
 

 شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية المساهمة المغفلة الخاصة

  وتقرير مدقق الحسابات المستقل البيانات المالية
٩٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 



 

  
   المساهمة المغفلة الخاصةشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية 

  وتقرير مدقق الحسابات المستقلالبيانات المالية 
  ٩٢٠١كانون األول   ٣١ة في يللسنة المنته

  
  
 

 جدول المحتويات
 

  صفحـــة  


  ٢-١  تقرير مدقق احلسابات املستقل
  

    املاليةالبيانات 
  

  ٣  بيان الوضع املايل  
  

  ٤  خراآل الشامل الدخلو اخلسائر أو  رباحاأل بيان  
  

  ٥  يف حقوق املسامهني اتري بيان التغ  
  

  ٦   بيان التدفقات النقدية  
  

  ٣٩-٧  ات حول البيانات املاليةإيضاح  









 

  أساسياً من البيانات املالية اً تشكل جزء ٢٦إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٤ -

  المساهمة المغفلة الخاصةلسعودي الفرنسي المالية شركة بيمو ا
  خراآل الشامل الدخلالخسائر و أو  رباحاأل بيان

      

    كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في       
    (معّدلة) ٨٢٠١      ٩٢٠١    إيضاح  

  ل.س.      ل.س.      
      ٦٥,٠٦٨,٣٢٣        ٥٠,٩٧٤,٢٠٨    ١٧  إيرادات عموالت

      ٤,٦٦٨,٨٠٠        ٧,٠٠٠,٠٠٠    ١٨  ات استشارات ماليةإيراد
  إعادة تقييمغري حمققة ناجتة عن (خسائر) أرباح / 

  )  ٧,٦٧٨,٠٢٩(      ٣٢,٥٥٤,٠٣٣    ٨  مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائروجودات م  
  )    ٢٧,١٧٢(  )    ٨٤,٣١٦(  ٨  احملفظةخسائر 
  مالية نامجة عن توزيعات أرباح موجودات  أرباح

       ١١٨,٠٠٠        -        بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  

          ٦٢,١٤٩,٩٢٢        ٩٠,٤٤٣,٩٢٥      
      ١٢,٩٣٠,٧٣٠        ١٤,٩٩٨,١٨٨    ١٩  الفوائد إيراد
        ٤٠٤,٠٠٠          ٢٧٨,٨٥٠      ات أخرىإيراد

      -      )    ٥,٣٤٣(  ٢٠  حمققة صرف أسعارفروقات 
  )    ١٩٣,٠٦٠(  )    ٧٨,٣٥٤(  ٢٠  فروقات أسعار صرف غري حمققة

  )  ٦٤,٤٣٩,٢٩٢(  )  ٧٧,٧٧٢,٣٠٨(  ٢١  مصاريف إدارية وعمومية
    )    ٢٢٦,١٣٠(  )  ١,٥٨٤,٥٧٩(    مصروف خسائر ائتمانية متوقعة

        )٥١,٥٢٣,٧٥٢(  )  ٦٤,١٦٣,٥٤٦  (  
      ١٠,٦٢٦,١٧٠        ٢٦,٢٨٠,٣٧٩      ة قبل الضريبةسنالربح 

        ١٥٩,٩٠٥    )  ٤,٢٨٠,٣٠٥(  ٢٢  ضريبة الدخلإيراد (مصروف) / 
      ١٠,٧٨٦,٠٧٥        ٢٢,٠٠٠,٠٧٤      السنة صايف ربح

  :خرىبنود الدخل الشامل األ

 اخلسائر أو  رباحالبنود اليت ميكن تصنيفها الحقاً ضمن األ

  موجودات ماليةغري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم  أرباح  
      ١٣,١٦٣,٠٤٠        -      ٩  خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من     
  )  ٣,٤٧٥,٠٤٣(      -      ٢٢  ضريبية مؤجلة طلوبات التغري يف م  

      ٢٠,٤٧٤,٠٧٢        ٢٢,٠٠٠,٠٧٤      سنةالدخل الشامل لل

  



 

  أساسياً من البيانات املالية  اً تشكل جزء ٢٦إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
  - ٥ -

  المساهمة المغفلة الخاصةالفرنسي المالية شركة بيمو السعودي 
   في حقوق المساهمين بيان التغيرات

        
   التغير المتراكم في                  
              القيمة العادلة لموجودات                  
      أرباح مدورة     خسائر      مالية من خالل                  
    المجموع       غير محققة      متراكمة محققة      الدخل الشامل اآلخر      احتياطي قانوني      رأس المال      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.       

    ٥٤٦,٦٧٧,٩١٢      ٢٧١,٨٨٥,٧٩٠    )  ٥٦,٦٢٠,٣٤٦(  )  ١,٢٧١,١٨٣(    ٣٢,٦٨٣,٦٥١      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٨كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  تغيريات التطبيق األويل للمعيار 

  )  ٦,٢٥٠,١٣٢(    -      )  ٦,٢٥٠,١٣٢(    -        -        -      ٩الدويل للتقارير املالية رقم   
  كانون  ١ يف كما الرصيد

    ٥٤٠,٤٢٧,٧٨٠      ٢٧١,٨٨٥,٧٩٠    )  ٦٢,٨٧٠,٤٧٨(  )  ١,٢٧١,١٨٣(    ٣٢,٦٨٣,٦٥١      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    (معّدل) ٢٠١٨الثاين   
    ٢٠,٤٧٤,٠٧٢    )  ١٩٣,٠٦٠(    ١٠,٩٧٩,١٣٥      ٩,٦٨٧,٩٩٧      -        -      الدخل الشامل للسنة

    -        -      )  ١,٠٨٥,٢٣٠(    -        ١,٠٨٥,٢٣٠      -      ختصيص االحتياطي القانوين

    ٥٦٠,٩٠١,٨٥٢      ٢٧١,٦٩٢,٧٣٠    )  ٥٢,٩٧٦,٥٧٣(    ٨,٤١٦,٨١٤      ٣٣,٧٦٨,٨٨١      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٨األول  كانون ٣١الرصيد كما يف 
    ٢٢,٠٠٠,٠٧٤    )    ٧٨,٣٥٤(    ٢٢,٠٧٨,٤٢٨      -        -        -      للسنةالدخل الشامل 

    -        -      )  ٢,٦٣٥,٨٧٣(    -        ٢,٦٣٥,٨٧٣    -      ختصيص االحتياطي القانوين
  ل الشاملخالدبالقيمة العادلة من خالل  التغري املرتاكم

  )  ٨,٤١٦,٨١٤(    -        -      )  ٨,٤١٦,٨١٤(    -        -      و اخلسائرأاألرباح  ىلإ احملول خراآل  

    ٥٧٤,٤٨٥,١١٢      ٢٧١,٦١٤,٣٧٦    )  ٣٣,٥٣٤,٠١٨(    -        ٣٦,٤٠٤,٧٥٤      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٩األول  كانون ٣١الرصيد كما يف 
  



 

  أساسياً من البيانات املالية  اً تشكل جزء ٢٦إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٦ - 

  المساهمة المغفلة الخاصةالفرنسي المالية شركة بيمو السعودي 
   ةالنقدي اتبيان التدفق

      

    كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في       
    (معّدلة) ٨٢٠١      ٩٢٠١    إيضاح  

  ل.س.      ل.س.      
      ١٠,٦٢٦,١٧٠        ٢٦,٢٨٠,٣٧٩      السنة قبل الضريبة ربح

  :تعديالت
   إعادة تقييمغري حمققة ناجتة عن / خسائر  )أرباح(  
      ٧,٦٧٨,٠٢٩    )  ٣٢,٥٥٤,٠٣٣(  ٨  مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائرموجودات   
      ٣,٢٣٦,٦٦٤        ٣,٤٠٩,٤٤٢    ١٢،١١  اتطفاءاإلو  االستهالكات  
    -          ٧,٤٨٦,٦٣٢    ١٠  استهالك حقوق استخدام األصول املستأجرة  
      ٢٢٦,١٣٠        ١,٥٨٤,٥٧٩      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة  
        ٢٧,١٧٢          ٨٤,٣١٦    ٨  احملفظةخسائر   
        ١٩٣,٠٦٠          ٧٨,٣٥٤    ٢٠  غري حمققةصرف  أسعارفروقات   
          ٢١,٩٨٧,٢٢٥      ٦,٣٦٩,٦٦٩      

      ٢١,٨٠٠,٠٠٠        -        يف ذمم جتارية مدينةالنقص 
      ٢٢,٢٩٤,٥٢٩        ١٨,٥٣٤,٥١٠    ٦  أخرىذمم مدينة مصاريف مدفوعة مقدماً و يف النقص 

    -      )  ٣٢,٤٤٢,٠٧٩(    الزيادة يف حقوق استخدام األصول املستأجرة
  )  ١٣٩,٣٨٢,٤٩٢(      ١٢,٤٣٨,٠٣٩       دفعات مقدمة من العمالءيف  )النقصالزيادة / (
  )  ٣,٠٣٦,٣٥٦(  )  ١,٥٢٩,٠٦٠(    وذمم دائنة أخرى صاريف مستحقةيف م النقص

    -          ١٦,١٨٧,٢٩٣      الزيادة يف التزامات عقود األجار
      ١,٦٦٥,٠٠٠    )  ٢,٣٨٨,٠٠٠(    لدى مصرف سورية املركزي يف وديعة جممدةالنقص (الزيادة) / 

  )  ١١٢,٢٩١,٤٤١(  )  ٥٦,٧٢٧,٦٦٢(  ٥  الزيادة يف ودائع ألجل لدى املصارف  
  )  ١٨٦,٩٦٣,٥٣٥(  )  ٣٩,٥٥٧,٢٩٠(    النشاطات التشغيلية يف املستخدمالنقد صايف 

  :الستثماريةاالتدفق النقدي من النشاطات 
  )  ٢,٨٥٣,٢٦٠(  )    ٤٥٠,٣٠٠(  ١١  اقتناء ممتلكات ومعدات  
    -      )    ١٦٨,٧٣٢(  ١٢  اقتناء أصول ثابتة غري مادية  
  )  ٤,٨٢٣,٥٩٧(  )    ٣٩٨,٧١٦(  ٨  مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائراقتناء موجودات   
      ١,٧٦٨١,١٥        ٢,٨٦٤,٢١٥    ٨  مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائرمبيعات موجودات   

  )  ٦,٥٢٥,٠٨٩(      ١,٨٤٦,٤٦٧      النشاطات االستثمارية )يف املستخدم( الناتج عن / النقدصايف 
  )  ١٩٣,٤٨٨,٦٢٤(  )  ٣٧,٧١٠,٨٢٣(    يف النقد وما يوازي النقد النقص صايف

  )    ١٩٣,٠٦٠(  )    ٧٨,٣٥٤(  ٢٤  ققة على النقد وما يوازي النقداحملغري الصرف  أسعار تأثري فروقات
      ٤٩٠,٠٧٦,٣١٢        ٢٩٦,٣٩٤,٦٢٨    ٥  يف بداية السنةكما النقد وما يوازي النقد  

اية السنةكما النقد وما يوازي النقد      ٨٢٩٦,٣٩٤,٦٢        ٢٥٨,٦٠٥,٤٥١    ٥  يف 



 

  

- ٧ - 

  

  المساهمة المغفلة الخاصةلسعودي الفرنسي المالية شركة بيمو ا
  ات حول البيانات الماليةإيضاح

  ٩٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 
      

  الشركةنشاط و  موضوع  -١
برأس  ٢٠٠٨آذار  ١٣بتاريخ  ١٥٢٦٢شركة بيمو السعودي الفرنسي املالية هي شركة مسامهة مسجلة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 

  لرية سورية. ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠مال مقداره 
 ٢٢رقم  وجب القرارسواق املالية السورية مباألو  على الرتخيص النهائي من هيئة األوراق املسامهة املغفلة اخلاصةحصلت بيمو السعودي الفرنسي املالية 

  .٢٠٠٨آذار  ١٧بتاريخ 
عمولة أو  مقابل أجر مبا يف ذلك تقدمي النصح واملشورة للعمالء وللغريتقدمي االستشارات وحتليل ونشر املعلومات املتعلقة باألوراق املالية بتقوم الشركة 

