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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 ة محدودةشركة مساهمة عام

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 صفحة 

  

 2 الموحدة صرةالمالية المرحلية المخت قوائمالمراجعة  حول تقرير  -

  

 3  ةالموحد ةالمرحلي المركز المالي قائمة  -

  

 4  ةالموحد ةالمرحلي الشامل الدخل قائمة  -

  

 5  ةالموحد ةالمرحلي الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة  -

  

 6  ةالموحد ةالمرحلي التدفقات النقدية قائمة  -

  

 11 - 7 الموحدةالمختصرة  يةالمرحل المالية قوائمإيضاحات حول ال  -
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 عامة محدودة شركة مساهمة

 0203آذار  13كما في  ةالموحد ةالمرحلي المركز المالي قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 آذار 31

 2121  

 )غير مدققة(

كانون اوول  31

2121 

 )مدققة(

    الموجودات

 2,242,411  2,786,466   النقد وما في حكمه

 4,173,617  4,766,141   موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل

 253,281  324,121   ينةذمم  مالء وساطة مد

 764,852  841,121   ذمم  مالء تمويل  لى ال امش

 433,241  51,212   ذمم وسطاء 

 81,111  81,111   صندوق ضمان التسوية 

 131,374  133,234   شرصدة مدينة شخرى

 3,667,857  3,667,857   موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل الشامل

 265,875  265,875    فعات  لى حساب استثمار

 1,517,623  1,311,166   موجو ات مالية بالكلفة المطف ة

 2,846,481  2,846,481   في شراضي  قارية استثمارات

 13,224  12,476   ممتلكات ومعدات

 211,111  211,111   رخصة مزاولة ش مال الوساطة

 31,181,931  31,091,858   مجموع الموجودات
    

    الملكيةالمطلوبات وحقوق 

    المطلوبات

 14,288  155,712   ذمم  مالء وساطة  ائنة

 17,776  -        ذمم ج ات ذات  القة  ائنة

 451,576  443,243   شرصدة  ائنة شخرى

 642,641  518,145   مجموع المطلوبات 
    

    الملكيةحقوق 

 14,512,511  14,512,511   والمكتتب به والمدفوع رشس المال المصرح

 115,186  115,186    الوة إصدار

 2,348,558  2,348,558   احتياطي إجةاري

 11,448  11,448   ختياري إاحتياطي 

 (831,647) (811,263)  تراكمةمخسائر 

 16,147,845  16,187,221   حقوق مساهمي الشركة صافي

 517,428  618,682   ينحقوق غير المسيطر

 16,745,273  16,615,111   مجموع حقوق الملكية 

 31,181,931  31,091,858   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
 

 

 

 

 
 

 جعة المرفق"الموحدة وتقرش مع تقرير المرا المختصرة المالية المرحلية قوائم( تشكل جزءاً من  ذه ال6( إلى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )"
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0203آذار  13المنتهية في  للثالثة أشهر ةالموحد ةالمرحلي الشامل الدخل قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 آذار 31 

 2121 

 (غير مدققة)

 آذار 31

 2121 

 (غير مدققة)

   

 5,112  (44,667) شرباح بيع موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل )خسائر( 

 (1,128,321) (114,621) من خالل قائمة الدخل   مالية بالقيمة العا لةفروقات تقييم موجو ات 

 22,141  61,848  شرباح شس م مقةوضة 

 42,718  11,771   موالت وساطة

 1,316  7,812  إيرا  فوائد تمويل  مالء  لى ال امش

 24,716  16,654   إيرا  فوائد و ائع بنكية

 1,626  3,127  إيرا  فوائد موجو ات مالية بالكلفة المطف ة

 ( 11,313) 45,143  بيع موجو ات مالية بالكلفة المطف ة  ر(خسائشرباح )

 (85,161) (11,141) مصارين إ ارية 

 (4,621) (21,458) مصارين تسويقية

 (381) (748) إست الكات 

 (6,184) 177  شخرى مصارينو إيرا ات صافي

 (3,209,189) (18,100) خسارة الفترة قبل الضريبة 

 (1,317) (11,764) ضريةة  خل الفترة

 (131) (1,176) ضريةة المسا مة الوطنية للفترة

 (  3,212,931) (19,180) الخسارة والدخل الشامل للفترة  

   

