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ة مقدمةق
 المعنيون األطراف يستخدم حيث المنشأة، عن الرئيسي اإلبالغ محور المالية القوائم تعتبر

مات ليدعلالقدرةالمالالمرآزتقديراألداءلتقييالماليةالمعل هنامنالنقديةالتدفقاتت  هنا ومن.النقدية التدفقاتتوليدعلىوالقدرةالماليالمرآزوتقديراألداءلتقييمالماليةالمعلومات
 الفترة من أقصر تكون معينة فترة عن مالية قوائم إعداد إلى الحاجة األحيان من آثير في تبرز
 استطاع آلما أآثر إتاحتها وتكرار أفضل المتاحة المعلومات جودة آانت آلما حيث . الواحدة المالية

 المالية، القوائم إلى الموجه االنتقاد حدة من يخفف ذلك أن آما . رشيدة قرارات اتخاذ المستثمرين
ل االق ةفأ ةالفا ال ةالفالللقاالكالال ال ال  من الماليةالفترة خالل حصلقدمابالضرورةتعكسوالالمالية الفترةنهايةفيتعدأنهابالقول
 اختياريًا المعيار هذا أجاز حيث ، )٣٤IAS( الدولي المعيار له تطرق ما وهذا .وتقلبات تغيرات
 ما منها األهداف بعض لتحقيق أعمالها ونتيجة المالي مرآزها عن معلومات بنشر تقوم أن للمنشأة
القوائمببنودالمتعلقةاالتجاهاتبيانأو،األسهمبأسعارالمتعلقةاالستثماريةباألهدافيتعلق ق رريبي نوهمب و  جبي مبب  و
 وأحيانًا المنشأة، أعمال على الموسمية بالتأثيرات يتعلق ما ومنها ، وتوقيتها السنة خالل المالية
 االئتمانية الجهات بعض طلب على بناًء )المؤقتة( المرحلية المالية القوائم إعداد يكون أخرى
 أعمالها ونتيجة المالي مرآزها بضمان المنشأة إلى ائتمانية تسهيالت منح أجل من وغيرها آالبنوك
مرحليةماليةقوائمتنشرأنمنهامطلوبًايكونالمنشآتأيالمعيارهذايوضحلمإذًاتاريخهلغاية  مرحليةمالية قوائم تنشر أنمنهامطلوبايكونالمنشآتأيالمعيارهذايوضحلمإذا.تاريخهلغاية
 أو سنوية نصف تكون ما عادة ولكنها( تقديمها الواجب المرحلية المالية التقارير تكرار مدى وال
 والهيئات ، المالية األسواق ، المحلية للحكومات متروآة القضايا هذه مثل أن ،واعتبر )سنوية ربع

 إصدار خالله يجب والتي المرحلية الفترة انتهاء بعد الزمني المدى المعيار يبين لم ،آما المحاسبية
ةالتقا ل ةالفإذاال ا ةال ل نشآتشال ةال فال  في المدرجة المنشآت يشجعالدوليةالمحاسبةمعاييرمجلس فإنهذا،ومعالمرحليةالتقارير

 االعتراف مبادئ مع تتوافق مرحلية مالية بتقارير التزويد على عامة بصفة المالية األسواق
 على مرحلية تقارير إعداد على يشجع آما ،)٣٤IAS( المعيار تضمنها التي واإلفصاح والقياس
 التقارير(المعلومات تلكعرضيتمأنيشجعآما.الماليةالسنة مناألولالنصفنهايةفياألقل

أ
ر(رمعي ر
 .أقصىآحدالفترةنهاية بعديومًا)٦٠(خالل)المرحلية



ا ال هدف المعيارف
ة ل ال ة ال ال ا ال ة أ الذ األ وصف الحد األدنى الذي يجب أن تتضمنه مجموعة التقارير المالية المرحلية  ال

والتعرف على مبادئ االعتراف والقياس واإلفصاح للفترة البينية ) المؤقتة(
التالية النقاط يتضمن :وهذا :وهذا يتضمن النقاط التالية .

