
 المستخلص

د عمى ضرورة تبني المعايير الدولية إل     عداد التقارير المالية، األمر نظرًا لمتوجو المحمي الجديد الذي يشدَّ
الذي يتطمب معو إيجاد توافق بين متطمبات البيئة المحمية والدولية يتبمور بشكل معالجات محاسبية ال تحدث 

تعارضًا بين االثنين وتراعي كيفية القياس واإلفصاح المحاسبي وتبويب المعالجات المحاسبية خاصة مع 
يير ذات الصمة، وىنا جاء البحث ليركز عمى آلية تقييم المخزون في ظيور أمور مستحدثة لم تشر ليا المعا

الشركة العامة لتجارة الحبوب باعتبارىا أحد شركات التمويل الذاتي التي تنفذ السياسات والتوجيات الحكومية 
تمرار ، ، وتعتمد بالدرجة االساس عمى المنح الحكومية في تأدية نشاطاتيا والتي تستمد منيا قدرتيا عمى االس

ويعد مخزون الشركة أحد أىم عناصر قائمة المركز المالي والذي يمثل أحد القيم الكبيرة ضمن موجوداتيا 
لذى فان أي خمل في قياسو و تقييمو من شأنو أن يغير نتيجة نشاط الشركة ومركزىا المالي ، وتكمن مشكمة 

مين ىو األفضل في قدرتو عمى توفير بيانات البحث في تحديد القياس األفضل لكمفة ذلك المخزون وأي التقيي
غير مضممة لمستخدمي البيانات المالية تعبَّر بصدق وعدالة عما يراد ليا أن تعبر عنو وبصورة التي ال 

تتعارض مع المبادئ المحاسبية التي أكدت عمى ضرورة التحفظ عند تقييم المخزون حينما تثار الشكوك حول 
مشكالتو لعدد من الفرضيات تمحورت حول احتساب تكاليف المخزون وتقويمو  قيمتو ، واستند البحث في حل

بوجود الدعم الحكومي وفق اعتماد إطار محاسبي يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصمة يؤدي إلى بيانات 
مالية صادقة وعادلة، وتوصل البحث إلى جممة من االستنتاجات كان أىميا أن ىناك خصوصية لمشركة 

مراعاة ظروفيا عند قياس كمفة المخزون خالل السنة وعند تقويمو نياية الفترة المالية بشكل مختمف  تتطمب
الخاصة بالمخزون لعدم تمثيميا لمقيم الحقيقية ( 5)عن ما ىو مطبق وفقًا لمقاعدة المحاسبية المحمية رقم 

ت المحاسبية ، حيث أن تقييم الشركة بتاريخ الميزانية كونيا ال تمثل الحالة العامة التي أوردتيا الممارسا
ال يظير أي تحفظ عمى عممية التقييم لممخزون ( إنتاج تام ، بضائع بغرض البيع)لمخزون آخر المدة 

، وفي ضوء ىذا االستنتاج تمَّ التوصل إلى عدد من التوصيات أىميا عرض ( 2012و  2011)لمسنوات 
اسية بالقيمة الممكن تحقيقيا فيما لو رغبت الشركة ببيع ذلك أقيام الخزين الذي تظيره القوائم المالية االس

المخزون خالف قيم المخزون الذي تظيره الكشوفات الخاصة بالدعم التي البد أن تظير بالكمفة التاريخية 
 .لحصر مقدار الدعم الحكومي المتحقق لمفترة المراد تغطيتيا

 


