
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         صندوق مشاركة للطروحات االولية
 (شركة مشاركة المالية ةبإدار )

 

      وتقرير مراجعي الحساباتالقوائم المالية 
 2016ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 
 



 
 للطروحات األولية  صندوق مشاركة

 ( مشاركة المالية بإدارة شركة) 
 لحساباتالقوائم المالية وتقرير مراجعي ا

 2016ديسمبر  31 للسنة المنتهية في
 
 

 صفحــة جـدول المحتويـات
  

 1 تقرير مراجعي الحسابات
  

 2 قائمة المركز المالي
  

 3 دخلالقائمة 
  

 4 قائمة التدفقات النقدية
  

 5 العائدة لحملة الوحدات  في صافي الموجودات اتالتغير قائمة 
  

 12-6 لماليةايضاحات حول القوائم ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 لحساباتاتقرير مراجعي 

        
 حاملي الوحدات  / السادة

 صندوق مشاركة للطروحات األولية 
 المملكة العربية السعودية،  الخبرا
 

 نطاق المراجعة
 

والقوائم  2016 ديسمبر 31قائمة المركز المالي لصندوق مشاركة للطروحات األولية )"الصندوق"( كما في  راجعنالقد 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  العائدة لحملة الوحدات المالية للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في صافي الموجودات

 ادارةالتي تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. هذه القوائم المالية هي من مسؤولية  المرفقةوااليضاحات 
 رأيعدادها من قبلهم وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. ان مسؤوليتنا هي ابداء الصندوق وتم ا

                       المراجعة التي أجريناها. بناء علىهذه القوائم المالية حول 
 

،  وتتطلب تلك المعايير أن  ةفي المملكة العربية السعودي لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها
ائم المالية من أية أخطاء نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للحصول على درجة معقولة من القناعة فيما يتعلق بخلو القو 

التي تحتويها القوائم  .  تشتمل اجراءات المراجعة على فحص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلوماتجوهرية
المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استعملتها االدارة وعلى تقييم عرض  شتمل على تقييم المعاييركما ت المالية ،

 في اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساسا معقوال نستند عليه في ابداء رأينا.و  القوائم المالية ككل .
 

 رأي مطلق 
 

 2016ديسمبر  31 يكما ف للصندوقالمركز المالي ،  جوهريةالقوائم المالية تظهر بعدل من كافة النواحي البرأينا إن 
ليها في المملكة المحاسبة المتعارف ع ك التاريخ وفقا لمعاييرالنقدية للسنة المنتهية في ذل هوتدفقات هأعمال ونتائج

 والمالئمة لطبيعة الصندوق . ةالعربية السعودي
 

 بيكر تيلي م ك م وشركاه 
         محاسبون قانونيون

 عياد عبيان السريحي
  405ترخيص رقم 

 1438جمادى االول  3
 2017يناير  31

                                                      - 1 - 



 
 للطروحات األولية  صندوق مشاركة

 (بإدارة شركة مشاركة المالية ) 
 المالي المركزقائمة  
 2016ديسمبر  31في  كما 

 السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك ( الـ)جميع المبالغ بالري
   
      
 2015  2016  إيضاح 
      

      الموجودات

لدى البنوك ارصدة    5,415,516  56,437,857 

 25,426,708  49,164,317  5 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

 36,104  106,913   مدفوعات مقدمة 

رباح مدينةأتوزيعات     52,500  - 

 81,900,669  54,739,246   مجموع الموجودات

      

      المطلوبات

 116,495  96,889  6 مطلوب الى جهة ذات عالقة

 116,495  96,889   مجموع المطلوبات

 81,784,174  54,642,357   صافي قيمة الموجودات العائدة لحملة الوحدات

      

77,940,66  5,036,753   الوحدات الصادرة  

 10,30  10,85   صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة

                                                                                         
 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 10لى ا 1من  تشكل االيضاحات المرفقة
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 للطروحات األولية  ةصندوق مشارك
 (بإدارة شركة مشاركة المالية  )
 الدخل  قائمة 
 2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية 

 ال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك (ـ)جميع المبالغ بالري
  

 

      

 

 

يضاحا      

 

 

2016  

نوفمبر  2للفترة من 

 31إلى  2014

2015ديسمبر   

      

      اإليرادات

افيربح محقق من االستثمارات, ص    1,420,894  11,945,876 

(4,795,726)  1,017,419      غير محققة من االستثمارات, صافي (خسارةربح )  