   :تعود إلى

 (1,133,117) (61,616) مسا مي الشركة 

   2,281   11,254  طرينحقوق غير المسي

 (19,180) (3,212,931) 

   

   

 (2,213) (2,221) لمساهمي الشركة العائدةالفترة حصة السهم من خسارة 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 وتقرش مع تقرير المراجعة المرفق"المالية المرحلية المختصرة الموحدة  قوائم( تشكل جزءاً من  ذه ال6( إلى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )"
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 )غير مدققة( 0203آذار  13المنتهية في  للثالثة أشهر ةالموحد ةالمرحلي الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة

 

 )بالدينار األردني(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  
 رأس المال

  خسائر احتياطيات

 متراكمة

 

 حقوق صافي

 مساهمي الشركة

 حقوق غير

 المسيطرين

 

مجموع حقوق 

 اختياري إجباري عالوة إصدار الملكية

         

 38,115,011  591,108  38,311,815  (812,811) 33,118  0,118,558  325,988  31,530,522  3/3/0203الرصيد كما في 

 (19,180) 11,254  (82,838) (61,616) - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 38,895,933  828,880  38,281,009  (893,081) 33,118  0,118,558  325,988  31,530,522  13/1/0203الرصيد كما في 

           

 38,153,911   501,311  35,901,112  ( 3,210,129) 33,118  0,112,015  325,988  31,530,522  3/3/0202الرصيد كما في 

 (3,212,931) 2,281  (3,211,391) (1,133,117) - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 35,103,212  508,151  31,891,511  (0,215,828) 33,118  0,112,015  325,988  31,530,522  13/1/0202الرصيد كما في 

           

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 الموحدة وتقرش مع تقرير المراجعة المرفق" المختصرة المالية المرحلية قوائم( تشكل جزءاً من  ذه ال6( إلى رقم )1"إن اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 0203آذار  13المنتهية في  للثالثة أشهر ةالموحد ةالمرحلي التدفقات النقدية قائمة
 

 )بالدينار األردني(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 آذار 31 

2121 

 (غير مدققة)

 آذار 31

 2121 

 (غير مدققة)

   األنشطة التشغيلية

 (1,131,117) (41,362)  خسارة الفترة

 381  748   است الكات

 1,128,321  114,621  موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل تقييم فروقات 

 11,313  (45,143)  ات مالية بالكلفة المطف ة خسائر بيع موجو)شرباح( 

   

   رأس المال العاملالتغير في 

 1,444  12,127  بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل  مالية موجو ات

 (12,351) (11,218)  مالء الوساطة ذمم

 (63,212) (76,177) ذمم  مالء تمويل  لى ال امش 

 (41,826) (2,861) شرصدة مدينة شخرى

 (13,252) 382,138  ذمم وسطاء 

 (64,513) (17,776) ذمم ج ات ذات  القة

 2,713  (7,333) شرصدة  ائنة شخرى

 ( 261,811) 311,665  )المستخدمة في( األنشطة التشغيليةمن صافي التدفقات النقدية 

   

   األنشطة اإلستثمارية 

 (326,217) 243,411  موجو ات مالية بالكلفة المطف ة

   

 (587,117) 544,165  وما في حكمه التغير في النقد

 3,231,684  2,242,411  في بداية السنةوما في حكمه النقد 

 0,811,511  0,188,188  ة فترفي نهاية ال وما في حكمه النقد

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 لمرفق"االمالية المرحلية المختصرة الموحدة وتقرش مع تقرير المراجعة  مقوائ( تشكل جزءاً من  ذه ال6( إلى رقم )1إن اإليضاحات المرفقة من رقم )"

 

 



- 7 - 
 

 

 ستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينإلالشركة ا

 شركة مساهمة عامة محدودة

 )غير مدققة( الموحدةالمختصرة  المرحلية المالية قوائملإيضاحات حول ا

 0203آذار  13
 

 )بالدينار األردني(
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امــــع.      3
 

وسنجلت فني سنجل الشنركات المسنا مة العامنة  1188تمنو   2بتارين  الشركة اإلستثمارية القابضة للمغتربين األردنيينت سست 

  إن مركنز تسنجيل الشنركة  نو 1111كانون الثناني  7( وقد حصلت الشركة  لى حق الشروع في العمل بتارين 212تحت رقم )

سننتثمار فنني كافننة المجنناالت االقتصننا ية والصنننا ية والتجاريننة والزرا يننة اال فنني المملكننة اور نيننة ال اهننمية ومننن ش ننم غايات ننا

والسياحية وغير ا, وذلل  ن طريق ت سيس الشركات شو المشاركة في ت سيس ا شو تملك ا شو المسا مة في ا واالستثمار في اوسن م 

 والسندات  اخل اور ن وخارجه.
 

