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ير المرحلية ارالتق من خاللر المعلومات التنبؤية لمواجهة الطوارئ وترشيد القرارات يتوف

 سليمةالمحاسسبية السس  األ في ضوء تطبيقلمنشآت االعمال 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This paper aims to demonstrate the importance of interim financial reports in providing 

timely, relevant and reliable financial information about the economic entity 

as they provide information many times a year for periods shorter than a fiscal 

year.  

  

To achieve this aim, the paper is divided into two aspects ,firstly it shows the 

importance  

of financial information with an explanation of reports that provide them , with 

referring  

to the relevant international accounting standards dealing with them ,such as IAS No.1 

and IAS No43 which specially deals with the issue of interim reports . 

 

However,  to reduce the time and money of  preparing these seasonal reports, 

this paper suggests to do them discretely and shortly by using the modern cost 

accounting techniques in allocating expenses that depend on benefits and time 

spent for each term. 

 

Finally, the paper practically explains the usefulness of such statement by 

analyzing an interim reports of one company listed at Amman Stock Exchange 

to show how to obtain such information and how to use it  to rationalize the 

decisions aiming to serve our economy.. 

 

 الخالصة :

 

هدفت هذه الدراسسة الى توضيح اهمية اسستخدام التقارير المالية المرحلية في التوفير البيانات 

   لمصدقية,كون هذه التقارير تعد ع فترات المالية الضرورية الحديثة والتى تمتاز المالئمة وا

   قصيرة وبعدة مرات في السنة.

ولتحقيق ذلك تاثر المشروع اسستندا الى جانبين اسساسسين تمثل االول في توضيح اسس  

المعلومات المحاسسبية والتقارير المالية التى توفرها وكيف ان المعايير المحاسسبية الدولية قد 

فرها وذلك سسواء من خالل التقارير السنوية حيث المعيار خصصت القواعد الضرورية لتو

( )التقارير المرحلية ( , وبهدف 43( او بالنسبة لموضوعنا حيث المعيار رقم )1الدولي رقم )

تخفيض عب هذة التقارير الذي فصليا فقد تم اعداها بشكل مستقل ومختصر واقتراح في حساب 

طرق التكالفية الحديثة لتوزيع وتخصيص المصارف مصاريف وايرادات المنشاة المعنية بها ال

وعلى اسساس مبدى االسستفدة من الكصروف وزمن اسستنفاضه للمرحلة وكذا االيرادات التى 

انفاقه.   من جانب اخر اختارة الدراسسة شركة مساهمة من الشركات المنضويه تحت تتحقق بعد 

ى دور تلك المعلومات المستخرجة بورصة عمان وناقشة تقريرها المرحلية وحللتها لنتعرف عل

منها في تحديد مركز الشركة المالي وادها خالل الفصل بهدف اسستخدامها في ترشيد اتخاذ 
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القرارت الضرورية . نرجو انا يكون بحثنا قد سساهم بشكل متوضع في اغناء عملية توفير 

 ا الوطنى .البيانات وتعزيز االفصاح من خاللها لمنشاة االعمال خدمة لتطور اقتصادن

 

 

 

 