.تحديد محتوى التقرير المالي المؤقت وشكله
ؤقت ال ال ال التقرير يغطيها الت الفترات .تحديد الفترات التي يغطيها التقرير المالي المؤقتتحديد

.تحديد مبادئ االعتراف والقياس في القوائم المالية المؤقتة
ؤقت ال ال ال التق ف ا اإلف ات تطل ة ا ال ات ا ال د د .تحديد السياسات المحاسبية ومتطلبات اإلفصاح في التقرير المالي المؤقتت



ة ا األ ا طل المصطلحات األساسيةال
الال لال االال لةةإ ا   منآاملةمجموعة إمايتضمنماليتقريرهو: المرحليالماليالتقرير

  مجموعة ،أو المالية القوائم عرض: )١(المعيار في جاء مثلما المالية القوائم
)سنةمنأقل(مرحليةفترةعنالمختصرةالماليةالقوائممن .)سنةمنأقل(مرحليةفترةعنالمختصرةالماليةالقوائممن

 المالية السنة عن تقل التي المالية اإلبالغية الفترة هي : المرحلية الفترة
)سنويةنصفأوربعلهاالغالبالنموذج(الكاملة .)سنويةنصفأوربعلها الغالبالنموذج(الكاملة

 نهاية في تعد ميزانية هي : المختصرة )المالي المرآز قائمة( الميزانية
ذلكفيللمنشأةالماليالمرآزتبين)المؤقتة(المرحليةالماليةالفترة يير زبين)ؤ( ر  ي ير
.التاريخ
)( )المؤقتة( المرحليةالماليةالفترةعنتعددخلقائمة :مختصرةدخلقائمة
.الفترة تلك عن للمنشأة األعمال نتيجة تبين
  المرحلية الفترة عن تعد نقدية تدفقات قائمة : مختصرة نقدية تدفقات قائمة

 الفترةعنللمنشأةالنقدي المرآزتبين)المؤقتة(



ة ة ةق ق ) المؤقتة(محتوى التقارير المالية المرحلية 
ة ل ل ة ل ل ل ةأ لل ل أ :آحد أدنى على ما يلي)المؤقتة(يجب أن تحتوي التقارير المالية المرحلية

).ملخصة(مختصرة ) قائمة المرآز المالي(ميزانية 
).ملخصة( قائمة دخل مختصرة

).ملخصة(قائمة تدفقات نقدية مختصرة 
:قائمة توضح إما

.آل التغيرات في حقوق الملكية -
.التغيرات في حقوق الملكية غير تلك الناشئة عن معامالت مع المالك -

.إيضاحات متممة



ة ةة ق )المؤقتة(شكل التقارير المالية المرحلية
نشأةتختاق لةةنشال ائآا ةالق ال ةال ةالفت ل اال ن  ،وحينماالمرحلية الفترةعنالماليةالقوائممنآاملةمجموعةنشرالمنشأةتختارقد

 عرض "األول" للمعيار وفقًا تكون أن يجب المالية القوائم من آاملة مجموعة تعد
  مرحلية فترة عن البيانات آانت ولو حتى )IAS ٣٤( المعيار وليس " المالية القوائم

.)مؤقتة(
 مختصرة معلومات نشر تختار سوف المنشأة أن هو احتماًال األآثر فإن –هذا ومع

بكلمة،ويقصدإعدادهافيتكلفةأقلأنهاحيثالمرحليةالماليةقوائمهافي)ملخصة( هي)( يوا ي ا ر هيا لأ هيأ ا  بوي إ
 :)ملخصة( مختصرة

 األحدث المالية القوائم في المعروضة الجزئية واإلجماليات العناوين من آل أن
نشأة ةلل تأطلاللكطل التت ذاكلاأآثتف  هذايكنلم ما أآثر تفصيالتتحتويبأنمطلبيوجد الولكن–مطلوبةللمنشأة
 التفصيلية المالحظات لتحديث متطلب يوجد ال عامة وبصفة خاصة، بصفة مطلوبًا

 هذه على دخل قد يكون المستخدم ألن األخيرة الكاملة المالية القوائم في المعروضة
ل ألذلل طأل ط  خطوطبنود توفر أنالمنشأةعلىينبغيفإنههذا،ومعنشرهاالسابقالمعلومات

 المالية التقارير لمستخدمي مضلًال يكون ذآرها عدم آان إذا وعناوين إضافية
.)المؤقتة(المرحلية )(
.الواحد السهم ربحية المنشأة تعرض أن )٣٤IAS( المعيار ويتطلب



)الملخصة(محتويات القوائم المالية المرحلية المختصرة 
االا ةال ال األقللأالال  األقلعلى تتضمن أن،فيجبالمختصرةالمالية القوائمبمحتوياتيتعلقفيما
:يلي ما