 مالية ـ اور ن.إن شس م الشركة مدرجة في بورصة  مان لألوراق ال
 

                         بتنننارين مجلنننس إ ارة الشنننركة فننني جلسنننته المنعقننندةالمرفقنننة منننن قةنننل  الموحننندة المختصنننرة المرحلينننة المالينننة قنننوائمتنننم إقنننرار ال

 .2121نيسان  21
 

 
 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة.      0
 

 الموحدةالمختصرة المرحلية  المالية القوائمأسس إعداد 

التقارير المالية الخا  ب( 34المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة وفقا لمعيار المحاسةة الدولي رقم ) القوائمتم إ دا  

 المرحلية.

ً لمةدش الكلفة التاريخية باستثناء الموجو ات المالية التي تظ ر بالقيمة  الموحدة المرحلية المختصرة المالية القوائمتم إ دا   وفقا

 العا لة. 

  .والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة المرحلية المختصرة الموحدةالمالية  القوائمان الدينار اور ني  و  ملة اظ ار 

  بإستثناء المعايير والتعديالت السابقة الفترةمتماثلة مع السياسات التي تم اتةا  ا في  الحالية للفترةإن السياسات المحاسةية المتةعة 

 ة التي شصةحت واجةة التطةيق إ تةاراً من بداية السنة المالية الحالية.الجديد

إن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة 

   كما شن نتائج 2121كانون اوول  31ي للشركة كما في وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب شن تقرش مع التقرير السنو

 او مال المرحلية ال تمثل بالضرورة مؤهراً  ن النتائج السنوية المتوقعة. 
 

 

 

 أسس توحيد القوائم المالية 

تحقنق السنيطرة  نندما تتضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة القوائم المالية للشركة اوب وهركات ا التابعنة الخاضنعة لسنيطرت ا  وت

 يكون للشركة اوب حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة  ن إرتةاط ا بالشركة المستثمر في ا ولدي ا القدرة  لى الت ثير  لى  ذه العوائد

 لي: من خالل قدرت ا  لى السيطرة  لى الشركة المستثمر في ا  وتتم السيطرة  لى الشركة المستثمر في ا فقط  ندما يتحقق ما ي
 

 

سيطرة الشركة اوب  لى الشركة المستثمر في ا )الحقوق القائمة التي تمنح الشركة اوب القدرة  لى توجيه النشناطات ذات الصنلة  -

 للشركة المستثمر في ا(.
 

 تعرض الشركة اوب شو حقوق ا للعوائد المتغيرة الناتجة  ن إرتةاط ا بالشركة المستثمر في ا. -
 

 سيطرة  لى الشركة المستثمر في ا والت ثير  لى  وائد ا.القدرة  لى ممارسة ال -

 

عنة يتم إ دا  القوائم المالية للشركات التابعة كما في نفس تارين القوائم المالية للشركة اوب وبإستخداب نفس السياسنات المحاسنةية المتة

المتةعنة فني الشنركة اوب فينتم اجنراء التعنديالت اذا كانت الشركات التابعة تتةع سياسنات محاسنةية تختلنن  نن تلنل  .في الشركة اوب

 الال مة  لى القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسةية المتةعة في الشركة اوب.
 

