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 الشـركة األردنية لضمان القروض 

 محدودة شركة مساهمة عامة

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الشركة األردنية لضمان القروض
 محدودةال عامةالمساهمة ال

  2322 حزيران 03كما في  ةالمرحلي المركز الماليقائمة 

 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ايضاح

 حزيرا  33

 2322 

 )غير مدققة(

 كانو  األول 31

 2321 

 )مدققة(

    الموجودات

 276527336  1577667842  النقد وما في حكمه

 3171337648  1878157212  و ائ  ألجل لدى ال نوك

 6372587622  13273367316  كية محت زةو ائ  بن

 66175177442  66174137655  موجو ات مالية بالكلفة المطف ة محت زة

 171657443  171657875  موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خًل قائمة الدخل الشامل

 374827746  374827748  موجو ات مالية بالكلفة المطف ة

 177217733  176817533   مم وأإصدة مدينة أخرى 

 6637583  7317722  موجو ات ضري ية م جلة 

 276637346  373147464  ممتلكات ومعدات

 768,380,860  838,078,073  مجموع الموجودات 

    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 7477737366  8776337188 4 مخصصات ضما  القرو  

 571637665  571637665  برنامج ضما  التمويل الصناوي  -ي األإ نيقر  ال نت المركز

 6676667277  6676667277  برنامج ضما  الصا إات  -قر  ال نت المركزي األإ ني

 13373337333  13373337333  برنامج  وم الكفاالت ال نكية للمتعاقدين في الخاإج  -قر  ال نت المركزي األإ ني

 13373337333  13373337333  سكن ميسر -برنامج ضما  القرو  اإلسكانية  -زي األإ نيقر  ال نت المرك

 33373337333  33373337333  برنامج ضما  القرو  لمواجرة أزمة كوإونا -قر  ال نت المركزي األإ ني

 172487533  172487533  أمانات وزاإة التخطيط

 6674787338  6876667733  قرو  المشرووات الصغيرة الناشئة

 671567165  571857834   مم وأإصدة  ائنة أخرى 

 4137131  3547112  مخصص ضري ة الدخل المستحقة 

 76372237412  76878787336  مجموع المطلوبات

    

    حقوق الملكية

 2673837313  2673837313  إأس المال المكتتب به والمدفوع

 273867363  273867363  احتياطي إج اإي 

 272347824  272347824  احتياطي اختياإي 

 4777635  4787345  التغير المتراكم في القيمة العا لة للموجو ات المالية

 475137622  576537522  أإباح مرحلة 

 3873567751  3675337361  الملكيةمجموع حقوق 

 768,380,860  838,078,073  الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
 

 

   

   
 

 المرحلية المختصرة وتقرأ م  تقرير المراجعة المرفق"المالية القوائم ( تشكل جزءا  من نذه 7)( إلى إقم 1"إ  اإليضاحات المرفقة من إقم )
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 الشركة األردنية لضمان القروض
 محدودةال عامةالمساهمة ال

  2322حزيران  03في أشهر المنتهية  لستةل ةالمرحلي الدخلقائمة 

 

 )بالدينار األردني(

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 للستة أشرر المنترية في  للثًثة أشرر المنترية في 

 حزيرا  33 

 2322 

 )غير مدققة(

 حزيرا  33

 2321 

 )غير مدققة(

 حزيرا  33

 2322 

 )غير مدققة(

 حزيرا  33

 2321 

 )غير مدققة(

     اإليرادات

 6837282  6767184  3837483  3367586  فوائد و ائ  بنكية

 667462  1337558  467823  537616  فوائد استثماإات في موجو ات مالية بالكلفة المطف ة

 5137678  4477186  2577788  2367853  وموالت ضما  القرو 

 1877778  2277486  1137646  867784  ت ضما  الصا إات والمشترين المحليينوموال

 2667318  2867451  1457787  1467678  وموالت ضما  التمويل الصناوي والت جير التمويلي

 5467736  5657164  2767474  2847332  وموالت ضما  قرو  ال رنامج الوطني لمواجرة أزمة كوإونا 

