو متراكـ استيبلؾ أي منيا مطروحاً  بتكمفتيا الحيوية

 ويجب الحيوية، الموجودات ىذه مثؿ استبعاد عند خسارة أو مكسب أي عف باإلفصاح ،
 باإلضافة ،منفصؿ بشكؿ الحيوية الموجودات ىذه بمثؿ المتعمقة المبالغ عف اإلفصاح

 الخسارة أو الربح صافي في المتضمنة التالية المبالغ التسوية تشمؿ أف يجب لذلؾ
 :الحيوية الموجودات بيذه المتعمؽ

 واالستيبلؾ القيمة، انخفاض خسائر عكوسات القيمة، انخفاض خسائر

 الفترة ونياية بداية بيف الحيوية لمموجودات الدفترية القيمة في لمتغيرات تسوية عرض -
 أو المكسب:عمى التسوية تشمؿ أف يجبو  ،مطموبة غير المقارنة المعمومات ،الحالية
 البيع، نقطة تكاليؼ منيا مطروحاً  العادلة القيمة في التغيرات مف الناشئة الخسارة
 الزيادة الحصاد، نتيجة االنخفاضات البيع، نتيجة االنخفاضات الشراء، نتيجة الزيادات
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 المالية البيانات ترجمة مف الناشئة الصرؼ فروقات صافي األعماؿ، اندماج مف الناتجة
 ( IFRS,2009:12)أخرى وتغيرات أجنبية، لمنشأة

 المبحث الثالث

 في الوحدات االنتاجية الزراعية واالفصاح لمشفافية المقترحنموذج ال ا

الوحدة االنتاجية  تعتمدىا يمكف اف  التي  مف أسس الشفافية يعرض ىذا المبحث مجموعة
 تمبية لمتطمبات القواعد المحاسبية العراقية والمعايير المحاسبية الدوليةلئلفصاح ،  الزراعية

 -سبيؿ المثاؿ وليس الحصر: ىعمالمتعمقة بالنشاط الزراعي وىي 

 الجغرافية واماكنيا ةالرئيس الزراعية االنتاجية الوحدة إلنشطة وصؼ -

 اعضاء الزراعية ، واعداد قائمة بأسماء دة االنتاجيةالوحىيكؿ وتكويف مجمس إدارة  -
مسئوليات المجمس  ، فضبل عفالعميا اإلدارة أشخاص ومناصب سماءوأ اإلدارة مجمس

 وخبراتو ومؤىبلتو.

 المالية األوراؽ عداد قائمة بعددالزراعية، وا   بالوحدة االنتاجيةىيكؿ الممكية الخاصة  -
 اإلدارة وأشخاص اإلدارة مجمس اعضاء قبؿ مف والممموكة الشركة قبؿ مف ةالمصدر 

 لكؿ الممموكة األسيـ وعدد الشركة قبؿ مف المصدرة األسيـ مالكي كبار العميا، وأسماء
ذا منيـ  .فأكثر%( 5) مانسبتو تشكؿ الممكية ىذه كانت وا 

سبيؿ المثاؿ الييكؿ العاـ لموظائؼ ،  ىوعم الزراعية االنتاجية لموحدة الييكؿ التنظيمي -
، وعدد  قطاعات العمؿ ، الشركات التابعة وذات المصمحة المشتركة ولجاف المجمس

 ليؤالء الموظفيف. والتدريب التأىيؿ وبرامج الموظفيف ومؤىبلتيـ

 لؤلحداث ووصؼ باألرقاـ مدعمة الوحدة االنتاجية الزراعية حققتيا التي اإلنجازات -
 طبيعة ذات لعمميات المالي األثرالمالية و  السنة خبلؿ الوحدة عمى مرت التي اليامة
 .لمشركة الرئيسي النشاط ضمف والتدخؿ المالية السنة خبلؿ حدثت متكررة
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 المخاطرة عوامؿ الداخمية وكذلؾ الرقابة واجراءات لفاعمية السنوية المراجعة نتائج -
 .المتوقعة