االستثمار  دارةإممارسة أعمال شراء وبيع األوراق املالية حلساب الشركة وحلساب الغري وحلساب الوسيط اخلاص مباشرة من خالل السوق و  ىلإضافة باإل
  .تعهد بالتغطيةة بدون الاألولي اإلصدارات إدارةو صناديق االستثمار  إدارةو على تفويض العميل  البيع مباشرة بناءً و حمافظ األوراق املالية  إدارةمبا يف ذلك 

  جيوز متديدها بقرار من اهليئة العامة غري العادية.تاريخ التأسيس و  مدة الشركة: تسع وتسعون سنة تبدأ من
من أســـهم الشـــركة مملوكة من قبل بنك بيمو الســـعودي الفرنســـي ش.م.م.ع.س.، وبالتايل فإن البيانات املالية املوحدة للمصـــرف ســـتتضـــمن  %٧٤,٦٧

  .املسامهة املغفلة اخلاصةالبيانات املالية لشركة بيمو السعودي الفرنسي املالية 
  

  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    -٢

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة .١
يل بسبب تأج يف سوريةوفقًا للسياسات احملاسبية املتبعة  ٢٠١٨كانون األول   ٣١بإعداد البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف قامت الشركة 

) ١، وذلك وفقاً لقرار جملس احملاسبة والتدقيق يف سورية يف جلسته رقم (٢٠١٩كانون الثاين   ١) لغاية ٩تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  .٢٠١٨شباط  ٢٥الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية بتاريخ  ١٣والتعميم رقم  ٢٠١٨لعام 

فرض ، واليت ت""تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة ١ ، بتطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم٢٠١٩ قامت الشركة يف عام
  ّضر وتعرض بيان مركز مايل افتتاحي معّد وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يف تاريخ التحول إىل هذه املعايري.حتأن  شركةعلى ال
  لمعايري الدولية للتقارير املالية املذكورة أدناه، تأثري هام على البيانات املالية للشركة:كان ل

  "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي التقارير المالية رقم   .١،١
حيث كان تاريخ التطبيق ، ٢٠١٤الصادر عن اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة يف متوز  ٩اعتمدت الشركة املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

األدوات املالية  ٧. اعتمدت الشركة التعديالت املرتبطة باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٢٠١٨كانون الثاين   ١املبدئي هلذا املعيار يف 
  .٢٠١٨"اإلفصاحات" واليت مت تطبيقها على اإلفصاحات للعام 
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  طلبات جديدة خبصوص:مت ٩يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  .تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية  -أ

  .تدين قيمة املوجودات املالية  -ب
 سياسة التحوط العامة.  -ج

  االنتقال.  -د

  تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية:  أ)
بتقييم أسس تصنيف وقياس املوجودات  قاموالذي  ٩الشركة املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ت، طبق٢٠١٩كانون الثاين   ١بتاريخ 

  .٢٠١٨كانون الثاين   ١واملطلوبات املالية القائمة بتاريخ 
املطفأة أو القيمة العادلة،  تكلفة، يتم قياسها بشكل الحق إما بال٩مجيع املوجودات املالية ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات املالية: بناًء على منوذج أعمال الشركة إلدارة
ا ضمن منوذج أعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية  املطفأة تكلفةتقاس بال - أدوات الدين اليت يتم االحتفاظ 

لي والفائدة قات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ األصالتعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املايل يف تواريخ حمددة، تدف
  على املبلغ األصلي القائم.

ا ضمن منوذج FVTOCIاآلخر (تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -  أعمال)، أدوات الدين اليت يتم االحتفاظ 
ة لألصل املايل، يف عن الشروط التعاقدي لية، وينشأيتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املا

  تواريخ حمددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم.
  ).FVTPLخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة (كافة أدوات الدين وحقوق امللكية األ  قياس يتم -
  قوم باختيارات ال رجوع عنها، عند اإلثبات / االعرتاف األويل ألصل مايل.تميكن للشركة أن  -
عرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغريات الالحقة يف القيمة العادلة لالستثمارات ت تار، بشكل الرجوع عنه أنختميكن للشركة أن  -

ا للمتاجرة أو ال متثل ا من قب/  يف أدوات حقوق ملكية غري حمتفظ    ل الشاري يف عملية اندماج أعمال.معرتف 
ضمن األدوات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر، أدوات  تصنفتار، بشكل ال رجوع عنه، أن ختميكن للشركة أن  -

يل أو يقلص ار يز دين ينطبق عليها شروط القياس بالقيمة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان هذا اخلي
  احملاسيب. طابقبشكل جوهري عدم الت

ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يعاد تصنيف األرباح أو اخلسائر تكلفبال ةعندما يتم إلغاء إثبات أدوات دين مقاس -
ا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، من حقوق امللكية إىل األرباح أو اخلسائ نيف. أما ر على أنه تعديل إعادة تصاجملمعة، املعرتف 

أو اخلسائر  احربيف حال مت إلغاء تثبيت أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم حتويل األ
ا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، إىل األ   املدورة. رباحاجملمعة املعرتف 

فأة أو القيمة العادلة من ة املطتكلفدوات الدين املقاسة بالألسائر االئتمانية املتوقعة بالنسبة قوم الشركة بتخصيص مؤونة مقابل اخلت -
  .خالل الدخل الشامل اآلخر (الفقرة ب أدناه)

  إن األثر على تصنيف املوجودات املالية وقيمتها الدفرتية، موضح يف الفقرة "د" أدناه. -
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  تدين قيمة املوجودات املالية:  ب)(

بنموذج "اخلسارة االئتمانية  ٣٩منوذج "اخلسارة املتكبدة" ضمن معيار احملاسبة الدويل رقم  ٩يستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
ة املتوقعة يف ياالعرتاف باخلسائر االئتمانية املتوقعة والتغريات يف هذه اخلسائر االئتمان ٩املتوقعة". يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 داية كل فرتة مالية من أجل إظهار أثر التغريات يف األخطار االئتمانية من تاريخ االعرتاف األساسي للموجودات املالية، أي أنه مل يع
  من الضروري انتظار حدث من أجل االعرتاف باخلسائر االئتمانية.

املقاسة بالقيمة  كلفة املطفأة (تشمل أدوات الدينتالية اليت يتم قياسها بالينطبق منوذج اخنفاض القيمة اجلديد على مجيع املوجودات امل
  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر). كما ينطبق هذا النموذج على بعض التزامات الدين وعقود الضمان املايل.

  ث كما يلي:عتمد الشركة لقياس تدين قيمة املوجودات املالية على تصنيفها ضمن إحدى املراحل الثالت

شهراً. تتضمن األدوات املالية اليت مل تشهد زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من تاريخ  ١٢: خسارة ائتمانية متوقعة ملدة المرحلة األولى
  االعرتاف األويل. بالنسبة هلذه املوجودات املالية، يتم احتساب الفوائد بناًء على القيمة الدفرتية قبل خسائر التدين.

: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األدوات املالية اليت شهدت زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من المرحلة الثانية
ليت اتاريخ االعرتاف األويل، لكن دون وجود دالئل موضوعية على تدين القيمة. يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

حملتملة الوقوع على مدى حياة األصل املايل. يتم احتساب الفوائد على القيمة الدفرتية قبل تنتج عن مجيع األحداث ا
  خسائر التدين.

: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األدوات املالية ذات داللة موضوعية على تدين قيمتها بنهاية الفرتة المرحلة الثالثة
  تمانية املتوقعة على مدى حياة األصل املايل.املالية. يتم احتساب اخلسائر االئ

، على قيم املوجودات املالية وحقوق امللكية، مفصل يف الفقرة ٩إن أثر تطبيق منوذج تدين القيمة حسب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  "د" أدناه.

  :العامة سياسة التحوط  ج)

، قواعد حماسبية جديدة للتحوط واليت توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة املخاطر. ال يغطي ٩رقم يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية 
بصدد العمل على مشروع  IASBجملس املعايري احملاسبية الدولية سياسة التحوط الكلي، حيث أن  ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

ذا اخلصوص.   مستقل 

  الشركات احلق بتأجيل تطبيق متطلبات سياسة التحوط حسب املعيار الدويل للتقارير املالية ٩قارير املالية رقم الدويل للت املعيارمينح 
الشركة العمل باملتطلبات اجلديدة للتحوط حسب املعيار  ت. قرر ٣٩واالستمرار بالعمل مبتطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم  ٩رقم 

  .٩الدويل للتقارير املالية رقم 

  .للشركةاملرحلية املوجزة  املالية املعلومات يكن لتطبيق هذه املتطلبات اجلديدة أي أثر على مل
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  االنتقال:  د)(

  بأثر رجعي، باستثناء املذكورة أدناه: ٩مت تطبيق التغريات بالسياسات احملاسبية الناجتة عن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

يف الرصيد االفتتاحي لألرباح  ٩مت قيد الفروقات يف القيم الدفرتية لألصول وااللتزامات املالية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل رقم  -
ال تعكس متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية  ٢٠١٧، وبالتايل فإن أرقام املقارنة للعام ٢٠١٨كانون الثاين   ١املدورة كما يف 

  .٩رقم 

  اعتمدت الشركة على وقائع معروفة بتاريخ التطبيق األساسي، للقيام بالتقديرات التالية: -

  املايل.صل منوذج األعمال الذي حيتفظ باألحتديد  *

ا للمتاجرة ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من  بعضتصنيف  * االستثمارات بأدوات حقوق ملكية غري حمتفظ 
  ).FVTOCI( خالل الدخل الشامل اآلخر

مانية لألصل ن املخاطر االئتأالشركة  تألداة الدين خطر ائتماين متدين، اعترب  التطبيق األويل، ويف حال كان بتاريخ *
 املايل، مل تزداد بشكل كبري من تاريخ االعرتاف األويل باألصل.
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  أثر التغيرات بالتصنيف والقياس
  .٢٠١٨كانون الثاين   ١أثر على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية كما يف  ٩باستثناء بنود البيانات املالية املذكورة أدناه، مل يكن لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  التصنيف حسب            التصنيف حسب    
   ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم             ٣٩ المعيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية رقم    
    ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       القياس      ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في     
         الخسائر                       
    القيمة      التصنيف      المجموع      االئتمانية المتوقعة      إعادة تصنيف      القيمة      التصنيف    

  الموجودات  
    ٧٥٥,٣٢٠,٦٣٧    التكلفة املطفأة    )  ٦,٢٥٠,١٣٢(  )  ٦,٢٥٠,١٣٢(    -      ٧٦١,٥٧٠,٧٦٩    التكلفة املطفأة  املصارفيف الصندوق ولدى نقد 

  حقوق الملكية  
 )  ٦٢,٨٧٠,٤٧٨(    التكلفة املطفأة    )  ٦,٢٥٠,١٣٢(  )  ٦,٢٥٠,١٣٢(    -    )  ٥٦,٦٢٠,٣٤٦(  التكلفة املطفأة خسائر مرتاكمة حمققة

  

كانون الثاين   ١كما يف   ٣٩، مقارنة مع متطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم ٩القيمة احملتسب وفق متطلبات منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم إن األثر على خمصص التدين يف 
  لرية سورية موزعة كما يلي: ٦,٢٥٠,١٣٢هو  ٢٠١٨

    ليرة سورية      
    ٦,٢٥٠,١٣٢  املصارفلدى يف الصندوق و نقد 
    ٦,٢٥٠,١٣٢    

  هو كما مبني أدناه: ٩إن األثر املتوقع لتطبيق املعيار الدويل التقارير املالية رقم 

    ليرة سورية      
    ٦,٢٥٠,١٣٢    إمجايل خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ٦,٢٥٠,١٣٢    
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  هو كالتايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١املالية املنشورة كما يف إن األثر على على البيانات 
    ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  املوجودات
    ٦٧٣,٧٠٤,٢٦٤    )  ٦,٤٧٦,٢٦٢(      ٦٨٠,١٨٠,٥٢٦   يف الصندوق ولدى املصارفنقد   

  لكيةاملحقوق 
  )  ٥٢,٩٧٦,٥٧٣  (  )  ٦,٤٧٦,٢٦٢(  )  ٤٦,٥٠٠,٣١١(  خسائر مرتاكمة حمققة  