 2,265,984  1,540,762   ايرادات توزيعات ارباح

 164,498  3,945   ايرادات اخرى 

 اجمالي الدخل
  

3,983,020 
 

9,580,632 

      

      المصاريف

 2,319,372  1,086,892  4,6 اتعاب ادارة  

 331,339  155,270  4,6 مصاريف حفظ 

 27,944  23,999  4,6 مصاريف مجلس ادارة الصندوق

972,27  27,951  4,6  مصاريف الهيئة الشرعية  

 73,403  74,049   مصاريف إدارية أخرى 

 مجموع المصاريف
  

1,368,161 
 

2,780,030 

للفترة /للسنة صافي الدخل   
  

614,8592,  
 

6,800,602 

 
                                                          

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 10إلى  1من  تشكل االيضاحات المرفقة
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 للطروحات األولية  ةصندوق مشارك
 (بإدارة شركة مشاركة المالية ) 

 قائمة التدفقات النقدية 
 2016ديسمبر  31في  ةللسنة المنتهي

 )جميع المبالغ باللاير السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك (
  

                                                              
 

2016 

نوفمبر  2للفترة من  
ديسمبر  31إلى 

2015 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

لفترة ل / للسنةدخل الصافي   14,8592,6   6,800,602 

 تعديالت عن بنود غير نقدية:
  

 

غير محققة من االستثمارات, صافي)ربح( خسارة   (1,017,419)  
 

4,795,726 

    
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة :

محتفظ بها بغرض المتاجرةستثمارات ا  (22,720,190)   (30,222,434)  
(70,809) مدفوعات مقدمة   (36,104)  

(52,500) توزيعات أرباح مدينة         -  
الى جهة ذات عالقة مطلوب  (19,606)    116,495  

(21,265,665) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية   (18,545,715)  
    

األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من   
 

 
 

1,97014  بيع وحدات المتحصل من   242,310,160 
الوحدات المستردة قيمة  (30,168,646)   (167,326,588)  

(29,756,676) صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التمويلية   74,983,572 

(51,022,341) صافي )النقص( الزيادة في االرصدة لدى البنوك   56,437,857 

الفترة  /السنة بداية األرصدة لدى البنوك كما في   56,437,857       -  

الفترة  / السنةنهاية األرصدة لدى البنوك كما في   5,415,516  56,437,857                                                                
 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 10إلى  1من تشكل االيضاحات المرفقة
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 للطروحات األولية  ةصندوق مشارك
 (مشاركة المالية  بإدارة شركة) 

 في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات   اتقائمة التغير 
 2016ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 ال السعودي مالم يتم ذكر غير ذلك (ـ)جميع المبالغ بالري
   

    
 

 
2016 

نوفمبر  2للفترة من  
 31إلى  2014

2015ديسمبر   

    

الفترة  /السنة الوحدات في بداية  صافي الموجودات العائدة لحملة  81,784,174       -  

لفترة / ل للسنة الدخلصافي   2,614,859  6,800,602 

 84,399,033  6,800,602 

    

صافي الموجودات العائد لحملة الوحدات )النقص( الزيادة في     

بيع وحداتالمتحصل من   411,970  242,310,160 

(30,168,646) قيمة الوحدات المستردة   (167,326,588)  

معامالت وحدات الناتج عنصافي التغير   (29,756,767)   (74,983,572)  

    

الفترة /السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نهاية   54,642,357  81,784,174 

                                                                                                     
 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 10إلى  1من  شكل االيضاحات المرفقةت
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 للطروحات األولية  صندوق مشاركة
 (بإدارة شركة مشاركة المالية ) 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في في 

 
 

 الصندوق وأنشطته  -1

 

اركة المالية ان صندوق مشاركة للطروحات األولية )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مفتوح تديره شركة مش

يتمثل الغرض من الصندوق في االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية )"مدير الصندوق"(. 