 مف أي أو الوحدة االنتاجية الزراعية بيا تتمتع امتيازات أو حكومية حماية ألي وصؼ -
 المنظمات أو الحكومة عف صادرة قرارات ألي صؼكذلؾ و .القوانيف بموجب منتجاتيا
 .التنافسية قدرتيا أو منتجاتيا أو وحدةال عمؿ عمى مادي أثر ليا غيرىا أو الدولية

قيـ ومبادئ العمؿ  ،الوحدة االنتاجية الزراعية ىميثاؽ األخبلقيات وسموكيات العمؿ لد -
 .والتي تتضمف المسئولية االجتماعية

 مجمس وتوقعات األقؿ عمى قادمة لسنة لموحدة االنتاجية الزراعية المستقبمية الخطة -
 عمى تؤثر قد جوىرية امور أي وجود بعدـ الوحدة، و إقرار اعماؿ لنتائج اإلدارة

 .التالية المالية السنة خبلؿ الشركة استمرارية

سياسات الوحدة االنتاجية الزراعية فيما يتعمؽ بتعارض المصالح والمعامبلت مع  -
 األطراؼ ذات العبلقة.

 سياسات الوحدة االنتاجية الزراعية لتوزيعات االرباح. -

 سياسة الوحدة االنتاجية الزراعية الخاصة بممارسات الحوكمة. -

 ىوالمكافآت وحوافز العامميف ، وعم رواتبة الخاصة بالسياسات الوحدة االنتاجية الزراعي -
سبيؿ المثاؿ سياسة مكافأة أعضاء المجمس والتنفيذييف الرئيسييف متضمنا اإلفصاح عف 

ر المفوض الحاليوف منيـ ياعضاء مجمس االدارة والمدالقيمة اإلجمالية لما يتقاضاه 
 الرواتب والمخصصاتأف يشمؿ ذلؾ  ىفي الوحدة االنتاجية الزراعية وعم والسابقوف 

 ذات طبيعة مالية. ىوالمزايا العينية وأية عناصر أخر 

المالي، مثاؿ  ومركزىا الوحدة االنتاجية الزراعية عمى ربحية تؤثر جوىرية احداث أي -
،  الصفقات ىذه مثؿ وألغاء الوحدة االنتاجية الزراعية تعقدىا التي الكبيرة ذلؾ الصفقات
 تصيب االصوؿ الزراعية والمخزوف. التي واآلفات الحرائؽو  كذلؾ الكوارث
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 غراماتوال والعقوبات النظامية المدفوعات -

 الشركة رأسماؿ في( كثرأ % او40)مؤثرة  نسبة امتبلؾ الوحدة االنتاجية الزراعية -
 الزراعية، واذا االنتاجية الوحدة رأسماؿ في مؤثرة نسبة أخرى شركة او امتبلؾ، المدرجة
 فيجب أخرى شركة رأسماؿ مف%( 50) مف كثرأ الوحدة االنتاجية الزراعية تتمتمؾ كانت

بالوحدة  الخاصة قوائـ الماليةال الى إضافة موحد بشكؿ السنوية المالية قوائـال اصدار
 .االنتاجية الزراعية

 واإليضاحات المستقؿ الخارجي المراجع مف المعتمدة المالية القوائـ عف المالي اإلفصاح -
 .الزراعية االنتاجية لمموحدة المالي والمركز المالي األداء تظير والتي ليا المتممة

النافذة  المحاسبية المعايير عمى وفؽ معدة أشير ثبلثة كؿ فصمية مالية تقارير تقديـ -
 في كما مقارنة عمومية وميزانية الحالي الفصؿ نياية في العامة كما الميزانية :وتتضمف

 النقدي التدفؽ كشؼ، و  والخسائر األرباح حسابليا ،  السابقة المالية السنة نياية
 مف تأريخو حتى لو المقابمة الفترة معمقارنة  تأريخو حتى الحالية المالية لمسنة تراكميا
 .المالية  بالقوائـ المرفقة السابقة فضبل عف اإليضاحات السنة

وسيتـ عرض نموذج لمقوائـ المالية التي تعدىا الوحدة االنتاجية الزراعية عمى وفؽ 
متطمبات المعايير المحاسبية الدولية المتعمقة بالنشاط الزراعي مع ضرورة اف يتـ تعزيز 