 بيان الدخل
    ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
  )    ٢٢٦,١٣٠(  )    ٢٢٦,١٣٠(      -      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة  

 

  "اإليراد من العقود مع العمالء" ١٥رقم ر الدولي للتقارير المالية االمعي  .٢،١

) ٢٠١٦اإليراد من العقود مع العمالء (املعدل يف نيسان  ١٥قامت الشركة يف السنة احلالية بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
منوذجًا من مخس خطوات  ١٥. أدخل املعيار الدويل رقم ٢٠١٨كانون الثاين   ١أو بعد والساري املفعول للفرتات اليت تبدأ كما يف 

  لالعرتاف باإليراد.
  مل يكن له أي أثر على املعلومات املالية املرحلية املوجزة للشركة. ١٥املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  تطبيقأن  الشركةقدرت 

 "عقود اإليجار" ١٦رقم المعيار الدولي للتقارير المالية   .٣،١

منوذجاً شامالً لتحديد عقود اإلجيار واملعاجلة احملاسبية هلذه العقود يف البيانات املالية للمؤجر  ١٦يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
ات املتعلقة به عندما يصبح ساري والتفسري  ١٧مكان معيار احملاسبة الدويل رقم  ١٦واملستأجر. حيل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  .٢٠١٩كانون الثاين   ١املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ كما يف أو بعد 
بأثر رجعي معّدل، وبالتايل مل تقم بتعديل بيانات املقارنة للفرتة قبل تاريخ  ١٦قامت الشركة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  التطبيق.
  تغيريات جوهرية على املعاجلة احملاسبية يف قيود املؤجر مقارنة باملعيار احملاسبة الدويل  ١٦مل يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  .١٧رقم 

  أثر التعريف الجديد لعقود اإليجار:

بأن ال تقوم بإعادة تقييم ما إذا كان العقد ميثل عقد  ١٦ستستفيد الشركة من اإلعفاءات املتاحة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
الصادر عن جلنة تفسري  ٤والتفسري رقم  ١٧إجيار أو ال. وبالتايل، فإن تعريف عقود اإلجيار كما ورد يف معيار احملاسبة الدويل رقم 

  . ٢٠١٩كانون الثاين   ١) سيستمر العمل به لعقود اإلجيار املعقودة أو املعدلة قبل IFRIC4( رير املالية الدوليةالتقا
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بني عقود اإلجيار  ١٦إن التغريات يف تعريف عقود اإلجيار، ترتبط بشكل رئيسي مببدأ السيطرة. مييز املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  إذا كان استخدام األصل احملدد خاضع لسيطرة املستأجر. تكون السيطرة بيد املستأجر إذا كان للمستأجر:وعقود اخلدمات وفق ما 

 احلق باحلصول على مجيع املنافع االقتصادية الناشئة عن استخدام األصل احملدد. -
 احلق باالستخدام املباشر لألصل احملدد. -

على مجيع عقود اإلجيار اليت ستنشأ أو تعّدل  ١٦الدويل للتقارير املالية رقم  قامت الشركة بتطبيق تعريف عقود اإلجيار حسب املعيار
  (سواء كانت الشركة مستأجراً أو مؤجراً). ٢٠١٩كانون الثاين   ١ابتداًء من 

يف ر قامت الشركة بدراسة مفصلة أظهرت أن التعريف اجلديد لعقود اإلجيار لن يغري بشكل جذري نطاق العقود اليت ينطبق عليها تع
  عقود اإلجيار.

  أثر السياسات المحاسبية للمستأجر

  اإليجارات التشغيلية
، ١٧، املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار املصنفة سابقاً كتشغيلية وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم ١٦سيغري املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  واليت كانت تظهر كبنود خارج امليزانية.

  لتطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية، وباستثناء ما ذكر يف الفقرات الالحقة، ستقوم الشركة:بتاريخ ا
باالعرتاف حبق االستخدام ألصول ومستحقات مالية مقابلة يف املعلومات املالية املرحلية املوجزة، تعادل القيمة احلالية للدفعات  -

 املستقبلية املرتتبة على العقد.
 حق استخدام األصول والفوائد على االلتزامات املالية يف بيان الدخل الشامل املرحلي املوجز. استهالك -
فصل املبالغ املدفوعة بني القيمة األساسية (تصنف ضمن النشاطات التمويلية) والفوائد (تصنف ضمن النشاطات التشغيلية)  -

 وذلك يف بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز.

ف باحلوافز (مثالً فرتة إجيار جمانية) كجزء من قيمة حق استخدام األصل وااللتزامات املالية املرتتبة، بينما كان معيار احملاسبة سيتم االعرتا
ا بطريقة القسط الثابت وختفيضها من مصاريف اإلجيار. ١٧الدويل رقم    ينص على االعرتاف 

، ٣٦د اخنفاض يف القيمة وذلك وفقاً ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم سيتم مراجعة قيم حق استخدام األصول للتأكد من عدم وجو 
  وبالتايل سيتم إلغاء املتطلبات السابقة واليت كانت تقضي حبجز مؤونة مقابل عقود اإلجيار املتعثرة.

ية (مثال الكمبيوترات الشخصية شهر أو أقل)، وعقود إجيار األصول ذات القيمة املتدن ١٢أما بالنسبة لعقود اإلجيار القصرية األجل (
وأثاث املكتب)، ستقوم الشركة باالعرتاف مبصروف إجيار بإتباع طريقة القسط الثابت، حسب ما يسمح به املعيار الدويل للتقارير املالية 

  .١٦رقم 
   



 

- ١٤ - 

  السياسات المحاسبية   -٣

  أسس االعداد:

  .للتقارير املالية وقوانني الوساطة املالية املتبعة يف سوريةوفقاً للمعايري الدولية مت إعداد البيانات املالية للشركة 

 إعداد البيانات املالية:

املوجودات املالية املتوفرة و   الية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلســــــائرمت إعداد البيانات املالية وفقاً ملبدأ الكلفة التارخيية باســــــتثناء املوجودات امل
  للبيع واليت تظهر بالقيمة العادلة. تظهر البيانات املالية باللرية السورية (ل.س.)، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.

  أهم السياسات احملاسبية املتبعة

  :يراداالعرتاف باإل  -أ

ائي إىل الوراق املالية وعموالت بيع وشراء األ الناتج عن االستشارات املالية يراديتم االعرتاف باإل أو  زبائنعند تقدمي هذه اخلدمات بشكل 
   .لتأدية هذه اخلدمة حبسب شروط العقد املتفق عليه ستشارات املاليةجناز بالنسبة لالعلى نسبة اإل بناءً 

  نسبة الفائدة املطبقة.و  على أساس املبالغ ات الفوائد دورياً بناءً إيرادتسجل 

  املالية: األدوات  -ب

  لعقد األدوات املالية. شركة طرفاً املطلوبات املالية حني تصبح الو  وجوداتيتم االعرتاف بامل
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخروراق مالية يف أ ستثماراتا

الية فئات املوجودات املهي اســـــــتثمارات غري مشـــــــتقة مل يتم حتديدها ضـــــــمن  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــــامل اآلخراالســـــــتثمارات 
م تســـــــــجيل باقي ة. يتميكن تقييم قيمتها العادلة بشـــــــــكل موثوق يتم تســـــــــجيلها بالكلف ســـــــــندات املســـــــــامهة غري املدرجة اليت الالن خرى. إاأل

قوق اخلســـائر غري احملققة ضـــمن حأو  رباحالقيمة العادلة وتدرج األســـاس أعلى  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخراالســـتثمارات 
  .والدخل الشامل اآلخر اخلسائرأو  رباحاأل، باستثناء خسائر تدين القيمة اليت تسجل يف بيان امللكية

  مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائروراق أيف  استثمارات

غيريات الالحقة يف بقيمتها العادلة ويتم قيد الت مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلســـائروراق يف أ االســـتثمارات املاليةبيتم االعرتاف 
 اخلســــــائرأو  احرباأليتضــــــمن الربح (اخلســــــارة) الصــــــايف املســــــجل يف بيان  .والدخل الشــــــامل اآلخر اخلســــــائرأو  رباحاألالقيمة العادلة يف بيان 

  دوات املالية.ات فوائد ناجتة عن هذه األإيرادأو  أية أنصبة أرباح ،والدخل الشامل اآلخر 
  .)٨(رقم  يضاحدوات كما جاء يف اإلاأليتم احتساب القيمة العادلة هلذه 

  التأمينات االجتماعية:  -ج

ا إىل املؤســـســـة. التأمينات عن موظفيهتســـدد بشـــكل منتظم و  إن الشـــركة مســـجلة يف مؤســـســـة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية الســـورية
اية اخلدمة عويض من بالتايل ســـــــوف حيصـــــــل املوظفون على هذا التو  متثل هذه املســـــــامهات واجبات الشـــــــركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعويض 

اية أخرى مؤسسة التأمينات االجتماعية. ليس على الشركة أي التزامات    اخلدمة.جتاه موظفيها فيما يتعلق بتعويض 
  :املؤونات  -د

وجب تاســـتنتاجي ميكن تقديره بشـــكل موثوق، وأنه من احملتمل أن يأو  ذا ترتب على الشـــركة موجب قانوينيتم قيد مؤونة نتيجة حدث ســـابق، إ
  ىل اخلارج لتسديد املوجب. إجراء تدفق منافع اقتصادية إ



 

- ١٥ - 

  الضرائب:  -هـ
  املستحقة الدفع والضرائب املؤجلة.هي جمموع الضرائب رباح أعباء الضرائب على األ

  وتعديالته. ٢٠٠٣تشرين األول  ٢٨تاريخ  ٢٤ويستدرك هلا مبوجـب القانون رقم رباح على األ الضريبةحتتسب 
  الضرائب المستحقة:

يت ال تدخل أبداً ضــــمن الأو  أخرىات اخلاضــــعة للضــــريبة يف ســــنوات يرادخيتلف الربح الضــــرييب عن الربح احملاســــيب ألنه ال يشــــمل األعباء واإل
 من قيمة الضــــريبة %١٠حملية مبعدل  إدارةباإلضــــافة إىل رســــم  %٢٢. حتتســــب الضــــرائب املســــتحقة الدفع حالياً على نســــبة الضــــرييبالوعاء 

اية العام تطبيقها  من قيمة الضريبة واليت بدأ %١٠املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل و    .٢٠١٧من 
  المؤجلة:الضرائب 

 متوقع اســــــرتجاعها على فروقات بني القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات يف البياناتأو  متثل الضــــــرائب املؤجلة ضــــــرائب واجب تســــــديدها
  .املايل الوضعبيان تقيد على أساس طريقة مطلوبات و  املالية والربح الضرييب الذي احتسب على أساس الضريبة على األرباح،

ات خاضــعة للضــريبة يرادإيتم االعرتاف بالضــرائب املؤجلة املدينة إىل حدود حتقق و  املؤجلة على مجيع الفروقات املؤقتة بالضــرائبيتم االعرتاف 
  ميكن حسم الفروقات املؤقتة منها.

ري حاالت دمج العرتاف األويل (يف غمن اأو  ال يتم االعرتاف بتلك املوجودات واملطلوبات يف حال نتجت الفروقات املؤقتة من قيمة الشــــهرة
  يف عملية ال تؤثر ال على الربح الضرييب وال على الربح احملاسيب.أخرى املؤسسات) مبوجودات ومطلوبات 

ات خاضـــــعة إيرادســـــتقبالً ينتج م أّال مكانية ختفض حبســـــب إو  بيان وضـــــع مايلتتم مراجعة القيمة الدفرتية للضـــــرائب املؤجلة املدينة بتاريخ كل 
  كامل هذه املوجودات.أو   للضريبة متكن من اسرتداد جزء من

ا فقط  ،املؤجلة املدينة الناجتة عن الفروقات املؤقتة القابلة للتنــــــــــــــــزيل واملتعلقة باملسـامهات واحلصص املذكورة أعاله الضـرائبإن  يتم االعرتاف 
  ت املؤقتة منها ومتوقع أن تعكس يف املستقبل القريب.ات خاضعة للضريبة ميكن تنـزيل الفروقاإيرادن ينتج إىل مدى إمكانية أ

وق ، باســـــتثناء عندما تتعلق مببالغ مســـــجلة مباشـــــرة ضـــــمن حقوالدخل الشـــــامل اآلخر اخلســـــائرأو  رباحاأليتم قيد الضـــــرائب املؤجلة يف بيان 
  املسامهني، عندها يتم قيد الضرائب املؤجلة أيضاً ضمن حقوق املسامهني.