ة للصناديق خالل مرحلة االكتتاب العام السعودية )"تداول"( والتي تتوافق مع احكام الشريعة اإلسالمية المنظم

  م.2014نوفمبر  2االولي في السوق الرئيسية بالمملكة العربية السعودية. وقد بدا الصندوق عملياته بتاريخ 

 13169-27بموجب الترخيص رقم  )"الهيئة"( هيئة السوق المالية وخاضع النظمةمدير الصندوق مرخص له 

( الحفظ في 4( تقديم المشورة و )3و ) يةصناديق االستثمارال( إدارة 2ة اصيل و )( التعامل بصف1وذلك لمزاولة )

 .( والترتيب5) اعمال األوراق المالية

 15هـ )الموافق 1435ذو القعدة  20تمت الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من قبل هيئة السوق المالية في 

( وفقا لهذه الموافقة وبعد 2014نوفمبر  2هـ )الموافق 1436محرم  9(. بدأ الصندوق نشاطاته في 2014سبتمبر 

 االكتتاب.  اجراءاتانتهاء 

عند التعامل مع حملة الوحدات, يعتبر مدير الصندوق هذا الصندوق كيانا مستقال, وعليه فان الصندوق يقوم 

اجراء  ويتموق, بإعداد قوائمه المالية. فضال عن ذلك, يعتبر حملة الوحدات هم المالكين لموجودات الصند

 التوزيعات حسب نسبة ملكيتهم في اجمالي عدد الوحدات القائمة.

لصندوق وعملة عرض قوائمه لالذي يمثل العملة الوظيفية  , بدفاتر وسجالت بالريال السعوديالصندوق يحتفظ 

 المالية.

 

  المنظمة الجهة -2

 

 1-219-2996بموجب القرار رقم  عن الهيئةيخضع الصندوق ألنظمة صناديق االستثمار )"األنظمة"( الصادرة 

م( والذي يحدد بالتفصيل متطلبات كافة الصناديق التي 2006ديسمبر  24)الموافق  1427ذي الحجة  3بتاريخ 

 تعمل في المملكة العربية السعودية.

 

 ملخص السياسات المحاسبة الهامة  -3

 

تعارف عليها في المملكة العربية السعودية, وهي تتوافق مع اعدت هذه القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية الم

 فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. ونورد فيما يلي بيانا بأهم السياسات المحاسبية المتبعة: الهيئة تعليمات 
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 للطروحات األولية  صندوق مشاركة
 (بإدارة شركة مشاركة المالية ) 

 مالية إيضاحات حول القوائم ال
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في في 

 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 العرف المحاسبي 

فظ بها تعديلها لتشمل قياس االستثمارات المحت معتم إعداد القوائم المالية األولية على أساس التكلفة التاريخية 

 .للمتاجرة بالقيمة العادلة

 

   ة ستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرا

وتدرج ,  المقدم للعوضيعترف باألوراق المالية المدرجة في السوق المالية مبدئيا بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة 

 يتضمنبغرض المتاجرة, الذي  المحتفظ به تدرج التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارالحقا بالقيمة العادلة. 

المباع تحدد األرباح والخسائر المحققة من االستثمار ة وغير المحققة في قائمة الدخل. والخسائر المحققاألرباح 

 .ح للتكلفةعلى أساس المتوسط المرج

                                         

  معامالت االستثمار

 .لت االستثمار كما في تاريخ التداوتتم المحاسبة عن معامال

 

 ة العادلةقياس القيم

تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي تتم على أساسه مبادلة أصل ما او سداد التزام ما بين أطراف مدركه وراغبه على 

 .عاملة في السوق المباشرةأساس السعر الفوري للم

 

المدرج في  تحتسب القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة في يوم التقييم على أساس سعرها

دث سعر السوق المالية. وتقيم األدوات المالية التي لم يبلغ بشأنها عن أي عملية بيع في يوم التقييم على أساس أح

في السوق. وتقيم االستثمارات في الصناديق االستثمارية على أساس سعر الوحدة السائد في اخر يوم تقييم  مدرج

 .في السنة
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 حات األولية للطرو  صندوق مشاركة
 (بإدارة شركة مشاركة المالية ) 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في في 

 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

  في قيمة األصول المالية الهبوط    

ناشئة  عترف باي خسارةيل موضوعي, وييجري تقييم بتاريخ قائمة المركز المالي لتحديد فيما إذا كان هنالك دل 

في القيمة على النحو  الهبوطد مة أصل مالي معين, يحدقي هبوط. وفي حال في القيمة في قائمة الدخل  الهبوطعن 

   التالي:

في القيمة مقدار الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة, ناقصا أي  الهبوطالمدرجة بالقيمة العادلة, يمثل  األصولأ( 

 .سابقا في قائمة الدخل  بهفي القيمة معترف  الهبوطرة ناشئة عن خسا

في القيمة مقدار الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات  الهبوطالمدرجة بالتكلفة, يمثل  األصولب( 

 المخصومة وفقا لمعدل العائد الراهن في السوق لألصول المالية المشابهة. المستقبلية النقدية 

في القيمة مقدار الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية  الهبوطالمدرجة بالتكلفة المطفأة, يمثل  األصولج( 

 للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة وفقا لمعدالت العمولة الفعلية األصلية.