ن ةال ئ ال .الرئيسيةالبنود
.الحالية السنوية المالية القوائم في الموجودة الفرعية البنود مجاميع
ظا ال ةال ف ةال طل ال .المطلوبةالتفسيريةالمالحظات

  المرحلية المالية القوائم يجعل شطبها آان إذا إضافية رئيسية بنود أي
ؤقتة( ضللة)ال .مضللة)المؤقتة(
 تكون أن فيجب )مجمعة ( موحدة مالية قوائم هي المالية القوائم آانت وإذا

أيضًامجمعة)المؤقتة(المرحليةالماليةالقوائم .أيضامجمعة)المؤقتة(المرحليةالماليةالقوائم
 المعيار في ورد لما وفقًا يكون أن يجب فإنه المالية القوائم بشكل يتعلق فيما أما
)١IAS( )١IAS(.



الفترات التي يمكن تغطيتها بموجب القوائم المالية المرحلية

ة ل ال ة ال ال ا ال لةأ ا ال أ ة ل اال ال الفترات) الملخصة أو الكاملة(يجب أن تتضمن التقارير المالية المرحلية
:التالية

الفترات المقارنةالفترة المرحلية الحاليةالقائمة

.في نهاية السنة المالية السابقة لهافي نهاية الفترة المرحلية الحاليةالميزانية

الدخل ة نةعنقائ قا ال ة ل ال ات الفت عن :عنقائمة الدخل
.الفترة المرحلية الحالية -١
حتى – مجمعة عن السنة  -٢

الفترة(تاريخه ن تك ال حيث

:عن الفترات المرحلية المقارنة
.نفس الفترة المرحلية - 
مجمعة عن السنة حتى تاريخه   - 

مباشرة السابقة المالية للسنة حيث ال تكون الفترة(تاريخه
المرحلية على أساس السنة حتى 

).  تاريخه

.   للسنة المالية السابقة مباشرة 

النقدي التدفق تاريخهقائمة حت السنة عن الماليةمجمعة للسنة تاريخه حت السنة السنة حتى تاريخه للسنة المالية.مجمعة عن السنة حتى تاريخهقائمة التدفق النقدي
.السابقة مباشرة

قائمة التغيرات في حقوق 
الملكية

السنة حتى تاريخه للسنة المالية .مجمعة عن السنة حتى تاريخه
مباشرة السابقة .السابقة مباشرةالملكية



ة ا ال ات ا السياسات المحاسبية ال
ق اتذاتتط ا ةال ا االتال تخ نشأةت افال ائإ الق  القوائمإعداد في المنشأةتستخدمهاالتيالمحاسبية السياساتذاتتطبيقيجب

  يتعلق ،وفيما)المؤقتة( المرحلية المالية القوائم إعداد عند وذلك السنوية المالية
ير الماليةالقوائم إصداربعدإجراءهايتمالتيالمحاسبيةالسياساتفيبالتغيرات ميبيييب ربإجري مإ يو
 على ،فيجب التالية للسنة المالية القوائم في عكسها سيتم والتي الحالية السنوية
 )المؤقت( المرحلي المالي التقرير إعداد عند االعتبار بعين تأخذها أن المنشأة

نالتالتغيراتعلالترآيز جبإلزاميةتك ،خاصةتفسيرأمعياربم  ،خاصةتفسير أو معياربموجبإلزاميةتكونالتي التغيراتعلىوالترآيز
 التقدير في المحاسبية،التغيرات بالسياسات المتعلق )٨IAS( المعيار

.واألخطاء
 وهو المحاسبية السياسات بتغيير يتعلق شرطًا )٣٤IAS( المعيار تضمن وقد
 المالية السنة طيلة المحاسبية السياسات ذات استخدام المنشأة على يجب أنه

إذا احدة، ةبتغييرقرارًااتخاذتال بيةيا ففينةحا نةنت ال  السنةمنتصف في معينةمحاسبيةسياسةبتغيير قرارااتخاذتمالواحدة،وإذا
 التقرير بيانات تعديل يعاد بحيث رجعي بأثر التغيير هذا تطبيق يجب فإنه