 1667431  3347347  1177435  1737374  ة برامج مخصصات قرو  ال نت المركزي األإ نيوموالت إ اإ

 ـ  637333  -  -  توزيعات أإباح استثماإات مق وضة

 267148  267135  (117237) 27628  خسائر إئتمانية متوقعة للو ائ  والموجو ات المالية بالكلفة المطف ة (مخصص)إ  

 37634  17645  17635   835  إيرا ات أخرى

 2,326,383  2,708,326  8,002,838  8,023,636  مجموع اإليرادات

     

     ينزل

 8277563  8767175  4277265  4537338  مصاإيع إ اإية 

 4747534  4127382  2547763  1867323  مخصصات ضما  القرو 

 147257  157237  77168   77645  مخصص تعويض نراية الخدمة

 8,280,386  8,323,663  632,633  673,683  الفترة قبل الضريبة ربح

 (2547748) (2857365) (1357313) (1417742) ضري ة الدخل والمسانمة الوطنية للفترة  مصروف

 638,008  8,806,633  337,863  300,208  الفترة ربح

     

     

 3,300  3,306  3,387  3,388  رةالفت ضة من ربححصة السهم األساسية والمخف

 

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 المالية المرحلية المختصرة وتقرأ م  تقرير المراجعة المرفق"القوائم تشكل جزءا  من نذه ( 7( إلى إقم )1إ  اإليضاحات المرفقة من إقم )"
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 الشركة األردنية لضمان القروض
 المحدودة عامةالمساهمة ال

  2322حزيران  03في أشهر المنتهية  لستةل ةالمرحلي الشامل الدخلقائمة 

 

 )بالدينار األردني(

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 للستة أشرر المنترية في للثًثة أشرر المنترية في  

 حزيرا  33 

 2322 

 ققة()غير مد

 حزيرا   33

2321 

 )غير مدققة(

 حزيرا  33

 2322 

 )غير مدققة(

حزيرا   33

2321 

 )غير مدققة(
     

 6587338  171367633 5377865  5337238 الفترة إبح

     بنود الدخل الشامل األخرى 

 ـ 413 ـ 413 التغير في القيمة العا لة للموجو ات المالية من خًل قائمة الدخل الشامل 

 638,008  8,833,083 337,863  300,638 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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 الشركة األردنية لضمان القروض
 محدودةال عامةالمساهمة ال

 )غير مدققة( 2322حزيران  03المنتهية في أشهر  ستةلل ةالمرحلي الملكيةالتغيرات في حقوق قائمة 

 

 )بالدينار األردني(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

  أرباح  المتراكم التغير احتياطيات رأس المال  

 المجموع مرحلة القيمة العادلةفي  ختياريإ إجباري المدفوع 

       

 08,036,738 3,383,622 377,603 2,233,823 2,386,363 26,383,083 8/8/2322الرصيد كما في 

 8,833,083 171367633 413 - - -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 06,333,368 3,633,322 378,033 2,233,823 2,386,363 26,383,083 03/6/2322الرصيد كما في 

       

 07,220,837 0,326,333 378,363 2,233,823 8,607,333 26,383,083 8/8/2328الرصيد كما في 

 638,008 6587338 ـ  ـ ـ - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 08,888,383 3,387,082 378,363 2,233,823 8,607,333 26,383,083 03/6/2328الرصيد كما في 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حلية المختصرة وتقرأ م  تقرير المراجعة المرفق"المالية المرالقوائم ( تشكل جزءا  من نذه 7( إلى إقم )1"إ  اإليضاحات المرفقة من إقم )
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 الشركة األردنية لضمان القروض
 محدودةال عامةالمساهمة ال

  2322حزيران  03أشهر المنتهية في  ستةلل ةالمرحلي التدفقات النقديةقائمة 

  

 

 )بالدينار األردني(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 حزيرا  33 

