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 2019األول  كانون 31للسنة المنتهية في 
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 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية إيضاح 
    
    
    

 4,784,316 5,159,405 12 إيرادات الوساطة
بالقيمة العادلة من خالل  إيرادات موجودات مالية 

 12,500 17,500 4 األرباح أو الخسائر
 بالقيمة العادلة  أرباح تقييم موجودات مالية )خسائر( 

 477,487 (1,856,256) 4 من خالل األرباح أو الخسائر
 33 2,898  أخرىإيرادات 

    

 5,274,336 3,323,547  مجموع اإليرادات التشغيلية

    

    المصاريف

 (17,153,106) (22,479,375) 13 نفقات الموظفين

 (2,925,650) (3,001,234) 8 ,7 االستهالكات واإلطفاءات

 (7,682,225) (7,402,731) 14 مصاريف إدارية وعمومية

    

 (27,760,981) (32,883,340)  مجموع المصاريف

    

 (22,486,645) (29,559,793)  الخسارة التشغيلية

    
 21,023,987 15,367,317 3 إيرادات الفوائد

    

 (1,462,658) (14,192,476)   السنةخسارة 
    

 - -  اآلخرمكونات الدخل الشامل 

    

 (1,462,658) (14,192,476)  للسنة الشاملالدخل 
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  التغيرات في حـقــوق الشركـاءبيان 

 2019األول  كانون 31لسنة المنتهية في ل

 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية وتقرأ معها  20 إلى 1اإليضاحات المرفقة من  إن
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 مجموع حقوق الشركاء أرباح مدورة االحتياطي االختياري االحتياطي اإلجباري رأس المال المدفوع 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  

      

        

 352,679,100 41,850,750 5,414,175 5,414,175 300,000,000  2019كانون الثاني  1الرصيد في 

 (14,192,476) (14,192,476) - - - الدخل الشامل للسنة 

      

 338,486,624 27,658,274 5,414,175 5,414,175 300,000,000 2019كانون األول  31الرصيد في 

      

      

      

      

      

 354,141,758 44,405,331 4,322,252 5,414,175 300,000,000  2018كانون الثاني  1الرصيد في 

 (1,462,658) (1,462,658) - - - الدخل الشامل للسنة 

 - (1,091,923) 1,091,923 - - (11المحول إلى االحتياطيات )إيضاح 

      

 352,679,100 41,850,750 5,414,175 5,414,175 300,000,000 2018كانون األول  31الرصيد في 
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 2019األول  كانون 31للسنة المنتهية في 
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  2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية إيضاح 
    

    األنشطة التشغيلية

 (1,462,658) (14,192,476)  خسارة السنة 

    التعديالت للبنود التالية :

 (21,023,987) (15,367,317) 3 إيرادات الفوائد
 2,787,650 2,863,234 7 الممتلكات والمعداتستهالك امصاريف 
 138,000 138,000 8 إطفاء الموجودات غير الملموسةمصاريف 
 - 9,322 3 خسائر ائتمانية متوقعةمصروف 

موجودات مالية  إعادة تقييممن غير محققة ( أرباحخسائر )
 (477,487) 1,856,256 4  األرباح أو الخسائرمن خالل بالقيمة العادلة 

    

  (24,692,981) (20,038,482) 
    التغيرات في رأس المال العامل

 (316,498) (179,845)  موجودات متداولة أخرى

 (34,488,087) (969,223)   ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة
 26,496,510 16,779,752  الفوائد المقبوضة

    
 األنشطة )المستخدمة في( من صافي التدفقات النقدية 

 (28,346,557) (9,062,297)  التشغيلية  

    

    األنشطة االستثمارية

 (1,050,000) (19,500) 7 شراء ممتلكات ومعدات

 24,000,000 155,000,000  في الودائع طويلة األجل النقص
  األنشطةالمستخدمة في صافي التدفقات النقدية 

 22,950,000 154,980,500  االستثمارية  

    
    

 (5,396,557) 145,918,203  صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه 

 65,661,525 60,264,968  النقد وما في حكمه في بداية السنة
    

 60,264,968 206,183,171 3 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 معــلـومـات عن الشركة 1
 

الوساطة و الترخيص لشركات الخدماتتم تأسيس شركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية بموجب نظام 
 .2006آب  28/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3942المالية رقم /

تم تعديلها و 2008آذار  17األسواق المالية السورية الشركة الموافقة األولية على التأسيس بتاريخ منحت هيئة األوراق و
 .2008آب  25بتاريخ 

المهجر بتأسيس شركة وساطة مالية محدودة سورية و لبنك المركزي على مساهمة بنككما حصلت الشركة على موافقة ا

 .2008أيلول  4التسليف بتاريخ در عن مجلس النقد و( الصا4/م ن/ب423المسؤولية بموجب القرار رقم )

كانون الثاني  4/ تاريخ 2553التجارة رقم /ركة بموجب قرار وزارة االقتصاد وتمت المصادقة على النظام األساسي للش
2009. 

 

 300,000,000برأسمال قدره  2009كانون الثاني  27تاريخ  15664سجلت الشركة في السجل التجاري تحت الرقم 
 ليرة سورية.

 

 23/م ( بتاريخ 23األسواق المالية السورية بموجب القرار رقم ) ص النهائي من قبل هيئة األوراق وتم منح الشركة الترخي
 ذلك لممارسة النشاطات التالية:و ،ةبتحرير رأسمال الشرك شركاءال قام ، حيث2009شباط 

 

 نشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية.تقديم االستشارات وتحليل و  -
 لحساب الغير.األوراق المالية لحساب الشركة و الوساطة في  -
 إدارة اإلصدارات األولية دون تعهد بالتغطية.  -
 االستثمار.إدارة   -
 

 الحفظ المركزيعلى العضوية لدى مركز المقاصة وو لدى سوق دمشق لألوراق المالية كما حصلت الشركة على العضوية
 .2009نيسان  26/ تاريخ 278بموجب القرار رقم /

 

 المالية./م الصادر عن هيئة األوراق واألسواق 105بقرار رقم  2009تشرين األول  25باشرت الشركة أعمالها في 
 

 أسس اإلعداد والسيـاسات المـحـاسبـيـة الهامة 2
 

 المالية بياناتأسس إعداد ال 2.1
 

 .تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً لمعاييرالتقارير المالية الدولية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية

وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة من قبل  2018كانون األول  31قامت الشركة بإعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 وذلك وفقاً لمتطلبات مجلس المحاسبة والتدقيق.  9الشركة بسبب تأجيل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

للمرة األولى وقد قررت الشركة  9قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  2019كانون الثاني  1ابتداًء من 
بأثر رجعي  9. تم تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم استئناف إعداد بياناتها المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية

 أثر جوهري على البيانات المالية.ولم يتم إعادة عرض أرقام المقارنة نظراً لعدم وجود 

باح أو الخسائر من خالل األربالقيمة العادلة باستثناء الموجودات المالية  تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية
. إن الليرة السورية هي عملة إظهار البيانات المالية والتي تمثل العملة ةوالتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات المالي

 الرئيسية للشركة.
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.2
 

 التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة
 .2019كانون الثاني  1التعديالت والتفسيرات ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداًء من قامت الشركة بتطبيق بعض   -
والتي ليس لها أي أثر على البيانات  2019تـُطبق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى في عام   -

 المالية للشركة.
 إن طبيعة وأثر كل معيار أو تعديل جديد مبينة ادناه:

 
  "األدوات المالية" - 9ر التقارير المالية الدولي رقم معيا -

"األدوات المالية: االعتراف والقياس"  39بداًل من معيار المحاسبة الدولي رقم  9معيار التقارير المالية الدولي رقم  يحل
ني : التصنيف والقياس والتدجوانب المحاسبية الثالثة المتعلقة باألدوات الماليةاللجميع  2018كانون الثاني  1 مناعتباراً 

 في القيمة ومحاسبة التحوط.
 