    .السابقة المقارنة لفترة )المؤقت( المرحلي



ا الق اف االعتراف والقياساالعت
اسعلبهاالقيايجب)المؤقت(المرحلالتقريرألغراضالقياساالعترافعملياتإن نةأ لغايةال  لغايةالسنةأساس على بهاالقياميجب)المؤقت(المرحليالتقريرألغراضوالقياساالعترافعملياتإن

 ليست )المؤقتة( المرحلية المالية للتقارير إعدادها عند المنشآت أن ،ومعبالموثوقية تتصف أن ويجب تاريخه
 عليها يجب أنه المالية،إال القوائم بعرض المتعلق )١IAS( المعيار نصوص لجميع وفقًا بإصدارها ملزمة
  : المذآور المعيار في وردت التي التالية األمور مراعاة

لال١ ا ةالتقااااللتزاال ال ةال ل IFRSال .IFRSsالدوليةالماليةالتقارير بمعاييروااللتزامالعادلالعرض-١
. االستمرارية فرضية -٢
. االستحقاق أساس إلى المستندة المحاسبة -٣
ة٤ ةاأل التتالن . التجميعومستوىالنسبيةاألهمية-٤
. المقاصة -٥
. المقارنة المعلومات -٦

ةالنقاطضناك ا االتال ات ةفا ال االق لآ :يليآماالقياسعمليةفيمراعاتها يجبالتيالهامةالنقاطبعضوهناك
 اإلبالغ حتى تأجيلها المالية،أو السنة خالل دوريًا أو موسميًا استالمها يتم التي باإليرادات التنبؤ عدم يجب -

. المالية السنة نهاية في مناسب غير يعتبر التأجيل أو التنبؤ آان المؤقت،إذا
إذا)المؤقت(المرحليالتقريرألغراضتأجيلهاأومنتظمغيربشكلتحملهايتمالتيبالتكاليفالتنبؤيجب-  إذا )المؤقت(المرحلي التقريرألغراضتأجيلهاأومنتظمغيربشكل تحملهايتمالتيبالتكاليفالتنبؤيجب

. المالية السنة نهاية في تأجيلها أو التكاليف من النوع بذلك التنبؤ فقط المناسب من آان
 في ورد لما وفقًا بها االعتراف شروط تحقق عند الملموسة غير باألصول االعتراف ويجب -

. ) ٣٨IAS(المعيار
لألل ةةةطةطللل ةل ل ل  المالية،والالسنة في معينة زمنيةنقطةفيفقطتحملفإنهاتنفقالتي التكاليفأوتسلمهايتمالتيواإليرادات

. تكبدها أو تلقيها عند بها االعتراف يجب  -  ذلك من تأجيلها،وبدًال أو مقدمًا السنة آل على توزيعها يجب



ا التق ا تخ استخدام التقديراتا
أ  أوالسنوية سواء(الماليةالتقاريرإعداديعتمد

قياسفيالتقديراتاستخدامعلى)المرحلية ي ر ام ى)ا يراا سي ا   ي
 إجراءات تصمم أن وااللتزامات،ويجب األصول

ا افتأفالق األ ةالتق ات ال   الناتجة التقديراتأنلضمانفترةأيفيالقياس
بي للتقديرات حاجةهناكتكونماعليها،وغالبًايعتمد و يرجونيه
 بشكل المرحلية،وذلك المالية التقارير إعداد عند
ناأآ هك الل ةالتقافال ال ال   الماليةالتقاريرفيالحالعليه يكونمماأآبر

.السنوية



ة الن ة األهمية النسبيةاأل
أل  التقريرألغراضمعينببنداالعترافآيفيةتقريرفي

ح)(يي عنه،فيجب واإلفصاحوتصنيفه)المؤقت(المرحليالمالي
  المالية بالبيانات متعلقة تكون التي النسبية األهمية تقدير
المعلوماتعرضيتم،بحيث)المؤقتة(المرحليةللفترة   المعلومات عرضيتم،بحيث)المؤقتة(المرحليةللفترة
  االجتهادات أن من نسبيًا،وبالرغم مهمة أنها يعتقد التي

ة لقةالشخ ت ةال ةاأله نالن غعادةتك   غيرعادة تكونالنسبيةباألهمية المتعلقةالشخصية
  المعلومات تكون أن األمر في المهم أن ،إال موضوعية

ةلل ل ةل ل ةل لةل   لفهممالئمة )المؤقتة(المرحليةالمالية القوائمتحتويهاالتي
          .المؤقتة الفترةخاللللمنشأةالماليينواألداءالمرآز