 2322  

 )غير مدققة(

 حزيرا  33

 2321 

 )غير مدققة(

   األنشطة التشغيلية 

 172137386  174247665  إبح الفترة ق ل الضري ة

 367217  347381  استرًكات 

 147257  157237  مخصص تعويض نراية الخدمة

 4747534  4127382  مخصصات ضما  القرو 

 (267148) (267135) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للو ائ  والموجو ات المالية بالكلفة المطف ة)إ ( 

   

    رأس المال العامل في  التغير

 ( 637737) 437165  أإصدة مدينة أخرى مم و

 (277717682) (376857568)  مم وأإصدة  ائنة أخرى

 (6577352) (3457322) صافي مخصصات ضما  القرو  المدفووة

 287668  (3527218) (المدفووة) المستر ة ضري ة الدخل

 (177527457) (277857113) األنشطة التشغيليةالمستخدمة في صافي التدفقات النقدية 

   

   األنشطة اإلستثمارية

 (237226) (557466) ممتلكات ومعدات 

 472877652  1273147841  و ائ  ألجل لدى ال نوك

 472647423  1272567342  األنشطة اإلستثماريةمن صافي التدفقات النقدية 

   

   األنشطة التمويلية 

 1274157677  471467152  موجو ات مالية بالكلفة المطف ة محت زة و ائ  بنكية و

 (676177775) (4787575) قرو  المشرووات الصغيرة الناشئة

 274687232  376737577  األنشطة التمويليةمن  صافي التدفقات النقدية

   

 573137168  1371447836  وما في حكمه التغير في النقد

 273437653  276527336  السنةفي بداية  وما في حكمه النقد

 7,033,888  83,766,832   الفترةفي نهاية  وما في حكمه النقد
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 دنية لضمان القروضالشركة األر

 محدودةالعامة المساهمة ال

 )غير مدققة(المختصرة  المالية المرحليةالقوائم إيضاحات حول 

 2322حزيران  03

 

 )بالدينار األردني(
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـامـعـ     . 8

ونييييي نتي يييية لتحويييييل  1664 آ اإ 26سيييي لش الشييييركة األإ نييييية لضييييما  القييييرو  المسييييانمة العاميييية المحييييدو ة بتيييياإي  

ل كافييية حسيييابات وموجيييو ات المشيييروع إليييى مشيييروع ضيييما  القيييرو  نتي ييية قيييراإ م لييي  اليييوزإاء اليييذي تيييم بموج يييه نقييي

(. إ  مركيييز تسييي يل 242ال نيييت المركيييزي األإ نيييي لكيييي ييييتم ت سيييي  شيييركة مسيييانمة وامييية لضيييما  القيييرو  تحيييش اليييرقم )

 المملكة األإ نية الراشمية. في الشركة نو
 

ات الماليييية بمختليييع مييين أنيييم غاييييات الشيييركة تقيييديم الضيييمانات الًزمييية لتغطيييية القيييرو  الممنوحييية مييين ال نيييوك والم سسييي

آجالرييييا وأنواورييييا تغطييييية كلييييية أو جزئييييية لت سييييي  المشيييياإي  االقتصييييا ية أو توسيييييعرا وإفيييي  كفاءترييييا اإلنتاجييييية والتسييييويقية 

بريييدف خليييق فيييرب وميييل أو تيييوفير إمكانيييات كسيييب أو ا خييياإ العميييًت االجن يييية. وكيييذلت تقيييديم الضيييمانات الًزمييية لتغطيييية 

ات األإ نيييية وفيييي أي قطييياع آخييير مييين القطاويييات االقتصيييا ية بشيييكل ويييام وفيييي أي قطييياع المخييياطر فيييي م يييال ائتميييا  الصيييا إ

 أو م ال يحقق مصلحة الشركة بشكل خاب.
 

