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 ا�عمارصندوق 

 صندوق استثماري مفتوح 

 الرياض المالية) من قبل مدار(

 قائمة المركز المالي

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 )بالريال السعودي(
 

 

 ٢٠١٥     ٢٠١٦ إيضاح 

 

  الموجودات

   

      

 ٢،٨٧٦،٨٠٣  ٣،٣٩٥،٣٩٨   حكمه في وما النقد

 ٣٨،١٨٩،٦٣٤  ٣٠،١٣٦،٩٦٤ ٧ المتاجرة بغرض مقتناة استثمارات

 ٢٩،٠٨٦  -   مستحقة أرباح توزيعات

 ٤١،٠٩٥،٥٢٣  ٣٣،٥٣٢،٣٦٢  الموجـودات مجمـوع

     

 المطلوبات
  

 
 

 ٢٣٠،٢٥٨  ١٥٧،٦٤٣   مستحقة مصروفات

 ٥٤٦،٨٥٧  -    المستحقة ا6ستردادات

 ٧٧٧،١١٥  ١٥٧،٦٤٣  المطلوبات إجمالي

      

 ٤٠،٣١٨،٤٠٨  ٣٣،٣٧٤،٧١٩  الوحدات حامليل العائدة الموجودات صافي

      

 ٢،٧٧٠،٧٩٧٫٦١ ٢،٢٠٦،٩٤٢٫٨١ ٨ )بالعدد( قائمة مصدرة وحدات

     

 ١٤,٥٥ ١٥,١٢  للوحدة – الموجودات قيمة صافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  ) جزءاً 6 يتجزأ من ھذه القوائم المالية.١٤) إلى (١تعتبر ا;يضاحات المرفقة من (                 



 

 

٣ 

 

 

 ا�عمارصندوق 

 صندوق استثماري مفتوح 

 الرياض المالية) من قبل مدار(

 دخلقائمة ال

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 )بالريال السعودي(
 

 

 ٢٠١٥    ٢٠١٦ إيضاح 

 )الخسارة/ ( الربح
 

   

 (١٠،٢٨٢،٦١١)  (١٧١،٥١٨) ٩ تاجرةالم بغرض قتناهالم ا6ستثمارات من الخسارة صافي

 ٢،١٦٥،٥٦٧  ١،٨٩٦،٣٦٣  أرباح توزيعات

   (٨،١١٧،٠٤٤)  ١،٧٢٤،٨٤٥ 

     

     مصروفات

 (١،١٣٥،٢٩٣)  (٧١٧،٢٩٣)  الصندوق إدارة أتعاب

 (١٤،٠١٨)  (١٣،٧٧٨) ١٠ أخرى مصروفات

  (٧٣١،٠٧١)  (١،١٤٩،٣١١) 

     

 (٩،٢٦٦،٣٥٥)  ٩٩٣،٧٧٤   للسنة/ (الخسارة)  الدخل صافي

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 ) جزءاً 6 يتجزأ من ھذه القوائم المالية.١٤) إلى (١تعتبر ا;يضاحات المرفقة من (

 



 

 

٤ 

 

 صندوق ا�عمار

 صندوق استثماري مفتوح 

 الرياض المالية)من قبل  مدار(

 التدفقات النقديةقائمة 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (بالريال السعودي)
 

 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 

     التشغيلية اOنشطة من النقدية التدفقات

   

 (٩،٢٦٦،٣٥٥)  ٩٩٣،٧٧٤ للسنة/ (الخسارة)  الدخل صافي

     

 اZنشطة من النقد صافي مع )الخسارة /(الربح صافي لتسوية تعديTت

 :التشغيلية

   

     

 ١١،٤٣٦،٨٤٧  (١،٦٠٦،٤٢٠)  للمتاجرة بھا محتفظ استثمارات من محققةال غير الخسارة/ )الربح(

 (٦١٢،٦٤٦)  ٢،١٧٠،٤٩٢ 

    التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات

 ٣،٠١٣،٠٩٠  ٩،٦٥٩،٠٩٠ المتاجرة بغرض مقتناة استثمارات

 (١٢٨،١٥٢)  (٧٢،٦١٥) مستحقة مصروفات

 ١١،٤٠٣  ٢٩،٠٨٦  مستحقة أرباح توزيعات

 ٥،٠٦٦،٨٣٣  ٩،٠٠٢،٩١٥ التشغيلية اOنشطة من الناتج النقد صافي

    