، أصدرت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية 2018لعام  1بناًء على قرار مجلس المحاسبة والتدقيق في جلسته رقم 
"األدوات  9رقم والمتضمن تأجيل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  2018شباط  25بتاريخ  13التعميم رقم 

كانون الثاني  1للمرة األولى ابتداًء من  9المالية". وبناًء عليه، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .بأثر رجعي 2019

 
 التدني في القيمة

بية لتدني قيمة الموجودات "األدوات المالية" تغيير المعالجة المحاس 9نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
المالية للشركة من خالل استبدال المعالجة المحاسبية من نموذج الخسائر االئتمانية المتكبدة إلى نموذج الخسائر االئتمانية 

 المتوقعة.
اب سبتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع أدوات الدين، وح قامت الشركة

بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة  الخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين. قامت الشركة
نيفات المتاحة إضافة إلى التص صة بالمدينين والبيئة االقتصاديةاالئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخا

 والقوانين المحلية الناظمة لعملية االحتساب المستخدمة من قبل القطاع المصرفي في سورية.
 

ال يوجد أثر جوهري على البيانات المالية نتيجة تطبيق هذا المعيار.



 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2019كانون األول  31

9 

 
  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2
 

 )تتمة(التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.2
 
 عقود اإليجار - 16معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 
، وتفسير لجنة تفسيرات عقود اإليجار 17محل معيار المحاسبة الدولي رقم  16معيار التقارير المالية الدولي رقم  حلي

 15، تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم تحديد فيما إذا كانت االتفاقية تتضمن عقد إيجار 4التقارير المالية الدولية رقم 
تقييم جوهر العمليات التي تنطوي على الشكل القانوني  27تفسيرات المعايير رقم  ، وتفسير لجنةالحوافز –اإليجار التشغيلي 

يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود  16. إن معيار التقارير المالية الدولي رقم لعقد اإليجار
وفق نموذج موحد ضمن بيان المركز االيجار، ويتطلب من المستأجرين أن يقوموا بالمحاسبة عن جميع عقود اإليجار 

 المالي.
 

لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة  16المحاسبة عن عقود اإليجار بالنسبة للمؤجر وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
ف ي. يستمر المؤجر بتصنيف كافة عقود االيجار باستخدام نفس مبدأ التصن17الحالية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 

والتمييز بين نوعين من االيجار: التمويلي والتشغيلي. وبذلك فإن معيار التقارير  17المتبع في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ليس لديه أثر على اإليجارات التي تكون فيها الشركة هي المؤجر. 16المالية الدولي رقم 

 
 اختارت الشركة تطبيق الوسائل العملية التالية:

 خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص مشابهة بصورة معقولة تطبيق معدل -
 استبعاد التكاليف األولية المباشرة من قياس حق استخدام األصول في تاريخ التطبيق االولي -
 استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان العقد يحتوي على خيارات تمديد أو إنهاء -

 .2019كانون الثاني  1إبتداًء من تاريخ التطبيق األولي في  16بتبني معيار التقارير المالية الدولي رقم قامت الشركة 
 عقود إيجار ضمن نطاق المعيار في تاريخه. ال يوجد

 
 عدم التيقن المتعلق بمعاملة ضريبة الدخل 23تفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم  -

 
ائب الدخل عندما تتضمن المعامالت الضريبية عدم تيقن والذي يؤثر على تطبيق معيار يتناول هذا التفسير المحاسبة عن ضر

، كما ال يتضمن 12وال يطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  12المحاسبة الدولي رقم 
 غير المؤكدة. بشكل محدد متطلبات متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضريبية

 يتناول التفسير بشكل محدد اآلتي:

  تقوم باألخذ بعين االعتبار المعاملة الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصل الشركةما إذا كانت. 
  حول فحص المعاملة الضريبية من قبل السلطات الضريبية الشركةاالفتراضات التي تقوم بها.  
  بتحديد الربح الضريبي )الخسارة الضريبية(، األسس الضريبية، الخسائر الضريبية غير  الشركةكيف تقوم

 .المستغلة، اإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة
  باألخذ بعين االعتبار التغيرات في الحقائق والظروف الشركةكيف تقوم. 

 
بار كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع مع أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعين االعت الشركةيجب على 

معامالت ضريبية غير مؤكدة أخرى. يجب اتباع الطريقة التي تقدم حالَ أفضل لعدم التيقن. ليس لهذا التفسير أثر على البيانات 

 المالية للشركة.
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2
 

 )تتمة(التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.2
 
 : خيارات الدفع المبكر مع تعويض سالب9معيار التقارير المالية الدولي رقم التعديالت على  -

 
 الدخل الشامل، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل 9وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

اآلخر، شرط أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية فقط دفعات من المبلغ األصلي وفوائد على المبلغ األصلي القائم 

 ضمن نموذج األعمال المناسب لذلك التصنيف. وأن يحتفظ باألداة( SPPIاختبار)

بغض النظر عن الحدث  SPPIمالي يجتاز اختبار أن األصل ال  9معيار التقارير المالية الدولي رقم لتعديالت على ا توضح

أو الظرف الذي أدى للفسخ المبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي سيقبض أو يدفع تعويض معقول لقاء الفسخ المبكر 
 للعقد.

 المبكر. مع السماح بالتطبيق  2019كانون الثاني  1سارية المفعول اعتباراً من  هذه التعديالت تطبق بأثر رجعي وتعتبر
 ليس لهذه التعديالت أثر على البيانات المالية للشركة.

 
 تعديالت خطط المنافع، تخفيض عدد الموظفين أو التسوية :19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 
لتعديالت خطط المنافع أو تخفيض عدد الموظفين  المعالجة المحاسبية 19تتناول التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

التي تحدث خالل الفترة. تنطبق هذه التعديالت على تعديالت خطط المنافع أو تخفيض عدد الموظفين أو التسويات أو التسوية 
عديل تتحديد مصروف الخدمات الحالية لباقي الفترة بعد  الشركةالحاصلة خالل فترة التقرير السنوية حيث يتوجب على 

خطط المنافع أو تخفيض عدد الموظفين أو التسويات الحاصلة باستخدام التقديرات االكتوارية المستخدمة في قياس التزام 
)أصل( المنافع المحددة الصافية والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث. 

لفوائد للفترة المتبقية بعد تعديل خطط المنافع أو تخفيض عدد الموظفين أو التسويات أيضاً تحديد صافي ا الشركةيجب على 
الحاصلة باستخدام التزام )أصل( المنافع المحددة الصافية والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط 

 افع المحددة الصافية.المنافع بعد ذلك الحدث ومعدل الخصم المستخدم في قياس التزام )أصل( المن
هذه التعديالت ليس لها أي أثر على البيانات المالية للشركة حيث أنه لم يتم تعديل خطط المنافع أو تخفيض عدد الموظفين 

 أو حصول تسويات خالل الفترة.

 
 يع المشتركة: االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشار28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 
على االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة  9تطبيق معيار التقارير المالية  الشركةتوضح التعديالت أن على 

 لجوهر، تشكل جزء من صافي االستثمار فيفي اوالمشاريع المشتركة التي ال تطبق عليها طريقة حقوق الملكية، ولكنها 
ترك. هذا التوضيح مهم ألنه يدل على أن نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب معيار الشركة الحليفة أو المشروع المش

 ينطبق على هذه االستثمارات طويلة األجل. 9التقارير المالية الدولي 
سائر أال تأخذ بعين االعتبار أية خ 9عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي  الشركةتوضح هذه التعديالت أيضاً أنه على 

من الشركة الحليفة أو المشروعات المشتركة، أو أية خسائر انخفاض قيمة على صافي االستثمار، معترف فيها كتعديالت 
 28قم ر على صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو المشروع المشترك والتي نتجت عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي

 ع المشتركة"."االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاري
 ليس لهذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية للشركة.

