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الشركة األردنية لضمان القروض
المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي المرحلية كما في  03أيلول 0302
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيضاح

 33أيلول
2321
(غير مدققة)

الموجودات
النقد وما في حكمه
و ائع ألجل لدى البنوك
و ائع بنكية محتجزة
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة
موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل الشامل
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة
مم وأإصدة مدينة أخرى
موجو ات ضريبية مؤجلة
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات

33,332,744
2,515,138
83,432,123
665,755,336
1,158,613
3,482,632
1,833,373
443,437
3,332,234
633,992,006

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
مخصصات ضما القرو
قر البنت المركزي األإ ني -برنامج ضما التمويل الصناوي
قر البنت المركزي األإ ني -برنامج ضما الصا إات
قر البنت المركزي األإ ني -برنامج وم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخاإج
قر البنت المركزي األإ ني -برنامج ضما القرو اإلسكانية  -سكن ميسر
قر البنت المركزي األإ ني -برنامج ضما القرو لمواجرة أزمة كوإونا
أمانات وزاإة التخطيط
قرو المشرووات الصغيرة الناشئة
مم وأإصدة ائنة أخرى
مخصص ضريبة الدخل المستحقة
مجموع المطلوبات

66,862,385
5,163,635
33,333,277
133,333,333
133,333,333
333,333,333
1,248,533
63,478,338
7,233,324
337,125
753,266,214

حقوق الملكية
إأس المال المكتتب به والمدفوع
إحتياطي إجباإي
إحتياطي إختياإي
التغير المتراكم في القيمة العا لة للموجو ات المالية
أإباح مرحلة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

4

23,383,313
1,337,535
2,234,824
471,464
5,331,313
38,725,122
633,992,006

 31كانو األول
2323
(مدققة)
2,343,353
23,482,252
63,856,333
663,135,861
1,158,613
3,482,735
1,534,843
433,537
3,332,532
633,823,039

46,361,641
5,163,635
33,333,277
133,333,333
133,333,333
333,333,333
1,248,533
81,674,658
8,223,346
26,425
743,235,142

23,383,313
1,337,535
2,234,824
471,464
3,523,344
37,223,147
633,823,039

"إ اإليضاحات المرفقة من إقم ( )1إلى إقم ( )7تشكل جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية لضمان القروض
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول 0302
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للثالثة أشرر المنترية في
 33أيلول
 33أيلول
2323
2321
(غير مدققة)
(غير مدققة)

للتسعة أشرر المنترية في
 33أيلول
 33أيلول
2323
2321
(غير مدققة)
(غير مدققة)

اإليرادات
فوائد و ائع بنكية

316,331

323,211

333,673

1,152,733

فوائد إستثماإات في موجو ات مالية بالكلفة المطفأة

43,337

43,337

143,453

153,541

وموالت ضما القرو

248,333

253,816

762,581

777,326

وموالت ضما الصا إات والمشترين المحليين

32,334

81,334

273,812

185,381

وموالت ضما التمويل الصناوي والتأجير التمويلي

123,214

133,273

338,232

433,234

287,335

167,377

837,134

281,323

156,118

75,735

352,543

243,754

ـ

135,333

إ مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للو ائع والموجو ات المالية بالكلفة المطفأة

18,313

23,385

44,461

27,483

إيرا ات أخرى

1,733

3,133

5,637

27,853

مجموع اإليرادات

2,033,393

2,203,191

0,309,833

0,086,932

وموالت ضما قرو

البرنامج الوطني لمواجرة أزمة كوإونا

وموالت إ اإة برامج مخصصات قرو

البنت المركزي األإ ني

توزيعات أإباح استثماإات مقبوضة

-

-

ينزل:
مصاإيف إ اإية

447,384

335,335

1,274,647

1,131,124

مخصصات ضما القرو

157,613

()153,415

632,123

1,174,834

مخصص تعويض نراية الخدمة

7,246

43,258

21,533

55,533

ربح الفترة قبل الضريبة

633,219

310,086

2,932,008

996,061

مصروف ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية للفترة

()144,512

()176,845

()333,263

()132,672

ربح الفترة

810,606

668,122

2,832,968

330,630

حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح الفترة

3,329

3,300

3,380

3,303

"إ اإليضاحات المرفقة من إقم ( )1إلى إقم ( )7تشكل جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية لضمان القروض
المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول 0302
(بالدينار األردني)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للثالثة أشرر المنترية في
 33أيلول
 33أيلول
2323
2321
(غير مدققة)
(غير مدققة)
ربح الفترة