ق بضـــــرائب ظهار صـــــايف الضـــــرائب املؤجلة وعندما تتعلعندما تتمتع الشـــــركة حبق قانوين إلمقاصـــــة الضـــــرائب املؤجلة الدائنة واملدينة  جراءإيتم 
  مفروضة من قبل دائرة ضريبية واحدة وعندما تنوي الشركة تسديد الضرائب املتوجبة من خالل الضرائب املؤجلة املدينة.

  العمالت األجنبية:  -و

القطع الســائدة  ســعارأاألعباء إىل اللرية الســورية على أســاس و  اتيرادة بالعمالت األجنبية مبا يف ذلك اإلالعمليات اجلارية خالل الســن ويليتم حت
  بتاريخ العملية.

اية السنجرى حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت األجنبية إ حملددة من قبل مصرف الصرف ا أسعارة على أساس ىل اللرية السورية يف 
والدخل الشــامل  اخلســائرأو  رباحاألالســلبية الناجتة عن هذا التحويل يف بيان و  . تقيد فروقات الصــرف اإلجيابيةةاية الســنســورية املركزي كما يف 

  .اآلخر
   



 

- ١٦ - 

  كانون األول كما يلي:  ٣١الصرف كما يف  أسعاركانت 
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

    ٤٣٦      ٤٣٦    مريكيدوالر أ ١
    ٤٩٨,٢٤      ٤٨٨,٦٣    يورو ١
    ١١٨,٧٠      ١١٨,٧٠    مارايتدرهم إ ١
    ١١٦,٢٢      ١١٦,٢٣    ال سعوديـري ١
    ٥٥٣,٠٩      ٥٧١,٨٦    جنيه اسرتليين ١
    ٤٤٢,٤٢      ٤٥٠,٥٨    فرنك سويسري ١

  :ممتلكات ومعدات  - ز
  على أساس الكلفة ناقص االستهالك املرتاكم وخسائر التدين إن وجدت. ملعداتوا متلكاتتظهر امل

  

دام وحســــب من تاريخ وضــــعها يف االســــتخ اً الثابت بدء طريقة القســــطاحتســــاب وتوزيع االســــتهالك على عمر األصــــل التقديري باســــتخدام يتم 
  %  السنوية التالية: النسب

  ٢٠  أجهزة كمبيوتر  -
  ٢٠  جتهيزاتو  معدات  -
  ٢٠  مفروشاتو  أثاث  -
  ٢٠    وسائل نقل -
  ٢٠    حتسينات على املأجور -

أو  يســــجل الربحو على أســــاس الفرق بني ســــعر البيع والقيمة الصــــافية. املمتلكات واملعدات اخلســــارة الناجم عن اســــتبعاد أو  يتم احتســــاب الربح
  .والدخل الشامل اآلخر اخلسائرأو  رباحاألاخلسارة يف بيان 

قات الناجتة عن . يتم االعرتاف بالفرو بيان الوضـــــــــــــــع املايلوقيمة اخلردة بتاريخ إعداد لممتلكات واملعدات لتتم مراجعـة األعمـار اإلنتـاجية املقدرة 
 مراجعة التقديرات يف الفرتات الالحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احلالية والفرتات الالحقة.

  :وسةمموجودات غري مل  -ح
  جدت.املرتاكم ومؤونة التدين يف القيمة، إن و  ة باللرية السورية بعد تنـزيل اإلطفاءكلفعلى أساس سعر الوسة ملاملوجودات غري املتظهر 

يمتها يف بيان قاملوجودات غري املادية اليت عمرها الزمين غري حمدد يتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم تســجيل أي تدين يف 
  .والدخل الشامل اآلخر اخلسائرأو  رباحاأل

  كما يلي:  العمر اإلنتاجية على مدى لموسغري امل املوجودات إطفاءجيري 
%    

  ٢٠  برامج كمبيوتر -

  ستخدام وفقاً ملدة الرتخيص. االالربامج اليت يتم شراؤها على أساس ترخيص  إطفاءجيري 
  :النقد يوازي وماالنقد   -ط

العالية، ات الســيولة قصــرية األجل وذملصــرفية اجلارية باإلضــافة إىل االســتثمارات النقد من النقد يف الصــندوق، احلســابات ا يوازي ومايتألف النقد 
  واليت ميكن حتويلها إىل نقد بسهولة، باإلضافة إىل أن هذه االستثمارات ليست معرضة بشكل كبري إىل خماطر التغري يف القيمة.
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  احتياطي قانوين:  -ي

، حىت  الســــــــنويةرباح من صــــــــايف األ  %١٠، االحتياطي القانوين مبعدل ٢٠٠٨آذار  ٤تاريخ  ٣من قانون الشــــــــركات رقم  ١٩٧حددت املادة 
قانوين رأس ة شــــرط أال يتجاوز االحتياطي البســــر باقتطاع هذه الن، إال أنه جيوز مبوافقة اهليئة العامة للشــــركة االســــتمرامن رأ س املال %٢٥بلوغه 

  .مال الشركة
  
  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  - ٤

 املتوفرة غري واملطلوبات للموجودات الدفرتية بالقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة على احملاسبية، السياسات تطبيق سياق يف

 الفعلية النتائج ختتلف وقد صلة. ذات تعتربأخرى  عوامل وعلى اخلربة عامل على ابه املتعلقة واالفرتاضات التقديرات هذه تعتمد أخرى. مصادر من

  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن
 التقديرات فيها تراجع اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعرتف دوري. بشكل واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم

 وفرتات احلالية الفرتة على تؤثر املراجعة كانت إذا الحقة وفرتات املراجعة فرتة يفأو  الفرتة، هذه على اً حصري تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك

  .الحقة
  االفرتاضاتو  املصادر األساسية للتقديرات

  :املمتلكات واملعداتاستهالك   -أ
قيمة النفاية و  طريقة االستهالك املطبقةو  لممتلكات واملعداتل، تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة ٣رقم  يضاحكما جاء يف اإل

اية العمر اإلنتاجي لألصل يف    اية كل دورة مالية.يف 
   :ةلموسغري امل املوجودات إطفاء   -ب

اية كل دورة مالية. طفاءطريقة اإلو  امللموسةغري  للموجوداتتقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية   املطبقة يف 

 :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة  -ج

ا اجلمهورية العربية الســـــــــــــورية، قامت اإل الظروفيف ظل   ، الدارةباعتقاد اإل .رة بتقدير القيمة االســـــــــــــرتدادية للموجوداتداالراهنة اليت متر 
  مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية. توجد

 :مبدأ االستمرارية  -د

اسبة الدويل طلبات معيار احملتاالستمرارية وذلك حسب مساس مبدأ بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العمل على أ دارةقامت اإل
ار اليت متر أنه وبالرغم من حالة عدم االســـــتقر  دارةبتقييمها على جمموعة من املؤشـــــرات املالية والتشـــــغيلية. تعتقد اإل دارة. اعتمدت اإل١رقم 

 املســـتقبلي املنظور. ك املوارد الكافية لالســـتمرار بالعمل يف املدىا اجلمهورية العربية الســـورية وحالة عدم اليقني املســـتقبلية، فإن الشـــركة متتل
  .املالية على أساس مبدأ االستمرارية بياناتبناًء عليه فقد مت إعداد ال
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  نقد في الصندوق ولدى المصارف  -٥
  يتكون هذا البند مما يلي:

    )معّدلة( ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       )معّدلة( ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       ٩٢٠١األول كانون   ٣١كما في       
    ما يعادلها ل.س.      العملة األصلية      ما يعادلها ل.س.      العملة األصلية      ما يعادلها ل.س.      العملة األصلية      

  نقد يف الصندوق:
      ٣٣,٦٧٥           ١٣,٩٠٥            ١,٢٦٥        لرية سورية  
        ٣٣,٦٧٥           ١٣,٩٠٥            ١,٢٦٥      

  حسابات جارية لدى املصارف:
    ٣٤١,٤٦٦,٣٧٢          ٢١٥,٩٤٧,٨٦٨          ٢٢٨,٩٠١,٣٦٥        لرية سورية  
    ٣,٠٦٣,٨٣٧      ٧,٠٣٧    ١٢,٣٩٩,٠٢٤      ٢٨,٤٣٨    ٢٠,٤٧٨,٤٩٦      ٤٦,٩٦٩  دوالر أمريكي  
    ٤,٥٢١,٢٦١      ٨,٦٩٣      ٤,٣٣٠,٩٨١      ٨,٦٩٣      ٣,٧٥٨,٨١٦      ٧,٦٩٣  يورو  
     ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١     ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١     ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١  درهم إمارايت  
    ٥,٣٤٧,٨٢١      ٤٥,٩٩١      ٥,٣٤٥,٠٦١      ٤٥,٩٩٠      ٥,٣٤٥,٥٢١      ٤٥,٩٩١  ريـال سعودي  
      ٥٥٤            ٥٢٨          -          عمالت أخرى   
          ٣٥٤,٥١٩,٨٣٣          ٢٣٨,١٤٣,٤٥٠          ٢٥٨,٦٠٤,١٨٦      

  املصارف (استحقاقها األصلي خالل فرتة أقل من ثالثة أشهر):ودائع لدى 
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠          ٥٨,٢٣٧,٢٧٣          -          لرية سورية  
    ١١٠,٥٢٢,٨٠٤      ٢٥٣,٤٩٣    -            -       دوالر أمريكي  
            -          ١٣٥,٥٢٢,٨٠٤          ٥٨,٢٣٧,٢٧٣    

    ٤٩٠,٠٧٦,٣١٢          ٢٩٦,٣٩٤,٦٢٨          ٢٥٨,٦٠٥,٤٥١        جمموع النقد وما يوازي النقد
  ودائع لدى املصارف (استحقاقها األصلي خالل فرتة أكثر من ثالثة أشهر):

    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠          ٢٦,٢٣٦,٥٥١          ٧٤,٣٧٦,٣٩٥        لرية سورية  
    ٢٤١,٤٩٤,٤٥٧      ٥٥٣,٨٨٦    ٣٥٧,٥٤٩,٣٤٧      ٨٢٠,٠٦٧    ٣٦٦,١٣٧,١٦٥    ٨٣٩,٧٦٤  دوالر أمريكي  
          ٢٧١,٤٩٤,٤٥٧          ٣٨٣,٧٨٥,٨٩٨          ٤٤٠,٥١٣,٥٦٠    
          ٧٦١,٥٧٠,٧٦٩          ٦٨٠,١٨٠,٥٢٦          ٦٩٩,١١٩,٠١١    

  )  ٦,٢٥٠,١٣٢(          )    ٦,٤٧٦,٢٦٢(          )  ٨,٠٦٠,٨٤١(        خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

          ٧٥٥,٣٢٠,٦٣٧          ٦٧٣,٧٠٤,٢٦٤          ٦٩١,٠٥٨,١٧٠    
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 %٧,٢٥ودائع باللرية السورية وودائع بالدوالر األمريكي مع مصارف جتارية حملية ذات فوائد سنوية ترتاوح بني يتضمن بند ودائع لدى املصارف 
  للودائع بالدوالر األمريكي وتستحق هذه الودائع كما يلي: %٣,٦٥و %٣,٠٩للودائع باللرية السورية، وبني  %٧,٥٠و

    كانون الثاني  ١كما في           ولكانون األ  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    )معّدلة( ٢٠١٨          )معّدلة( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٢٤٤,٣٦٣,٢٧٦        -          -      ٢٠١٨الربع األول 
    ١٣٢,٦٥٣,٩٨٥        -          -      ٢٠١٨الربع الثاين 

    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠        -          -      ٢٠١٨الربع الثالث 
    -          ٣٠٧,٠٣٧,٣٤٠        -      ٢٠١٩الربع األول 
    -          ١٣٤,٩٨٥,٨٣١        -      ٢٠١٩الربع الثاين 
    -          -          ٢٥٥,٥٤٠,٦٥٠    ٢٠٢٠الربع األول 
    -          -          ١٨٤,٩٧٢,٩١٠    ٢٠٢٠الربع الثاين 

        ٤٠٧,٠١٧,٢٦١        ٤٤٢,٠٢٣,١٧١        ٤٤٠,٥١٣,٥٦٠   

لرية ســـورية كما  ٢,٤١٧,٥٦٩( مقابل مبلغ  ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية ســـورية كما يف  ٢,٩٣٣,٣٥٢بلغ رصـــيد الفوائد املســـتحقة القبض مبلغ 
 ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية ســـــــــــــــورية للســـــــــــــــنة املنتهية يف  ١٤,٩٩٨,١٨٨)، بينما بلغ إيراد الفوائد على الودائع مبلغ ٢٠١٨كـانون األول   ٣١يف 

) مت قيد املبلغ كإيراد فوائد يف بيان األرباح أو اخلســـــائر والدخل ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية ســـــورية للســـــنة املنتهية يف  ١٢,٨٥٦,٩٠٠(مقابل مبلغ 
  الشامل اآلخر املرحلي املوجز.