 

  االعتراف باإليرادات

أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يعترف بتوزيعات  تحدد األرباح والخسائر المحققة من االستثمار المباع على

 في استالمها. الصندوقاألرباح عند نشوء حق 

بغرض المتاجرة  االستثماريةالزيادة او النقص في الفرق بين التكلفة والقيمة السوقية لمحفظة المجموعة تصنف 

 .غير محققة من استثمارات بغرض المتاجرة في قائمة الدخل  (خسارة)ربح ك

 

 حويل العمالت األجنبيةت

ل السائدة عند اجـراء المعاملة. بعمالت أجنبية الى رياالت سـعـوديـة بأسعار التحويالتي تتم تحول المعامـالت 

وتحول الموجودات والمطلوبات المالية القائمة بعمالت أجنبية في تاريخ قائمة المركز المالي الى رياالت سعودية 

تاريخ.  ان االرباح والخسائر الناتجة عن تسديد وتحويل العمالت االجنبية مشمولة في باألسعار السائدة في ذلك ال

 .الدخلقائمة 
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 للطروحات األولية  صندوق مشاركة
 (بإدارة شركة مشاركة المالية ) 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في في 

 
 

 ة الهامة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبي -3

 زكاة / ضريبة

 وعليه لم يجنب مخصص لهذا االلتزام في هذه القوائم المالية.,  التزاما على حملة الوحداتالضريبة /الزكاة  تعتبر

 

 صافي الموجودات قيمة 

ويتم احتساب صافي قيمة الموجودات  ,كتتاب بالوحدات وأستردادها في كل يوم عمل سعودي يتيح الصندوق اإل

د الوحدات على عد قائمة المركز الماليالعائدة لحملة الوحدات في  الموجوداتمن خالل تقسيم صافي وحدة لل

 . السنةنهاية  القائمة

 

 اإلدارة والمصاريف األخرى اتعاب -4
 

مستحقة اتعاب إدارة  الصندوقوبحسب شروط واحكام الصندوق يقيد على  يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق

 تلكمن صافي موجودات الصندوق في  ٪ 1,75نسبته  سنوي , بمعدل مرتين اسبوعيا ه الخدماتمقابل هذ

 التواريخ. 

 

دارة وتشغيل إلالصندوق مسؤول عن كافة المصاريف واالتعاب والتكاليف وااللتزامات األخرى المتكبدة 

شأن التوافق مع الشريعة الصندوق. وتتضمن هذه المصاريف, على سبيل المثال ال الحصر, تقديم المشورة ب

مجلس إدارة الصندوق وتكاليف التعامل والحفظ والرسوم الحكومية  ومكافآتاإلسالمية واتعاب المراجعة والتدقيق 

 واالتعاب المهنية األخرى.
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 للطروحات األولية  ةصندوق مشارك
 (بإدارة شركة مشاركة المالية ) 

 لية إيضاحات حول القوائم الما
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في في 

 
    االستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة - 5

     فيما يلي ملخص بالعناصر المكونة لالستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة حسب القطاعات: 

 القطاع المجموعة القطاعية كما في 31 ديسمبر 2016          كما في 31 ديسمبر 2015

    التكلفة  القيمة العادلة  %  التكلفة  القيمة العادلة  %

 السلع االستهالكية الكمالية الخدمات االستهالكية 7,841,246  7,670,000  16%  161,328  164,925  1%

  التجزئة 2,611,732  2,987,950  6%  -  -  0%

 السلع االستهالكية االساسية لع االساسية والغذائيةتجزئة الس 4,817,400  4,727,428  10%  117,222  131,696  1%

 الصحي الرعاية الصحية 8,383,323  9,297,179  19%  5,369,434  5,136,617  20%

 الصناعي السلع الرأسمالية 8,966,417  7,492,800  15%  8,266,833  5,958,500  23%

  النقل 3,172,170  4,366,560  9%  3,382,643  2,716,200  11%

 المواد  المواد  11,342,319  9,578,200  19%  6,317,353  4,711,150  19%

 العقاري ادارة وتطوير العقارات 2,716,224  3,044,200  6%  6,607,620  6,607,620  26%

100%  25,426,70

8 

 30,222,43

3 

 المجموع  49,850,831  49,164,317  100% 

 