543,637

665,411

للتسعة أشرر المنترية في
 33أيلول
 33أيلول
2323
2321
(غير مدققة)
(غير مدققة)
1,531,375

833,732

بنود الدخل الشامل األخرى
التغير في القيمة العا لة للموجو ات المالية من خالل قائمة الدخل الشامل
إجمالي الدخل الشامل للفترة

ـ
810,606

668,122

ـ
2,832,968

()1,366
332,606

"إ اإليضاحات المرفقة من إقم ( )1إلى إقم ( )7تشكل جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية لضمان القروض
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول ( 0302غير مدققة)
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأس المال
المدفوع

احتياطيات
إجباري

إختياري

التغير المتراكم
في القيمة العادلة

أرباح
مرحلة

المجموع

الرصيد كما في 0302/2/2
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد كما في 0302/9/03

09,333,023
ـ
09,333,023

2,906,838
ـ
2,906,838

0,031,301
ـ
0,031,301

162,161
ـ
162,161

0,809,311
1,531,375
8,302,329

06,000,216
2,832,968
03,608,200

الرصيد كما في 0303/2/2
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد كما في 0303/9/03

09,333,023
09,333,023

2,380,181
2,380,181

0,031,301
0,031,301

160,313
()1,366
162,361

0,969,366
833,732
0,660,663

06,833,831
332,606
06,030,013

"إ اإليضاحات المرفقة من إقم ( )1إلى إقم ( )7تشكل جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية لضمان القروض
المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في  03أيلول 0302
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 33أيلول
2321
(غير مدققة)

 33أيلول
2323
(غير مدققة)

األنشطة التشغيلية
إبح الفترة قبل الضريبة
استرالكات
مخصص تعويض نراية الخدمة
التغير في مخصصات ضما القرو
إ مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للو ائع والموجو ات المالية بالكلفة المطفأة

1,331,235
54,763
21,533
632,123
()44,461

التغير في رأس المال العامل
مم وأإصدة مدينة أخرى
مم وأإصدة ائنة أخرى
صافي مخصصات ضما القرو المدفووة
ضريبة الدخل المدفووة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

()364,233
()1,336,322
()833,736
()71,433
253,772

األنشطة اإلستثمارية
ممتلكات ومعدات
و ائع ألجل لدى البنوك
صافي التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

()24,441
27,311,515
26,387,374

()13,317
22,233,753
22,283,736

األنشطة التمويلية
و ائع بنكية وموجو ات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة
قرو المشرووات الصغيرة الناشئة
قر البنت المركزي األإ ني -برنامج ضما القرو لمواجرة أزمة كوإونا
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التمويلية