    التمويلية اOنشطة من النقدية التدفقات

 ٩،٤١٧،٣٢٣  ٧٨٧،٣١٤ وحدات إصدار من متحصTت

 (١٤،٨٠٢،٥٥٧)  (٩،٢٧١،٦٣٤) وحدات 6سترداد مدفوعات

 (٥،٣٨٥،٢٣٤)  (٨،٤٨٤،٣٢٠) التمويلية اOنشطة في المستخدم النقد صافي

    

 (٣١٨،٤٠١)  ٥١٨،٥٩٥ حكمه في وما النقد في )النقص/(الزياده صافي

     

 ٣،١٩٥،٢٠٤  ٢،٨٧٦،٨٠٣  السنة بداية في حكمه في وما النقد

 ٢،٨٧٦،٨٠٣  ٣،٣٩٥،٣٩٨ السنة نھاية في حكمه في وما النقد

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

) جزءاً 6 يتجزأ من ھذه القوائم المالية.١٤) إلى (١تعتبر ا;يضاحات المرفقة من (



 

٥ 

 

 

 صندوق ا�عمار

 صندوق استثماري مفتوح 

 من قبل الرياض المالية) مدار(

  الوحدات حامليقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة إلى 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 (بالريال السعودي)
 

 

 ٢٠١٥   ٢٠١٦ 

    

 ٥٥،٥١٦،٨٥٤  ٤٠،٣١٨،٤٠٨  السنة بداية في الوحدات لحملة العائدة الموجودات صافي

     

 (٩،٢٦٦،٣٥٥)  ٩٩٣،٧٧٤  للسنة) الخسارة/ ( الدخل صافي

    

    الوحدات معامWت من التغيرات

 ٩،٤١٧،٣٢٣  ٧٨٧،٣١٤ إصدار وحدات

المستبعدة الوحدات  (٨،٧٢٤،٧٧٧)  (١٥،٣٤٩،٤١٤) 

 (٥،٩٣٢،٠٩١)  (٧،٩٣٧،٤٦٣) الوحدات معامTت من التغير صافي

    

 ٤٠،٣١٨،٤٠٨  ٣٣،٣٧٤،٧١٩  السنة نھاية في الوحدات امليلح العائدة الموجودات صافي

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

) جزءاً 6 يتجزأ من ھذه القوائم المالية.١٤) إلى (١تعتبر ا;يضاحات المرفقة من (



 

٦ 

 

 

 ا�عمارصندوق 

 صندوق استثماري مفتوح 

 الرياض المالية) من قبل مدار(

  القوائم الماليةإيضاحات حول 

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  

 نبذة عن الصندوق وأنشطته .١
 

("الصندوق") ھو صندوق أسھم مدار بموجب اتفاقية بين الرياض المالية ("مدير الصندوق") ا;عمار إن صندوق 
من خTل  على المدى الطويل "). يھدف الصندوق إلى تنمية رأس المالمالكي الوحداتوالمستثمرين بالصندوق ("

أنشطتھا في البناء، ا;نشاءات،  تتمثل والتيصناديق أسھم الشركات السعودية المسجلة في سوق المال  ا6ستثمار في
  العقارات واZسمنت با;ضافة إلى الشركات اZخرى التي تمتلك أنشطة مماثلة.

 

وبناءاً على ذلك، يقوم  محاسبية مستقلة.صندوق على أساس أنه وحدة الفي  مالكي الوحداتيتعامل مدير الصندوق مع 
مساھمين ومالكين  مالكي الوحداتبا;ضافة إلى ذلك، يعتبر  مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.

 لموجودات الصندوق وأي توزيعات للدخل تتم حسب نسبة ملكيتھم إلى إجمالي عدد الوحدات.

 

بموجب اتفاقية الصندوق، يجوز لمدير الصندوق تفويض أو إسناد  الصندوق. تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولية مدير
 واجباته إلى واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجھا.

 

 ٢٠(الموافق ھـ ١٤٣٠ محرم ٢٣الصادر بتاريخ  ٢٩١/٥على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم  المالية السوق ھيئةوافقت 

 .٢٠٠٩ ديسمبر ٣٠وقد بدأ الصندوق نشاطه في  ).٢٠٠٩يناير 

 

 اللوائح النظامية .٢
 

 ھـ١٤٢٧الحجة  ذو ٣ بتاريخ المالية السوقالصندوق 6ئحة صناديق ا6ستثمار ( "النظام") الصادرة عن ھيئة  يخضع

) والتي توضح متطلبات ٢٠١٦مايو  ٢٣(الموافق  ١٤٣٧شعبان  ١٦) والذي تم تعديله في ٢٠٠٦ديسمبر  ٢٤(الموافق 
  لجميع الصناديق في المملكة العربية السعودية.