 
 (:2017 – 2015التحسينات السنوية )دورة 

 تتضمن هذه التحسينات:
 اندماج األعمال - 3معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
 الترتيبات المشتركة - 11معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
 ضريبة الدخل -12رقم  الدوليمعيار المحاسبة  -
.تكاليف االقتراض - 23رقم  معيار المحاسبة الدولي -
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2
 

 لمعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيق.ا 2.3
 

الجديدة أو المعدلة الصادرة وغير نافذة للتطبيق حتى تاريخ اصدار البيانات المالية للشركة، تعتزم فيما يلي المعايير والتفسيرات 
 الشركة تطبيق هذه المعايير، إن لزم االمر، عندما تصبح سارية المفعول.

 
 عقود التأمين  – 17معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

والذي يعتبر معياراً جديداً شامالً  2017في أيار  17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولي رقم 
لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس، العرض واإلفصاح. عندما يصبح نافذاً للتطبيق، سيحل معيار التقارير المالية الدولي 

على  17. يطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم 2005الصادر بتاريخ  4ير المالية الدولي رقم محل معيار التقار 17رقم 
تي تقوم ال الشركةكافة أنواع عقود التأمين )مثل التأمين على الحياة، التأمين المباشر وإعادة التأمين( بغض النظر عن نوع 

 واألدوات المالية التي تحتوي على ميزات مشاركة اختيارية. بإصدار هذه العقود، كما يطبق أيضاً على بعض الضمانات 
 

هو تقديم نموذج محاسبة  17يتضمن المعيار بعض االستثناءات في النطاق. إن الهدف العام لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 
، والذي يستند 4ارير المالية الدولي رقم لعقود التأمين أكثر فائدة واتساقاً بالنسبة للمؤمنين. على العكس من متطلبات معيار التق

يقدم نموذجاً شامالً  17بشكل كبير على الحفاظ على السياسات المحاسبية المحلية السابقة، فإن معيار التقارير المالية الدولي رقم 
هو النموذج العام،  17 لعقود التأمين، يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات الصلة. إن جوهر معيار التقارير المالية الدولي رقم

 والمكمل بـ: 
 

 )تطبيق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على ميزات المشاركة المباشرة )طريقة العموالت المتغيرة 
  .طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( بشكل رئيسي للعقود قصيرة األمد 

 
مع اإللزام  2023 الثانيكانون  1المالية التي تبدأ في أو بعد نافذ التطبيق للفترات  17إن معيار التقارير المالية الدولي رقم 

بنفس  15و 9بتطبيق معياري التقارير المالية الدوليين  الشركةبعرض أرقام المقارنة. يسمح بالتطبيق المبكر، بشرط ان تقوم 
 . إن هذا المعيار غير قابل للتطبيق على الشركة.17أو قبل تاريخ البدء بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 
 : تعريف "العمل"3التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف العمل في معيار التقارير المالية الدولي أصدر مجلس  2018في تشرين األول 
"اندماج األعمال" لمساعدة المنشآت على تحديد فيما إذا كانت مجموعة من األنشطة واألصول المكتسبة تشكل عمالً أو  3رقم 
 ال.

تقييم قدرة المشاركين في السوق على استبدال أي من توضح تلك التعديالت الحد األدنى لمتطلبات العمل، وتستثني 
ييق نطاق جوهرية، وتض المستحوذ عليهاوإضافة توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية  ،العناصرالمفقودة

دة مع هذه ة جديتعريفات األعمال وما ينتج عنها، وتقديم فحص اختياري لتركزات القيمة العادلة. تم تقديم أمثلة توضيحي
 التعديالت. ليس لهذه التعديالت أثر على الشركة.

 
 : تعريف كلمة "جوهري"8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

انات "عرض البي 1أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2018في تشرين األول 
"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" لمواءمة تعريف  8المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

كلمة "جوهري" في المعايير ولتوضيح جوانب معينة من هذا التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تكون 
أو حجبها، بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون  تحريفهار حذفها أو جوهرية إذا كان من المتوقع أن يؤث

األساسيون للبيانات المالية المعدة لألغراض العامة بناء على تلك البيانات المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة 
 محددة".

ة.تأثير جوهري على البيانات المالية للشرك من غير المتوقع أن يكون لهذه التعديالت
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و 2

 
 السياسات المحاسبيةأهـم  2.4

 

 اإليراد من العقود مع الزبائن
 تعمل الشركة في مجال خدمات الوساطة المالية والخدمات االستشارية المتعلقة باألوراق المالية.

 
 الشركةتوقع الذي ت وبالمبلغيتم االعتراف باإليرادات من العقود مع الزبائن عندما تنتقل السيطرة على الخدمات إلى العميل 

ً لنموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات  أن يكون لها حق فيه مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن وفقا
 ن. استنتجت الشركة أنها الطرف األصيل في الترتيبات المتعلقة بإيراداتها.ة عن العقود المبرمة مع الزبائالناتج
 تقديم خدمات 

د . كما يتم االعتراف باإليراالناتج عن اإلستشارات المالية عند االنتهاء من تقديم الخدمة يتم االعتراف باإليراد
 عموالت التداول عند إكمال كل معاملة. الناتج عن

 

 الموجودات المالية 
 

 االعتراف األولي
تقوم الشركة بتصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف األولي إلى موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة، موجودات مالية 

   مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
تصنيف الموجودات المالية استناداً إلى نموذج األعمال الذي تستخدمه إلدارة الموجودات المالية وخصائص  تحدد الشركة

 التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.
يتم قياس الذمم المدينة التي ال تحتوي على عنصر تمويل هام بسعر المعاملة المحدد بموجب معيار التقارير المالية الدولي 

 .15رقم 
الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينشأ عنه  حتى يتم تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل

تدفقات نقدية تتمثل بـ "دفعات المبلغ األصلي مع الفائدة فقط" على المبلغ األصلي المستحق. يشار إلى هذا التقييم باسم اختبار 
 ألصلي مع الفائدة فقط" والذي يتم إجراؤه على مستوى األداة المالية الواحدة."دفعات المبلغ ا

عند االعتراف األولي، قد تختار الشركة تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء كاستثمارات 
ً لمعيار المحاسبة الدولي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وذلك عندما تستوفي تعريف حقوق الملك ية طبقا

IAS 32  األدوات المالية:العرض، وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. ويتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة

على حدة. ويتم تحويل األرباح والخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح المدورة 
 ستبعاد، وال يتم تحميلها على بيان الدخل الشامل.عند اال

يشير نموذج أعمال الشركة إلدارة األصول المالية إلى كيفية إدارة الشركة ألصولها المالية من أجل توليد التدفقات النقدية. 
الية، أو األصول الميحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، أو بيع 

 كليهما.
 

 موجودات مالية مقتناة بالتكلفة المطفأة -
ألرباح ايقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التاليين وهو غير محدد بالقيمة العادلة من خالل 

 :والخسائر
  تدفقات نقدية تعاقدية، واالحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل 
  ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ

 باإلضافة الى الفائدة على أصل المبلغ القائم.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية أهـم  2.4

 

 الموجودات المالية )تتمة(

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية -
 أدوات الدين

تقاس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين وأيضا لم يتم اختيار قياسها 
 :األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل 

  االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل التدفقات النقدية
 التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و

  ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ
 باإلضافة إلى الفائدة على أصل المبلغ القائم.