12,338,238
()12,136,353
ـ
741,348

()331,333,233
()357,153
333,333,333
()2,347,383

التغير في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

27,388,734
2,343,353
03,000,611

23,341,246
1,135,183
01,266,108

336,374
56,336
55,533
1,174,344
()27,483

()173,368
2,732,357
()1,386,563
()324,563
3,137,833

"إ اإليضاحات المرفقة من إقم ( )1إلى إقم ( )7تشكل جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق"
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الشركة األردنية لضمان القروض
شركة مساهمة عامة محدودة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03أيلول 0302
(بالدينار األردني)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2عــام
سجلت الشركة األإ نية لضما القرو المساهمة العامة المحدو ة بتاإي  26آ اإ  1334وهي نتيجة لتحويل مشروع ضما
القرو الناتج ون قراإ مجل الوزإاء الذي تم بموجبه نقل كافة حسابات وموجو ات المشروع إلى البنت المركزي األإ ني لكي
يتم تأسي شركة مساهمة وامة لضما القرو تحت الرقم ( .)242إ مركز تسجيل الشركة هو في المملكة األإ نية الراشمية.
من أهم غايات الشركة تقديم الضمانات الالزمة لتغطية القرو الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية بمختلف آجالرا وأنواورا
تغطية كلية أو جزئية لتأسي المشاإيع االقتصا ية أو توسيعرا وإفع كفاءترا اإلنتاجية والتسويقية بردف خلق فرص ومل أو توفير
إمكانات كسب أو ا خاإ العمالت االجنبية .وكذلت تقديم الضمانات الالزمة لتغطية المخاطر في مجال ائتما الصا إات األإ نية
وفي أي قطاع آخر من القطاوات االقتصا ية بشكل وام وفي أي قطاع أو مجال يحقق مصلحة الشركة بشكل خاص.
إ أسرم الشركة مدإجة في بوإصة وما لألوإاق المالية – األإ .
تم إقراإ القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة من قبل مجل

إ اإة الشركة بتاإي  27تشرين األول .2321

 . 0ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية المرحلية
تم إودا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة وفقا لمعياإ المحاسبة الدولي إقم ( )34الخاص بالتقاإير المالية المرحلية.
تم إودا القوائم المالية وفقا ً لمبدأ الكلفة التاإيخية باستثناء الموجو ات المالية التي تظرر بالقيمة العا لة.
ا الديناإ األإ ني هو وملة اظراإ القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.
إ السياسات المحاسبية المتبعة للفترة الحالية متماثلة مع السياسات التي تم اتباورا في الفترة السابقةإ بإستثناء المعايير والتعديالت
الجديدة التي أصبحت واجبة التطبيق إوتباإاً من بداية السنة المالية الحالية.
إ القوائم المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا لمعايير
التقاإير المالية الدولية ويجب أ تقرأ مع التقرير السنوي للشركة كما في  31كانو األول 2323إ كما أ نتائج األومال المرحلية
ال تمثل بالضروإة مؤشراً ون النتائج السنوية المتوقعة.
استخدام التقديرات
إ اودا القوائم المالية المرحلية المختصرة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ا اإة الشركة القيام ببعض التقديرات
واإلجترا ات التي تؤثر ولى القوائم المالية واإليضاحات المرفقة برا .ا تلت التقديرات تستند ولى فرضيات تخضع لدإجات
متفاوتة من الدقة والتيقنإ ووليه فإ النتائج الفعلية في المستقبل قد تختلف ون تقديرات اال اإة نتيجة التغير في أوضاع وظروف
الفرضيات التي استندت وليرا تلت التقديرات.
وفيما يلي أهم التقديرات التي تم استخدامرا في اودا القوائم المالية المرحلية المختصرة:
تقوم اال اإة باوا ة تقدير االوماإ االنتاجية لالصول الملموسة بشكل وإي لغايات احتساب االسترالكات السنوية اوتما ا ولى
الحالة العامة لتلت االصول وتقديرات االوماإ االنتاجية المتوقعة في المستقبلإ ويتم اخذ خساإة التدني (ا وجدت) في قائمة الدخل
المرحلية.
تقوم إ اإة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني الموجو ات المالية وفقا َ لمعياإ التقاإير المالية الدولي إقم ( )3حيث تتطلب هذه العملية
إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات وند إحتساب التدفقات النقدية المستقبلية وقيم الضمانات ونسب التعثر وأإصدة
الموجو ات المالية وند التعثر وتحديد فيما ا ا كا هناك زيا ة في إجة المخاطر االئتمانية للموجو ات المالية .
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الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03أيلول 0302