 

 / ا[سترداد  ا[شتراك .٣
 

 "ايام التعامل"). كTھما ويمثل( واZربعاء ا6ثنينأسبوعيا يومي  مرتينالوحدات  ستردادا6/لTشتراك مفتوح الصندوق

تحديد  يتمو ").التقييم"ايام  جميعھا(ويمثل  اZربعاءو ا6ثنين من يوميً  الصندوق محفظة موجودات قيمة صافي تحديد ويتم
صافي قيمة موجودات الصندوق Zغراض شراء وبيع وحدات الصندوق بتقسيم صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة 

 الصندوق) على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقييم. مطلوباتلموجودات الصندوق بعد خصم 

 

 العرضأسس  .٤
  

 ا�عداد أسس    ١-٤

 

المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الھيئة السعودية تم إعداد القوائم 
  .نللمحاسبين القانونيي

  

.١٤٣٨ رجب ٨ الموافق ٢٠١٧ أبريل ٥ بتاريختم إعتماد ھذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق    

  

 



 

٧ 

 

 ا�عمارصندوق 

 صندوق استثماري مفتوح 

 الرياض المالية) من قبل مدار(

  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 )تتمة( العرضأسس  .٤

 
 القياس أسس    ٢-٤
 

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء تقييم ا6ستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة، 
 باستخدام مبدأ ا6ستحقاق المحاسبي ومفھوم استمرارية النشاط.

 

 عملة العرض والنشاط    ٣-٤
 

وجميع القيم المالية يتم تقريبھا  الذي يعتبر عملة النشاط الرئيسية للصندوق. بالريال السعوديتم عرض ھذه القوائم المالية 
 .سعودي لایرZقرب 

 

  استخدام التقديرات واOحكام     ٤-٤
 

سياق النشاط المعتاد، يتطلب إعداد القوائم المالية من ا;دارة إجراء بعض اZحكام والتقديرات وا6فتراضات التي تؤثر  في
قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه  في تطبيق السياسات والقيم المقررة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات.

  التقديرات.
  

 فيھا يتم التي الفترة في المعدلة التقديرات إثباتيتم  وا6فتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر.تتم مراجعة التقديرات 

 .بالتعديل المتأثرة المستقبلية التقديرات تلك تعديل

 

 الھامة المحاسبية السياسات .٥
 

المحاسبية المستخدمة في السنة تتوافق أھم السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالية مع السياسات 
 والموضحة أدناه: لسابقةا

 

 استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة      ١-٥
 
يتم ا6عتراف با6ستثمارات المشتراة لغرض المتاجرة مبدئيا بالتكلفة في تاريخ المتاجرة ويتم إعادة قياسھا وفقا لقيمھا     

السوقية كما في تاريخ كل ميزانية عمومية. يتم تسجيل اZرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم 
  تبعاد ا6ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة في بيان الدخل.واZرباح أو الخسائر المحققة من اس

 

 تحقق ا�يرادات      ٢-٥
 

يتم تحديد اZرباح والخسائر المحققة من ا6ستثمارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة بطريقة متوسط التكلفة. تمثل اZرباح 
يمة الدفترية لTستثمار في بداية تاريخ التقرير، أو الخسائر من ا6ستثمارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة الفرق بين الق

 . البيع وسعرتم شراؤھا في الفترة الحالية  قد أو سعر المعاملة إذا كان

  

تمثل اZرباح والخسائر غير المحققة الفرق بين القيمة الدفترية Zصل مالي في بداية السنة، أو سعر المعاملة إذا كان قد 
 وقيمتھا الدفترية في نھاية الفترة. تم شراؤھا في الفترة الحالية

 

  الزكاة       ٣-٥

  
  ھي التزام على مالكي الوحدات وبالتالي 6 يجنب لھا أي مخصص في القوائم المالية. إن الزكاة    

  

  

  

  



 

٨ 

 

 صندوق ا�عمار

 صندوق استثماري مفتوح 

 (مدار من قبل الرياض المالية)

  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  (بالريال السعودي)
  

 

 )تتمة( الھامة ةيالمحاسب سياساتال.  ٥
 

  حكمه في وما النقد  ٤-٥

 
 اZخرى وا6ستثمارات الجارية الحسابات في البنوك لدى النقد من حكمه في وما النقد يتكون النقدية التدفقات Zغراض

 أية بدون للصندوق وتتوفر وجدت، إن أقل، أو أشھر ثTثة أصلي استحقاق تاريخ لھا والتي السيولة عالية اZجل قصيرة

 .قيود

 