لة ت ال ا االلتزامات المحتملةااللتزا
أل  فيالمحتملةاألمورعناإلفصاحينبغيبينما

دائمًاالضروريمنليسفإنهالمرحليةالتقارير رير يا ر رورينيسإ ا  اا
 عن( الخبراء من رسمية وثائق على الحصول
ثلا لةأت اثلت ال  الدعاوى مثلمحتملةأمورتمثلموضوعات
بي منالتحقق ألجلوذلك،)الفنيةوالمطالباتالقضائية نقجو)يو

  التقارير تواريخ في المحتملة األمور هذه مبلغ
ة ل ؤقتة(ال )ال    . )المؤقتة(المرحلية



ة المالحظات اإليضاحية المختارة ظ
 إيضاحات في المعروضة للمعلومات نسبيًا الهامة غير التحديثات فإن ذآره سبق آما

أل  المرحلي،ومستخدم الماليالتقريرفيمطلوبةغير الكاملةاألحدثالماليةالقوائم
 مع هذه ومقارنة المالية للقوائم األخيرة المجموعة لديه متاحًا يكون المالية القوائم
مي لضمانآافية معلوماتيوفرأنيجبالمرحليةالمالية القوائمفيالملخصةالتقارير

 بعض هناك فإن هذا مفهومة،ومع تكون سوف المرحلي المالي التقرير معلومات أن
 )٣٤IAS( المعيار فإن المرحلي،ولذلك المالي التقرير لفهم أساسية المعلومات

األخرىالمرحلية،والمعلوماتالماليةللتقاريرمتممةإيضاحاتُتعرضأنيتطلب ب ويرير إيرضني و ي  رىر
 القرارات على التأثير إغفالها يؤدي التي المعلومات تلك هي عرضها الواجب

  أساس على تكون البينية الفترة خالل والمقاسة المعروضة والمعلومات . االقتصادية
البينيةالفترةتلكعنالوقائع . البينيةالفترةتلكعنالوقائع

 فيها بما المالية المعلومات إعداد في وضروري هام جزء التقديرات واستخدام
 قد معينة،فإنها مرحلية فترة في قيم تقدير عمل يتم المرحلية،وحينما المالية التقارير

ًا ةالففآث ل ةال ال اال ةل لةال الفف  الفترةعنمنفصلة ماليةمعلوماتعرضالتالية،وعند المرحليةالفترةفيآثيرًاتتغير
 توضح أن المنشأة على ينبغي ولذلك واضحًا، يكون ال قد األمر ،فإن التالية المرحلية

 آان إذا فقط مطلوب اإلضافي اإلفصاح الكاملة،وهذا المالية القوائم في التغيير هذا
.هامًاالتغيير



  المرحلية المالية القوائم إيضاحات في عرضها المطلوب اإليضاحية المعلومات يلي فيما ونبين
ة ل :)المؤقتة(

 وطرق . المحاسبية السياسات نفس تطبق أن المنشأة على ينبغي مرحلي تقرير إعداد عند
  يوفر األحدث،وهذا السنوية المالية قوائمها إعداد في واستخدمت اتبعت التي الحساب
افق افالت ضالق دال افا ناتإ قا نشأةنطلال اال اإلف  اإلفصاحالمنشأة من ،ومطلوبالمقارناتإجراءفيويساعد والعرضالقياسفيالتوافق
  بسياسة األخذ في ضرورة وجدت المرحلي،وإذا التقرير في بوضوح الواقعة هذه عن

  توضيحه يجب هذا فإن –جديد دولي معيار نشر عقب – مثًال – مختلفة طريقة أو مختلفة
المحاسبيةسياستهاغيرتقدالمنشأةتكونوحينماالتغيير،وتأثيرطبيعةووصف– آامًال يربيوو  ييير و ه يرونو   بيي
 مع واحد خط في المرحلية للفترة المقارنة النتائج تعديل المرحلية،فعليها الفترة خالل
     . واألخطاء التقديرات في والتغييرات المحاسبية بالسياسات الخاص )IAS ٨( المعيار
  منشاتمثلودورات بمراحلتمرأوبطبيعتهموسمياألعمالمنشآتنشاطاتمنآثير

أ
ي

  فقطتغطيالتي المرحليةالصيف،والفترةفيمبيعاتهأغلب تتمالمرطبات،حيثإنتاج
 لهذه بالنسبة الصيف شهور تغطي التي تلك عن جدًا مختلفة تكون أن يحتمل الشتاء شهور