  
  وذمم مدينة أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً   -٦
  كون هذا البند مما يلي:يت

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    )معّدلة( ٢٠١٨          )معّدلة( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ١,٢٣٤,٤١٨        ٢,٤١٧,٥٦٩        ٢,٩٣٣,٣٥٢    )٥فوائد مستحقة القبض (إيضاح رقم 
    ٣٠,٦٦٥,٨٩١        ٤,٢٨٤,١٩٧        ١,٤٣١,٨٥٧    التداول*تسوية 

      ١١٠,٠٠٠        -          -      مصاريف تدريب مدفوعة مقدماً 
    ١٨,٣٣٨,٤٤٩        ١٠,٤٥٢,٤٦٣        ٥,١٥٤,٥١٠    مصاريف مدفوعة مقدماً 

      ٣٧,٠٩٨        ١٠,٩٣٧,٠٩٨          ٣٧,٠٩٨    ذمم مدينة أخرى
        ٥٠,٣٨٥,٨٥٦        ٢٨,٠٩١,٣٢٧        ٩,٥٥٦,٨١٧    
 ا الشـــركة من بيع وشـــراء لألســـهم يف الســـوق. ويتم تســـوية الرصـــيد بعد يومي عمل  ميثل بند تســـوية التداول رصـــيد التعامالت اليومية اليت قامت 

  من تاريخ التداول عن طريق حساب الشركة لدى البنك املركزي املخصص هلذه الغاية.
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  ةاألطراف ذات العالقالعمليات مع   -٧
  مما يلي: املسامهني وتتكونكبار و العليا  دارةاإل مدراء الشركة، األطراف ذات العالقةتتضمن 

  بنود بيان الوضع املايل املرحلي املوجز  -أ
  )معّدلة( ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       )معّدلة( ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في       
    ما يعادلها ل.س.      العملة األصلية      ما يعادلها ل.س.      العملة األصلية      ما يعادلها ل.س.      العملة األصلية      

  حسابات جارية لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي:
    ٢٨٧,٨٠٢,٩٩٦          ١٧٠,٢٨١,٠٤٦          ٩٧,٤٩٣,٦١٧        لرية سورية  
    ٣,٠٦٣,٨٣٧      ٧,٠٢٧    ١٢,٣٩٩,٠٢٤      ٢٨,٤٣٨    ٢٠,٤٧٨,٤٩٦      ٤٦,٩٦٩  دوالر أمريكي  
    ٤,٥٢١,٢٦١      ٨,٦٩٣    ٤,٣٣٠,٩٨١      ٨,٦٩٣    ٣,٧٥٨,٨١٦      ٧,٦٩٣  يورو  
      ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١      ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١      ١١٩,٩٨٨      ١,٠١١  درهم إمارايت  
    ٥,٣٤٧,٨٢١      ٤٥,٩٩١    ٥,٣٤٥,٠٦١      ٤٥,٩٩١    ٥,٣٤٥,٥٢١      ٤٥,٩٩١  ريـال سعودي  
      ٥٥٤            ٥٢٨          -          عمالت أخرى   

  ودائع لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي:
    -            -            ٤٦,٣٧٠,٦٢٠        لرية سورية  
    ٣٥٢,٠١٧,٢٦١    ٨٠٧,٣٧٩    ٣٥٧,٥٤٩,٣٤٧    ٨٢٠,٠٦٧    ٣٦٦,١٣٧,١٦٥    ٨٣٩,٧٦٤  دوالر أمريكي   

  فوائد مستحقة القبض:
     ٨٨١,٥٧٩          ٢,٠٧١,٣٧٦          ٢,٦٨٠,٩٣٧        لرية سورية  

       ٦٥٣,٧٥٥,٢٩٧          ٥٥٢,٠٩٧,٣٥١          ٥٤٢,٣٨٥,١٦٠    

  )  ٦,٢٢٥,٦٨٣(        )  ٦,٤٤٧,٠١٩(        )  ٨,٠٤٨,١٣٧(        خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

          ٦٤٧,٥٢٩,٦١٤          ٥٤٥,٦٥٠,٣٣٢          ٣٣٧,٠٢٣٥٣٤    
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  بنود بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر  -ب
    كانون األول  ٣١المنتهية في للسنة         
    (معّدلة) ٢٠١٨      ٢٠١٩        
    ل.س.      ل.س.        

    ٦,٨٩٣,٨٩٢    ١١,٦٢٨,٢٢١  إيرادات فوائد
    ١,٢٤١,٥٩٠    ٤,٢٩٥,٠٧٦  مصاريف إدارية وعمومية

  
 مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرموجودات   -٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول ٣١كما في           
    )معّدلة( ٢٠١٨          )معّدلة( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٣٢,٩٢٩,٤٧١        ٢٨,٨٩٦,٠٩٩        ٦٣,٣٠٧,٨٤٧    استثمارات األسهم

        ٣٢,٩٢٩,٤٧١        ٢٨,٨٩٦,٠٩٩        ٦٣,٣٠٧,٨٤٧    
  

  كما يلي:   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائركانت حركة املوجودات املالية 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    )معّدلة( ٢٠١٨          )معّدلة( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٦,٨٦٦,٧٠٢        ٣٢,٩٢٩,٤٧١        ٢٨,٨٩٦,٠٩٩    رصيد أول السنة
      ٢١٨,٢٦٧        ٤,٨٢٣,٥٩٧          ٣٩٨,٧١٦    مشرتيات أسهم
  )    ٢١٤,٧٣٨(  )  ١,١٥١,٧٦٨(  )  ٢,٨٦٤,٢١٥(  مبيعات أسهم
 )    ٣,٥٢٩(  )    ٢٧,١٧٢(  )    ٨٤,٣١٦(  خسائر احملفظة

  حمول من موجودات مالية بالقيمة العادلة
    -          -          ٤,٤٠٧,٥٣٠    )٩(إيضاح  من خالل الدخل الشامل اآلخر   

  غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم موجودات  )خسائرأرباح / (
    ٢٦,٠٦٢,٧٦٩    )  ٧,٦٧٨,٠٢٩(      ٣٢,٥٥٤,٠٣٣    مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر   

    ٣٢,٩٢٩,٤٧١        ٢٨,٨٩٦,٠٩٩        ٦٣,٣٠٧,٨٤٧    رصيد آخر السنة
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  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات   -٩

  يتكون هذا البند من أوراق مالية لشركات غري مدرجة للتداول ضمن سوق دمشق لألوراق املالية كما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    )معّدلة( ٢٠١٨          )معّدلة( ٢٠١٨          ٢٠١٩          

    ل.س.          ل.س.          ل.س.      صايف استثمارات موجودات مالية
    ٢,٧٩٢,١٦٠        ١٥,٩٥٥,٢٠٠        -      بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

          -        ٢,٧٩٢,١٦٠        ١٥,٩٥٥,٢٠٠    
  

  كانت حركة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    )معّدلة( ٢٠١٨          )معّدلة( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

      ٢,٧٩٢,١٦٠        ٢,٧٩٢,١٦٠        ١٥,٩٥٥,٢٠٠    رصيد أول السنة
  (خسائر) / أرباح غري حمققة ناجتة عن 

  بالقيمة العادلة تقييم موجودات ماليةإعادة   
    -          ١٣,١٦٣,٠٤٠        -      من خالل الدخل الشامل اآلخر    

  موجودات مالية بالقيمة العادلة إىل حمول
    -          -      )  ٤,٤٠٧,٥٣٠(  *األرباح أو اخلسائرمن خالل    

  من خالل إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
    -          -      )  ١١,٥٤٧,٦٧٠(  احملول إىل األرباح واخلسائر الدخل الشامل اآلخر   

  صايف استثمارات موجودات مالية 
    ٢,٧٩٢,١٦٠        ١٥,٩٥٥,٢٠٠        -      بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

ملالية حمفظة املوجودات اصنيف سهم اململوكة من قبل الشركة ضمن سوق نشط لتداول األسهم قامت الشركة بإعادة تنتيجة إلدراج األ *
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إىل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر مبا يتوافق مع منوذج 

  .األعمال املتبع من الشركة لألدوات املالية املماثلة
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  حقوق استخدام األصول المستأجرة / التزامات عقود األجار  -٠١
  يتكون هذا البند مما يلي:

      حقوق استخدام األصول المستأجرة          
      المجموع          مباني          
      .س.ل          ل.س.          
  كلفة التاريخيةتال

      ٣٢,٤٤٢,٠٧٩        ٣٢,٤٤٢,٠٧٩    ٢٠١٩كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
      ٣٢,٤٤٢,٠٧٩        ٣٢,٤٤٢,٠٧٩    ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  اإلطفاء المتراكم
    -          -      ٢٠١٩كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

  )  ٧,٤٨٦,٦٣٢(  )  ٧,٤٨٦,٦٣٢(  إضافات، أعباء السنة
  )  ٧,٤٨٦,٦٣٢(  )  ٧,٤٨٦,٦٣٢(  ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

     ٢٤,٩٥٥,٤٤٧        ٢٤,٩٥٥,٤٤٧    ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف صايف 
  

      عقود األجارالتزامات           
      المجموع          مباني          
      .س.ل          ل.س.          

      ٣٢,٤٤٢,٠٧٩        ٣٢,٤٤٢,٠٧٩    ٢٠١٩كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  إطفاء رصيد مصاريف إجيار مدفوعة

  )  ٢,٠١٦,٦٦٧(    )  ٢,٠١٦,٦٦٧(  مقدماً كما يف أول السنة   
   ٢٦١,٨٨١      ٢٦١,٨٨١  الفائدة خالل الفرتة

  )  ١٤,٥٠٠,٠٠٠(  )  ١٤,٥٠٠,٠٠٠( خالل الفرتةاملدفوع 

    ١٦,١٨٧,٢٩٣        ١٦,١٨٧,٢٩٣    ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  

  كانت كما يلي:قائمة الدخل  خالل من إن احلركة على حقوق استخدام األصول املستأجرة والتزامات عقود األجار 

  كانون األول  ٣١في للسنة المنتهية         
          ٢٠١٩    
    ل.س.          