مراقبة عن طريق أعاله مدرجة في السوق المالية السعودية )"تداول"(. ويسعى مدير الصندوق الى الحد من المخاطر الخاصة به ان االستثمارات المذكورة 

 .وكل ورقة ماليةالمخاطر التي يتعرض لها كل قطاع 

 
 

- 10 – 



 

 

 صندوق مشاركه للطروحات األولية 
 (بإدارة شركة مشاركة المالية ) 

 لية إيضاحات حول القوائم الما
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في في 

 
 

المعامالت مع الجهات ذات العالقة  -6  
 

 ق.الشرعية للصندو واللجنةالصندوق تمثل الجهات ذات العالقة مدير الصندوق, ومجلس إدارة  

  

 :ديسمبر 31دتها كما في وارص السنةيمثل الجدول التالي اجمالي مبلغ المعامالت التي أجريت مع الجهات ذات العالقة خالل 
 

/ الفترة  السنةالمعامالت خالل      ديسمبر 31في  كما الرصيد    

اسم الجهة 

 ذات العالقة
 

 2015  2016  2015  2016  طبيعة المعاملة

           

,162,2421   وحفظ اتعاب إدارة  مدير الصندوق   2,650,711     

-        قيمة الوحدات المباعة      137,93194,      

 116,495  96,889  58,341,941  19,756,896  قيمة الوحدات المستردة   

           

مجلس إدارة 

 الصندوق
 

اتعاب أعضاء مجلس 

 اإلدارة 
 

23,999  27,944       -        -  

الهيئة 

 الشرعية 
 

اتعاب اعضاء الهيئة 

 الشرعية 
 

27,951  27,972       -        -  

        96,889  116,495 

            

ديسمبر  31) سعودي لاير 16,707,038, ما مقداره  2016 ديسمبر 31يبلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق, كما في 

 .(%43,68: 2015ديسمبر  31)ة من وحدات الصندوق الصادر ٪30,58لاير سعودي (  ويمثل  35,726,100: 2015

 

 20,179) تاريخ قائمة المركز المالي كما فيوحدة  15,533التنفيذي لمدير الصندوق يحمل  , فان الرئيساضافة الى ذلك

كما  وحدة 3,085,529)وحدة  3,085,529كما ويحمل أعضاء مجلس إدارة الصندوق  .(2015ديسمبر  31وحدة كما في 

 (.2015ديسمبر  31في 

 

 اخر يوم للتقييم   -7

 . 2016ديسمبر  31هو  تقييم للسنةخر يوم ا
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 صندوق مشاركه للطروحات األولية 
 (بإدارة شركة مشاركة المالية ) 

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في في 

 
 إدارة المخاطر    – 8

       مخاطر اسعار العمولة

في  أسعار العمولةدوات المالية نتيجة للتغيرات في تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة األ

 لمخاطر أسعار عمولة. غير معرض السوق. الصندوق

 

   مخاطر االئتمان 

تسبب بخسارة مالية للطرف تتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق أحد طرفي األداة المالية في الوفاء بالتزاماته وال

 .ذات جدارة عاليةالتعامل مع بنوك  من خاللان المتعلقة بالبنوك يسعى الصندوق الى إدارة مخاطر االئتماالخر. 

 

 مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الصندوق للصعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماته المرتبطة باألدوات 

يدير  قارب قيمته العادلة. المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ ي

 مراقبة النشاطات االستثمارية والتدفقات النقدية بانتظام.من خالل الصندوق مخاطر السيولة 

 

 مخاطر العمالت 

تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت 

لم يجر الصندوق ألجنبية في سياق اعماله العادي. تقلبات في أسعار صرف العمالت ااألجنبية. يتعرض الصندوق لل

 معامالت هامة بعمالت غير الريال السعودي.

  

 مخاطر أسعار األسهم 

ان األوراق المالية المدرجة السهم الصندوق عرضة لمخاطر سعر السوق الناشئة من عدم التأكد بشأن القيم 

يدير الصندوق مخاطر أسعار األسهم من خالل التنوع ووضع حدود على اق المالية. ورالمستقبلية الستثمار األ

 . مجتمعة او كل على حدةقطاعات األدوات لألسهم 

 

 القيمة العادلة في القوائم المالية  –   9 

 لمركز المالي.ان القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية كما في تاريخ قائمة ا

 

 ارقام المقارنة – 10
 لتتفق مع عرض القوائم للسنة الحالية . 2015لعام جرى اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة 
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