 . 0أرصدة السقوف الممنوحة والقروض المضمونة
إ أإصدة السقوف الممنوحة والقرو المضمونة من قبل الشركة هي كما يلي:
السقف الممنوح
 33أيلول
 33أيلول
2323
2321
برنامج ضما القرو اإلسكانية
برنامج ضما القرو اإلنتاجية
ضما ائتما الصا إات والمشترين المحليين
التمويل الصناوي والتأجير التمويلي
المشرووات الصغيرة الناشئة
البرنامج الوطني لمواجرة أزمة كوإونا

 . 1مخصصات ضمان القروض
إ تفاصيل بند مخصصات ضما القرو

24,356,335
43,355,134
8,141,317
35,381,367
16,734,333
328,718,184
186,613,033

25,565,535
44,313,134
8,426,315
33,112,737
13,453,334
233,335,434
122,369,069

المبلغ المضمو
 33أيلول
 33أيلول
2323
2321
14,223,554
35,787,612
8,141,317
35,381,367
16,734,333
328,718,184
103,611,006

15,375,134
33,471,352
8,426,315
33,112,737
13,453,334
233,335,434
096,183,396

الواإ ة في قائمة المركزالمالي هي كما يلي:
 33أيلول
2321
(غير مدققة)
726,323
176,553
8,581
1,333,333
8,858,368
254,631
11,323,152
12,361,548
7,472,247
6,683,737
17,337,812
66,360,938

مخصص ضما القرو اإلنتاجية
مخصص ضما القرو اإلسكانية
مخصص ضما الصا إات
مخصص ضما خاص
مخصص التمويل الصناوي*
مخصص تمويل المشرووات الريا ية*
مخصص تمويل المشرووات الصغيرة الناشئة*
مخصص تمويل ضما الصا إات*
مخصص تمويل وم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخاإج *
مخصص تمويل ضما القرو اإلسكانية – سكن ميسر *
مخصص تمويل ضما القرو لمواجرة أزمة كوإونا *

* يتم بناء مخصصات ضما هذه البرامج مقابل العوائد المتحققة ولى اإلستثماإات المتأتية من القرو
الداومة لرا.

 31كانو االول
2323
(مدققة)
834,353
233,533
8,581
1,333,333
8,683,722
217,412
3,858,383
3,128,136
4,853,888
3,622,253
8,473,311
16,962,612

الممنوحة من الجرات

 . 8الوضع الضريبي للشركة
-

تم تسوية الوضع الضريبي للشركة ون نتائج أومالرا حتى نراية وام .2313

-

تم تقديم كشف التقدير الذاتي ون نتائج أومال الشركة لعام  2323ولم تقم ائرة ضريبة الدخل بمراحعة سجالت الشركة لتاإيخه.

-

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية ون نتائج أومال الشركة للتسعة أشرر المنترية في  33أيلول  2321وفقا
لقانو ضريبة الدخل.
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الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
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 . 6تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجو ات والمطلوبات وفقا ً للفترة المتوقعة الستر ا ها أو تسويترا:
لغاية سنة

أكثر من سنة

الموجودات
النقد وما في حكمه
و ائع ألجل لدى البنوك
و ائع بنكية محتجزة
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة
موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل الشامل
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة
مم وأإصدة مدينة أخرى
موجو ات ضريبية مؤجلة
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات

33,332,744
2,515,138
ـ
ـ
ـ
ـ
1,833,373
ـ
ـ
01,616,302

ـ
ـ
83,432,123
665,755,336
1,158,613
3,482,632
ـ
443,437
3,332,234
681,011,028

03,000,611
0,828,293
33,130,200
668,688,036
2,283,620
0,130,600
2,399,369
110,106
0,330,031
633,992,006

المطلوبات
مخصصات ضما القرو
قر البنت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما التمويل الصناوي
قر البنت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما الصا إات
قر البنت المركزي األإ ني ـ برنامج وم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخاإج
قر البنت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما القرو اإلسكانية – سكن ميسر
قر البنت المركزي األإ ني -برنامج ضما القرو لمواجرة أزمة كوإونا
أمانات وزاإة التخطيط
قرو المشرووات الصغيرة الناشئة
مم وأإصدة ائنة أخرى
مخصص ضريبة الدخل المستحقة
مجموع المطلوبات