 األإ  .  -إ  أسرم الشركة مدإجة في بوإصة وما  لألوإاق المالية 
 

                      المنعقييييدة بتيييياإي  لشييييركة فييييي جلسييييتهالمرفقيييية ميييين ق ييييل م ليييي  إ اإة ا المرحلييييية المختصييييرة الماليييييةالقييييوائم تييييم إقييييراإ 

 .2322تموز  28

 
 

  المحاسبيةملخص ألهم السياسات   .   2

 المالية المرحليةالقوائم أسس إعداد 

 ( التقاإير المالية المرحلية.34المالية المرحلية المختصرة المرفقة وفقا لمعياإ المحاس ة الدولي إقم )القوائم تم إودا  

 المالية وفقا  لم دأ الكلفة التاإيخية باستثناء الموجو ات المالية التي تظرر بالقيمة العا لة. م القوائتم إودا  

  .المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركةالقوائم ا  الديناإ األإ ني نو وملة اظراإ 

 .ورا في الفترة السابقةي تم ات امتماثلة م  السياسات الت للفترة الحاليةإ  السياسات المحاس ية المت عة 

 إ  القوائم المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا لمعايير

ومال المرحلية إ كما أ  نتائج األ2321كانو  األول  31التقاإير المالية الدولية وي ب أ  تقرأ م  التقرير السنوي للشركة كما في 

 ال تمثل بالضروإة م شرا  ون النتائج السنوية المتوقعة. 

 

 استخدام التقديرات

وتط يييق السياسييات المحاسيي ية يتطلييب ميين ا اإة الشييركة القيييام بيي عض التقييديرات  المرحلييية المختصييرة إ  اوييدا  القييوائم المالييية

رفقيية برييا. ا  تلييت التقييديرات تسييتند ولييى فرضيييات تخضيي  لييدإجات واإلجترييا ات التييي تيي ثر ولييى القييوائم المالييية واإليضيياحات الم

متفاوتة من الدقة والتيقنإ ووليه فإ  النتائج الفعلية في المستق ل قد تختلع ون تقيديرات اال اإة نتي ية التغيير فيي أوضياع وظيروف 

 الفرضيات التي استندت وليرا تلت التقديرات. 
 

 دامرا في اودا  القوائم المالية المرحلية المختصرة: وفيما يلي أنم التقديرات التي تم استخ
 

احتسيا  االسيترًكات السينوية اوتميا ا وليى  تقوم اال اإة باويا ة تقيدير االومياإ االنتاجيية لًصيول الملموسية بشيكل  وإي لغاييات -

اإة التدني )ا  وجدت( في قائمية اليدخل الحالة العامة لتلت االصول وتقديرات االوماإ االنتاجية المتوقعة في المستق لإ ويتم اخذ خس

 المرحلية.

 ( وبما يتناسب م  سياسات6لمعياإ التقاإير المالية الدولي إقم )مخصصات ضما  القرو  وفقا  تقوم إ اإة الشركة بتقدير قيمة  -

 ب إصدة القرو  الممنوحة وط يعترا. الخاصةالشركة وتقديرات إ اإة المخاطر 
 
 
 

( حيث تتطلب نذه العملية 6بتقدير قيمة خسائر تدني الموجو ات المالية وفقاَ لمعياإ التقاإير المالية الدولي إقم ) تقوم إ اإة الشركة -

إستخدام العديد من الفرضيات والتقديرات وند إحتسا  التدفقات النقدية المستق لية وقيم الضمانات ونسب التعثر وأإصدة 

 .طر االئتمانية للموجو ات الماليةيما ا ا كا  نناك زيا ة في  إجة المخاالموجو ات المالية وند التعثر وتحديد ف
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 أرصدة السقوف الممنوحة والقروض المضمونة .   0

 إ  أإصدة السقوف الممنوحة والقرو  المضمونة من ق ل الشركة ني كما يلي:        
 

 

 الم لغ المضمو  السقع الممنوح 

 حزيرا  33 

 2322 

 حزيرا  33

 2321 

 حزيرا  33

 2322 

 حزيرا  33

 2321 
     

 1478827237  1277667837 2472627636  1674567635 برنامج ضما  القرو  اإلسكانية

 3475117267  3873637643 4376557134  4173417634 برنامج ضما  القرو  اإلنتاجية

 876637562  873587834 876637562  873587834 ضما  ائتما  الصا إات والمشترين المحليين