      -      مصاريف عقود إجيار قصرية املدة 
      ٥٣١,٦٧١    فوائد على التزامات عقود األجار

        ٧,٤٨٦,٦٣٢   اهتالك حقوق استخدام األصول املستأجرة

        ٨,٠١٨,٣٠٣    ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    



 

- ٢٤ - 

   ممتلكات ومعدات  -١١
  يتكون هذا البند مما يلي:

  تحسينات                            
    المجموع      على المأجور      وسائل نقل      أثاث ومفروشات      معدات وتجهيزات      مبيوترأجهزة ك    
  ل.س.      ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  كلفة التاريخيةتال

    ٢٥,٤١٨,٨٢٠    ٩,٢٤٥,٦٨٥    ٣,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٤٧٥,٠٥٠    ١,٦٥٧,٠٠٠    ٨,٦٤١,٠٨٥  ٢٠١٨ ثاينكانون ال  ١الرصيد كما يف 
    ٢,٨٥٣,٢٦٠    ١٢٥,٠٠٠    -      ٣٦٧,٠٠٠    -      ٢,٣٦١,٢٦٠  اإلضافات 

    ٢٨,٢٧٢,٠٨٠    ٩,٣٧٠,٦٨٥    ٣,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٨٤٢,٠٥٠    ١,٦٥٧,٠٠٠    ١١,٠٠٢,٣٤٥  ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
    ٤٥٠,٣٠٠    -      -      -      -      ٤٥٠,٣٠٠  اإلضافات 

    ٣٨٠,٧٢٢٨٢,    ٩,٣٧٠,٦٨٥    ٣,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٨٤٢,٠٥٠    ١,٦٥٧,٠٠٠    ١١,٤٥٢,٦٤٥  ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  االستهالك المتراكم

  )  ١٨,٣٨٦,٣٦٨(  )  ٤,٧٧٥,١٠٣(  )  ٣,٤٠٠,٠٠٠(  )  ١,٩٤٤,٥٧١(  )  ١,٢٣٧,٠٠٢(  )  ٧,٠٢٩,٦٩٢(  ٢٠١٨ثاين كانون ال  ١الرصيد كما يف 
  )  ٢,٩٠٦,٧٤٧(  )  ١,٦٢٠,٥١٥(    -    )  ٢٢١,٦٠٢(  )  ١٣٧,٧٠٠(  )  ٩٢٦,٩٣٠(  ٢٠١٨ اإلضافات، أعباء السنة

  )  ٢١,٢٩٣,١١٥(  )  ٦,٣٩٥,٦١٨(  )  ٣,٤٠٠,٠٠٠(  )  ٢,١٦٦,١٧٣(  )  ١,٣٧٤,٧٠٢(  )  ٧,٩٥٦,٦٢٢(  ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )  ٣,٠٦٩,٣٥٥(  )  ١,٦٢٧,١٥٨(    -    )  ٢٦٨,٢١٣(  )  ١٣٧,٧٠٠(  )  ١,٠٣٦,٢٨٤(  ٢٠١٩اإلضافات، أعباء السنة 

  )  ٢٤,٣٦٢,٤٧٠(  )  ٨,٠٢٢,٧٧٦(  )  ٣,٤٠٠,٠٠٠(  )  ٢,٤٣٤,٣٨٦(  )  ١,٥١٢,٤٠٢(  )  ٨,٩٩٢,٩٠٦(  ٢٠١٩كانون األول   ٣١يف الرصيد كما 

  القيمة الدفتريةصافي 

    ٤,٣٥٩,٩١٠    ١,٣٤٧,٩٠٩    -      ٤٠٧,٦٦٤    ١٤٤,٥٩٨    ٢,٤٥٩,٧٣٩  ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ٦,٩٧٨,٩٦٥    ٢,٩٧٥,٠٦٧    -      ٦٧٥,٨٧٧    ٢٨٢,٢٩٨    ٣,٠٤٥,٧٢٣  ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  



 

- ٢٥ - 

  ملموسةغير  موجودات  -٢١

        يتكون هذا البند مما يلي:
    كمبيوتربرامج           

    ل.س.          كلفة التاريخيةتال
    ٥,٢٥٤,٣٦١        ٨٢٠١كانون الثاين  ١يف كما الرصيد  

    ٥,٢٥٤,٣٦١        ٢٠١٨كانون األول   ٣١يف  كما  الرصيد
      ١٦٨,٧٣٢        اإلضافات

    ٥,٤٢٣,٠٩٣        ٩٢٠١كانون األول   ٣١يف  كما  الرصيد
  المتراكم طفاءاإل

  )    ٤,٠٣٥,٩٤٧(      ٢٠١٨كانون الثاين  ١يف  كما  الرصيد
  )      ٣٢٩,٩١٧(      ٢٠١٨ إضافات، أعباء السنة

  )    ٤,٣٦٥,٨٦٤(      ٢٠١٨كانون األول   ٣١يف كما الرصيد  
  )      ٣٤٠,٠٨٧(      ٢٠١٩السنة إضافات، أعباء 

  )    ٤,٧٠٥,٩٥١(      ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية 

      ٧١٧,١٤٢        ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

      ٨٨٨,٤٩٧        ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  
  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  -٣١

اجلزء غري املتداول من املسامهة النقدية للشركة املودعة لدى مصرف سورية املركزي لصاحل صندوق ضمان اضعة للفوائد اخلغري اجملمدة متثل هذه الوديعة 
  لتسوية.ا

  
  دفعات مقدمة من العمالء  -٤١

  بعمليات بيع وشراء األسهم.العمالء لدى الشركة للقيام من عدد كبري  املبالغ املودعة من قبل ،يتضمن رصيد دفعات مقدمة من العمالء

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    )معّدلة( ٢٠١٨          )معّدلة( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٣٤٥,٣١١,٣٢٠        ٢٠٥,٩٢٨,٨٢٨        ٢١٨,٣٦٦,٨٦٧    دفعات مقدمة من العمالء

        ٣٤٥,٣١١,٣٢٠        ٢٠٥,٩٢٨,٨٢٨        ٢١٨,٣٦٦,٨٦٧    



 

- ٢٦ - 

  وذمم دائنة أخرى مصاريف مستحقة  -٥١
  يتكون هذا البند مما يلي:

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    )معّدلة( ٢٠١٨          )معّدلة( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
    ٣,٨١٢,٠٤٥        ٢,٤٣٩,٤٢٥        ٣,٠٣١,٦٩٨    ضريبة رواتب وأجور مستحقة  
      ٣٣٧,٨٠٤          ٢٩٠,١٦٢        ٣٢٨,٦٧٠    تأمينات اجتماعية مستحقة  
    ٤,١١٣,١٣٤        ٢,٦٠٠,٩٩٥        ١,٣٨٦,٤٥٦    عمولة سوق دمشق لألوراق املالية  
    ١,٢٠٠,٠٠٠        ١,٥٠٠,٠٠٠        -      مصاريف مهنية مستحقة  
      ٣٨٨,٣٠٠          ٣٧٩,٨٦٠        ٣٥٧,٤٦٨    مصاريف كهرباء ومياه وهاتف مستحقة  
    -          -            ٢٦٩,٧٩٠    فوائد مستحقة على التزامات أصول مستأجرة  
      ٦٥٨,٢٨٦          ٢٦٢,٧٧١          ٥٧٠,٠٧١    ذمم دائنة ومصاريف مستحقة أخرى  

        ١٠,٥٠٩,٥٦٩        ٧,٤٧٣,٢١٣        ٥,٩٤٤,١٥٣    
  
  رأس المال  -٦١

لرية سورية لكل سهم. وافقت هيئة  ٥٠٠مسية تبلغ سهم بقيمة إ ٦٠٠,٠٠٠لرية سورية مؤلف من  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسست الشركة برأمسال قدره 
لرية سورية للسهم الواحد وبذلك يكون  ١٠٠مسية لسهم الشركة لتصبح على تعديل القيمة اإل ٢٠١١حزيران  ١٢األوراق واألسواق املالية السورية بتاريخ 

  لرية سورية. ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠سهم بقيمة إمجالية  ٣,٠٠٠,٠٠٠العدد اإلمجايل ألسهم الشركة 
  تتوزع حصص رأس املال كما يلي:

      
    األسهمقيمة       األسهمعدد       االكتتاب    
    ل.س.     سهم     %    

    ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٢٤٠,٠٠٠      ٧٤,٦٦٦  بنك بيمو السعودي الفرنسي
    ٧٥,٠٠٠,٠٠٠     ٧٥٠,٠٠٠     ٢٥  جمموعة الفاضل

      ٥٠٠,٠٠٠      ٥,٠٠٠      ٠,١٦٧  الغين العطارعبد 
     ٥٠٠,٠٠٠      ٥,٠٠٠      ٠,١٦٧ رياض عبجي

  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٠٠٠,٠٠٠      ١٠٠   
  
  عموالتات إيراد  -٧١

  تقدميها للعمالءعموالت لقاء خدمات بيع وشراء أوراق مالية مت ات إيرادميثل هذا البند 
   



 

- ٢٧ - 

  إيرادات استشارات مالية  -٨١
  ناجتة عن خدمات استشارية مالية مت تقدميها للعمالءات إيرادميثل هذا البند 

 
  الفوائد إيراد  -٩١

  احلسابات اجلارية للشركة كما يلي:و  الفوائد على الودائع لدى املصارف إيرادميثل هذا البند 
    األولكانون   ٣١للسنة المنتهية في     
    (معّدلة) ٨٢٠١      ٩٢٠١    
      ل.س.      ل.س.    

    ١٢,٨٥٦,٩٠٠    ١٤,٩٩٨,١٨٨  )٥رقم  إيضاح( فوائد على ودائع لدى املصارف
      ٧٣,٨٣٠    -     فوائد على احلسابات اجلارية

  ١٢,٩٣٠,٧٣٠    ١٤,٩٩٨,١٨٨    
  

 فروقات أسعار الصرف  -٢٠

اللرية الصرف للموجودات واملطلوبات املالية املعنونة بعمالت أجنبية كون الشركة تظهر البيانات املالية ب أسعار ميثل هذا البند اخلسائر الناجتة عن فروقات
  السورية العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد باملقابل معظم املطلوبات املالية تسجل بالعمالت األجنبية.

  يلي: أسعار صرف غري حمققة كمايتوزع هذا البند بني فروقات أسعار صرف حمققة وفروقات 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    (معّدلة) ٨٢٠١      ٩٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

      -      )    ٥,٣٤٣(  فروقات أسعار صرف حمققة
  )    ١٩٣,٠٦٠(  )    ٧٨,٣٥٤(  فروقات أسعار صرف غري حمققة

      )١٩٣,٠٦٠(  )    ٨٣,٦٩٧    (  

ة املستحقالذمم املدينة  صيلحتمقابل ناجتة عن حتصيل ذمم مدينة أخرى ( ٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف ققة احملصرف الإن فروقات أسعار 
  .)٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف  ق الودائع بالعمالت األجنبيةانبية إضافة إىل استحقمن العمالء بالعمالت األج



 

- ٢٨ - 

  مصاريف إدارية وعمومية  -١٢
  البند مما يلي:يتكون هذا 

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    (معّدلة) ٢٠١٨      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٣٣,٥١٦,٢٨١    ٤٢,٣٢١,٤٩٣  نفقات موظفني
    -        ١٣,٨٧٥  مصاريف استشارية

      ٩٨٩,٥٩٠    ١,٠٣٩,٥٩٠  األوراق واألسواق املالية السورية هيئة تسجيل لدى
    ٢,٦١٣,٢٧٠    ٢,٦٥٦,١٨٠  مصاريف التأمينات االجتماعية

    ٥,٣٢٤,٠٠٠    ٨,٠١٨,٣٠٣  )١٠(إيضاح  إجيارات
    -      ١,٢١٩,٠٠٠  إعالنو  دعاية

    ٣,٣١١,٢٠٠    ٤,٤٠٥,٧٢٧  وقانونية أتعاب مهنية
    ٣,٢٣٦,٦٦٤    ٣,٤٠٩,٤٤٢  )١٢و ١١رقم  إيضاح( اتإطفاءو  استهالكات

      ٥٥٦,٩٦٨      ٥٤٢,٧٠٤  مصاريف الكفاالت املصرفية
    ١,٧٠٤,٤٥٥    ٢,٥٩١,٢٨٥  وإقامةسفر، انتقال 

      ٤٥٥,٠٠٠      ٤٥,٠٠٠  مصاريف دورات تدريبية
    ١,٤٠٠,٠٠٠    ١,٣٥٠,٠٠٠  وراق املاليةسوق دمشق لألتسجيل لدى 

      ٥١٤,٧٤٥      ٣٢٩,٤٩٥  قرطاسية
      ٩٣٨,٤٣٧      ٩٤٢,٥٦٠  فاكس وانرتنت، هاتف
    ١,٦٧٩,٤٠٠    ١,٤١٢,٧٢٢  كهرباء

      ٤٩٧,٤٠٠      ٤٣٣,٢٨٠  مواصالت
   ١,٣٨٣,٣٩٠    ١,٥٠١,٢٣٦  تأمنيمصاريف 

      ٥٠,٠٠٠      ٥٠,٠٠٠  مصاريف رابطة شركات اخلدمات والوساطة املالية
    ٢٦,٢٦٨,٤٩    ٥,٤٩٠,٤١٦  مصاريف أخرى

  ٢٦٤,٤٣٩,٢٩    ٧٧,٧٧٢,٣٠٨    



 