ليناً انتقنال فينه فع ينتمالشركات التابعة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة من تنارين تملك نا و نو التنارين النذي  ش ماليتم توحيد نتائج 

تم التخلص من ا في قائمنة الندخل المرحلينة يالشركات التابعة التي  ش ماليتم توحيد نتائج  . لى الشركات التابعة اوب سيطرة الشركة

 فقد الشركة فيه السيطرة  لى الشركات التابعة.تالموحدة حتى التارين الذي 
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 للشركة اوب:  المرحلية المختصرة مع القوائم الماليةم ا المالية تم توحيد قوائ يوفيما يلي  رض للشركات التابعة الت
 

 طبيعة النشاط التملكنسبة  مالالرأس  اسم الشركة
    

 وساطة مالية %75 2,251,111  المغتربين اور نيين للوساطة المالية ذ.ب.ب

 ستثمارات  قاريةا %111 1,611,111  المغتربين اور نيين لالستثمار والتطوير العقاري ذ.ب.ب
 

 

 استخدام التقديرات

وتطةيننق السياسننات المحاسننةية يتطلننب مننن ا ارة الشننركة القينناب بننةع  التقننديرات  المرحليننة المختصننرة الموحنندة الماليننة قننوائمإن ا نندا  ال

التقديرات تستند  لى فرضنيات  واإليضاحات المرفقة ب ا. ان تلل المرحلية المختصرة الموحدة المالية قوائمواإلجت ا ات التي تؤثر  لى ال

 تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن  و ليه فإن النتائج الفعلية في المستقةل قد تختلن  ن تقديرات اال ارة نتيجنة التغينر فني شوضناع

 وظروف الفرضيات التي استندت  لي ا تلل التقديرات. 
 

 الموحدة: المرحلية المختصرة المالية قوائملوفيما يلي ش م التقديرات التي تم استخدام ا في ا دا  ا
 

 

احتسناب االسنت الكات واالطفناءات  تقوب اال ارة با ا ة تقدير اال مار االنتاجية لالصول الملموسة وغير الملموسة بشكل  وري لغايات -

ةل   وينتم اخنذ خسنارة التندني )ان السنوية ا تمنا ا  لنى الحالنة العامنة لتلنل االصنول وتقنديرات اال منار االنتاجينة المتوقعنة فني المسنتق

 .ةالموحد المرحلية الدخل قائمةوجدت( في 
 

 الندخل قائمنةتقوب اال ارة بمراجعة  ورية للموجو ات المالية والتي تظ نر بالكلفنة لتقندير شي تندني فني قيمت نا وينتم اخنذ  نذا التندني فني  -

 .ةالموحد المرحلية
 

( حينث تتطلنب  نذه العملينه 1لموجو ات المالية وفقنا  لمعينار التقنارير المالينة الندولي رقنم )تقوب إ ارة الشركة بتقدير قيمة خسائر تدني ا -

إستخداب العديد من الفرضيات والتقديرات  ند إحتساب التدفقات النقدية المسنتقةلية وقنيم الضنمانات ونسنب التعثنر وشرصندة الموجنو ات 

  رجة المخاطر االئتمانية للموجو ات المالية. المالية  ند التعثر وتحديد فيما اذا كان  ناك  يا ة في
 

 

 

 الوضع الضريبي.      1
 

 .2118تم تسوية الوضع الضريةي للشركة حتى ن اية  اب  -
 

لم تقم  ائرة ضريةة الدخل بمراجعة سجالت و 2121و 2111 عاميلتم تقديم كشوف التقدير الذاتي  ن نتائج ش مال الشركة  -

 الشركة حتى تاريخه.
 

وفقاً  2121ر آذا 31 ن نتائج ش مال الشركة للثالثة شه ر المنت ية في  والمسا مة الوطنية اب مخصص ضريةة الدخلتم احتس -

   مع اوخذ باإل تةار إتفاقيات اال  واج الضريةي مع الدول التي تستثمر ب ا الشركة اموال ا. لقانون ضريةة الدخل
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 التزامات محتملة.      1

الماليننة المرحليننة المختصننرة الموحنندة إلتزامننات محتملننة متمثلننة بكفنناالت بنكيننة بمةلنن   القننوائمالشننركة كمننا بتننارين  يوجنند  لننى

 (  ينار.451,111)
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات.      5
           
 

            ا  ا شو تسويت ا:يةين الجدول التالي تحليل الموجو ات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستر

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0203آذار  13

    

    الموجودات

 0,188,188  - 2,786,466  النقد وما في حكمه

 1,188,319  - 4,766,141  موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل

 101,903  - 324,121  ذمم  مالء وساطة مدينة

 813,209  - 841,121   مالء تمويل  لى ال امش ذمم

 53,020  - 51,212  ذمم وسطاء

 89,222  - 81,111  صندوق ضمان التسوية

 311,011  - 133,234  شرصدة مدينة شخرى

 1,881,851  3,667,857  ـ        موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل الشامل