 3473177427  4673447362 3473617425  4673447362 والت جير التمويلي التمويل الصناوي

 1571437167  2276227647 1378337333  2276227647 المشرووات الصغيرة الناشئة 

 32875147331  33276237637 32875147331  33276237637 ال رنامج الوطني لمواجرة أزمة كوإونا

 333,733,086  333,887,338 308,883,363  306,002,338 
 
 
 
 
 
 

 مخصصات ضمان القروض   .  3

 كما يلي: ين المركزالماليقائمة  إ  تفاصيل بند مخصصات ضما  القرو  الواإ ة في        
 
 

 2322حزيرا   33 

 )غير مدققة(

  2321كانو  االول  31

 )مدققة(
   

 6357312  5837786 إلنتاجية مخصص ضما  القرو  ا

 2387666  1667383 مخصص ضما  القرو  اإلسكانية 

 2317643  3267815 مخصص ضما  الصا إات 

 273337333  273337333 مخصص ضما  خاب

 1173437785  1172637773  *مخصص التمويل الصناوي

 2227466  2467438 *مخصص تمويل المشرووات الريا ية

 1276147556  1378267611 لمشرووات الصغيرة الناشئة*مخصص تمويل ا

 1174467335  1376147368 مخصص تمويل ضما  الصا إات* 

 873267648  1371347216 تمويل  وم الكفاالت ال نكية للمتعاقدين في الخاإج *مخصص 

 777347624  677837217 سكن ميسر * –مخصص تمويل ضما  القرو  اإلسكانية 

 2373637328  2576817878 ل ضما  القرو  لمواجرة أزمة كوإونا *مخصص تموي

 87,603,888  73,773,066 
 

 
 

يتم بناء مخصصات ضما  نذه ال رامج مقابل العوائد المتحققة ولى اإلستثماإات المت تية من القرو  الممنوحة من ال رات  * 

 الداومة لرا.

 

 

 الوضع الضريبي للشركة    .  3
 

 .2316لوض  الضري ي للشركة ون نتائج أومالرا حتى نراية وام تم تسوية ا -
 

ولم تقم  ائرة ضري ة الدخل بمراحعة س ًت  2321و  2323 يف التقدير الذاتي ون نتائج أومال الشركة لعاموتم تقديم كش -

 الشركة لتاإيخه.
 

وفقا  2322حزيرا   33أشرر المنترية في  تم احتسا  مخصص ضري ة الدخل والمسانمة الوطنية ون نتائج أومال الشركة للستة -

 لقانو  ضري ة الدخل.
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  .    6

 ي ين ال دول التالي تحليل الموجو ات والمطلوبات وفقا  للفترة المتوقعة الستر ا نا أو تسويترا:          
           

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 2322حزيران  03

    الموجودات

 83,766,832 - 1577667842 النقد وما في حكمه

 88,883,282 - 1878157212 و ائ  ألجل لدى ال نوك

 832,036,086 13273367316 - و ائ  بنكية محت زة

 668,380,633 66174137655 - موجو ات مالية بالكلفة المطف ة محت زة

 8,863,873 171657875 - خًل قائمة الدخل الشامل موجو ات مالية بالقيمة العا لة من

 0,382,738 374827748 - موجو ات مالية بالكلفة المطف ة 

 8,688,300 - 176817533  مم وأإصدة مدينة أخرى 

 738,722 7317722 - موجو ات ضري ية م جلة 

 0,383,363 373147464 - ممتلكات ومعدات

 838,078,073 772,383,780 06,260,387 مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات

 87,603,888 8772437144 6637344 مخصصات ضما  القرو  

 3,863,663 571637665 - قر  ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما  التمويل الصناوي 

 66,666,277 6676667277 - قر  ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما  الصا إات 

 833,333,333 13373337333 - نت المركزي األإ ني ـ برنامج  وم الكفاالت ال نكية للمتعاقدين في الخاإجقر  ال 

 833,333,333 13373337333 - سكن ميسر –قر  ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما  القرو  اإلسكانية 

 033,333,333 33373337333 - ابرنامج ضما  القرو  لمواجرة أزمة كوإون -قر  ال نت المركزي األإ ني