- ٢٩ - 

  يـبيان تسوية الدخل المحاسبي مع الدخل الضريب  -٢٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
  موجودات ضريبية مؤجلة: -أ

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
          ٢٠١٨          ٢٠١٨          ٢٠١٩    
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

 موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن

    ٢٧,٩٧٨,٧٠٩        ٢٦,٤٤٩,٤٤٨        ٣٠,٧٦٣,٤٠٨    سنةخسارة أو ربح ال    
  عن التغري يفمطلوبات ضريبية مؤجلة ناجتة 

  القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة  
  )  ٧,٧١٨,٢١٧(  )  ٦,٠٢٩,٠٥١(  )  ١٤,٦٢٣,٣١٦(  من خالل األرباح أو اخلسائر     

  (مطلوبات) / موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن
  القيمة العادلة ملوجودات ماليةالتغري يف   
      ٣٤٤,١٨٧    )  ٣,١٣٠,٨٥٦(      -      اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل      
        ٢٠,٦٠٤,٦٧٩        ١٧,٢٨٩,٥٤١        ١٦,١٤٠,٠٩٢     

 كما يلي:  سنةالخسارة أو ربح مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن 

  )  ٦٣,٣٥١,٢٩٧(      ١٠,٨٥٢,٣٠٠        ٢٦,٢٨٠,٣٧٩    خسارة أو ربح السنة قبل الضريبة
    يضاف:

    ٦٧,٤٠٩,٤١٠          ١٩٣,٠٦٠          ٧٨,٣٥٤    أسعار صرف غري حمققةخسائر فروقات   
  غري حمققة ناجتة عن إعادة تقييم موجودات ماليةخسائر   
    -          ٧,٦٧٨,٠٢٩        -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر     
    -          -          ١,٥٨٤,٥٧٩    مصروف خمصص خسائر ائتمانية متوقعة  
  زل:ـين

  حمققة ناجتة عن إعادة تقييم موجودات ماليةأرباح غري   
  )  ٢٦,٠٦٢,٧٦٩(      -      )  ٣٢,٥٥٤,٠٣٣(  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر     
  )  ٩,٨٦٩,٩٥٠(  )  ١٢,٩٣٠,٧٣٠(  )  ١٤,٩٩٨,١٨٨(  إيراد الفوائد  

  )  ٣١,٨٧٤,٦٠٦(      ٥,٧٩٢,٦٥٩    )  ١٩,٦٠٨,٩٠٩(  (اخلسارة) / الربح الضريبية
    ٧,٠١٢,٤١٣    )  ١,٢٧٤,٣٨٥(      ٤,٣١٣,٩٦٠    )%٢٢الدخل ( ضريبة

    -      )    ١٢٧,٤٣٨(      -      )%١٠ضريبة إعادة اإلعمار (
    -      )    ١٢٧,٤٣٨(      -      )%١٠ضريبة اإلدارة احمللية (

    ٧,٠١٢,٤١٣    )  ١,٥٢٩,٢٦١(      ٤,٣١٣,٩٦٠    دخلالضريبة / (مصروف)  إيراد
    ٢٩,٢١٠,٣٩٧        ٢٧,٩٧٨,٧٠٩        ٢٦,٤٤٩,٤٤٨    السنة بدايةكما يف موجودات ضريبية مؤجلة  
  )  ٨,٢٤٤,١٠١(      -          -      ٢٠١١و ٢٠١٢لعامي ريبية إطفاء املوجودات الض

   ٢٧,٩٧٨,٧٠٩        ٢٦,٤٤٩,٤٤٨        ٣٠,٧٦٣,٤٠٨    السنةاية كما يف موجودات ضريبية مؤجلة  
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  القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر مما يلي:يتكون بند مطلوبات ضريبية مؤجلة ناجتة عن التغري يف 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
          ٢٠١٨          ٢٠١٨          ٢٠١٩    
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  )  ١,١٢٤,٣٣٧(  )  ٧,٧١٨,٢١٧(  )  ٦,٠٢٩,٠٥١(  الرصيد يف بداية السنة
  )  ٦,٥٩٣,٨٨٠(      ١,٦٨٩,١٦٦    )  ٨,٥٩٤,٢٦٥(  التغري خالل السنة

اية السنة   )  ٧,٧١٨,٢١٧(  )  ٦,٠٢٩,٠٥١(  )  ١٤,٦٢٣,٣١٦(  الرصيد يف 

  ائر كما يلي:عن التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلس الناجتةمت احتساب التغري يف املطلوبات الضريبية املؤجلة 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
          ٢٠١٨          ٢٠١٨          ٢٠١٩    
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  خسائر / (أرباح) غري حمققة ناجتة عن 
  إعادة تقييم موجودات مالية  
  )  ٢٦,٠٦٢,٧٦٩(      ٧,٦٧٨,٠٢٩    )  ٣٢,٥٥٤,٠٣٣(  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر    

  )  ٢٦,٠٦٢,٧٦٩(      ٧,٦٧٨,٠٢٩    )  ٣٢,٥٥٤,٠٣٣(  القيمة الضريبية

  )  ٥,٧٣٣,٨٠٩(      ١,٦٨٩,١٦٦    )  ٧,١٦١,٨٨٧(  )%٢٢ضريبة الدخل (
  )    ٢٨٦,٦٩٠(      -      )    ٧١٦,١٨٩(  ضريبة إعادة اإلعمار
  )    ٥٧٣,٣٨١(      -      )    ٧١٦,١٨٩(  ضريبة اإلدارة احمللية

  )  ٦,٥٩٣,٨٨٠(      ١,٦٨٩,١٦٦    )  ٨,٥٩٤,٢٦٥(  إيراد ضريبة الدخل

مما  خروجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلالقيمة العادلة مل تغري يفالموجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن يتكون بند (مطلوبات) / 
  يلي:

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
          ٢٠١٨          ٢٠١٨          ٢٠١٩    
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

        ٣٤٤,١٨٧          ٣٤٤,١٨٧    )  ٣,١٣٠,٨٥٦(  الرصيد يف بداية السنة
      -      )  ٣,٤٧٥,٠٤٣(      -      التغري خالل السنة

  إقفال خمصص الضريبة الناجتة عن 
      -          -          ٣,١٣٠,٨٥٦    )٩(إيضاح  إعادة تقييم موجودات مالية  

اية السنة       ٣٤٤,١٨٧    )  ٣,١٣٠,٨٥٦(      -      الرصيد يف 



 

- ٣١ - 

مة العادلة من خالل الدخل بالقيمت احتساب التغري يف (املطلوبات) / املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة ملوجودات مالية 
  كما يلي:الشامل اآلخر  

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
          ٢٠١٨          ٢٠١٨          ٢٠١٩    
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  غري حمققة ناجتة عن التغري  خسائر
  يف القيمة العادلة ملوجودات مالية   
    -      )  ١٣,١٦٣,٠٤٠(      -      القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرب    

    -      )  ١٣,١٦٣,٠٤٠(      -      القيمة الضريبية
    -      )  ٢,٨٩٥,٨٦٩(      -      )%٢٢ضريبة الدخل (

      -      )    ٢٨٩,٥٨٧(      -      ضريبة إعادة اإلعمار
    -      )    ٢٨٩,٥٨٧(      -      ضريبة اإلدارة احمللية

    -      )  ٣,٤٧٥,٠٤٣(      -      ضريبة الدخل مصروف
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  تشمل املوجودات الضريبية املؤجلة ما يلي:
    ل.س.    

  موجودات ضريبية مؤجلة عن:
    ٢,٣٠٦,٥٠٠    ٢٠٠٨عام   
    ٣,٣٢٣,٨٦٤    ٢٠٠٩عام   
    ٢,٨٧٥,٨٦٨    ٢٠١٠عام   
    ٧,٨٥٥,٦٥٣    ٢٠١١عام   
    ٨,٢٤٤,١٠١    ٢٠١٢عام   

    ٢٤,٦٠٥,٩٨٦    
  )    ٢,٧٧٥,٨٦٨  (  ٢٠١٣التغري يف عام 

    ٢١,٨٣٠,١١٨    ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )    ٣,٠٦٠,٦٠٣  (  ٢٠١٤التغري يف عام 

    ١٨,٧٦٩,٥١٥    ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
    ٩,٠٠٧,٩٠٠    ٢٠١٥التغري يف عام 

    ٢٧,٧٧٧,٤١٥    ٢٠١٥كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
      ٦٥٢,٨٣٢    ٢٠١٦التغري يف عام 

      ٢٨,٤٣٠,٢٤٧    ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )    ٧,٨٢٥,٥٦٨(  ٢٠١٧التغري يف عام 

      ٢٠,٦٠٤,٦٧٩    ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )    ٣,٣١٥,١٣٨(  ٢٠١٨يف عام التغري 

      ١٧,٢٨٩,٥٤١    ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )    ١,١٤٩,٤٤٩(  ٢٠١٩التغري يف عام 
      ٢٩١٦,١٤٠,٠    ٢٠١٩كانون األول   ٣١يف الرصيد كما 

الل هذه السنة وتنزيله من الربح احملقق خ، يف حال وقع عجز يف سنة ما ميكن اعتباره عبئاً على السنة التالية ٢٠٠٣لعام  ٢٤من القانون  ١٢نصت املادة 
ي جزء ميكن نقله قوإذا مل يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من األرباح اليت تتحقق خالل السنة الثانية اليت تلي سنة وقوع العجز وإذا ب

  إىل السنة التالية. حىت السنة اخلامسة اليت تلي سنة وقوع العجز.
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  ملبلغ الواجب إطفاؤه من املوجودات الضريبية املؤجلة كما يلي:مت احتساب ا
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في         كانون األول  ٣١كما في           
          ٢٠١٨          ٢٠١٨          ٢٠١٩    
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    -          -          -      ٢٠١١املوجودات الضريبية الواجب إطفاؤها عن عام 
    ٨,٢٤٤,١٠١        -          -      ٢٠١٢املوجودات الضريبية الواجب إطفاؤها عن عام 

    ٨,٢٤٤,١٠١        -          -      املبلغ الواجب إطفاؤه من املوجودات الضريبية 
  
  المخاطر إدارةو  األدوات المالية  -٣٢

    

  :المطلوبات الماليةو  القيمة العادلة للموجودات -أ

  تظهر بالقيمة العادلة يف البيانات املالية: واملطلوبات اليت الالقيمة العادلة للموجودات  -١
  

  كانون الثاني  ١كما في       كانون األول  ٣١كما في       كانون األول  ٣١كما في     
    )معّدلة( ٢٠١٨      )معّدلة( ٢٠١٨      ٢٠١٩    
    القيمة العادلة      الدفتريةالقيمة       القيمة العادلة      القيمة الدفترية      القيمة العادلة      القيمة الدفترية    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  الموجودات المالية  
    ٤٠٧,٠١٧,٢٦١    ٤٠٧,٠١٧,٢٦١      ٤٤٢,٠٢٣,١٧١    ٤٤٢,٠٢٣,١٧١    ٤٤٠,٥١٣,٥٦٠    ٤٤٠,٥١٣,٥٦٠  ودائع لدى املصارف  

    ,٤٠٧,٠١٧,٢٦١    ٤٠٧,٠١٧,٢٦١      ٤٤٢,٠٢٣,١٧١    ٤٤٢,٠٢٣,١٧١    ٤٤٠,٥١٣,٥٦٠    ٥٦٠,٥١٣٠٤٤    

ة العادلة من ممت اعتبار القيمة العادلة مساوية للقيمة الدفرتية بالنسبة للبنود ذات االستحقاق أقل من سنة. كذلك بالنسبة للموجودات املالية بالقي
  هلذه املوجودات. خالل الدخل الشامل اآلخر، فقد مت اعتبار القيمة الدفرتية مساوية للقيمة العادلة نظراً لعدم توفر أسعار سوقية
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  حتديد املستويات الثالث لقياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة كما يلي: -٢
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في     
  مجموع                      
    القيمة العادلة      المستوى الثالث      المستوى الثاني      المستوى األول    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  موجودات مالية 
    ٦٣,٣٠٧,٨٤٧    -      -      ٦٣,٣٠٧,٨٤٧  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  

  موجودات مالية 
    -      -      -      -    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  
    )معّدلة( ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       
  مجموع                          
    القيمة العادلة      المستوى الثالث      المستوى الثاني      المستوى األول      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  موجودات مالية 
    ٢٨,٨٩٦,٠٩٩    -      -      ٢٨,٨٩٦,٠٩٩  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  

  موجودات مالية 
    ١٥,٩٥٥,٢٠٠    -      ١٥,٩٥٥,٢٠٠    -    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  
    )معّدلة( ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       
  مجموع                        
    القيمة العادلة      المستوى الثالث      المستوى الثاني      المستوى األول      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  موجودات مالية 
    ٣٢,٩٢٩,٤٧١    -      -      ٣٢,٩٢٩,٤٧١  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  

  موجودات مالية 
    ٢,٧٩٢,١٦٠    -      ٢,٧٩٢,١٦٠    -    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

  غراض قياس القيمة العادلةالتقييم واالفرتاضات املستعملة ألتقنيات 
  يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باستعمال مستويات التقييم التالية:

  سواق فعالة.أاملتداولة (غري املعدلة) ملوجودات مماثلة يف  سعارول: ميثل القيمة العادلة لألاملستوى األ
عار) أو سمالحظتها بشكل مباشر (من خالل األول واليت يتم املتداولة ضمن املستوى األ سعارخبالف األخرى املستوى الثاين: ميثل العناصر األ

  سعار).من األ ل غري مباشر (يتم اشتقاقهابشك
  املستوى الثالث: ميثل املوجودات غري املرتبطة ببيانات السوق.
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  :معدل الفائدة مخاطر -ب

ت اخلاضعة اتنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوب
  هي ذات معدل فائدة ثابت.إن الودائع لدى املصارف  للفوائد.