 أتعاب ا�دارة والحفظ والمصروفات اOخرى .٦
 

قيمة  صافيفي المائة سنوياً من  ١٫٧٥في كل يوم من أيام التقييم يتقاضى مدير الصندوق من الصندوق أتعاب إدارة بنسبة 
أي مصاريف يتكبدھا نيابة عن الصندوق مثل أتعاب  من الصندوق مدير الصندوقكذلك  يسترد الصندوق. اتدموجو

 وليس من المتوقع أن تتجاوز في مجموعھا نسبة مجلس ا;دارة وأي مصاريف أخرى. واتعاب المراجعة واZتعاب القانونية

 سنوياً من صافي قيمة موجودات الصندوق. في المائة ٠٫٢
 

 بنسبة إدارية ومصاريف حفظ رسوم الصندوق من الصندوق مدير يتقاضى التقييم أيام من يوم كل وفي ذلك، إلى وبا;ضافة

  .الصندوق موجودات قيمة صافي من التوالي على سنوياً  المائة في ٠٫٢ ونسبة سنوياً  المائة في ٠٫١

 

 استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة .٧
 

 لمحفظة السوقية للقيمة ملخص يلي فيما. تداولةالم السعودية الشركاتيستثمر الصندوق بصورة رئيسية في أسھم    ١-٧

  :حسب القطاع ا6ستثمارات
 

  
مليون لایر  ٤٩٫٦٣ :٢٠١٥(مليون لایر سعودي٢٨٫٥٣للمتاجرة  Tهالمدرجة أعستثمارية ;بلغت تكلفة المحفظة ا  ٢-٧

  .)سعودي
 
 الوحدات معامWت .٨

 
 فيما يلي ملخصاً بمعامTت الوحدات للسنة:

 )وحدات بالعدد( 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  

 ٣،١٠٥،١٤٤٫٩٥  ٢،٧٧٠،٧٩٧٫٦١ الوحدات في بداية السنة

    

 ٤٦٨،٩٧٠٫٤٠  ٥٣،٩٢٥٫٧٠ الوحدات المصدرة

 (٨٠٣،٣١٧٫٧٣)  (٦١٧،٧٨٠٫٥٠) الوحدات المستردة

 (٣٣٤،٣٤٧٫٣٥)  (٥٦٣،٨٥٤٫٨٠) صافي التغير في الوحدات

 ٢،٧٧٠،٧٩٧٫٦١  ٢،٢٠٦،٩٤٢٫٨١ الوحدات في نھاية السنة

   ٢٠١٥    ٢٠١٦ 

 ١٤،٠٥٨،٩٠٠  ١٠،٦٩٨،٠١١  عقاري تطوير

 ١٥،١٢١،٩٧١  ١٠،٠١٠،٣٥٤   اسمنت

 ٩،٠٠٨،٧٦٣  ٩،٤٢٨،٥٩٩   وإنشاءات بناء

  ٣٨،١٨٩،٦٣٤  ٣٠،١٣٦،٩٦٤ 



 

٩ 

 

 

 صندوق ا�عمار

 صندوق استثماري مفتوح 

 المالية)من قبل الرياض  مدار(

  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

 (بالريال السعودي)

 

 من استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة خسائرصافي ال  .٩
  

 ٢٠١٥    ٢٠١٦ 

    

 ١،١٥٤،٢٣٦  (١،٧٧٧،٩٣٨)  (خسائر) / أرباح محققة من بيع استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة

 (١١،٤٣٦،٨٤٧)  ١،٦٠٦،٤٢٠  للمتاجرة بھا المحتفظ ا6ستثمارات تقييم إعادة من محققة/ (خسائر)غير  أرباح

 (١٧١،٥١٨)  (١٠،٢٨٢،٦١١) 

 

 

 مصروفات أخرى  .١٠

  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

 ٩،٠١٨  ٨،٧٩٢ مھنية أتعاب

 ٥،٠٠٠  ٤،٩٨٦ تداول أتعاب

 ١٤،٠١٨  ١٣،٧٧٨ 

 

 العWقة اتالمعامWت مع اOطراف ذ .١١
  

 شركة في مساھم باعتباره( الرياض وبنك ،)الصندوق مدير( المالية الرياض في للصندوق العTقة ذات اZطراف تتمثل

  .عTقة ذات أطراف تعتبر لھما التابعة والشركات). المالية الرياض

 

ل�حكام في سياق النشاط المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عTقة. تتم المعامTت مع اZطراف ذات العTقة وفقاً 
 الصادرة من ھيئة السوق المالية. يتم اعتماد كافة معامTت اZطراف ذات العTقة بواسطة مجلس إدارة الصندوق

  