 085,815  265,875  ـ        تثمار فعات  لى حساب اس

 3,132,388  1,311,166  ـ        موجو ات مالية بالكلفة المطف ة

 0,818,183  2,846,481  ـ في شراضي إستثمارات  قارية

 30,118  12,476  ـ ممتلكات ومعدات

 022,222  211,111  ـ رخصة مزاولة ش مال الوساطة

 31,091,858  8,120,855  8,990,223  مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات

 355,120  ـ 155,712  ذمم  مالء وساطة  ائنة

 111,011  ـ 443,243  شرصدة  ائنة شخرى 

 598,915  ـ 598,915  مجموع المطلوبات
 

 

 المجموع أكثر من سنة لغاية سنة 0202كانون األول  13
    

    الموجودات

 0,010,123  ـ 2,242,411  النقد وما في حكمه

 1,911,891  ـ 4,173,617  موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل

 051,089  ـ 253,281  ذمم  مالء وساطة مدينة

 181,850  ـ 764,852  ذمم  مالء تمويل  لى ال امش

 111,012  ـ 433,241  ذمم وسطاء

 89,222  ـ 81,111  صندوق ضمان التسوية

 312,111  ـ 131,374  شرصدة مدينة شخرى

 1,881,851  3,667,857  ـ موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل الشامل

 085,815  265,875  -         فعات  لى حساب استثمار

 3,521,801  1,517,623  ـ موجو ات مالية بالكلفة المطف ة

 0,818,183  2,846,481  ـ في شراضي إستثمارات  قارية

 31,001  13,224  ـ ممتلكات ومعدات

 022,222  211,111  ـ رخصة مزاولة ش مال الوساطة

 31,181,931  8,523,282  8,888,851  مجموع الموجودات 
    

    المطلوبات

 91,088  ـ 14,288  ذمم  مالء وساطة  ائنة

 91,118  ـ 17,776  ذمم ج ات ذات  القة  ائنة 

 152,518  ـ 451,576  شرصدة  ائنة شخرى 

 810,812  ـ 810,812  مجموع المطلوبات
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 القيمة العادلة لألدوات المالية.      8
 

إن القيمة العا لة للموجو ات والمطلوبات المالية ال تختلن جو رياً  ن قيمت ا الدفترية حيث شن معظم او وات المالينة إمنا قصنيرة 

 ا شو يتم إ ا ة تسعير ا باستمرار.اوجل بطةيعت 
 

 

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

 المستوى اوول: اوسعار السوقية المعلنة في اوسواق النشطة لنفس او وات المالية.
 

 لنة ويمكنن مالحظت نا بشنكل مةاهنر شو غينر مةاهنر فني المستوى الثاني: شساليب تقينيم تعتمند  لنى مندخالت تنؤثر  لنى القيمنة العا

 السوق.
 

 المستوى الثالث: شساليب تقييم تعتمد  لى مدخالت تؤثر  لى القيمة العا لة ولكن ال يمكن مالحظت ا في السوق.

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 0203آذار  13

     
 1,188,319 ـ - 4,766,141 لة من خالل قائمة الدخلموجو ات مالية بالقيمة العا 

 1,881,851 3,667,857 - - موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل الشامل 

 8,111,228  1,881,851 ـ 1,188,319 

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 0202كانون األول  13

     
 1,911,891  ـ ـ 4,173,617  لية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخلموجو ات ما

 1,881,851  3,667,857  ـ ـ موجو ات مالية بالقيمة العا لة من خالل قائمة الدخل الشامل 

 8,813,551  1,881,851  ـ 1,911,891  

 
قيمت نا العا لنة بسنةب  ندب وجنو  سنوق نشنط ل نا   نذا  تعكس القيمة المةينة في المستوى الثالث كلفة هراء  ذه الموجنو ات ولنيس

 وترى إ ارة الشركة شن كلفة الشراء  ي شنسب طريقة لقياس القيمة العا لة ل ذه الموجو ات وشنه ال يوجد تدني في قيمت ا.

 

 
 

 