 

والخسائر من  عادلة ويتم تسجيل األرباحيتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة ال
 .اآلخر التغير في القيمة العادلة التي تم االعتراف بها في بيان الدخل الشامل

و في األرباح أ أو االسترداداتالفوائد والتغير في سعر العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة  يتم إثبات إيرادات
 قياسها بالتكلفة المطفأة. ودات المالية التي يتمالخسائر بنفس الطريقة المتبعة في الموج

إلغاء االعتراف، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً في بيان الدخل الشامل اآلخر  عند
 إلى بيان الدخل.

 

 أدوات حقوق الملكية
كل غير قابل ختار بشتقد  الشركةعند االعتراف األولي، بالنسبة الستثمار حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة، فإن 

عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار تلإللغاء ان 
 على حدى.

. يتم إثبات توزيعات األرباح في بيان الدخلوالخسائر من أدوات حقوق الملكية هذه إلى  المكاسب إعادة تصنيفيتم ال 
زء من كلفة جيمثل استرداد لكإيرادات تشغيلية أخرى عند إثبات حق الدفع، مالم يكن المتحصل من التوزيعات  بيان الدخل
أدوات حقوق الملكية بالقيمة ال تخضع  .ل األخرفي هذه الحالة، يتم االعتراف باالرباح في بيان الدخل الشامواألدوات، 

 .لتقييم انخفاض القيمةالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجودات مالية -
ل للمتاجرة أو األصوتتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األصول المالية المحتفظ بها 

المالية المخصصة عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو األصول المالية التي من الملزم 
 قياسها بالقيمة العادلة.

 

قياس لإضافة لذلك، وعند االعتراف األولي، قد تختار الشركة بصورة غير قابلة لإللغاء قياس أصل مالي يفي بمتطلبات ا
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للقياس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان 

 القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.
 أو الخسارة في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم االعترافيتم تسجيل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 .بيان الدخلفي بالتغير بالقيمة العادلة 
 

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على االستثمارات في األسهم المدرجة كإيرادات أخرى في بيان الربح أو الخسارة عند 
 إثبات حق الدفع.
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةاإلعداد وأسس  2

 
 )تتمة(السياسات المحاسبية أهـم  2.4

 
 )تتمة(الموجودات المالية 

 
 الموجودات الماليةإلغاء االعتراف ب

يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو عندما يكون ممكناً، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية 
 مشابهة( عندما:

 
 ال يعود للشركة حق في استالم التدفقات النقدية من هذا األصل. -
عندما تقوم الشركة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو التزامات بدفع التدفقات النقدية المستلمة  -

ل بتحوي بالكامل مباشرة وبدون أي تأخير الى طرف ثالث بموجب اتفاقية تحويل، وإما: أ( قامت بشكل جوهري
المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل أو ب( لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بالمخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل 

 جوهري ولكنها نقلت قدرتها على التحكم بإدارة األصل.
 

تقييم ما إذا كان وم بعندما تقوم الشركة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو التزمت باتفاقية تحويل تق
وإلى أي مدى احتفظت بمخاطر ومزايا الملكية. إن لم تقم بتحويل المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل بشكل جوهري ولم 
تنقل قدرتها على التحكم بإدارة األصل، يتم االعتراف باألصل الى حد مشاركتها المستمرة في األصل. في هذه الحالة، تقوم 

لتزام المرتبط بذلك. يتم قياس األصل المستبعد وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات الشركة بتسجيل اال
 التي احتفظت بها الشركة.

 
يتم قياس المشاركة المستمرة التي تتخذ شكل ضمان لألصل المنقول بالقيمة الدفترية لألصل أو أكبر مقابل قد يطلب من 

 أيهما أقل. -لث الشركة تسديده الى طرف ثا
 

 المطلوبات المالية

 االعتراف األولي
و قروض، ذمم دائنة، ألعادلة ضمن األرباح أو الخسائر، يتم تصنيف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة ا

 .كمشتقات مالية مصنفة كأدوات تحوط في التحوط الفعال، بحسب الحال

مبدئياً بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والذمم الدائنة يتم االثبات بالصافي بعد طرح يتم إثبات المطلوبات المالية 
  التكاليف المرتبطة بالمعاملة.

 
 المطلوبات الماليةبإلغاء االعتراف 

م بآخر من قائيتم الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم إلغاء أو إنهاء صالحية االلتزام. عندما يستبدل التزام مالي 
نفس الدائن بشروط مختلفة بشكل جوهري، أو عندما تتغير شروط االلتزام القائم بشكل جوهري يتم الغاء االعتراف بااللتزام 
األصلي واالعتراف بااللتزام الجديد، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة الحالية لاللتزام األصلي وااللتزام الجديد في قائمة الدخل 

 الشامل.
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 قيمة الموجودات المالية تدني

تعترف الشركة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
ً للعقد وجميع  والخسائر. تحتسب الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقا

قات استالمها، مخصومة بمعدل الفائدة الفعال األصلي. تشمل التدفقات النقدية المتوقعة التدف الشركةع التدفقات النقدية التي تتوق
النقدية الناتجة عن بيع الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من شروط 

 التعاقد. 
 

على مرحلتين. بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي لم تشهد زيادة جوهرية في  يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة
مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي، يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس الخسائر االئتمانية الناتجة من 

شهراً(. أما بالنسبة للتعرضات  12على مدى شهراً )الخسائر االئتمانية المتوقعة  12أحداث التعثر المحتمل حدوثها خالل 
االئتمانية التي شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي، يجب احتساب مخصص الخسائر االئتمانية 

وات دالمتوقعة عن العمر المتبقي للتعرض بغض النظر عن توقيت التعثر )الخسائر االئتمانية المتوقعة على العمر المتبقي أل
 الدين(.

 
بالنسبة للذمم التجارية المدينة واألصول التعاقدية، تطبق الشركة المنهج المبسط لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، وبالتالي 
ال تتتبع الشركة التغييرات في مخاطر االئتمان، وعوضاً عن ذلك تعترف بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة عن العمر 

رة تستخدم الشركة مصفوفة الحتساب المخصص تستند على الخبتاريخ إعداد البيانات المالية.  المتبقي لهذه األدوات وذلك في
 التاريخية للخسارة االئتمانية والمعدلة وفقاً العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

 
يوماً. ومع ذلك وفي بعض الحاالت، قد تعتبر  90تعتبر الشركة األصل المالي متعثر عند تأخر سداد الدفعات التعاقدية لمدة 

األصل المالي متعثراً عند توفر معلومات ذات مصادر داخلية أو خارجية تشير إلى أنه من غير المرجح أن تحصل  الشركة
بل ق على المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل وذلك قبل األخذ بعين االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من الشركة

  الشركة.  يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون هناك أي توقعات معقولة بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
 

 مافي حكمهالنقد و
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه يشتمل على نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع 

ً منها أرصدة السحب على قصيرة األجل والتي لها تو اريخ استحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع محسوما
 المكشوف.