. الفرق هذا لتوضيح الالزمة المعلومات عن اإلفصاح يجب المنشأة،لذلك
غ نشأةلن اال ةناإلف ةغن اتا ت اأاأط فث   في حدوثهاأو حجمها أوبطبيعتهامعتادةغيرسنويةبنودعن اإلفصاحالمنشأةعلىينبغي

 التقرير مستخدم يتخذها التي االقتصادية القرارات في تؤثر آانت إذا الحالية الفترة
. المرحلي
ا نشأةعليجبحين اتعرضال هافقطاعيةل ائ اليةق يةال ن فقال  وفقالسنوية المالية قوائمهافيقطاعيةمعلوماتعرض المنشأةعلىيجبحينما

  المرحلي القرير تعرض أن ،فعليها"القطاعية التقارير" )٨IFRSs( المعيار متطلبات
 .)الجغرافية والقطاعات األعمال قطاعات عن اإلبالغ ( السياق نفس على

نهايةبعدستقعالتيالهامةاألحداثعناإلفصاحالمنشأةمنمطلوبفإنهاألمروآذلك   نهايةبعدستقع التي الهامةاألحداثعناإلفصاحالمنشأة من مطلوبفإنهاألمروآذلك
. السنوية المالية القوائم إعداد عند المستخدمة الطريقة وبنفس المرحلية الفترة



 الفترة خالل المنشأة هيكل في تغيير أي عن تفصح أن المنشأة على ينبغي آما
ثل رحلية، جال رفأد ةشرآةفالت ة،أتاب ثها ليةحد رةغيرع أت  أو مستمرةغير عملية حدوثهامة،أوتابعةشرآةفيالتصرفأودمجالمرحلية،مثل

. للمنشأة الرئيسية لألعمال هيكلة إعادة
  للمديونية الممثلة المالية األوراق وإطفاء شراء وإعادة إصدارات عن اإلفصاح ويجب
ة لك .والملكيةال
.المرحلية المالية بالفترة متعلقة آانت إذا وقيمها التقديرات في التغيرات عن اإلفصاح يجب
. األجلطويلةواالستثماراتاألعمالاندماجاتعناإلفصاحيجبآما حيجب رجنإل جويو

.للتحقق القابلة للقيمة البضاعة تخفيض عن اإلفصاح ويجب
 غير واألصول والمعدات والمنشآت الممتلكات في االنخفاض خسائر عن اإلفصاح ويجب

ة ل لأيأال ىأ ائعكأخ االنخفاضخ .االنخفاضخسائروعكس أخرىأصولأيأوالملموسة
 يتم لم والتي الديون اتفاقيات في إخالل أي أو الديون سداد في فشل أي عن اإلفصاح
. تسويتها
. القضائية التسويات

  هيكل في التغييرات مثل عنها اإلفصاح مطلوب هامة إضافية معلومات توجد أن يمكن آما
س  المتعلقةالمعلومات دين،وآذلكسدادعادية،أوأسهمإصدار خاللمنالمنشأةمالرأس رنر وهمإ وي وين

  تاريخ من للتغييرات بالنسبة تحديثها يجب حيث المحتملة األصول أو المحتملة بااللتزامات
 على سواء دفعت قد تكون أرباح توزيعات أي عن اإلفصاح يجب آذلك . ميزانية أخر

ميم  الماليةالتقارير إعداد آانوإذاعام،بشكلالتوزيعاتإجماليأوالواحدالسهممستوى
. عنها اإلفصاح يجب الحقيقة ،فهذه)٣٤IAS( المعيار مع يتوافق المرحلية



ة ة ق ف اإلفصاح في القوائم المالية السنويةف

 تممعينة لقيمةآبيرحدإلىمعين تقديرتغييرتمإذا
خاللمرحليماليتقريرفيسابقًاعنهااإلفصاح ح ييريريبهاإل  اللر
 وطبيعة قيمة عن اإلفصاح المالية،فيجب السنة
ظافالت ال فقةال ائال ةالق ال ال  الماليةبالقوائمالمرفقةالمالحظاتفيالتغير

و قدالسنة نهايةتسوياتأنعلىللتأآيدالسنوية،وذلك يوينىيوي ه
. بشفافية عنها اإلفصاح تم