  مخاطر العمالت األجنبية: -جـ

  .جنبيةلتخفيف خماطر تقلبات العمالت األ تحوطسياسة لل دارةية، اليوجد لدى اإلجنبالشركة هي بالعمالت األ أرصدةبعض إن 
  كالتايل:إن القيمة الدفرتية للموجودات النقدية املقيمة بالعمالت األجنبية هي  

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في       
    صافي الموجودات      المطلوبات      الموجودات      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٣٨٩,٢٢٩,٣٦٣    -      ٣٨٩,٢٢٩,٣٦٣  دوالر أمريكي  
    ٣,٧٥٨,٨١٦    -      ٣,٧٥٨,٨١٦  يورو  
      ١١٩,٩٨٨    -        ١١٩,٩٨٨  درهم إمارايت  
    ٥,٣٤٥,٥٢١    -      ٥,٣٤٥,٥٢١  ريـال سعودي  

  
    )معّدلة( ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       
    صافي الموجودات      المطلوبات      الموجودات      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٣٨٣,٠٨٨,٥٦٦    -      ٣٨٣,٠٨٨,٥٦٦  دوالر أمريكي  
    ٤,٣٣٠,٩٨١    -      ٤,٣٣٠,٩٨١  يورو  
      ١١٩,٩٨٨    -        ١١٩,٩٨٨  درهم إمارايت  
    ٥,٣٤٥,٠٦١    -      ٥,٣٤٥,٠٦١  ريـال سعودي  
      ٥٢٨    -        ٥٢٨  عمالت أخرى   

  
    )معّدلة( ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       
    صافي الموجودات      المطلوبات      الموجودات      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٣٧٧,٧٦٢,٦٧٨    -      ٣٧٧,٧٦٢,٦٧٨  دوالر أمريكي  
    ٤,٥٢١,٢٦١    -      ٤,٥٢١,٢٦١  يورو  
      ١١٩,٩٨٨    -        ١١٩,٩٨٨  درهم إمارايت  
    ٥,٣٤٧,٨٢١    -      ٥,٣٤٧,٨٢١  ريـال سعودي  
      ٥٣٣    -        ٥٣٣  عمالت أخرى   
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  :مخاطر العمالت (تحليل الحساسية) -د

جنبية. يتضمن هذا التحليل يف سعر صرف اللرية سورية مقابل العمالت األ %١٠نقصان مبقدار أو  ميثل اجلدول التايل حتليل احلساسية بزيادة
اية السنة بتغيري مقداره  املوجودات   .%١٠النقدية احلالية املقيمة بالعمالت األجنبية واليت مت تعديل سعر صرفها يف 
يف سعر صرف  خنفاضسعر صرف العملة األجنبية مقابل اللرية السورية. أما يف حال اال رتفاعبالوفر نتيجة ا وجبة يف اجلدول متثل ارتفاعاألرقام امل

  .بالسالب بل اللرية السورية فيكون لذلك التغيري تأثري معاكس وتظهر األرصدةالعملة األجنبية مقا
      الوفر          
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    )معّدلة( ٢٠١٨          )معّدلة( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٣٧,٧٧٦,٢٦٨        ٣٨,٣٠٨,٨٥٧        ٣٨,٩٢٢,٩٣٦    دوالر أمريكي   
      ٤٥٢,١٢٦          ٤٣٣,٠٩٨          ٣٧٥,٨٨٢    يورو  
      ١١,٩٩٩          ١١,٩٩٩          ١١,٩٩٩    درهم إمارايت  
      ٥٣٤,٧٨٢          ٥٣٤,٥٠٦          ٥٣٤,٥٥٢    ريـال سعودي  
      ٥٣          ٥٣        -      عمالت أخرى  

  مخاطر السيولة: -هـ

لشركة ا خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أي دفعة هلذه الغاية. تقوم إدارةإن 
  ذلك بشكل دوري.و  املطلوبات على حد سواءو  بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات

   



 

- ٣٧ - 

  العمليات الرئيسية كما يلي:املطلوبات بني و  املوجوداتتتوزع 
    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  الموجودات
    ٦٩١,٠٥٨,١٧٠    -      ٦٩١,٠٥٨,١٧٠  نقد يف الصندوق ولدى املصارف  
    ٩,٥٥٦,٨١٧    -      ٩,٥٥٦,٨١٧  مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  
    ٢٤,٩٥٥,٤٤٧    ٢٤,٩٥٥,٤٤٧    -    حقوق استخدام األصول املستأجرة  
  مالية بالقيمة العادلةموجودات   
    ٦٣,٣٠٧,٨٤٧    -      ٦٣,٣٠٧,٨٤٧  من خالل األرباح أو اخلسائر    
  بالقيمة العادلة موجودات مالية   
    -      -      -     من خالل الدخل الشامل اآلخر    
    ١٦,١٤٠,٠٩٢    ١٦,١٤٠,٠٩٢    -    موجودات ضريبة مؤجلة  
    ٤,٣٥٩,٩١٠    ٤,٣٥٩,٩١٠    -    ممتلكات ومعدات  
      ٧١٧,١٤٢      ٧١٧,١٤٢    -    موجودات غري ملموسة  
    ٤,٨٨٨,٠٠٠    ٤,٨٨٨,٠٠٠    -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي  

    ٨١٤,٩٨٣,٤٢٥    ٥١,٠٦٠,٥٩١    ٧٦٣,٩٢٢,٨٣٤  جمموع املوجودات    
  المطلوبات

    ٢١٨,٣٦٦,٨٦٧    -      ٢١٨,٣٦٦,٨٦٧  دفعات مقدمة من العمالء  
    ٥,٩٤٤,١٥٣    -      ٥,٩٤٤,١٥٣  أخرىمصاريف مستحقة وذمم دائنة   
    ١٦,١٨٧,٢٩٣    ١٦,١٨٧,٢٩٣    -    التزامات عقود األجار  

    ٢٤٠,٤٩٨,٣١٣    ١٦,١٨٧,٢٩٣    ٠٢٢٢٤,٣١١,٠  جمموع املطلوبات    

    ١٢١,٥٧٤,٤٨٥    ٣٤,٨٧٣,٢٩٨    ٥٣٩,٦١١,٨١٤  صايف املوجودات  



 

- ٣٨ - 

  واملطلوبات بني العمليات الرئيسية كما يلي: املوجوداتتتوزع 
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  الموجودات
    ٦٧٣,٧٠٤,٢٦٤    -      ٦٧٣,٧٠٤,٢٦٤  نقد يف الصندوق ولدى املصارف  
    ٢٨,٠٩١,٣٢٧    -      ٢٨,٠٩١,٣٢٧  أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة  
  مالية بالقيمة العادلةموجودات   
    ٢٨,٨٩٦,٠٩٩    -      ٢٨,٨٩٦,٠٩٩  من خالل األرباح أو اخلسائر    
  موجودات مالية بالقيمة العادلة   
    ١٥,٩٥٥,٢٠٠    -      ١٥,٩٥٥,٢٠٠  من خالل الدخل الشامل اآلخر    
    ١٧,٢٨٩,٥٤١    ١٧,٢٨٩,٥٤١    -    موجودات ضريبة مؤجلة  
    ٦,٩٧٨,٩٦٥    ٦,٩٧٨,٩٦٥    -    ممتلكات ومعدات  
      ٨٨٨,٤٩٧      ٨٨٨,٤٩٧    -    موجودات غري ملموسة  
    ٢,٥٠٠,٠٠٠    ٢,٥٠٠,٠٠٠    -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي  
    ٧٧٤,٣٠٣,٨٩٣    ٢٧,٦٥٧,٠٠٣    ٧٤٦,٦٤٦,٨٩٠  جمموع املوجودات    

  المطلوبات
    ٢٠٥,٩٢٨,٨٢٨    -      ٢٠٥,٩٢٨,٨٢٨  دفعات مقدمة من العمالء  
    ٧,٤٧٣,٢١٣    -      ٧,٤٧٣,٢١٣  مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى    
    ٢١٣,٤٠٢,٠٤١    -      ٢١٣,٤٠٢,٠٤١  جمموع املطلوبات    
    ٥٦٠,٩٠١,٨٥٢    ٢٧,٦٥٧,٠٠٣    ٥٣٣,٢٤٤,٨٤٩  صايف املوجودات  
  مخاطر العمليات: -و

شخاص فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واألأو  التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحةأو  إن خماطر العمليات هي خماطر اخلسارة
 خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبسب تأثريها إدارةعن أحداث خارجية. تتم أو  للشركة الداخليةواألنظمة 

  طيط السنوية.سرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات. إن املخاطر االنسبة حدوثها ومن خالل طرق تقييم و 
  

  التدفقات النقدية بيان  -٤٢

  تتوزع فروقات أسعار الصرف اليت مت استبعادها من بيان التدفقات النقدية كما يلي:
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
    (معّدلة) ٨٢٠١      ٩٢٠١      
    ل.س.      ل.س.      

  )      ١٩٣,٠٦٠(  )      ٧٨,٣٥٤  (   نقد وحسابات جارية لدى املصارف
   



 

- ٣٩ - 

  األحداث الالحقة -٢٥

  ) ومل يكن له أي أثرعلى البيانات املالية املوقوفة بتاريخCOVID-19البيانات املالية، اجتاحت العامل جائحة فريوس كورونا ( إعدادالحقًا لتاريخ 
املتعلق بتقدير أثر انتشار فريوس   ٢٠٢٠نيسان  ٦/ بتاريخ ١٨. كما صدر تعميم هيئة األوراق واألسواق املالية السورية رقم /٢٠١٩كانون األول   ٣١

ا املالية املستقبلية. يف احلالة الراهنة النتشار الفريوس، فإن حتديد املبا) COVID-19(كورونا  غ الدفرتية لبعض األصول لاحملتمل على نشاط الشركة وبيانا
اية فرتة التقرير واليت قد يسبب   ا هذا الوباء.هوااللتزامات يتطلب تقديراً آلثار األحداث املستقبلية غري املؤكدة على تلك األصول وااللتزامات يف 

سبية على املبلغ الدفرتي يانات املالية، تعديالً ذا أمهية نمن احملتمل أن تتطلب النتائج اليت ختتلف عن االفرتاضات احلالية خالل الفرتات الالحقة إلعداد الب
  لألصل أو االلتزام املتأثر و سيتم اإلفصاح عن هذه التأثريات يف الفرتات الالحقة.

  
  الموافقة على البيانات المالية  –٦٢

  .٢٠٢٠نيسان  ٢١ اريخبت على البيانات املالية  واملدير العام دارةجملس اإلرئيس وافق 
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