لتحميؿ بعض العناصر التي تتضمنيا  كشوفاتالمرفقة وبشكؿ تمؾ القوائـ بااليضاحات 
 االشارة ليا في القوائـ واليتسع البحث لتصويرىا. تمؾ القوائـ والتي تمت

 الشركة .....لممنتوجات الزراعية

 4×××  \ 44 \ 14الميزانية العامة كما في 

رقـ 
 الكشؼ

رقـ الدليؿ 
 المحاسبي

 السنة الحالية 
 ؼ الدنانير()باآل

 السنة السابقة
 )باآلؼ الدنانير(

 
 
4  
4 

 
 

44  
424 

 الموجودات 
 الموجودات المتداولة:

 لنقودا
 ذمـ مدينة تجارية

 
 
××× 
××× 

 
 
××× 
××× 
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1  
1  
5  
 
 
2 
3 
4 
5 

40 

422  
454 
41 
 
 
454  
44  
444  
443  
44  

 ارصدة مدينة اخرى
 استثمارات بغرض المتاجرة )محفظة استثمارية(

 المخزوف
 اجمالي الموجودات المتداولة

 الموجودات الثابتة:
 استثمارات في اوراؽ مالية متاحة لمبيع

 التنفيذمشروعات تحت 
 نفقات ايرادية مؤجمة

 موجودات حيوية
 الموجودات الثابتة القائمة)بالقيمة الدفترية(

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 ×××× ×××× وع الموجوداتمج  
 
 

44 
44 
 
41 
41 
 
 
 
 
41 
41 
 
 

45  
 

42  
42 

 
 

424  
422  
454  
414  
414  

 
 

144  
422  
415  
41  
 
 

44  
444  
444  
441  
441 

 

 مصادر التمويل
 :االجل قصيرة المطموبات 

 الدائنوف
 اخرى دائنة ارصدة

 ( المكشوؼ عمى سحب) دائنة مصارؼ
  االجؿ طويمة قروض مف المتداوؿ الجزء

 االجؿ قصيرة قروض
 االجؿ قصيرة المطموبات مجموع

 :االجل طويمة المطموبات
 مشروطة حكومية منح

 مؤجمة ضريبة مطموبات
    االجؿ طويمة تخصيصات

 االجؿ طويمة قروض
 األجؿ طويمة المطموبات مجموع

 حقوق المساهمين:
 راس الماؿ المدفوع )االسمي(

 اسيـ الخزينة
 عاـاحتياطي 

 متنوعةاحتياطيات 
 ارباح محتجزة

 مجموع حقوؽ المساىميف

 
 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 
 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
 

××× 
××× 
××× 
××× 
××× 
××× 

 ×××× ×××× مجموع مصادر التمويل  
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 الزراعية لممنتوجات..... الشركة

 1×××  \ 11 \ 11 في كشف العمميات الجارية لمسنة المنتهية

رقم 
 الكشف

رقم الدليل 
 المحاسبي

 السنة السابقة السنة الحالية التفاصيل

11 
11 
 
 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
 
11 
 
 
 
 
 
11 
 
 

 

11-14 
161   

 
 

11  
11  
11  
16  
11 

111  
 
 

16  
16 
11  
11  
 
 

16 
16 
11  
11 
 

 نشاط الجاريلايرادات ا
 فوائد دائنة

 
 تنزل: المصروفات الجارية

 الرواتب واالجور 
 المستمزمات السمعية
 المستمزمات الخدمية 
 فوائد وايجار اراضي

 االندثارات
 الضرائب والرسـو

 المرحمة االولى \فائض العمميات الجارية 
 تضاف :االيرادات التحويمية واالخرى
 مكاسب استثمارات في شركات اخرى

 مكاسب غير محققة عف استثمارات اوراؽ مالية
 االيرادات التحولية 
 االيرادات االخرى

 
 تنزل المصروفات التحويمية واالخرى

 اخرى شركات في استثماراتخسائر 
 مالية اوراؽ استثمارات عف محققة خسائر غير

                  (141 \المصروفات التحويمية )عدا حساب
 المصروفات االخرى

 مجموع المصروفات التحويمية واالخرى
 المرحمة الثانية \العمميات الجاريةفائض 
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 الزراعية لممنتوجات..... الشركة