      6شىء البنك لدى الجاري الحساب رصيد بلغ ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في وكما للصندوق المصرفي بدور الرياض بنك يتعامل

   .الرياض بنك لدى للصندوق الجاري الحساب في بھا محتفظ )سعودي لایر (٢,٨٧٦,٨٠٣:٢٠١٥

  

 مع ا;ستثماري الحساب في به المحتفظ المبلغ کان ٢٠١٦ سمبريد ٢٩ في کما الصندوق، حفظ أمين ھي ةيالمال اضيالر

  ).شيء 6: ٢٠١٥( سعودي لایر ٣،٣٩٥،٣٩٨ الصندوق أمين

 

 :العTقة ذات اZطراف تلك مع المعامTت ھذه من الناتجة باZرصدة بيان يلي فيما

 

الطرف ذو 
 العWقة

 

 طبيعة المعامWت

 قيمة المعامWت 

 خWل السنة

 الرصيد الختامي 

 مدين/(دائن)

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦ 

الرياض 
 المالية

 أتعاب ا;دارة
(٧١٧،٢٩٣)  (١،١٣٥،٢٩٣)   (١٥٤،٣١٢)  )٢٢٦،٧٢٤(  

 تحملت مصروفات

 الصندوق عن بالنيابة

 

(١٣،٧٧٨)  (١٤،٠١٨)   (٣،٣٣١)  )٣،٥٣٤(  

 



 

١٠ 

 

 صندوق ا�عمار

 صندوق استثماري مفتوح 

 من قبل الرياض المالية) مدار(

  إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
 

 سياسات إدارة المخاطراOدوات المالية و  .١٢
 

 مخاطر ا[ئتمان

 

الوفاء بالتزاماته المتعلقة بـأداة مالية مما يتسبب في خسائر مالية  مخاطر ا6ئتمان تتمثل في عدم مقدرة طرف ما على
   للطرف ا�خر.

يسعى مدير  وعلى محفظته ا6ستثمارية والذمم المدينة. حكمه فى ومايتعرض الصندوق لمخاطر ا6ئتمان على النقد 
  الصندوق إلى الحد من المخاطر ا6ئتمانية من خTل التعامل مع بنك الرياض.

 

 طر أسعار اOسھممخا

 

 استثمارات إن .السوق أسعار في التغيرات بسبب المالية اZدوات قيمة تذبذب مخاطر في اZسھم أسعار مخاطر تتمثل

ويدير مدير الصندوق  .المستقبل في اZسعار اتجاھات من التأكد عدم من تنشأ التي السوق سعر لمخاطر معرضة الصندوق
  المحفظة ا6ستثمارية من حيث تركيز قطاعات ا6ستثمار.ھذه المخاطر من خTل تنويع 

  

 مخاطر السيولة
 

 مخاطر السيولة ھي المخاطر التي يواجھھا الصندوق في توفير التمويل الTزم للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالمطلوبات المالية.

 

اZسبوع (أي يومي اZثنين وأربعاء)، وبالتالي تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات الوحدات واستردادھا مرتين في 
فإنھا معرضة لمخاطر السيولة المتعلقة باسترداد مبالغ أصحاب الوحدات. وتعتبر اZوراق المالية للصندوق قابلة للتحقيق 

 بمتابعة قالصندو ريبسھولة Zنھا استثمارات في اZسھم والودائع لدى البنوك ويمكن بسھولة تحقيقھا في أي وقت. يقوم مد

  .نشوئھا عند التزامات بأي للوفاء ةيالکاف اZموال توفر ضمان ةيوبغ منتظمة بصورة ولةيالس متطلبات

 

 القيم العادلة لiدوات المالية .١٣
 

القيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجبھا تبادل موجودات أو سداد مطلوبات بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل 
  عادلة.

 

واستثمارات مقتناة  حكمه فى وما دموجودات المالية من نقتتكون ال اZدوات المالية من موجودات ومطلوبات مالية. تتكون
 .واستردادات المستحقة وتتكون المطلوبات المالية من مصروفات مستحقة مستحقةأرباح  توزيعاتوة رجمتابغرض ال

 

6 تختلف القيمة  .المتداولة السوقية البيع أسعار إلى بالرجوع نشط سوق في المتداولة لTستثمارات العادلة القيمة تحديد يتم
 .العادلة ل�دوات المالية اZخرى بصورة جوھرية عن قيمتھا الدفترية

 

 آخر يوم تقييم .١٤
 

 .)٢٠١٥ ديسمبر ٣٠ :٢٠١٥( ٢٠١٦ ديسمبر ٢٩ آخر يوم للتقييم خTل السنة ھو