 8,238,333 - 172487533 أمانات وزاإة التخطيط

 68,666,700 6873427583 6577153 قرو  المشرووات الصغيرة الناشئة 

 3,883,833 - 571857834  مم وأإصدة  ائنة أخرى 

 033,882 - 3547112 مخصص ضري ة الدخل المستحقة 

 768,878,036 763,332,666 8,303,683 مجموع المطلوبات

 

 المجموع  أكثر من سنة لغاية سنة 2328كانون األول  08

    الموجودات

 2,632,306  -  276527336  النقد وما في حكمه

 08,833,638  -  3171337648  و ائ  ألجل لدى ال نوك

 60,238,622  6372587622  -  و ائ  بنكية محت زة

 668,387,332  66175177442  -  طف ة محت زةموجو ات مالية بالكلفة الم

 8,863,330  171657443  -  موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خًل قائمة الدخل الشامل

 0,382,736  374827746  -  موجو ات مالية بالكلفة المطف ة 

 8,728,733  -  177217733   مم وأإصدة مدينة أخرى 

 663,383  6637583  -  موجو ات ضري ية م جلة 

 2,660,036  276637346  -  ممتلكات ومعدات

 768,380,860  760,838,376  03,373,683  مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات

 73,773,066  7377667761  173337635  مخصصات ضما  القرو  

 3,863,663  571637665  -  قر  ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما  التمويل الصناوي 

 66,666,277  6676667277  -  قر  ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما  الصا إات 
 833,333,333  13373337333  -  قر  ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج  وم الكفاالت ال نكية للمتعاقدين في الخاإج

 833,333,333  13373337333  -  سكن ميسر –نية قر  ال نت المركزي األإ ني ـ برنامج ضما  القرو  اإلسكا

 033,333,333  33373337333  -  برنامج ضما  القرو  لمواجرة أزمة كوإونا -قر  ال نت المركزي األإ ني

 8,238,333  -  172487533  أمانات وزاإة التخطيط

 66,378,038  6875217158  6577153  قرو  المشرووات الصغيرة الناشئة 

 6,836,863  -  671567165  م وأإصدة  ائنة أخرى  م

 383,838  -  4137131  مخصص ضري ة الدخل المستحقة 

 763,220,382  737,333,868  82,772,328  مجموع المطلوبات
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 ألدوات الماليةالعادلة ل.   القيمة   7
 

 

يا  ون قيمترا الدفترية حيث أ  معظم األ وات المالية إما قصيرة إ  القيمة العا لة للموجو ات والمطلوبات المالية ال تختلع جونر

 األجل بط يعترا أو يتم إوا ة تسعيرنا باستمراإ.
 

 تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العا لة لأل وات المالية:

 لية.المستوى األول: األسعاإ السوقية المعلنة في األسواق النشطة لنف  األ وات الما

 المستوى الثاني: أساليب تقييم تعتمد ولى مدخًت ت ثر ولى القيمة العا لة ويمكن مًحظترا بشكل م اشر أو غير م اشر في السوق.

 .في السوق المستوى الثالث: أساليب تقييم تعتمد ولى مدخًت ت ثر ولى القيمة العا لة ولكن ال يمكن مًحظترا
 

 2322حزيران  03

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى

 المجموع الثالث 
     

 8,863,873  1347163  1457333  6167685  موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خًل قائمة الدخل الشامل 

 

 

 2328كانون األول  08

 المستوى 

 األول

 المستوى 

 الثاني

 المستوى 

 المجموع الثالث
     

 8,863,330  1347163  1457333  6167253  لة من خًل قائمة الدخل الشاملموجو ات مالية بالقيمة العا 

 

 

تعك  القيمة الم ينة في المستوى الثالث كلفة شراء نذه الموجو ات ولي  قيمترا العا لة بس ب ودم وجو  سوق نشط لراإ نذا وترى 

 الموجو ات وأنه ال يوجد تدني في قيمترا. إ اإة الشركة أ  كلفة الشراء ني أنسب طريقة لقياس القيمة العا لة لرذه

 

 

 