  
 عقود اإليجار

تقيم الشركة عند بدء العقد ما إذا كان هذا العقد عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي على إيجار. أي إذا كان العقد يمنح الحق في 
 لفترة من الوقت مقابل عوض.التحكم في استخدام األصل المحدد 

 
 الشركة كمستأجر -

تطبق الشركة طريقة االعتراف والقياس الفردي لجميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل أو المتعلقة 
الذي ستخدام األصول و، وحق ابأصول منخفضة القيمة. تعترف الشركة بالتزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار

الحق باستخدام األصول موضوع العقد.يمثل 
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 عقود اإليجار )تتمة(

 
 الشركة كمستأجر )تتمة( -

 

 األصولحق استخدام  (أ
في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يكون فيه األصل موضوع العقد  األصولاستخدام حق بتعترف الشركة 
بالتكلفة، مطروًحا منها أي مجمع لالهتالك أو خسائر انخفاض  حق استخدام األصولدام(. يتم قياس متوفراً لالستخ

 لتزاماتاعلى مقدار  األصولاستخدام حق القيمة المتراكمة، ومعدلة بأي إعادة تقييم اللتزامات اإليجار. تشتمل تكلفة 
اإليجار المعترف بها، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي دفعت عند أو قبل تاريخ البدء، 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة  استخدام األصولحق مطروًحا منها أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك 
 .اإلنتاجي المقدر لألصول، أيهما أقصر عقد اإليجار أو العمر

 

 أيضا لخسائر انخفاض القيمة. استخدام األصولحق خضع يو
 
 التزامات عقود اإليجار (ب

في تاريخ بدء عقد اإليجار، تعترف الشركة بالتزامات عقود اإليجار مقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي 
اإليجار. تتضمن مدفوعات عقود اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك يجب على الشركة دفعها على مدى فترة عقد 

مدفوعات ثابتة غير مضمونة( مطروًحا منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغيرة والتي 
إليجار ا تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات عقود

أيًضا سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد إلى حد معقول أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات إنهاء 

 .العقد، إذا كانت شروط عقد اإليجار تبين أن للشركة الخيار بإنهاء العقد

لق حال يتم كانت  تتع يتم إدراج مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروفات )إال في
 بإنتاج المخزون( في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع.

 
عند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بدء اإليجار ألن 

لة. بعد تاريخ البدء، يزيد مبلغ التزامات عقود اإليجار سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ال يمكن تحديده بسهو
ليعكس تراكم الفائدة وينخفض عند القيام بمدفوعات اإليجار. باإلضافة إلى ذلك ، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية 

بيل ى ساللتزامات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار )عل
المثال، التغييرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد مدفوعات 

 اإليجار( أو تغيير في تقييم خيار شراء األصل موضوع العقد.
 

 ج( عقود اإليجار قصيرة األجل و عقود اإليجار المتعلقة بأصول منخفضة القيمة
إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل لديها )عقود اإليجار تطبق الشركة 

شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. كما تطبق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود  12التي تبلغ مدتها 
مدفوعات اإليجار لإليجارات قصيرة األجل و عقود اإليجار اإليجار المتعلقة بأصول منخفضة القيمة. يتم االعتراف ب

 المتعلقة بأصول منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

 الشركة كمؤجر -
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تنقل فيها الشركة بشكل جوهري جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل 

 تأجير تشغيليكعقود 
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 ضريبة الدخل

 
 تخضع الشركة فيما يتعلق بضريبة الدخل لضريبة الدخل على األرباح الحقيقية النافذة في الجمهورية العربية السورية.

 
هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو  إن الضرائب المؤجلة

مؤجلة .  يتم احتساب الضرائب الالمطلوبات في البيانات المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها
بيقها ب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطستخدام طريقة االلتزام كما في تاريخ المركز المالي وتحتسبا

عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة وبناء على القوانين التي تم تشريعها في تاريخ المركز 
 المالي.

الستفادة ها في حالة توقع عدم إمكانية ايتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ المركز المالي ويتم تخفيض
 من تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

 
 ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستغلة سواء تمت أم لم تتم المطالبة بها 
 من قبل المورد.

 
 ممتلكات ومعدات

ستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم تغيير طريقة استهالك كات والمعدات بالكلفة بعد خصم االالممتليتم إظهار 
الممتلكات والمعدات وعمرها الزمني عند تغير نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه 

 المحاسبي. التغييرات على أنها تغييرات في التقدير

.  أية هغاء االعتراف باألصللل عند اسللتبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصللادية متوقعة من اسللتخدامه أو اسللتبعاديتم إل
سللتبعاد األصللل تحتسللب على أنها الفرق بين عوائد اسللتبعاد األصللل وقيمة األصللل المسللتبعد. أرباح أو خسللائر تنجم عن ا

في بيان الدخل الشللللامل ضللللمن بند إيرادات أو مصللللاريف أخرى في نفس الفترة التي تم تسللللجل هذه األرباح أو الخسللللائر 
 استبعاد األصل فيها. ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل.

 التالية:يحسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات 

 سنوات 5       التجهيزات والمعدات 

 سنوات 10     المفروشات المكتبية  و األثاث 

 ةسن 20          المباني 
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 الموجودات غير الملموسة

 
غير الملموسة عند شرائها بالتكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بالتكلفة مطروحا منها أية مخصصات لإلطفاء يتم تسجيل الموجودات 

 وأية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها. ويتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة.
 

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويقيد اإلطفاء في بيان الدخل الشامل.  أما 
الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم 

دخل الشامل.  كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات تسجيل أي تدني في قيمتها في بيان ال
في نهاية كل سنة ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.  يتم تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره 

لتغييرات على وتعالج هذه ا ،كان ذلك ضروريا المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه كلما إطفاءالزمني عند تغير نمط 
أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما تسجل مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان الدخل 

 الشامل مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة.
 

ي. ة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجطفاءات بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيميتم احتساب اإل

 :فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة

 سنوات 5   برامج الكمبيوتر 
 سنوات 5   الربط مع السوق 

 

 التعامالت بالعمالت األجنبية

تم بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت وييتم تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة 
تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ بيان المركز المالي المعلنة 

ة في بيان سية للشركمن قبل مصرف سورية المركزي. يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئي
 الدخل الشامل.

 

 التقاص

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي فقط عندما تتوفر 
 قت. والحقوق القانونية الملزمة والنية لتسويتها على أساس التقاص لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس ال

 

 

 تدني قيم الموجودات غير المالية
 

تقوم الشركة في تاريخ البيانات المالية بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر 
ن القيمة ممن هذا النوع، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر 

 القابلة لالسترداد يتم االعتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد.

في تاريخ كل بيان مركز مالي، يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة تدني معترف بها ألصل في السنوات 
عدا عن الشهرة، لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، تقوم الشركة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد  ،السابقة

يجب عكس خسارة التدني المعترف بها لألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ  لذلك األصل.
بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل األصل القابل لالسترداد منذ االعتراف 

 لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد.
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  )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةاإلعداد وأسس  2

 

  االجتهادات والتقديرات المحاسبيةأهـم  2.5
 

شركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في  اريف االيرادات والمص قيمةإن عملية إعداد البيانات المالية  تتطلب من إدارة ال
المالية. إن عدم التأكد المتضمن في اجتهادات وتقديرات  بياناتوالموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة في تاريخ ال

 اإلدارة قد يؤدي الى تعديالت هامة في القيم الحالية للموجودات والمطلوبات المقدرة في المستقبل.
 

لتعديل  د تؤديقإن الفرضيات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى بتاريخ بيان المركز المالي والتي 
 :هي كما يليجوهري في القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة 

 
 الشركة كمستأجر -تحديد مدة عقود اإليجار الحاوية على خيارات التجديد واإلنهاء 

مديد إلى أية فترات يغطيها خيار تتحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، باإلضافة 
عقد اإليجار إذا كان من المؤكد على نحو معقول أنه ستتم ممارسة هذا الخيار، أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، 

 إذا كان من المؤكد بشكل معقول أنه لن تتم ممارسة هذا الخيار.
 