 1×××  \ 11 \ 11 في المنتهية لمسنة التدفقات النقدية  كشف
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 السنة السابقة السنة الحالية التفاصيل
 :التشغيمية األنشطة من النقدية التدفقات

 صافي الربح)الخسارة ( قبؿ الضريبة
تعديالت لتسوية صافي الربح )الخسارة( لصافي النقدية الناتجة من 

 )المستخدمة في (االنشطة التشغيمية
 االندثار

 لمموظفيف الخدمة نياية مخصص مكافأة
 مكاسب )خسائر( غير محققة عف استثمارات اوراؽ مالية
 الحصة في نتائج الشركات الزميمة والمشروعات المشتركة

 زيادة) نقص ( في الذمـ المدينة 
 زيادة ) نقص( في الذمـ الدائنة 
 المسدد مف مكافات نياية الخدمة

 )المسدد مف الضريبة( التغير في ضريبة الدخؿ
 صافي النقدية الناتجة مف االنشطة التشغيمية

 التدفقات النقدية من انشطة االستثمار:
 اضافات موجودات ثابتة

 اضافات الموجودات الحيوية )الزيادة في قيمة الموجودات الحيوية(
 متحصبلت مف بيع اصوؿ وموجودات حيوية 

 زيادة في مشروعات تحت التنفيذ 
 نقص في االستثمارات في الشركات الزميمة والمشروعات المشتركة 

 صافي النقدية )المستخدمة في ( انشطة االستثمار
 التدفقات النقدية من االنشطة التمويمية:

 المستمـ مف القروض
 المسدد مف القروض

 توزيعات ارباح
 تسويات سنوات سابقة 

 فروؽ ترجمة العمبلت االجنبية
 شراء اسيـ خزينة 

 صافي التدفقات مف االنشطة التمويمية
 صافي الزيادة )النقص( في ارصدة النقد

 مدةرصيد النقد في بداية ال
 مدةرصيد النقد في نياية ال
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في  اعدت عمى وفؽ المعايير المحاسبية الدوليةوترى الباحثتان ان استعمال نماذج لمشفافية واالفصاح 
مف لممقارنة ويعزز  تقاريريزيد مف قابمية تمؾ ال اعداد التقارير المالية لموحدات االنتاجية الزراعية

 مما ينعكس عمى االستثمارات في القطاع الزراعي.ثقة مستعممييا 

 المبحث الرابع

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات: -اوال

 والقياس اإلعتراؼ مجاؿ في التحديات مف العديد الزراعي النشاط عف المحاسبة تواجو -4
 الطبيعية العوامؿ مف بالعديد يتأثر الذي النشاط ىذا لطبيعة نظرا المحاسبي واإلفصاح
 .المناخية والظروؼ

 قدرة ضعؼ فى كبير بشكؿ يساىـ الكافي المحاسبى واالفصاح الشفافية اف افتقاد -4
 بشكؿاالفصاح الكافي  يساىـاذ  لبلستثمار مبلئـ مناخ توفير عمىالزراعية  الشركات

 .المالية االوراؽ بسوؽ التداوؿ تنشيط عمى ينعكس مما السيـ قيمة عمى التأثير في فاعؿ
 مغمقة الوحدات االنتاجية الزراعية في العراؽ تمثؿ مشروعات فردية او شركات معظـ أف -1

 مستوى ادنى ظؿ فى تعمؿ العائبلت، او المساىميف مف نسبيا قميؿ عدد عمييا يسيطر
 الموارد عمى والحصوؿ التنافسية قدراتيا رفع يصعب لذلؾ ، االفصاحو  الشفافية مف

 .المستثمريف واىتماـ المالية
( الموجية نحو القياس بالقيمة العادلة 14تشكؿ متطمبات المعيار المحاسبي الدولي ) -1

الذي يتمثؿ بصعوبة و في العراؽ تحديا يواجو المحاسبيف في الوحدات االنتاجية الزراعية 
 . ويةالتوصؿ الى القيمة العادلة لمموجودات الحي