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
1,248,533
357,153
7,233,324
337,125
9,600,399

66,862,385
5,163,635
33,333,277
133,333,333
133,333,333
333,333,333
ـ
68,521,158
ـ
ـ
613,811,228

66,360,938
8,263,698
99,999,066
233,333,333
233,333,333
033,333,333
2,013,833
69,163,033
6,039,001
036,208
683,066,021

 03أيلول 0302

المجموع

لغاية سنة

أكثر من سنة

الموجودات
النقد وما في حكمه
و ائع ألجل لدى البنوك
و ائع بنكية محتجزة
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة محتجزة
موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل الشامل
موجو ات مالية بالكلفة المطفأة
مم وأإصدة مدينة أخرى
موجو ات ضريبية مؤجلة
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات

2,343,353
23,482,252
ـ
ـ
ـ
ـ
1,534,843
ـ
ـ
00,062,310

ـ
ـ
63,856,333
663,135,861
1,158,613
3,482,735
ـ
433,537
3,332,532
616,286,016

0,010,983
09,130,080
69,386,939
669,208,362
2,283,620
0,130,608
2,801,313
193,896
0,300,800
633,823,039

المطلوبات
مخصصات ضما القرو
قر البنت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما التمويل الصناوي
قر البنت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما الصا إات
قر البنت المركزي األإ ني ـ برنامج وم الكفاالت البنكية للمتعاقدين في الخاإج
قر البنت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما القرو اإلسكانية – سكن ميسر
قر البنت المركزي األإ ني -برنامج ضما القرو لمواجرة أزمة كوإونا
أمانات وزاإة التخطيط
قرو المشرووات الصغيرة الناشئة
مم وأإصدة ائنة أخرى
مخصص ضريبة الدخل المستحقة
مجموع المطلوبات

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
1,248,533
357,153
8,223,346
26,425
23,186,302

46,361,641
5,163,635
33,333,277
133,333,333
133,333,333
333,333,333
ـ
83,717,538
ـ
ـ
600,309,202

16,962,612
8,263,698
99,999,066
233,333,333
233,333,333
033,333,333
2,013,833
32,661,683
3,000,916
06,108
610,098,210

 02كانون األول 0303
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المجموع

الشركة األردنية لضمان القروض المساهمة العامة
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة (غير مدققة)
 03أيلول 0302

 . 6القيمة العادلة لألدوات المالية
إ القيمة العا لة للموجو ات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريا ً ون قيمتريا الدفتريية حييث أ معظيم األ وات الماليية إميا قصييرة
األجل بطبيعترا أو يتم إوا ة تسعيرها باستمراإ.
تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العا لة لأل وات المالية:
المستوى األول :األسعاإ السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنف

األ وات المالية.

المستوى الثاني :أساليب تقييم تعتمد ولى مدخالت تؤثر ولى القيمة العا لة ويمكن مالحظترا بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق.

المستوى الثالث :أساليب تقييم تعتمد ولى مدخالت تؤثر ولى القيمة العا لة ولكن ال يمكن مالحظترا في السوق.
 03أيلول 0302
موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل الشامل

 02كانون األول 0303
موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل الشامل

المستوى
األول
939,100

المستوى
األول
939,100

المستوى
الثاني
218,333

المستوى
الثاني
218,333

المستوى
الثالث
231,293

المستوى
الثالث
231,293

المجموع
2,283,620

المجموع
2,283,620

تعك القيمة المبينة في المستوى الثالث كلفة شراء هذه الموجو ات ولي قيمترا العا لة بسبب ودم وجو سوق نشط لراإ هذا وترى
إ اإة الشركة أ كلفة الشراء هي أنسب طريقة لقياس القيمة العا لة لرذه الموجو ات وأنه ال يوجد تدني في قيمترا.
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