ما إذا كان من المؤكد على نحو معقول  تقوم الشركة بتقديرلدى الشركة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. 
ممارسة أو عدم ممارسة خيار تجديد أو إنهاء عقد اإليجار. وبذلك فإن الشركة تأخذ في عين االعتبار جميع العوامل ذات 

رسة التجديد أو اإلنهاء. بعد تاريخ البدء، تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان الصلة التي تشكل حافًزا اقتصادًيا لمما
هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها من الممكن أن يؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم 

 تخصيصات كبيرة لألصل المؤجر(.ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء )على سبيل المثال، بناء تحسينات جوهرية أو 
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ في 

ري. تقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام الموجودات وطبيعة التآكل والتقادم التجا

القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية ويتم تعديل مخصص االستهالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف 

 عن التقديرات السابقة.

 

 المتزايدتقدير معدل االقتراض  -عقود اإليجار 

  لمتزايداد اإليجار، وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض وسعر الفائدة الضمني في عق ال يمكن للشركة أن تحدد بسهولة

(IBR) ة مدبهو معدل الفائدة الذي يتعين على الشركة دفعه لالقتراض  المتزايدمعدل االقتراض . إن لقياس التزامات اإليجار

 اقتصادية في بيئة لحق استخدام األصولمة مماثلة قي ومع ضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل ذومماثلة، 

يتعين على الشركة دفعه"، وهو ما يتطلب تقديًرا عند عدم يمكن أن ما "يعكس   المتزايدمعدل االقتراض وبالتالي فإن . مماثلة

عدل االقتراض م ملحوظة أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار. تقوم الشركة بتقدير معدالتتوفر 

ات إجراء بعض التقديرعليها باستخدام مدخالت يمكن مالحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق( عندما تكون متاحة و المتزايد

 .شركةالخاصة بال

 
 مبدأ االستمرارية

الة حالعمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من في الستمرار على االشركة  قدرةقامت إدارة الشركة بتقدير مدى 
من أن الشركة  متأكدة الشركة حالة عدم التيقن المستقبلية، فإن إدارةو عدم االستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية

ت ة على ذلك، فإن اإلدارة ليسوعالوالمنظور.  يالمستقبل المدى لعمل فيباستمرار الاالكافية لتساعدها على الموارد  لديها
ً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة.   بناءً على دراية بأية أمور جوهرية من الممكن أن تثير شكوكا

 عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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 المصارفنقد وأرصدة لدى    3

 يلي :  األرصدة لدى المصارف مماالنقد ويتألف  -

 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 26,600 20,200  نقد في الخزينة
 28,308,822 10,884,176 لدى البنوك حسابات جارية
 6,041,265 9,138,546 لدى البنوك )ارصدة مستثمري الشركة( حسابات جارية
 3,823,056 4,339,543 المركزيالبنك  تسوية  حسابات جارية
 13,065,225 7,800,706 )أرصدة مستثمري الشركة( البنك المركزي تسوية  حسابات جارية

 9,000,000 174,000,000 من ثالثة اشهر قلودائع ألجل لدى البنوك استحقاقها األصلي أ
 260,000,000 105,000,000 ودائع ألجل لدى البنوك استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة اشهر

 - (9,322) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 311,173,849 320,264,968 
   

بمعدل فائدة وسطي  سورية ليرة 15,367,317  مبلغ 2019بلغت ايرادات الفوائد عن ودائع لدى البنوك خالل عام 
بمعدل  ليرة سورية21,023,987 مبلغ  2018 في حين بلغت ايرادات الفوائد عن ودائع لدى البنوك خالل عام 7.19%

 .%7.86فائدة وسطي 
 

 التدفقات النقدية على األرصدة التالية: بيانما في حكمه المدرج في يتضمن النقد و -
 

 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 26,600 20,200  نقد في الخزينة
 28,308,822 10,884,176 لدى البنوك حسابات جارية

 6,041,265 9,138,546 لدى البنوك )أرصدة مستثمري الشركة( جارية حسابات
 3,823,056 4,339,543 البنك المركزي تسوية  حسابات جارية
 13,065,225 7,800,706 )أرصدة مستثمري الشركة( البنك المركزي تسوية  حسابات جارية

 9,000,000 174,000,000 من ثالثة اشهر قلودائع ألجل لدى البنوك استحقاقها األصلي أ

 206,183,171 60,264,968 
 

 من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة ة موجودات مالي 4
لدى الشركة موجودات مالية على شكل أدوات حقوق ملكية تحتفظ بها الشركة ألغراض المتاجرة لذلك فقد تم تصنيفها 

 كموجودات مالية من خالل األرباح والخسائر.
 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   أسهم شركات مدرجة في األسواق المالية المحلية:

 6,177,228 4,275,832 قطاع البنوك 
 311,110 356,250 قطاع النقل

 4,632,082 6,488,338 

 سورية خالل عامليرة  1,856,256 من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة تقييم الموجودات المالية  خسائربلغت 
 سورية.ليرة   17,500 كما حصلت الشركة على توزيعات أرباح بقيمة 2019

 ليرة سورية خالل عام 477,487  من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة تقييم الموجودات المالية  أرباحبلغت 
سورية.ليرة   12,500كما حصلت الشركة على توزيعات أرباح بقيمة  2018
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 أخرى متداولة موجودات 5
 

 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 4,317,398 2,904,963 إيرادات فوائد مستحقة غير مقبوضة 
 1,268,114 1,447,959 مصاريف مدفوعة مقدما

 3,235,090 3,235,090 مبالغ قيد التسوية من الجهات الحكومية
   

 7,588,012 8,820,602 

   
 

 موجودات غير متداولة أخرى 6
 

 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   
 2,500,000 2,500,000 مينات صندوق ضمان التسوية *أت

   

 2,500,000 2,500,000 

   
 
لي لصندوق لنظام الداخاالجزء غير المتداول من المساهمة النقدية بصندوق ضمان التسوية والمحتسبة بناًء على  يمثل الرصيد* 

 ليرة سورية. 2,500,000وقد بلغت قيمتها  ضمان التسوية وقرار مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية
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 معداتممتلكات و 7
 

 

 جهزة ومعداتأ مباني
األثاث 

 والمفروشات
 تجهيزات

 جموعمال خرىأو

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
      التكلفة:
 53,303,010 95,000 1,664,535 3,721,425 47,822,050 2019كانون الثاني  1كما في 

 19,500 - - 19,500 - اإلضافات

 53,322,510 95,000 1,664,535 3,740,925 47,822,050 2019كانون األول  31كما في 

      

      ستهالك المتراكم:اال

 17,923,368 95,000 1,075,935 2,405,785 14,346,648 2019كانون الثاني  1كما في 

 2,863,234 - 166,476 305,650 2,391,108 استهالك السنة

 20,786,602 95,000 1,242,411 2,711,435 16,737,756 2019كانون األول  31كما في 

      

      صافي القيمة الدفترية:

 32,535,908 - 422,124 1,029,490 31,084,294 2019كانون األول  31كما في 

      

      

 
 

 مباني
جهزة أ

 ومعدات
األثاث 

 والمفروشات
 تجهيزات

 جموعمال خرىوأ

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
      التكلفة:
 52,253,010 95,000 1,664,535 2,671,425 47,822,050 2018كانون الثاني  1كما في 

 1,050,000 - - 1,050,000 - اإلضافات

 53,303,010 95,000 1,664,535 3,721,425 47,822,050 2018كانون األول  31كما في 

      

      االستهالك المتراكم:

 15,135,718 95,000 909,459 2,175,719 11,955,540 2018كانون الثاني  1كما في 

 2,787,650 - 166,476 230,066 2,391,108 استهالك السنة

 17,923,368 95,000 1,075,935 2,405,785 14,346,648 2018كانون األول  31كما في 

      

      صافي القيمة الدفترية:

 35,379,642 - 588,600 1,315,640 33,475,402 2018كانون األول  31كما في 
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 موجودات غير ملموسة 8
 