 :التوصيات -ثانيا

 محاسبي نموذجا ناءببضرورة اف تيتـ الجيات المعنية بتنظيـ مينة المحاسبة في العراؽ  -4
متطمبات االفصاح لمعايير وفؽ  ىعم البيولوجية األصوؿ عف المحاسبي اإلفصاح لتفعيؿ

المتعمقة بالنشاط الزراعي والتي تمثؿ نتاج خبرات منظمات مينية  المحاسبية الدولية
 البيئة المحمية. بما ينسجـ معو  دولية في ىذا المجاؿ
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الشركات الزراعية في العراؽ عمى االفصاح عف نشاطيا الزراعي بشكؿ يعكس  حث -4
تمة مات والجيات الميحقيقة مستوى اداؤىا ومركزىا المالي ويمبي حاجة مستعممي المعمو 

 .الحيوي بنشاط ىذا القطاع
محاسبة بالتركيز عمى مشاكؿ المحاسبة في النشاط الزراعي توجيو الباحثيف في مجاؿ ال -1

بالنظر لمدور الذي تؤديو المعمومات المحاسبية في دعـ قرارات االستثمار في الشركات 
 الزراعية وبالتالي تنشيط االقتصاد العراقي.

 المصادر

 كفاءة عمى المستحدثة المحاسبى االفصاح وقواعد نماذج آثر) الرؤوؼ عبد نبيؿ إبراىيـ،  -
 أكاديمية-المعمومات وتكنولوجيا لمحاسبات العالي المعيد( المصرية المالية االوراؽ سوؽ

 4044الشروؽ،

                              اقاميا التي العممية الندوات( والشفافية لبلفصاح المحاسبية القواعد) واخروف البكري،رياض -
 4001بغداد، جامعة-واالقتصاد االدارة كمية في االستشارات مكتب

 ودورىا المالية التقارير في والشفافية االفصاح متطمبات)  صبار سػعدوف ،سػحر التميمي -
/  واالقتصاد االدارة كمية مجمس الى مقدمة ماجستير رسالة( االقتصادية القرارات اتخاذ في

 4005044بغداد، جامعة

 العالي المعيد الى مقدـ بحث(  الزراعي لمنشاط المحاسبي القياس)جابر الحجامي،ستار -
 4005، والمالية المحاسبية لمدراسات

 الزراعي النشاط في الموجودات لمعالجة المحاسبية المشاكؿ ) يونس زىير مي ، لدباغا -
 واالقتصاد االدارة كمية ، ماجستير رسالة ( نينوى محافظة في مختارة منشات عمى بالتطبيؽ

 4000 ، الموصؿ جامعة ،

 التمويؿ قرارات ترشيد في الداخمية الرقابة نظاـ دور) عبدالكريـ طارؽ زياد ، العزاوي  -
  4041القانونييف، لممحاسبيف العربي المعيد الى مقدمة رسالة( الزراعي لمنشاط المالي

 الدار( المتخصصة المحاسبة في راسات د)  محمود محمد عبدربو، و احمد ،ىاشـ عطية -
 . 4000 ، االسكندرية والنشر، لمطبع الجامعية
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 وزارة(  المتخصصة المحاسبة النظـ) محمود ابراىيـ وفائزة،  محمود صبري ثائر الغباف -
 4004.  بغداد جامعة العممي والبحث العالي التعميـ

 الثانية الطبعة(  العممية و العممية األصوؿ - الزراعية التكاليؼ محاسبة)  حسف ، زكي -
 .4001 ، األردف ، عماف ، والتوزيع لمنشر زىراف دار ،

 سوؽ في المحاسبي اإلفصاح دور)  فؤاد أحمد نغـ مكية، ، حساـ قيطـ، ، لطيؼ زيود، -
 سورية، العممية، والبحوث لمدراسات تشريف مجمة( االستثمار قرار ترشيد في المالية األوراؽ
 األوؿ العدد 45 المجمد

( العممي والتطبيؽ الدولية المعايير بيف المحاسبي اإلفصاح) ،جماؿ مغرابي -
www.acc4arab.com/acc 2008 

لطفي، اميف السيد احمد ) نظرية المحاسبة ، منظور التوافؽ الدولي( الدار الجامعية  -
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