 المجموع الربط مع السوق برامج كمبيوتر 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    التكلفة:
 1,998,125 167,500 1,830,625 2019كانون الثاني  1كما في 

 - - - اإلضافات 

    

 1,998,125 167,500 1,830,625 2019كانون األول  31كما في 

    
    اإلطفاء المتراكم:

 1,860,125 167,500 1,692,625 2019كانون الثاني  1كما في 

 138,000 - 138,000 إطفاء السنة
    

 1,998,125 167,500 1,830,625 2019كانون األول  31كما في 

    

    صافي القيمة الدفترية:

 - - - 2019كانون األول  31كما في 

    

    
 
 

 المجموع الربط مع السوق برامج كمبيوتر 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    التكلفة:
 1,998,125 167,500 1,830,625 2018كانون الثاني  1كما في 

 - - - اإلضافات 

    

 1,998,125 167,500 1,830,625 2018كانون األول  31كما في 

    

    اإلطفاء المتراكم:

 1,722,125 167,500 1,554,625 2018كانون الثاني  1كما في 

 138,000 - 138,000 إطفاء السنة
    

 1,860,125 167,500 1,692,625 2018كانون األول  31كما في 

    

    صافي القيمة الدفترية:

 138,000 - 138,000 2018كانون األول  31كما في 
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  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة 9
 

 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

   
 19,106,490 16,827,160 ذمم المستثمرين في الوساطة

 1,368,098 2,010,527 حسابات دائنة لجهات حكومية
 165,312 112,098 المستحقة غير المدفوعة عمولة السوق

 272,550 993,442 حسابات دائنة أخرى
   

 19,943,227 20,912,450 

   
 

 
 رأس المال المدفوع 10
 

ليرة  300,000حصة بقيمة اسمية تبلغ  1,000ليرة سورية مؤلف من  300,000,000تأسست الشركة برأسمال قدره 
 كما يلي: الشركاءسورية لكل حصة، وهو موزع على 

 

 المبلغ  عدد الحصص  نسبة الملكية 

 ليرة سورية    % 

      
 156,000,000   520   52.0 بنك سورية والمهجر ش.م.م

 70,500,000   235   23.5 بنك لبنان والمهجر لألعمال ش.م.ل.

 15,000,000   50   5.0 إحسان عمر بعلبكي
 15,000,000   50   5.0 أحمد مهران خوندة

 15,000,000   50   5.0 طالل رمزي شعباني

 15,000,000   50   5.0 حبيب أنطون بيتنجانة

 7,500,000   25   2.5 ابراهيم شيخ ديب

 6,000,000   20   2.0 محمد أديب جود
 

 100.0   1,000  300,000,000 
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  اتاالحتياطي 11

 
 جبارياإلحتياطي اال -

فية لتكوين احتياطي إجباري ولها أن توقف الصارباحها من أ %10على الشركة ان تقتطع كل سنة ، بناء على قانون الشركات
ال انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار في اقتطاع هذه النسبة هذا االقتطاع إذا بلغ االحتياطي ربع رأس المال إ

 مال الشركة.رأس كامل حتى يبلغ مجموع االقتطاعات لهذا االحتياطي
 

ح فيها ساسي للشركة وذلك في السنوات التي التسمالحد االدنى للدخل المعين في النظام األجباري لتأمين يستعمل االحتياطي اإل
 رباح الشركة بتأمين هذا الحد او لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.أ

 
 لعدم وجود أرباح صافية. 2019و  2018لم يتم اقتطاع احتياطي قانوني خالل عامي 

 
 ختيارياالحتياطي اال -

رباحها الصافية عن تلك من أ %20للهيئة العامة للشركة ان تقرر سنويا اقتطاع ما ال يزيد على ، قانون الشركات بناء على
 السنة لحساب االحتياطي االختياري.

 

 شركاء.كأرباح على الي جزء منه أو أيستعمل االحتياطي االختياري وفقا لما تقرره الهيئة العامة للشركة ويجوز توزيعه كله 
ليرة سورية  1,091,923مبلغ وقدره اقتطاع  2018أيار 29اء في اجتماعها المنعقد بتاريخ هيئة العامة للشركت القرر

 .2018كاحتياطي اخياري عن عام 
 

 لعدم وجود أرباح صافية. 2019لم يتم اقتطاع احتياطي اختياري عن عام 
 
 

 إيرادات الوساطة 12
 

 2019 2018 

 ليرة سورية سورية ليرة 
   

 2,434,724 3,198,921 بيع إيرادات عمولة وساطة /
 2,349,592 1,960,484 شراء إيرادات عمولة وساطة /

   

 5,159,405 4,784,316 
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 نفقات الموظفين 13
 

 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 12,165,762 14,352,199 الرواتب واألجور
 1,212,344 1,504,184 مصروف تأمينات اجتماعية

 3,775,000 5,955,000 مكافآت الموظفين
 - 667,992 مصروف تأمين صحي

 22,479,375 17,153,106 
   

 

 
 
 
 

 مصاريف إدارية وعمومية 14
 

 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 1,758,230 2,550,900 رسوم اشتراكات في سوق األوراق المالية وأعباء حكومية
 1,643,000 700,000 واستشارات مصاريف مهنية وقانونية

 127,615 210,063 مصاريف كهرباء وماء وهاتف
 843,807 881,956 عموالت مصرفية وطوابع ماليةمصاريف 
 471,825 390,000 الربط مع السوق مصاريف

 44,479 239,169 مصاريف قرطاسية ومطبوعات
 647,236 770,392 مصاريف تنظيف
 983,017 936,400 مصاريف صيانة

 52,500 200,000 مصاريف دعاية وإعالن
 1,110,516 514,529 خرىأمصاريف إدارية وعمومية 

 - 9,322 متوقعة مصروف مخصص خسائر ائتمانية

 7,402,731 7,682,225 
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 ضريبة الدخل 15

 

 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 (1,462,658) (14,192,476) نتيجة السنة 

   يطرح
 (21,023,987) (15,367,317) إيرادات الفوائد (*) 

بالقيمة العادلة تقييم موجودات مالية غير محققة من إعادة أرباح 
 (477,487) -  من خالل األرباح أو الخسائر

   

   يضاف

 2,391,108 2,391,108 استهالك المباني

 بالقيمة العادلةتقييم موجودات مالية  غير محققة من إعادة خسائر
 - 1,856,256  من خالل األرباح أو الخسائر

 - 9,322 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 (20,573,024) (25,303,107) الخسارة الضريبية
   

 

 تقتطع عند المنبع. % 7.5تخضع إيرادات الفوائد لضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة بنسبة (*)
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 16
 تمثل األطراف ذات العالقة الشركات وأعضاء مجلس المديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين.

قامت الشركة )ضمن أعمالها االعتيادية( بتعامالت تجارية مع المصارف ذات العالقة )بنك سورية والمهجر ش.م.م( 
 التجارية السائدة.بحدود التعامالت 

 
 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

   بنود بيان المركز المالي:

:الموجودات     
 25,337,918 12,465,577 أرصدة لدى المصارف

   
 ال يوجد تعامالت مع األطراف ذات العالقة في بيان الدخل الشامل.

 
 .2019و  2018لم يتقاضى مجلس المديرين أية تعويضات خالل عامي 

 
 لتزامات محتملة ا 17

 
 الضمانات والكفاالت

 
بيمو السعودي متعلقة بكفالة مصرفية من بنك  2018و 2019كانون األول  31ات محتملة كما في لتزاملدى الشركة ا

 من %30 ليرة سورية ألمر هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بنسبة 15,000,000 ش.م.م تبلغ قيمتها الفرنسي

بناًء على قرار هيئة األوراق  ليرة سورية 50,000,000البالغ و المطلوب للنشاط المرخص رأس المالالحد األدنى ل

 .2016كانون األول  12الصادر بتاريخ  163واألسواق المالية السورية رقم 

 
بيمو السعودي متعلقة بكفالة مصرفية من بنك  2018و 2019كانون األول  31محتملة كما في التزامات لدى الشركة 

 صندوق ضمان التسوية. –ليرة سورية ألمر سوق دمشق لألوراق المالية  5,000,000ش.م.م  تبلغ قيمتها  الفرنسي
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 إدارة المخاطر 18
 

 روالهدف الرئيسي منها هو توفيمستحقة غير مدفوعة  ذمم دائنة ومصاريف إن مطلوبات الشركة المالية الرئيسية تتضمن
 ونقد وأرصدة لدى المصارف(الموجودات األخرى التمويل الالزم للشركة. إن موجودات الشركة المالية )بما فيها  جزء من

 ناجمة عن عمليات الشركة.
 

إن المخاطر الرئيسية الناجمة عن أدوات الشركة المالية هي مخاطر االئتمان، مخاطر السيولة، ومخاطر السوق )التي 
بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة هذه المخاطر كما  المديرينتتضمن مخاطر العملة ومخاطر سعر الفائدة(. يقوم مجلس 

 هو ملخص أدناه:
 

 ئتمانمخاطر اال .أ

 
اطر المركز المالي. تسعى الشركة لتقليل هذه المخ بيانالمالية في  بالقيمة الدفترية لألصولإن المخاطر االئتمانية محصورة 

 من خالل إيداع أموال الشركة لدى مصارف معتمدة وذات تصنيف ائتماني مرتفع.
 
 ألعمالمخاطر ا .ب

 

خطار الناتجة عن الظروف األ ومنها بصفة عامة الوساطة الماليةتنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع 

دارة الشركة إتقوم  .األعمالالسياسية واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج 

والمركز مال األعثرها على نتائج مناسبة للتقليل بقدر االمكان من أجراءات الإللك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ ابتقييم ت

 المالي للشركة.

 
 مخاطر السيولة .ج

 
 ستحقاقها.المالية عند ا لتزاماتهافي عدم قدرة الشركة على الوفاء باإن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن 

 كانون األول: 31ستحقاق التعاقدية كما في تواريخ االات المالية للشركة حسب الجدول التالي يمثل المطلوب
 

 المجموع  شهرأ 6إلى  3من   شهرأ 3أقل من  2019األول  كانون 31كما في 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      
 19,943,227  -  19,943,227  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة

      

 19,943,227  -  19,943,227 
      
 

 

 المجموع  شهرأ 6إلى  3من   شهرأ 3أقل من  2018األول  كانون 31كما في 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
      

 20,912,450  -  20,912,450  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة غير مدفوعة
      

 20,912,450  -  20,912,450 

 

 مخاطر السوق .د

 
في أسعارها  مالية نتيجة التغييرال األدواتتتمثل مخاطر السوق بمخاطر تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية و

 مخاطر سعر الفائدة.وقي ألداة مالية بمخاطر العملة والسوقية. يتأثر السعر الس
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 )تتمة( إدارة المخاطر   18

 
 )تتمة( مخاطر السوق .د

 
 مخاطر العملة

 
جنبية تتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن الشركة مخاطر العمالت األ

 لمخاطر العمالت كون جميع موجوداتها ومطلوباتها بالليرة السورية.غير معرضة 
 

 مخاطر سعر الفائدة

 
إن خطر سعر الفائدة هو احتمال أن تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر 

. تحقق الشركة في لألج الفائدة فيما يتعلق بالودائعالفائدة أو تغيرات في الربحية المستقبلية.  وتتعرض الشركة لخطر سعر 
معدل سعر الفائدة عن طريق مراقبة التغيرات في سعر الفائدة على العمالت التي تتركز فيها النقدية. يمثل الجدول التالي 

 حساسية صافي الفوائد نتيجة تغيير في معدل الفائدة:

 

 على صافي الربح قبل الضريبة األثر معدل الفائدةنقاط الزيادة )االنخفاض( في 

 2019 2018 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

10 + 237,997 147,677 

10 - )237,997( (147,677) 

 
 مخاطر أسعار األسهم .ه

 

 حقوق الملكية نتيجة لتغييرات مستويات مؤشرات األسهم.  دواتمخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة أل
 

 2019  2018 

 مؤشرات السوق

التغير  %
في أسعار 

 األسهم

التأثير على 
األرباح 
 والخسائر

التأثير على 
  حقوق الملكية

التغير  %
في أسعار 

 األسهم

التأثير على 
األرباح 
 والخسائر

التأثير على 
 حقوق الملكية

 ليرة سورية ليرة سورية   ليرة سورية ليرة سورية  
        

 حقوق الملكية أدوات
من خالل بالقيمة العادلة   

 506,091 648,834 +10%  361,302 463,208 +10% األرباح أو الخسائر
 حقوق الملكية أدوات

من خالل بالقيمة العادلة   
 (506,091) (648,834) -10%  (361,302) (463,208) -10% األرباح أو الخسائر

 
 إدارة رأس المال .و
 

بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق 
 الشركة ويعظم حقوق  الشركاء.

 
لم تقم الشركة بأية  في ضوء تغيرات ظروف العمل. تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها

 ة الحالية.سنواإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل التعديالت على األهداف والسياسات 



 شركة سـوريـة والمهجر للخدمات المالية المحدودة المسؤولية
 إيضاحات حول البيانات المالية

 2019كانون األول  31
 

 

31 

 القيمة العادلة لألدوات المالية    19
 

 المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.تتمثل األدوات 

 من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة رصدة لدى المصارف وموجودات مالية تكون الموجودات المالية من نقد وأت

لعادلة . إن القيمة اغير مدفوعة وموجودات متداولة أخرى، وتتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

 تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية. المالية ال لألدوات

 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
 المستوى األول: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في سوق مالي فعال لموجودات مماثلة.

ث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة يمكن مالحظتها إما مباشرة أو المستوى الثاني: طرق تقييم، حي
 بشكل غير مباشر. 

المستوى الثالث: طرق تقييم حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة غير مبنية على معلومات سوق 
 ملحوظة. 

 

 :المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلةيوضح الجدول التالي تحليل الموجودات 
 

 تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية
 

  2019 
 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 
 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
 

        

بالقيمة  ماليةموجودات 
من خالل األرباح العادلة 

 4,632,082  -  -  4,632,082  أو الخسائر

  4,632,082  -  -  4,632,082 

 

  2018 
 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 
 

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
        

بالقيمة موجودات مالية 
من خالل العادلة 

 6,488,338  -  -  6,488,338  األرباح أو الخسائر

  6,488,338  -  -  6,488,338 
 

 .2019ال يوجد تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل عام 
 

 األحداث الالحقة   20
 

(، الحقاً لتاريخ البيانات المالية، كان له أثراً على االقتصاد العالمي وتسبب في COVID-19إن تفشي فيروس كورونا )

حدوث اضطراب كبير في األسواق العالمية. وبناًء على ذلك، قد تتأثر األنشطة التشغيلية للشركة. إن مدة هذه التأثيرات 
م بها بدقة في الوقت الراهن. بالنظر إلى حالة عدومداها غير مؤكدة وتعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ 

التيقن االقتصادي المستمرة، ال يمكن تقدير هذا األثر بشكل موثوق في تاريخ الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية. 
دارة بصدد إن اإليمكن أن تؤثر هذه التطورات على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة. 

على عمليات الشركة من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة ومعالجة الموقف بشكل  COVID-19استكمال تقييمها لتأثير 

 صحيح.


